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Z P R O B L E M Ó W A K T U A L N Y C H 

PRACA DZIAŁÓW PARTYJNYCH 
W ORGANACH WOJEWÓDZKICH PZPR 

2 kwietnia 1966 r. odbyła się w Warszawie pierwsza tzw. konferencja okrągłego 
stołu, zorganizowana przez Ośrodek Dziennikarstwa przy Stowarzyszeniu Dziennika
rzy Polskich. Spotkanie było poświęcone roli, zadaniom i aktualnej pracy działów 
partyjnych w prasie codziennej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecni byli 
przedstawiciele organów prasowych PZPR (w większości redaktorzy naczelni), Agencji 
Robotniczej i Polskiej Agencji Prasowej. W konferencji uczestniczyli także z ramie
nia Wydziału Organizacyjnego КС PZPR — zastępca kierownika Wydziału tow. Ka
zimierz Barcikowski i tow. Andrzej Kurz oraz z ramienia Biura Prasy КС — zastępca 
kierownika Biura tow. Edward Adamiak i tow. Jan Symonik. 

Podstawę dyskusji stanowiły referaty red. naczelnego Gazety Krakowskiej, Józefa 
Koneckiego oraz red. naczelnego Słowa Ludu, Mariana Skarbka. Przedstawiciel 
Ośrodka Badań Prasoznawczych — Paweł Dubiel, przedstawił wnioski o charakterze 
ogólnym, wynikające z analiz zawartości, badań nad czytelnictwem i listami do re
dakcji w odniesieniu do problematyki partyjnej. 

Dyskusja rozwinęła kilka istotnych kwestii. 
Najogólniejsze z a d a n i a a k t u a l n e działów partyjnych omówił na tle roz

woju sytuacji w partii K. Barcikowski, wskazując na konieczność nasilenia oddziały
wania w kierunku zwiększenia kierowniczej roli partii wobec całego aparatu władzy, 
przy jednoczesnym zwiększeniu odpowiedzialności indywidualnej towarzyszy pełnią
cych funkcje. Warunki ku temu stwarza przesunięcie kierunku działalności z linii: 
instancja partyjna — aparat władzy, na linię: instancja — organizacja partyjna 
w aparacie władzy. 

Wiele uwagi poświęcił tow. Barcikowski pracy organizacji partyjnych na wsi, które 
powinny stać się w jeszcze szerszym zakresie inicjatorami i kierownikami działal
ności gospodarczej. Jej celem jest wszechstronna intensyfikacja produkcji rolniczej, 
podniesienie kultury rolnej i racjonalne wykorzystanie środków inwestycyjnych. Orga
nizacje partyjne na wsi winny umacniać swój wpływ i autorytet poprzez wzrost 
aktywności towarzyszy działających w społeczno-gospodarczych organizacjach chłop
skich. Do zadań organizacji partyjnych należy krzewienie poczucia współodpowie
dzialności za rozwój gospodarki, troska o właściwe wykorzystanie maszyn i sprzętu, 
o stosowanie postępowych metod uprawy i hodowli. Nieodłącznym zadaniem wiej
skich organizacji partyjnych jest zwalczanie marnotrawstwa i nadużyć, staranie o po
prawę warunków bytowych i kulturalnych wsi. Z tych kluczowych zadań organi
zacji wiejskich wypływa wiele problemów, które winny być koniecznie podejmowane 
przez działy partyjne. 

A. Kurz stwierdził, że do drażliwych z natury rzeczy spraw władzy dziennikarze 
nie zawsze podchodzą odpowiedzialnie. Prasa za mało zajmuje się metodami i me
chanizmami realizacji zadań przez instancje i organizacje partyjne, walką przeciw 
formalizmowi, o samodzielność i odpowiedzialność działania instancji, organizacji 
oraz członków. 
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O schematyzmie, zastygłości, nie uwzględnianiu zmian i nowych zadań stawianych 
przez partię, mówił J. Symonik. Zwrócił on uwagę, iż od pewnego czasu konkretną 
problematykę partyjną wypiera w prasie tematyka stosunków międzyludzkich. 
Wprawdzie problematyka ta wzbogaca naszą wiedzę o różnorodnych więziach, wy
stępujących między pracownikami w czasie wykonywania pracy, nie może ona jednak 
uszczuplać naszej wiedzy o aktualnej pracy partii. Na tym nie kończą się ujemne 
skutki, wynikające z bezkrytycznego eksponowania na łamach gazet problematyki 
stosunków międzyludzkich. W wielu wypadkach materiały te są wadliwie ujmowane, 
opierają się wyłącznie na psychologii pracy, nie uwzględniają ani warunków spo
łecznych, w których praca ta się odbywa, ani też socjalistycznej doktiyny społecznej, 
która kształtuje świadomość ludzi pracy. W rezultacie wiele publikacji z tego zakresu 
nic nie mówi o świadomości socjalistycznej, jako o aktywnym i celowym stosunku 
do rzeczywistości, nic nie mówi o osobowości ludzkiej ukształtowanej przez cało
kształt socjalistycznych stosunków społecznych. Trzeba więc krytyczniej podchodzić 
do tego typu materiałów, a już w żadnym wypadku nie dopuszczać do tego, aby wy
pierały one tematykę partyjną. Jest to ważne tym bardziej, że informacja o ideowej, 
politycznej, społecznej i moralnej aprobacie linii partii przez pracujących, w poważnej 
mierze decyduje o klimacie ideowym i nastrojach nie tylko w partii, ale i w całym 
społeczeństwie. Dzieje się tak dlatego, iż życie stawiając nowe zadania i coraz wyższe 
wymagania, tworzy jednocześnie nowe, wyższe kryteria ocen postaw ludzkich. Aby 
postawy te upowszechnić, podnieść do poziomu ogólnej świadomości społecznej, człon
kowie partii muszą je wyprzedzać, dostarczać swym postępowaniem przykładów 
postaw dojrzalszych i bardziej intensywnych pod względem zawartości treści socja
listycznych. W związku z tym problematyka partyjna w prasie obejmować winna 
nie tylko sprawy budownictwa partyjnego, ale przede wszystkim sprawy przodow
nictwa partii i jej członków. Oświetlając udział POP i członków partii w różnorod
nych przejawach życia, ich wpływ na opinię publiczną otoczenia, w którym działają, 
przyczyni się prasa w konkretny sposób do wzrostu ogólnej kultury w pracy partii 
i do wzrostu socjalistycznej świadomości społeczeństwa. 

Przyczyny niedostatecznego omawiania ż y c i a w e w n ą t r z p a r t y j n e g o 
scharakteryzował szeroko Z. Piś (Głos Koszaliński). Rozwijali to zagadnienie dalsi 
mówcy. Sprawy człowieka giną w publicystyce partyjnej; występuje w niej bezoso
bowa partia, instancja, rzadziej organizacja, a wyjątkowo — człowiek (jak stwierdzał 
tow. Barcikowski). Publicyści w działach partyjnych odczuwają wobec odpowiedzial
ności problematyki większe trudności w pisaniu. Podłożem są tu zarówno przyczyny 
personalne — drażliwość krytykowania „ludzi na stanowiskach" (J. Dziewicki, Glos 
Wybrzeża), jak i przede wszystkim przyczyny natury ideologicznej, nie przezwyciężone 
mimo XIII Plenum КС PZPR, które nie stało się dla prasy, niestety, podstawą długo
trwałego działania (A. Kurz). 

Sporo uwagi poświęcono o r g a n i z a c y j n e m u z a b e z p i e c z e n i u proble
matyki partyjnej przez redakcje. I. Wirski (Trybuna Opolska) przedstawił argumen
tację, w myśl której formalnie nie istnieje w jego gazecie dział partyjny: skoro partia 
pełni kierowniczą rolę — tematykę partyjną winno się ujmować możliwie najszerzej 
we wszystkich aspektach życia społecznego. Przy stosunkowo małym zespole Trybuna 
Opolska utworzyła tylko dwa działy, publicystyczny i informacyjny. 

Rozwiązanie to spotkało się z krytycznym ustosunkowaniem innych dyskutantów 
(K. Barcikowski, J. Dziewicki). Że problem jest żywy, świadczą przytoczone dalsze 
argumenty przeciw tworzeniu działu partyjnego, wysuwane niegdyś dyskusyjnie przez 
część zespołu Głosu Wybrzeża: 1. Tematykę partyjną należy konkretyzować na przy
kładach ekonomiki, kultury itd. 2. Istnienie działu partyjnego niejako „rozgrzesza" 
redakcję jako całość z zajmowania się tematyką partyjną. 

Natomiast J. Symonik uważa, iż organizacyjne zabezpieczenie tematyki partyjnej 
może być różne, w zależności od konkretnej sytuacji redakcji. Chodzi jedynie o to, 
aby zapewniło ono tematyce partyjnej należyte miejsce z punktu widzenia całości 
treści prezentowanych przez gazetę. 

Ustosunkowując się do przedstawionych w y n i k ó w b a d a ń OBP, W. Bieło-
wicz (Gazeta Robotnicza) skrytykował posługiwanie się danymi sprzed kilku lat. Pod
kreślił, że w żadnym wypadku nie neguje to przydatności analiz zawartości dla 
kształtowania profilu tematycznego pisma w okresie bezpośrednim po dokonaniu 
analizy; takie pomocne wnioski wyciągnięto ongiś w Gazecie Robotniczej z badań 
nad materiałami partyjnymi. Od tego czasu jednak, głównie XIII Plenum КС PZPR 
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wywarło poważny wpływ na wzrost ilości i jakości publikowanych materiałów par
tyjnych w organie wrocławskim. 

Niedostatkom j ę z y k a w p r a s i e , zwłaszcza partyjnej i w problematyce par
tyjnej, poświęcił wiele uwagi A. Kurz. 

Na wniosek otwierającego konferencję dyrektora Ośrodka Dziennikarstwa Z. Hardta, 
obradom przewodniczył kierownik Studium Dziennikarskiego UW prof. Zbigniew 
Mitzner. Na z a k o ń c z e n i e k o n f e r e n c j i stwierdził on : 

„Charakter naszego dzisiejszego spotkania nie wymaga ode mnie, ażebym próbował 
je jakoś podsumować. Ta nowa inicjatywa Ośrodka Dziennikarstwa opiera się bowiem 
na swobodnej wymianie zdań, poglądów i doświadczeń. Dobrze się stało, iż pierwsze 
tego rodzaju spotkanie dotyczyło sprawy niewątpliwie dla prasy naszej, prasy socja
listycznej — czołowej i węzłowej. Zagadnienie, w jaki sposób w prasie naszej przed
stawiać sprawy partii, jest najważniejsze i jednocześnie bardzo trudne. Chodzi prze
cież nie o same relacje oficjalne. Chodzi o to, ażeby we wszystkim, co się w kraju 
naszym dzieje, a dzieje się tak wiele, pokazać myśl partii, jej ideologię i dążenia. 
Dział partyjny w gazecie naszej ma za zadanie pokazać, jak we wszystkim przejawia 
się codzienna działalność partii. 

Gdy myślę o tych sprawach, przychodzi mi na myśl jeden z dialogów Platona 
(pozwólcie mi powołać się na tego idealistycznego filozofa). Otóż Platon opowiada, 
jak to pewnego dnia Sokrates ze swym uczniem wyszedł za rogatki Aten i tutaj 
spojrzał z nim razem na mury obronne miasta. 

— Czy wiesz, kto zbudował te mury? — zapytał mędrzec. 
— Wiem — brzmiała odpowiedź. — Perykles. 
Sokrates ucieszył się: 
— Masz rację, młodzieńcze. Tak jest, Perykles. On je zbudował — tak to można 

powiedzieć i jest to słuszne. Perykles wzniósł te mury, choć sam nie był ani archi
tektem, ani budowniczym, ani robotnikiem budowlanym Ale on to dał ideę, która 
te mury wznieść kazała. 

Tym, czym był Perykles, gdy chodzi o mury Aten, tym dziś we wszystkich naszych 
dziełach jest partia. I tę jej rolę należy jak najwyraźniej pokazywać. Oto nasze za
danie." 

Na następnych stronach Zeszytów drukujemy skrócone wersje obu referatów wy
głoszonych na omówionej tu konferencji. 



JOZEF KONECKI 

PROBLEMATYKA PARTYJNA 
W „GAZECIE KRAKOWSKIEJ" 

Każde rozważania na temat prasy partyjnej w terenie i na temat tere
nowej publicystyki partyjnej muszą — moim zdaniem — uwzględniać 
przynajmniej kilka elementów. 

P i e r w s z y m z nich jest sama specyfika województwa. Mam tu na 
myśli nie tylko strukturę gospodarczą i demograficzną, lecz także pewną — 
a przecież taka istnieje — specyfikę samej organizacji wojewódzkiej, jej 
instancji. Również specyfikę, którą nazwałbym wydawniczą, powodującą 
różne usytuowanie dziennika wobec KW. 

Trzeba np. brać pod uwagę formy i metody pracy wojewódzkiej instancji 
partyjnej stosowane wewnątrz i na zewnątrz jej szeregów, wkład tej orga
nizacji, jej — niejako — charakter. Naturalnie, istnieją ogólne prawidła 
partyjnego działania, dotyczące całej partii, przecież jednak nieco odmien
nie „rozgrywa się" je (jeśli można się tak wyrazić) w Krakowskiem, a nieco 
inaczej w Poznańskiem. I to jest zrozumiałe. 

I np. ta „wydawnicza" sprawa. Są województwa wielotytułowe, a są 
i jednotytułowe — mam na myśli tytuły prasowe. Czy z faktu, iż w nie
których województwach wychodzą 2 lub 3 dzienniki wynika, iż organ KW 
ma się zajmować wyłącznie sprawami życia partii? Na pewno to nie wy
nika. Ale nie wynika też, że pozostałe dzienniki mają się upodabniać do 
organu KW. Tu i ówdzie jednak takie tendencje obserwujemy. 

Rzecz jest godna uwagi. Ma bowiem niemały wpływ również np. na spo
sób traktowania problematyki partyjnej w prasie. 

D r u g i m elementem, który wypadałoby uwzględnić, jest chyba sprawa 
metod kierownictwa instancji prasą, w tym także sterowanie problematyką 
partyjną. Niezależnie od takich form sprawowania tego kierownictwa jak 
kolegium radiowo-prasowe przy KW, czy też komisja prasowa KW — 
w Krakowie uznaliśmy za słuszne, by każdy wydział К W miał niejako 
swój odpowiednik — choćby jednoosobowy — w redakcji. Do dziś stykam 
się z opinią, iż jest to zbyt daleko posunięta „demokracja redakcyjna", że 
to rzekomo grozi podważaniem roli kierownictwa redakcji. Nie zgadzam 
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się z takimi opiniami. Podobnie jak nie zgadzam się z tymi, którzy upa
trują w wiązaniu dziennikarzy z instancją poprzez pracę w komisjach KW, 
branie udziału w pracach wydziałów itp., niebezpieczeństwo „oddzienni-
karzenia" dziennikarstwa. Oczywiście — nie należy przesadzać, choćby ze 
względu na konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania re
dakcji. Ale to nie stanowi o owym oddziennikarzeniu przecież. 

T r z e c i element to zagadnienie zakresu wymagań instancji od samego 
jej organu, a zwłaszcza od działu partyjnego. Jak wiadomo, można np. rocz
ną ankietę statystyczną streścić, albo zastanawiać się nad wnioskami z niej 
wynikającymi. A KW może zażądać pierwszego lub drugiego rozwiązania, 
lub — to możliwe — obydwu. Instancja może sobie zawinszować przestrze
gania „protokołu dyplomatycznego", lub też uznać, iż istotne jest nie to, 
kto „zaszczycił", lecz dostrzeżenie meritum „zaszczyconego" zebrania, czy 
też spotkania. Może być więc różnie. Czy zawsze jesteśmy w stanie sku
tecznie wyperswadować to, co naszym zdaniem, raczej niewskazane, gdyż 
skutki bywają mierne albo żadne? Czy — innymi słowy — organ К W ma 
być niejako przedsiębiorstwem usługowym, czy też współtwórcą partyj
nego budownictwa? 

Element c z w a r t y , wiążący się w pewnym stopniu z poprzednim. O ile 
wiem w każdym województwie wychodzi Biuletyn Informacyjny KW. Bar
dzo różnie te wydawnictwa są redagowane, różne reprezentują koncepcje 
wydawniczych celów. Zdaniem moim — właśnie biuletyn KW nadaje się 
wyśmienicie do zamieszczania partyjnych dokumentów, ocen i analiz, jak 
również — jako wydawnictwo do użytku wewnętrznego — do podejmo
wania dyskusji i polemik o znaczeniu czysto wewnątrzpartyjnym. I sądzę, 
że zachodzi w układzie biuletyn KW — organ KW (gazeta) zupełnie wy
raźny związek, uprawniający do uwolnienia tych czy innych organów KW 
od zbędnych na ich łamach publikacji. Upraszczając: skoro wydaje się 
biuletyn KW — nie potrzeba zamieniać organu KW w... biuletyn. 

P i ą t y m elementem, z jakim trzeba się liczyć, jest chyba kwestia od
bioru publikacji na tematy partyjne przez instancje dołowe i organizacje 
partyjne. Być może nie mamy dostatecznego rozeznania, ale chyba ogólnie 
z tym odbiorem nie jest najlepiej. Oczywista odbiór jest wyraźnie dostrze
galny wówczas, gdy rzecz bezpośrednio dotyczy, a jeszcze lepiej, gdy ona 
d o t y k a konkretnego komitetu, czy POP. Natomiast gdy pisze się o in
nym komitecie, innej POP — szerszy odbiór jest raczej wątpliwy i często
kroć, w ten sposób, określony ładunek doświadczeń, dobrych czy złych, 
nie jest szerzej wykorzystany. Cóż dopiero mówić o tym, że — jeżeli ma
teriał, zwłaszcza krytyczny, nie jest adresowany do organizacji partyjnej — 
reakcje nań pozostawia się dyrekcji, radzie zakładowej, czy tp. A arty
kuł — nieraz — mógłby być wzięty na warsztat POP z korzyścią dla ca
łego zakładu... 

Następna — s z ó s t a sprawa. To sprawa kadr dla działów partyjnych. 
Jak dotychczas, kadry dla działów partyjnych albo trzeba „podchowywać" 
w redakcji, dobierać metodą wielokrotnych „przymiarek'', albo — szperać 
wśród pracowników aparatu partyjnego, a nuż znajdzie się któryś z dzien
nikarską żyłką. Ale czynić to trzeba na własny rachunek redakcji, wraz 
ze związanym z tym ryzykiem i czynić bez żadnego praktycznie zaplecza 
rezerwy kadrowej. Jakoś tak się składa, że większość absolwentów Studium 
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Dziennikarskiego UW to kandydaci do działów kulturalnych, co najwy
żej — ekonomicznych. Sądzę, że warto poddać myśl, by Studium — w trak
cie nauki — starało się w większym stopniu o rozbudzanie zainteresowań 
studentów m. in. problematyką partyjną. Oczywiście to nie rozwiąże ca
łości zagadnienia, ale przynajmniej je załagodzi. 

Tyle — spostrzeżeń ogólniejszej natury. 

1. 

„Zasadnicze kierunki działania Gazety Krakowskiej — czytamy w do
kumencie przyjętym przez Egzekutywę К W PZPR w Krakowie w 1959 ro
ku — wyznacza, podobnie jak całej prasie partyjnej, polityka КС partii 
oraz stanowisko KW w konkretnych sprawach, dotyczących metod i spo
sobów realizacji linii partii. Wobec instancji Gazeta pełni rolę politycz-
no-propagandowego sięgania w masy, co oznacza — poprzez różnoraką 
działalność dziennikarską — nie tylko odzwierciedlanie stanowiska partii, 
strategii i taktyki instancji wojewódzkiej, realizację ich dziennikarskimi 
metodami, ale także nieustanną konfrontację założeń politycznych instan
cji, jej uchwał — z ich wcielaniem w życie w terenie. A więc — nie du
blowanie instancji, jej aparatu, wydziałów, lecz specyficzne przedłużanie 
ich działalności". 

Z tego stwierdzenia wynika już niedwuznacznie iż — podobnie jak to 
jest w życiu — nie można od działalności partyjnej i partyjnej proble
matyki oddzielać żadnej dziedziny pracy redakcji. 

Taka koncepcja redagowania gazety partyjnej ma, naturalnie, również 
swoje konsekwencje organizacyjne oraz stawia określone wymagania od 
publicystów w każdym dziale: ekonomiczno-rolnym, kultury, nauki 
i oświaty, czy — również — w dziale informacji terenowej. 

W powołanym dokumencie, stanowiącym wyjściowe założenie redago
wania Gazety — określa się również miejsce działu i problematyki par
tyjnej. 

Naturalnie, z natury rzeczy, stosunkowo ogólnikowe założenia z roku 
reorganizacji Gazety (1959) z biegiem czasu ewoluowały ku bliższej kon
kretyzacji zadań, a zarazem ku rozszerzeniu kręgu zainteresowań pracow
ników tego działu. W chwili obecnej można mówić, że nasz dział partyjny 
ma zajmować się następującymi głównymi sferami tematycznymi: 

1. organizacyjna, propagandowa i ideowo-wychowawcza działalność in
stancji i organizacji partyjnych; 

2. zagadnienia ideologiczne, światopoglądowe oraz związane z aktual
nymi problemami ruchu robotniczego; 

3. działalność instancji i organizacji młodzieżowych na tle problematyki 
życia i zainteresowań młodzieży, podejmowane z punktu widzenia partyj
nego oddziaływania; 

4. problematyka społeczno-obyczajowa w sensie partyjnej oceny zwią
zanych z nią zjawisk i zagadnień, dająca się sprowadzić na grunt działa
nia partyjnego. 

Już z tego skróconego indeksu zadań wynika, że czytelniczy adres na
szego działu partyjnego jest szeroki i obejmuje nie tylko szeregi partyjne, 
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a tym bardziej nie tylko aktyw partyjny, lecz i szerokie rzesze bezpar
tyjnych, co zresztą znajduje potwierdzenie w praktyce. Ale też właśnie 
o tym nie wolno nam przy redagowaniu gazety zapominać. 

2. 

Nie tak dawne to czasy, gdy w instancjach partyjnych wymagano od 
redakcji partyjnego dziennika, by stanowił on coś w rodzaju biuletynu, 
informującego o każdej naradzie, o każdym posiedzeniu wydziałów, o każ
dym wystąpieniu przedstawicieli instancji, słowem — by miast być gazetą, 
stanowił jedynie odzwierciedlenie tego, co dzieje się w instancji i jej wy
działach. Wymaga się obecnie od redakcji, by umiejętnie operując swymi 
możliwościami nie tylko nie zatraciła swej roli informatorskiej — już 
zresztą w znacznie szerzej rozumianym jej znaczeniu — ale by przede 
wszystkim potrafiła samodzielnie rozwiązywać stojące przed nią zadania, 
wynikające z działalności instancji. Nie oznacza to, rzecz prosta, jakiego
kolwiek oderwania od instancji. 

Powiedziałbym nawet — przeciwnie. Właśnie przyciągnięcie do pracy 
w komisjach KW wielu dziennikarzy, właśnie doprowadzenie przez nas do 
sytuacji, gdy każdy dział redakcji zobowiązany jest co miesiąc przepro
wadzać konsultacje przynajmniej z kierownikiem odpowiedniego wy
działu KW, czy też angażowanie dziennikarzy do dorywczych prac wy
działów — te i podobne formy współdziałania redakcji z instancją zacie
śniają wzajemną więź daleko skuteczniej, niż dawne metody swoistego 
dyrygowania poczynaniami redakcji. Odnosi się to w całej rozciągłości 
również do działu partyjnego. 

Nieco inaczej, jakkolwiek bardzo różnie, przedstawia się ta sama sprawa 
w odniesieniu do komitetów powiatowych. Zwłaszcza niektóre z nich celują 
w nacisku na śledzenie każdego niemal kroku swych sekretarzy, w żąda
niu zachowywania powiatowego „protokołu dyplomatycznego" itp. Natu
ralnie — trzeba się temu przeciwstawić stosownie do warunków terenu, 
zależnie od mentalności samych powiatowych działaczy. W sumie, co praw
da, nie stanowi to wielkiego problemu, bywa jednak uciążliwe, zwłaszcza 
dla towarzyszy w naszych oddziałach terenowych. 

Istotniejsza dla sprawy jest dokonująca się ewolucja w dziedzinie 
wymagań bardziej generalnych. Jeżeli np. instancja domaga się od nas 
położenia akcentów na odpowiedzialność członków partii za wykonywaną 
przez nich pracę zawodową i społeczną, jeżeli żąda zajęcia się kwestiami 
ideologicznego, moralno-etycznego oblicza i postawy członków partii — 
to przecież trzeba powiedzieć, że w ten sposób objawia się prawidłowy spo
sób kierowania KW jego własnym organem prasowym. 

3. 

Chciałbym teraz przejść do przedstawienia dróg realizacji programu 
działania redakcji w dziedzinie publicystyki na tematy partyjne i do po
równywalnych, wobec praktycznych wyników pracy działu partyjnego, 
założeń w zakresie tematycznym, który przedstawiłem. 
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Realizacją tą rządzi przede wszystkim, plan. W ciągu ostatnich 6 lat, 
w toku szerokiej dyskusji wewnątrzredakcyjnej i w oparciu o dokonywane 
oceny pracy, trzykrotnie zestawiane były wytyczne, czy też programy dzia
łania całej redakcji i poszczególnych jej działów. Program ten stanowi 
punkt wyjścia do planów comiesięcznych. Ale nie jedyny to element, skła
dający się na plan miesięczny. Powiadamy: plan miesięczny winien powsta
wać w oparciu o przeprowadzone konsultacje (w wypadku działu partyj
nego — konsultacje w wydziałach: organizacyjnym i administracyjnym 
KW), w oparciu o dyrektywy kierownictwa redakcji (pozwalające na swego 
rodzaju „ponadwydziałowe" spojrzenie na nadchodzący miesiąc) oraz 
w oparciu o własne rozeznanie w s z y s t k i c h pracowników działu. Przy 
tym — co nader istotne — plan taki ma obejmować tylko główne i nie
zbędne pozycje. 

Nie wnikając w szczegóły — można powiedzieć, iż tego rodzaju plan 
wykazuje swoją przydatność. W każdym razie stanowi sprawdzian pracy 
działu i realizacji jego zadań nawet w stosunkowo krótkim okresie. 

Posłużę się przykładem okresu wrzesień 1965 r. — marzec 1966 r. Zapla
nowanych było w tym czasie ogółem 75 pozycji publicystycznych działu 
partyjnego. W tym samym czasie zamieściliśmy 87 publikacji oraz — to już 
poza planem — 139 informacji na kolumnach 1-ej i 3-ej (nie wliczałem 
informacji na kolumnach terenowych). 

Jeżeliby teraz dokonać pewnego podziału tematycznego — otrzymali
byśmy następujące z e s t a w i e n i e : 

-¥• Problematyka kształtowania prawidłowych procesów rozwoju partii, jej orga
nizacyjnego umacniania, przestrzegania leninowskich norm życia wewnątrzpartyj
nego: plan — 12; wykonanie — 9 pozycji. 

*f- Problematyka umacniania ideowych i moralno-etycznych postaw członków 
partii, kształtowania ich świadomości (w tym także: członek partii wobec środowiska 
pracy i zamieszkania, zgodność słów i czynów, obowiązki członkowskie): plan — 10; 
wykonanie — 10 pozycji. 

-¥- Problematyka formowania prawidłowych metod kierownictwa partyjnego w or
ganach władzy, w administracji gospodarczej i w życiu społecznym w ogóle: plan — 8; 
wykonanie — 3 pozycje. 

-¥- Kwestie oddziaływania partii na wieś w sensie produkcyjnym i społeczno-po
litycznym: plan — 4; wykonanie — 5 pozycji. 

^ Problematyka ideologiczna, światopoglądowa oraz niektóre zagadnienia ruchu 
robotniczego w świecie: plan — 27; wykonanie — 38 pozycji. 

-¥- Zagadnienia organizacji młodzieżowych: plan — 14; wykonanie — 22 pozycje. 

Jak widać z powyższego zestawienia zdarzają się i znaczne rozpiętości 
między planem a jego realizacją. In plus i in minus. Plusy cieszą zawsze, 
a cieszą szczególnie, gdy — jak wynika z tego zestawienia — ukazuje się 
więcej publikacji na tematy o zasadniczym znaczeniu ideowo-politycznym 
i gdy sporo uwagi, więcej niż to zamierzyliśmy, poświęciliśmy spra
wom młodzieży i jej organizacji. Ale cieszyć nie może fakt, iż w omawia
nym okresie nie zostały wykonane nawet zaplanowane pozycje, dotyczące 
rozwoju partii, jej umacniania organizacyjnego, przestrzegania norm życia 
wewnątrzpartyjnego, czy też metod partyjnego kierownictwa w życiu go
spodarczym i w organach władzy. To prawda, że właśnie w tym okresie 
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dział partyjny przegrupowywał swe siły, ale to przecież nie stanowi uspra
wiedliwienia... redakcji. 

O ogólnym charakterze naszych publikacji partyjnych mówi się w opra
cowanej niedawno przez К W ocenie następująco: 

„Kształtowanie postawy partyjnej to temat najczęściej podejmowany 
w omawianym okresie (czerwiec—grudzień 1965). Liczne tego typu arty
kuły zasługują na uwagę, budzą refleksje i są powszechnie czytane nie 
tylko przez członków partii. Rzetelność i szczerość — dwa podstawowe 
warunki stawiane takim artykułom — są skrupulatnie przestrzegane przez 
autorów. [...] Wychowanie ideowe, problemy zaangażowania, klimat szcze
rości, wstąpienie do partii i pobudki odejścia z jej szeregów — to wachlarz 
nie tylko duży, ale i ciekawy. Zwłaszcza, że w tych materiałach mamy — 
choćby dyskusyjne — ale wiele warte własne zdanie autora, jego stosunek 
do poruszanych zagadnień, ocenę postaw i zjawisk. Dlatego w tej dziedzi
nie możemy mówić o publicystyce ideowej na łamach Gazety". 

Tyle ocena... 

4. 

Na zakończenie — sprawa poczytności publikacji naszego działu partyj
nego, ich odbioru i reakcji jakie one wywołują. 

Otóż najżywsze echo, zresztą od dawna, ściślej zaś od momentu, gdy 
działalność Gazety na tym polu stała się systematyczna — budzą artykuły 
o treści światopoglądowej, obyczajowej i o stosunkach między państwem 
a kościołem. Praktycznie biorąc, każdy artykuł o takiej treści jest kwito
wany listami. Większość z nich ma zresztą wydźwięk negatywny, jakkol
wiek przeprowadzona rok temu ankieta czytelnicza wykazała, że zdecydo
wana większość respondentów — także katolików — ocenia je pozytywnie. 
Od czasu do czasu zdarzają się nawet wizyty czytelników, pragnących po
dyskutować z autorem tych publikacji. 

Jak wynika z naszego rozeznania, wiele też osób kompletuje wycinki 
materiałów na tematy światopoglądowe. Duże zainteresowanie tymi publi
kacjami wykazuje także aktyw partyjny, a nawet zdarza się, że organizacje 
podstawowe na tych materiałach opierają szkolenie partyjne. 

Kolejne miejsce — gdy chodzi o poczytność — zajmuje problematy кг. 
ideologiczna; także i w tym wypadku najczęściej spotykaną formą reago
wania na te artykuły są listy, jakkolwiek rzadsze, niż w poprzednim wy
padku. Są to z reguły listy zarzucające autorowi przesadę, lub wręcz fałszo
wanie rzeczywistości — szczególnie, gdy demaskuje on pewne mity (np. 
o USA). Są jednak i inni czytelnicy, jak np. ten, który systematycznie nad
syła wycinki z otrzymywanej przez siebie reakcyjnej prasy polonijnej. 

Wreszcie — odzew na tematykę, zwaną w skrócie „z życia partii". Jak 
się orientujemy, jest to tematyka interesująca przede wszystkim sam aktyw. 
Na ogół odnosi się wrażenie, że tzw. przeciętny czytelnik raczej eliminuje 
z lektury materiały na tematy wewnątrzpartyjne, jeżeli tylko zetknie się 
z swego rodzaju ,partyjnością" materiału, jak powtarzanie słów „należy", 
„trzeba", lub z powoływaniem się na komitety. Inaczej mówiąc — jeśli 
podejrzewa, że materiał trąci schematem. 
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Wreszcie tematyka, którą określiłem tu jako społeczno-obyczajowa w sen
sie partyjnej oceny znamionujących ją zjawisk. A więc sprawy narusza
nia norm społeczno-moralnych, odpowiedzialności, zwalczania krzywd, ku
moterstwa itp. Wobec tej tematyki oddźwięk jest żywy i bezpośredni. Nad
chodzą listy, odzywają się telefony. Wszyscy korespondenci i rozmówcy 
bez wyjątku zgadzają się z postawą, reprezentowaną przez autora, wysu
wając jednak zastrzeżenia co do skuteczności podejmowania tego rodzaju 
spraw i to na podstawie własnych smutnych doświadczeń. 

Jeżeli by więc wypadło odpowiedzieć na pytanie jaką rolę winna speł
niać publicystyka partyjna w dzienniku — odpowiedź wydaje się jedno
znaczna: t w ó r c z ą , a nie sensu stricto służebną wobec instancji par
tyjnych. W tym zresztą ta służebność organu winna się — moim zdaniem — 
właściwie wyrażać. 
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ROLA I ZNACZENIE 
DZIAŁU PARTYJNEGO W GAZECIE 

I. Kilka uwag wprowadzających w zagadnienie 

Struktura organizacyjna redakcji winna w sposób jak najbardziej dosko
nały zabezpieczać realizację zadań gazety. Powstaje zawsze istotne pyta
nie — jak zorganizować redakcję i jakie działy powołać, aby postulat 
główny był spełniony. Nie dysponujemy literaturą, która w tej mierze 
mogłaby być pomocna, a wiadomości czerpiemy na ogół z praktyki i dość 
wątłych kontaktów zagranicznych. Obecna struktura redakcji jest kształ
towana w dość dowolny sposób przez redaktorów naczelnych. Uzasadnienie 
wyboru takiego czy innego modelu jest dość powierzchowne, a konfron
tacja założeń z wynikami praktycznymi rzadko stosowana. Unikanie tego 
rodzaju analiz nie jest słuszne, choć bowiem struktura redakcji należy do 
zagadnień organizacyjnych, w głównej mierze jest to jednak sprawa zabez
pieczenia właściwej treści gazety. 

W naszej prasie przyjął się model działów informacyjnych i publicy
stycznych. W większości redakcji partyjnych wśród działów publicystycz
nych stoi na czele dział partyjny. 

II. Czy istnienie działu partyjnego jest konieczne? 

Wśród dziennikarzy panują na ten temat poglądy sprzeczne. Dość liczna 
grupa wychodzi z założenia, że wszystkie problemy podejmowane przez 
prasę, a zwłaszcza przez działy publicystyczne, są problemami partyjnymi. 
Wychodząc z takiego założenia, zwolennicy tego poglądu uważają, że dział 
partyjny w gazecie nie jest potrzebny. 

Można również spotkać się z inną argumentacją przeciwko działowi par
tyjnemu. Nowe czasy, ba, nowa epoka — cybernetyki, lotów kosmicznych, 
a u nas „ekonomizacji życia partyjnego" — powoduje, że dział partyjny 
w tych warunkach jest niepotrzebny, a raczej należałoby wzmocnić i roz
budowywać działy ekonomiczne. 



14 MARIAN SKARBEK 

Przeciwnicy działów partyjnych w gazetach w odpowiedzi na pytanie: 
czy istnieje tematyka „czysto partyjna"? — odpowiadają: „Niewątpliwie 
tak. Tematem czysto partyjnym, w ortodoksyjnym ujęciu, będzie niewąt
pliwie temat płacenia składek partyjnych w POP, informacja o przyjęciu 
nowych członków w szeregi partyjne, a także często zamieszczany przy 
jakiejś okazji życiorys jednego z wodzów partii. Z tego wynika, że tema
tyka czysto partyjna jest ogromnie uboga".*) 

Zwolennicy istnienia działów partyjnych w gazecie — a jest ich prze
ważająca większość — wychodzą z tezą o możliwości, celowości, a nawet 
potrzebie rozróżniania określonych działów tematycznych. Stąd już wnioski 
organizacyjne — „przydzielanie" lub „przywiązywanie", acz nierygory-
styczne, pewnych stref tematycznych dla poszczególnych działów. [...] 

Tak więc na wstępie należałoby rozstrzygnąć spór, który od dawna trwa 
w redakcjach. Naszym zdaniem dział partyjny w gazecie jest niezbędny. 
A oto argumenty uzasadniające ten pogląd. 

1. Struktura organizacyjna musi zabezpieczać realizację zadań gazety, 
a więc i zadań partii. Partia jest potężnym organizmem wrośniętym trwale 
w społeczeństwo. Partia posiada własny nurt życia wewnątrzpartyjnego. 
Zachodzi potrzeba informowania o tym życiu, kształtowania tego życia, 
konfrontacji życia wewnątrzpartyjnego z normami statutu partyjnego. 

2. Zachodzące wydarzenia w życiu partii nie są obojętne dla bezpartyj
nych — w sumie dla całego społeczeństwa. A zatem z punktu widzenia 
bezpartyjnego "adresata jest konieczne przekazywanie problematyki 'par
tyjnej. 

3. Partia składa się z ludzi kierujących się w swym działaniu, oprócz 
norm prawnych, specyficznymi, statutowymi normami partyjnymi. Kształ
towanie postaw, proces wychowania członków partii jest szeroką domeną 
zadań partii. Realizacja części zadań w tej dziedzinie należy do gazety par
tyjnej. 

W sumie — problematyka ściśle partyjna jest bardzo szeroka, jest spe
cjalistyczna, wymaga wyjątkowo dobrze przygotowanych dziennikarzy, 
wysokiej rangi działaczy partyjnych. 

Istnieje więc problematyka partyjna, a zabezpieczenie prawidłowego jej 
przekazywania czytelnikom gazety wymaga istnienia działu. 

III. Problematyka partyjna w znaczeniu szerokim czy wąskim? 

Odpowiedź na to z kolei pytanie rozwiązuje od razu problem pozornie 
nomenklaturowy, w praktyce jednak treściowy. Czy dział partyjny, czy 
partyjno-społeczny lub nawet — jak chcą niektórzy — „społeczno-par-
tyjny"? 

Istnieje problematyka ściśle partyjna. I to jest jej węższe rozumienie, 
które określa często problematykę partyjną pojęciem „życie wewnątrzpar
tyjne". Tym niemniej, oprócz tych podstawowych dla tematyki partyjnej 
spraw, jest ogromna, bogata sfera problematyki społecznej, życie pełne 

*) cytat z wystąpienia na zebraniu redakcyjnym. 
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konfliktów, spięć i tego wszystkiego, wokół czego nie może dziennikarz 
i gazeta partyjna przechodzić obojętnie. Do którego z działów powinna na
leżeć ta problematyka? Do partyjnego wyłącznie? 

Na problematykę społeczną w najszerszym tego słowa znaczeniu, żaden 
dział nie może mieć wyłączności. Tak samo zresztą nie może mieć wyłącz
ności na tematy czysto partyjne, choćby te dotyczące pracy POP i instancji 
partyjnych. Nie od rzeczy będzie, jeśli o pracy POP w teatrze napisze dział 
kulturalny, a dział ekonomiczny zajmie się Hutą im. Nowotki od strony 
partyjnej atmosfery. Nikt też chyba za złe nie weźmie dziennikarzowi 
z działu rolnego jeśli będzie pisał o pracy wiejskich organizacji partyjnych 
i komitetów gromadzkich. 

Każdy dział powinien poruszać tematykę społeczną. Ale jaką tematykę? 
Właściwą treści problemowej pracy poszczególnych działów. W partii dzia
łają ludzie ze swoimi wszystkimi sprawami, bolączkami, kłopotami, słabo^-
ściami itp. Specyfika społecznej problematyki partyjnej wyraźnie odzna
czającej ją od innej — obcodziałowej — to załamywanie się życia jednostek 
czy zbiorowisk — pokazanych od strony działania partii. Może to być ana
liza i ocena sytuacji zaistniałych w wyniku działania partii, względnie 
konfrontacji ideowych założeń partii z rzeczywistością. 

Z a t e m : 
1) Dział partyjny, uwzględniając problematykę ściśle partyjną, tj. życie 

wewnątrzpartyjne, uprawia też problematykę partyjną w znaczeniu szer
szym — problematykę społeczno-partyjną. 

2) W uprawianiu obu dziedzin problematyki partyjnej należy dążyć do 
złotego środka; nie dopuszczać do przechyłu w stronę problematyki spo
łecznej. 

3) Odrzucać próby upartyjnienia materiałów dziennikarskich formali-
stycznymi chwytami i zwrotami, czy też naklejaniem etykiety — „par
tyjny". 

IV. Co określa rolę i zadania działu partyjnego? 

Nasza gazeta (Słowo Ludu w Kielcach — przyp. red.) posiada wyraźne 
wskazówki dotyczące problematyki partyjnej. Wskazówki te mieszczą się 
w następujących dokumentach: 

1) uchwały i wytyczne КС PZPR; 
2) uchwały egzekutywy KW PZPR, podejmowane z racji ocen gazety 

lub przy innej okazji; 
3) program gazety Słowo Ludu zatwierdzony przez egzekutywę KW 

PZPR. 
Uchwały egzekutywy К W PZPR oraz program Słowa określają w sposób 

wyczerpujący i precyzyjny zakres tematyki partyjnej. Równocześnie jed
nak wskazują, jaka komórka organizacyjna redakcji ma pracować nad roz
wijaniem tej tematyki w gazecie. Uchwały egzekutywy KW bardzo często 
w sposób wyraźny odnoszą realizację tych zadań do działu partyjnego. 
Program Słowa Ludu zawiera także szczegółowe wskazówki treściowe, 
organizacyjne i metodologiczne, skierowane do działu partyjnego. 
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V. Informacja partyjna 

Informacja partyjna w Słowie Ludu jest niezadowalająca, głównie pro
tokolarna, sprawozdawcza i nie obrazująca treści życia wewnątrzpartyj
nego. W ciągu 5 miesięcy na kolumnach I, II i wewnętrznych zamieści
liśmy 42 informacje partyjne własne, czyli około 8 miesięcznie. Niezależnie 
od tego Słowo Ludu posiada razem 6 mutacji. Na kolumnach mutacyjnych 
zamieszcza się również informacje partyjne, przeważnie 30 informacji mie
sięcznie na każdej kolumnie. W sumie jest to sporo. Jednakże i te infor
macje są raczej „ważne" lub „świąteczne". Natomiast codzienna praca 
organizacji partyjnych nie znajduje odbicia na łamach pisma zarówno 
w środku numeru, na kolumnach depeszowych, czy mutacyjnych. 

W tej mierze niezbędna jest koordynacyjna rola działu partyjnego, który 
winien współpracować ściśle z innymi działami, a głównie z oddziałami 
terenowymi. Koordynacyjna rola działu nie może przeradzać się w nad
rzędne sterowanie pracą innych działów. Chodzi tu — trzeba się zastrzec 
wyraźnie — o rzetelną współpracę. Informacja winna stanowić zarówno 
rozwinięcie, jak też podbudowę i uzupełnienie publicystyki partyjnej. 

VI. Rola i zadania działu partyjnego w publicystyce 

Punktem wyjścia jest sprawa adresata, a więc odpowiedź na pytanie, 
kogo mamy informować o tym, co się w partii dzieje. W Kielecczyźnie co 
drugi inżynier zatrudniony w przemyśle jest członkiem partii, także co 
trzeci pracujący technik, a na wsi co drugi agronom. W zakładach pracy 
co siódmy robotnik jest w partii. Baza partyjna jest zatem znaczna. 

W zasadzie publicystyka partyjna winna być adresowana do organizacji 
i instancji partyjnych (a pośrednio także — w rezultacie podejmowanych 
tematów — do organizacji społecznych, czy instytucji kierowanych poli
tycznie przez partię). To jest jej główne zadanie. Z drugiej strony — ogra
niczenie się do tych tylko adresatów zwęziłoby oddziaływanie gazety. Stąd 
konieczność takiego ustawienia tematyki (wyboru oraz sposobu podania, 
formy), aby zainteresować problematyką partyjną także szeregowego 
członka partii i czytelnika bezpartyjnego. Biorąc to pod uwagę, publicy
styka partyjna nie może ograniczać się wyłącznie do spraw wewnątrzpar
tyjnych i fachowo-partyjnych, ale musi być publicystyką partyjno-spo-
łeczną. (W partii działają ludzie, a więc fakt ten dyktuje cały wachlarz 
zagadnień. Nie można pisać o POP jako takiej, gdyż POP czy instancja — 
to pojęcia abstrakcyjne). Publicystyka partyjna musi podejmować takie 
tematy, które: 

— ukazują kierowniczą, a więc szczególną rolę partii w różnych dzie
dzinach życia (także codziennego życia, nie tylko w problemach ogólnopań-
stwowych czy wojewódzkich); 

— zwracają uwagę na większe wymagania stawiane członkom partii, 
podkreślają ich odpowiedzialność; 

— zachęcają bezpartyjnych, aby w sprawach społecznych i osobistych 
zwracali się do partii (do członków partii) z przekonaniem, że jest ona do 
tego najbardziej powołana; 
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— ukazują, że codzienna praca partyjna nie ogranicza się do różnego 
rodzaju zebrań i narad; 

— zachęcają do współpracy i sympatyzowania z partią, a także do wstę
powania w jej szeregi. 

Dział partyjny podejmuje także tematykę ideologiczną. Mamy tu do 
czynienia z bezpośrednim oddziaływaniem publicystyki partyjnej na po
jęcia, poglądy, wyobrażenia czytelnika. W tej dziedzinie szczególnie ważny 
jest sposób podania (forma) tematyki, która przecież łatwą nie jest. Ważne 
również i to, by publikacje ideologiczne odpowiadały na tzw. społeczne 
zamówienie czyli na pytania, wątpliwości i wahania czytelnika. Nie mówiąc 
o problemie aktualności tych materiałów, bardzo często podawanych z du
żym opóźnieniem. 

Głównym adresatem publikacji ściśle partyjnych jest — jak wspomnia
no — POP i instancja powiatowa (do dyskusji, czy także wydziały KW). 
Rolę publicystyki partyjnej można tu przedstawić w paru płaszczyznach: 

Jedną z nich jest podejmowanie zagadnień, którymi aktualnie interesuje 
się partia (plena КС, KW, plany pracy Wydziałów Organizacyjnych i Pro
pagandy w KW, inicjatywy terenowych instancji, czy nawet organizacji). 

Następna — to podejmowanie (sygnalizowanie) tematów, mówiących 
o nowych, narastających zjawiskach i nabrzmiewających problemach, bądź 
zwracanie uwagi na sprawy niedoceniane przez instancje i organizacje. Do 
tego zakresu tematycznego należeć będzie kultura pracy partyjnej, sprawa 
poziomu wiedzy ogólnej i politycznej kadry aktywu, problemy propagandy 
i adresata poczynań propagandowych, różnicowania sposobów podejścia 
propagandy do ludzi zależnie od środowiska itp., itd. A więc — rolą publi
cystyki jest wyprzedzanie instancji, nawet wojewódzkiej, przökazywanie 
do niej głosów opinii (np. środowiska) w jakiejś ważnej sprawie. Ta rola 
jest z reguły niedoceniana, albo spychana na bok, ponieważ jest o wiele 
trudniejsza, niż „chodzenie za panią matką", a także dlatego, że nawał bie
żących spraw jest zawsze duży, absorbujący czas i uwagę publicysty. 

Niezwykle ważną jest rzeczą, aby sposób przekazywania zagadnień pracy 
partyjnej, aby ich traktowanie przez publicystykę różniło się od sposobu 
stosowanego przez organizacje i instancje. Dotyczy to nie tylko formy, 
doboru argumentów itd., ale w pewnym sensie także hierarchii zagadnień. 
Innymi słowy — publicysta ma możność wpływania, a nawet w części 
kształtowania programu pracy instancji i organizacji partyjnych. Można by 
się tu powoływać na prasę za czasów Lenina i na ówczesną rolę publicy
styki partyjnej. Cóż, kiedy dziś czołowy aktyw raczej woli przemawiać, 
niż pisać w gazecie, a jeśli się na to zdobywa — to nie często podejmuje 
kwestie trudne, niechętnie się wychyla. 

Kolejne zagadnienie, w którym przejawia się ważna rola publicystyki 
partyjnej, to sprawa konfrontacji uchwał partyjnych z praktyką ich reali
zacji w terenie. Przy czym nie chodzi tu — jak to się najczęściej prakty
kuje — o zwracanie uwagi na realizację tych najbardziej aktualnych 
uchwał, o których się w całym kraju, czy województwie mówi w danej 
chwili, ale o przypominanie ważnych postanowień, pochodzących sprzed 
roku, dwóch czy pięciu. Przeciwdziała to jednej z nagminnych chorób, 
jaką jest akcyjność pracy partyjnej. 

Niemałą rolę może publicystyka partyjna odegrać w dziedzinie — jak to 
się popularnie mówi — wymiany doświadczeń, popularyzacji cennych ini-

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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cjatyw podejmowanych w terenie. Pytanie tylko, czy w tej dziedzinie kłaść 
nacisk na nowe (?) formy organizacyjne, czy też popularyzować skuteczne 
(nawet na małym odcinku) metody działalności, nowy styl partyjnego od-* 
działywania i kierowania. Tu też okazja do walki z rutyną i szablonem. 

Wreszcie — niezwykle istotną rolę odgrywa krytyka najczęściej spoty
kanych słabości i powszechnych wad pracy partyjnej (szablon obradowa
nia, powierzchowność, upajanie się programami, uchwałami itd.). Zagad
nienie krytyki jest tym ważniejsze, że jej działanie odnosi się nie tylko do 
bezpośrednio skrytykowanej organizacji lub organizacji, które popełniają 
błędy podobne. Artykuł taki trafia również do przeciętnego czytelnika, bez
partyjnego, dla którego aż nazbyt często POP, aktywista, instancja, a nawet 
pojedynczy członek partii, to tak wysokie progi, że się nawet nie marzyło 
o ich krytykowaniu („bo to przecież partia"). Krytyka partyjnej działal
ności, krytyka poszczególnych członków partii, walka z wypadkami łama
nia zasad ideowo-moralnych itd. stwarza atmosferę sprzyjającą krytyce 
i w innych dziedzinach życia, a poza tym podnosi rangę samego pisma. 

Na koniec — wystarczy już tylko zaznaczyć, że w problematyce partyjnej, 
tak jak w każdej innej, obowiązują dziennikarza te same zasady pisania, 
a więc stosowanie różnorodności form dziennikarskich, wysoka formalna 
jakość materiału, interesujący sposób przedstawiania problemów. 



R O Z P R A W Y 

ALEKSANDER F. BIEREZNOJ 

LENINOWSKA NAUKA 
O PRASIE NOWEGO TYPU 

„Zeszyty" chętnie udzielają miejsca, zarówno autorom z kraju 
jak i z zagranicy, dla wyrażenia ich poglądów na temat kon
cepcji wiedzy o prasie. Teoria środków masowej informacji 
jest nauką młodą. Wiele zagadnień nie wyszło poza fazę 
wstępnych, ustalających dyskusji — stąd nieustanna koniecz
ność konfrontacji poglądów. Jeden z punktów widzenia pre
zentuje drukowany tu artykuł. Autorem jest profesor i kie
rownik Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu im. Zdano-
wa w Leningradzie. Koncepcja leninowskiej nauki o prasie 
nowego typu powinna stać się szeroko pojętym problemem 
badawczym w krajach socjalistycznych. W ten sposób i pra-
soznawstwo włączyłoby się do badań prowadzonych przez 
różne dyscypliny przed zbliżającą się 50 rocznicą Rewolucji 
Październikowej. Związane z tą rocznicą badania historyczno-
prasowe prowadzone są w kilku polskich ośrodkach nauko
wych. Chodzi o to, by w sferze tych zainteresowań znalazł 

się również ten problem węzłowy. 

Masy pracujące zawsze, na wszystkich etapach rozwoju ludzkości wy
wierały i wywierają decydujący wpływ na socjalne i polityczne zwroty 
w historii, na wszelkie bardziej istotne procesy społeczne. Naród, masy 
rewolucyjne — to główna siła napędowa historii. Oto jedno z najważniej
szych odkryć i zasad marksizmu-leninizmu. Stosunek do narodu, określenie 
jego miejsca i znaczenia w rozwoju społeczeństwa — oto co w ostatecznym 
rachunku stanowiło istotę doktryn społecznych i politycznych wszystkich 
czasów. Tu także jest źródło poglądów na prasę, bez względu na to, w jakim 
obozie poglądy te powstają. 

Dwie siły — z jednej strony reakcja, z drugiej zaś najszerzej pojęta de
mokracja rewolucyjna — zawsze i we wszystkim występowały z dwu coraz 
bardziej nie dających się ze sobą pogodzić przeciwstawnych punktów wi
dzenia. Ze szczególną siłą przeciwieństwa te występowały w poglądach na 
prasę. Warunki życia duchowego i materialnego, stan ruchów narodowo-

2* 
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wyzwoleńczych na różnych etapach rozwoju społecznego determinowały 
formę i treść prasy, jej prawidłowości i możliwości. Jednakże zawsze i na 
wszystkich etapach u podstaw poglądów na teorię i praktykę prasy leżał 
stosunek do narodu. 

Jakościowo różne podejście do prasy reakcjonistów i rewolucjonistów 
nie ogranicza się wyłącznie do teoretyzowania o treści, formach, języku itp. 
Takie czy inne podejście warunkuje sytuację owych wydawnictw w ogóle. 
Prasa, broniąca własności prywatnej, zależna jest nie tylko od rządu, ale 
od właścicieli ziemskich, kapitalistów, bankierów. Występując w obronie 
istniejącego ustroju, ona sama, jako wytwór tegoż ustroju, służy wzboga
caniu się jej właścicieli. I dlatego też jest ona podporządkowana ogólnym 
prawom kapitalizmu. 

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że rewolucjoniści w swym dążeniu do 
oddzielania się od nurtu liberalnego (obojętne czy to w środowisku bur-
żuazyjnym, drobnoburżuazyjnym, czy też robotniczym) i mobilizując się do 
walki o nowy ustrój polityczny i społeczny, szli w kierunku ideowego 
i organizacyjnego zespolenia, w kierunku stworzenia partii. Z tego też 
względu i dla prasy rewolucyjnej bardzo istotne było nie tylko utrzymanie 
swych wydawnictw, ale i praktyczny stosunek owych wydawnictw do par
tii; z jednej strony — miejsce tych wydawnictw w działalności partyjnej, 
z drugiej zaś — ich związek z szerokimi masami ludowymi. Ideowość, silny 
i szeroki związek z masami — a raczej współdziałanie z narodem — oto 
główna cecha tej prasy. I właśnie to określa cechy, formy, metody pracy, 
język i styl prasy rewolucyjnej. 

Tak więc rzeczą najważniejszą przy określaniu podstawowych pryncy
piów i zadań prasy jest jej stosunek do narodu. Stosunki wzajemne między 
państwem a kapitałem, w wypadku prasy reakcyjnej, zaś między partią 
i narodem, gdy chodzi o prasę rewolucyjną — to wynik tej właśnie głów
nej, a właściwie jedynej i zasadniczej, podstawy prasy, podstawy każdego 
pisma. 

Feudalizm, którego istnieniu sprzyjała zupełna ciemnota mas, w okresie 
swego rozkwitu i powstania prasy czynił wszystko, co było w jego mocy, 
by nie tylko nie dopuścić prostych ludzi do udziału w różnych wydawnic
twach, lecz by zagrodzić dostęp owych wydawnictw do narodu. Tego ro
dzaju polityka szczególnie długo i konsekwentnie stosowana była w Rosji. 

Naturalną i potężną reakcją na istniejące wówczas materialne i du
chowe pognębienie człowieka było oświecenie, z jego nienawiścią do de
spotyzmu i niewolnictwa, z gorącym współczuciem dla prostego ludu, 
z dążeniem do wolności i równości, do rozwoju kultury. Najlepsi jego 
przedstawiciele zawsze byli zaciekłymi wrogami monarchii i religii. Wal
czyli o rozpowszechnienie wiedzy i o pełne wyzwolenie człowieka z więzów 
despotyzmu, pańszczyzny i religii. Walczyli o prawo krytykowania nie 
tylko konkretnych wad, lecz i konkretnych nosicieli tych wad. I domagali 
się tego na łamach prasy. Prasa winna była stać się i stawała się trybuną, 
z której głosili oni swe poglądy i szerzyli wiedzę. O tym, by ze swoimi 
poglądami zwracać się wprost do ludu, a tym bardziej, by do spraw prasy 
przyciągnąć lud — nie mogło wówczas nawet być mowy. Lecz właśnie lud, 
swymi protestami i buntami, zmuszał postępową część społeczeństwa do 
stałych poszukiwań. Bez przypomnienia rewolucji chłopskiej, związanej 
z imieniem Pugaczowa, nie można w sposób właściwy zrozumieć i ocenić 
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ani ustawodawstwa, ani życia polityczno-społecznego Rosji u schyłku 
XVIII w. Zorza tej rewolucji opromieniła idee nieśmiertelnej książki Ra-
diszczewa, który zniesienie despotyzmu wiązał nie z oświeconymi monar
chami, a z bezlitosną rewolucyjną walką przeciw despotyzmowi, pańszezyź-
nie i religii. 

Rozwój nauki i kultury, rozwój stosunków towarowo-pieniężnych, przy 
pogłębiającym się konflikcie z istniejącymi warunkami, rozpowszechnianie 
się demokratycznych i rewolucyjnych poglądów oświecenia i — co na j 
ważniejsze — coraz potężniejsze fale rewolucyjnych wystąpień narodu — 
wszystko to zmuszało monarchie absolutne, jeśli w ogóle potrafiły się onè 
utrzymać pod naporem ruchu wyzwoleńczego, do szeregu ustępstw i re
form, do osłabienia cenzury i do rozwoju własnej (wydawanej w imieniu 
własnym lub przez podstawione osoby) prasy i l i teratury przeznaczonej 
„dla ludu". Np. w latach sześćdziesiątych XIX w. car rosyjski wyrażał 
niezadowolenie z powodu zbyt małego rozwoju li teratury tego rodzaju 
i domagał się większej aktywności w tej dziedzinie. Sam stał na czele spe
cjalnej komisji, decydując o tym, kto i co będzie wydawać dla ludu. W dru
giej połowie XIX w. były już powołane specjalne pisma, obliczone na 
chłopstwo i robotników jako ich odbiorców. 

W warunkach narastania świadomości mas i wzrostu społecznej aktyw
ności ludu, monarchizm nie mógł już zupełnie ignorować demokracji i na
dal utrzymywać naród w zupełnej nieświadomości. Z drugiej zaś strony — 
nie mógł i za żadną ocenę nie chciał przekazać mu tej roli, jaką powinien 
on odgrywać w życiu kraju. 

Klucz do wyjaśnienia sytuacji prasy w tych nowych warunkach można 
znaleźć u Hegla. On wysoko oceniał obiektywną opinię społeczną, widząc 
w niej jednakże przejaw jedynie formalnej wolności. Hegel przyznawał 
ludowi prawo do wypowiadania swej opinii. Lecz dla niego — arystokraty,, 
apologety państwa feudalnego, które było — jego zdaniem — uosobieniem 
wolności, t j . „absolutnego celu" — istotna była jedynie opinia publiczna 
(popierająca ustalony porządek, skierowana na umocnienie monarchii). 
Droga do wolności, zarówno w dziedzinie nauki, jak i w życiu społecznym, 
polegała — zdaniem Hegla — nie na związku z opinią ludu, demokracji, 
lecz na niezależności od nich. Ale rozumiejąc, że w nowych warunkach 
historycznych brutalne, otwarte prześladowanie wolności słowa jest już 
niemożliwe, Hegel bronił tylko pozorów demokracji — wolności mówienia. 
Taką „demokrację" uważał on za niezbędną, albowiem jeśli ktoś „wyko
nywał swój obowiązek, t j . wstawił swoje słowo, to zadowoliwszy swe su
biektywne potrzeby zgodzi się na wiele." *) „Rozważania — twierdził on — 
dają wyjście i zadowolenie w pewnym kierunku, dzięki czemu w pozosta
łych wszystko może pozostawać po staremu".2) Taki sam był stosunek do 
wolności słowa i do opinii publicznej, do demokracji ze strony zajadłych 
monarchistów już na nowym etapie historycznym. Słowa te, wypowie
dziane w okresie rozkwitu monarchii pruskiej, stanowiły oparcie dla re
akcjonistów wszelkich odcieni. W szczególności zostały one podchwycone 
przez zaciekłych zwolenników tronu rosyjskiego (chociaż co jest zrozu-

J) W. T. H e g e l : Dzieła, t. VII, str. 338 (cyt. wg wyd. rosyjskiego — p. aut.). 
2) Tamże. 
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miałe samo przez się, zawsze byli i tacy, którzy rozwój wiedzy i prasy, 
rozwój jakiejkolwiek demokracji, uważali za zbędny i wręcz szkodliwy). 

Słowa Hegla rzucają również jasne światło na istotę demokracji w bur-
żuazyjnym rozumieniu, na charakter burżuazyjno-demokratycznego ładu. 
Demokracja ta od początku wychodziła do ludu z demagogicznymi, fałszy
wymi frazesami o wolności prasy. Rozwijając do ogromnych rozmiarów 
swą prasę, burżuazja szeroko reklamowała jej bezpartyjność i sprzyjała 
powstawaniu najgorszych brukowców. Pańszczyźniana cenzura monar-
chizmu została zastąpiona w prasie przez stosunki burżuazyjno-handlar-
skie, sprzyjające karierowiczostwu i anarchicznemu indywidualizmowi. Po
toki fałszywych słów o miłości do ludu, o równości wobec prawa, o wol
ności, maskowały i chroniły polityczne wolności i materialny dobrobyt 
klas posiadających i wolność ciemiężenia mas pracujących. 

Burżuazja, deklarując wolność tworzenia wszelkich organów prasowych, 
w rzeczywistości zachowywała to prawo tylko dla siebie. Nawet więcej: 
w razie konieczności siłą rozprawiała się z prasą, nawołującą do walki 
o prawdziwą wolność. Prześladowanie przez burżuazję prasy bolszewickiej 
w lipcu 1917 roku, to jeden z najbardziej rażących przykładów tego ro
dzaju rozprawy. Kapitalizm, w miarę swego rozwoju, doskonalił też system 
nacisku na prasę. Faszyzm doszedł już do ostatecznych granic w rozpra
wianiu się z demokratyzmem i ludowością. Faszyści, znalazłszy się u wła
dzy, otwarcie oświadczali, że chcą zmusić prasę swego kraju do zupełnego 
posłuszeństwa, aby była jak fortepian posłuszny ręce myzyka. Hitlerowskie 
Niemcy i imperialistyczne Stany Zjednoczone — oto dwa krańcowe punkty 
rozwoju systemu kapitalistycznego na tym etapie. Na ich polityce i czynach 
odbiły się te same prawidłowości, do których mogą doprowadzić prasę 
swych krajów elementy najbardziej reakcyjne. 

Największą zasługą najlepszych, najbardziej ofiarnych bojowników 
o zmianę istniejącego ustroju w przedproletariackim okresie ruchu wyzwo
leńczego było to, że występowali oni jako rewolucjoniści i jako demokraci. 
Prowadząc nieprzejednaną walkę z absolutyzmem marzyli oni nie o osią
gnięciu najbardziej sprzyjających warunków dla rozkwitu burżuazji, lecz 
o życiu i interesach ludu. Za podstawę swych koncepcji literacko-estetycz-
nych rosyjscy rewolucyjni demokraci przyjęli ludowość, czyniąc głównym 
bohaterem swych utworów lud. Estetycznym ideałem N. G. Czernyszew-
skiego było odbicie nie tylko rzeczywistości istniejącej, lecz takiej, jaka 
istniała w wyobrażeniach myślących o socjalizmie rewolucyjnych demo
kratów. Zasadnicze zmiany w życiu kraju wiązali oni jedynie z masowym 
ruchem ludowym. Prasę zaś rewolucyjni demokraci traktowali nie jako 
katedrę służącą do rozpowszechniania wiedzy, lecz jako potężną broń 
w walce z despotyzmem i z wszelkimi jego przejawami, jako najsilniejszy 
i najbardziej demokratyczny środek, dzięki któremu można było wypo
wiadać opinię ludu i bronić jego praw. Ważnym elementem w całej dzia
łalności rewolucyjnych demokratów była jawność, rozumiana jako czynnik 
demaskowania podstaw ustroju i kształtowania rewolucyjnej świadomości 
czytelników. Słowo rewolucyjnych demokratów zwrócone było do naj
szerszych mas ludowych. Jednakowoż przedstawicielom tej ideologii w Ro
sji nie przychodziło nawet na myśl, by stworzyć, wychować i przyciągnąć 
do współpracy ze swoimi wydawnictwami korespondentów spośród chło
pów i robotników. 
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Wyrażając nastroje mas ludowych i występując jako bojownicy o po
prawę warunków życia tych mas mogli rewolucyjni demokraci jako pierwsi 
zerwać z liberałami. I to właśnie pozwoliło N. G. Czernyszewskiemu wy
stąpić wprost z twierdzeniem o partyjności filozofii i dziennikarstwa. Re
wolucyjni demokraci, prowadzący wszechstronną i dogłębną krytykę pa
nującego ustroju, dążyli do jak najszerszego jej rozpowszechnienia, albo
wiem krytyka ta — demaskując ustrój monarchistyczny — wskazywała 
równocześnie na konieczność walki z nim. Na tym polegała jej skutecz
ność na łamach prasy. Zmianę stosunków politycznych i socjalnych rewo
lucyjni demokraci łączyli wyłącznie z rewolucją i niczego poza prześlado
waniami za swą krytykę nie spodziewali się. Lecz ich śmiałe rewolucyjne 
apele, wyrastające z takiej krytyki, były niezwykle skuteczne. 

Dekabryści, a po nich rewolucyjni demokraci, występowali nie tylko 
jako propagandziści i agitatorzy, lecz tworzyli swe organizacje. Ich wy
dawnictwa stanowiły ideowe i organizacyjne ośrodki dla ich stronników. 
Tu wytwarzały się stosunki, cechujące partię i jej organy. Owe stosunki 
wzajemne miały jednak bardzo specyficzny charakter, gdyż skład powsta
jących wówczas organizacji był bardzo wąski. W nich znajdowały swe 
odbicie wszystkie słabości i braki ruchów społecznych owego okresu. 

Od samego zarania swej działalności Marks i Engels postanowili ludowi 
poświęcić swe życie. Uważna obserwacja otaczającej rzeczywistości i dą
żenie do wywarcia aktywnego wpływu na nią wyprowadziła ich z owego 
labiryntu abstrakcyjnego teoretyzowania, z którego nie mogło znaleźć 
wyjścia wielu im współczesnych. Otworzyło to przed nimi drogę do pozna
nia procesów decydujących o biegu historii. Znajdując się jeszcze na po
zycjach rewolucyjnego demokratyzmu i nie pozbywszy się jeszcze heglow-
sko-feuerbachowskiej terminologii i metody, Marks określił wolną prasę 
demokratyczną jako wyrazicielkę ducha ludu. Mówił on o prawidłowościach 
jej powstania i rozwoju, o jej aktywnym wpływie na świadomość ludu: 
powstając w ludzie i rozwijając się zgodnie ze swymi własnymi prawami — 
mówił Marks — wraca do ludu jak życiodajny i wciąż odnawiający się 
potok. 

Marks i Engels wnieśli do stworzonej przez siebie prasy treść naukową, 
czyniąc z niej narzędzie walki o naukowo uzasadnione cele. Korzystali oni 
z prasy w trakcie budowy partii i w walce międzypartyjnej; organy pra
sowe, na których czele oni stali, przekształcały się w ośrodki ideowego 
i praktycznego kierownictwa, spełniały ważne funkcje organizacyjne. 
Wpływ tych organów sięgał daleko poza granice jednej organizacji par tyj 
nej, lub też partii jednego kraju. Swą treścią zwracały się one do ludu, 
służyły zjednoczeniu mas pracujących wszystkich krajów. 

Marks i Engels dążyli do tego, by aktywnie wciągać robotników do two
rzenia i prowadzenia swych gazet. Szczególnie dbali o to, by ich wydaw
nictwa były dostępne i popularne, bliskie ludowi. Krytykując prasę bur-
żuazyjną stale podkreślali jej antyludową istotę, jej antydemokratyczny 
charakter. 

Nową naukę o prasie stworzył W. I. Lenin w oparciu o najwyższe osią
gnięcia rosyjskich rewolucyjnych demokratów, o teorię i praktykę twór
ców komunizmu naukowego, z głębokim uwzględnieniem specyfiki prasy 
jako takiej. Kamieniem węgielnym leninowskiej teorii prasy stały się par
tyjność komunistyczna i ludowość, przy czym ludowość występuje w niej 
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jako najwyższy wyraz demokracji, albowiem demokracja komunistyczna 
jest ogólnoludowa. I tu właśnie jest klucz do rozumienia i wyjaśnienia 
najbardziej istotnych cech prasy nowego typu. 

Niestety, w pracach poświęconych zagadnieniom prasy, te dwie jej ce
chy generalne nie występują w owej nierozerwalnej jedności. Ludowość, 
demokratyczność naszej prasy występuje w tych pracach jedynie jako 
źródło i skutek jej masowości. Nie ulega wątpliwości, że bez ludowości nie 
może być masowości, tak samo jak prasy bez masowości nie można uważać 
za ludową. Niemniej jednak w rozważaniach o demokratycznym charak
terze naszej prasy należy przede wszystkim wychodzić z założenia, że stwo
rzona przez Lenina prasa jest najbliższa ludowi dzięki zawartym w niej 
treściom, dzięki jej ideologii. Komunizm, jako realnie osiągalny ideał oraz 
codzienna walka o jego urzeczywistnienie, przyciągają do prasy masy lu
dowe, tworzą jej autorytet. Na tym właśnie polega jej demokratyzm. Zaś 
głęboko demokratyczny charakter naszej prasy daje z kolei możliwość, by 
otwarcie mówić o zadaniach prasy, o jej partyjnym ukierunkowaniu, 
kształtowaniu jej cech i form. Zwolennicy ustroju pańszczyźnianego i ka
pitalistycznego właśnie dlatego ukrywali i ukrywają przed ludem swe 
prawdziwe cele. Właśnie dlatego liberalna burżuazja występowała przeciw 
otwartej partyjności, szczerzy zaś rewolucjoniści zawsze do niej dążyli. 
Burżuazja głośno i szeroko zachwalając konieczność głoszenia prawdy 
w prasie nie była w stanie dać masom tej prawdy, która stanowi szczególną 
siłę prasy leninowskiej. 

Pierwsze ważniejsze wystąpienie Lenina na łamach prasy było skiero
wane przeciwko fałszywym przyjaciołom ludu. Było ono poświęcone naj
istotniejszemu problemowi rewolucji. Temu, od czego zależała rewolucja 
i w imię czego powinna się ona odbyć. Mowa była nie tylko o szkodliwych, 
antyludowych koncepcjach subiektywnych idealistów, lecz także o szko
dliwości form i metod, charakterystycznych dla ich prasy. Już w swej pracy 
pt. „Odwrotny kierunek w rosyjskiej socjaldemokracji" (1899). W. I. Lenin 
przedstawił zasadniczo nowy pogląd o roli prasy w kształtowaniu poten
cjalnie najbardziej zorganizowanej i rewolucyjnej klasy — klasy robotni
czej, i wskazał na to, że gazeta socjaldemokratyczna powinna prowradzić 
za sobą swego czytelnika. Ale już przedtem wprowadzał on tę zasadę w ży
cie, gdy wydawał ulotki „Związku Walki o Wyzwolenie Klasy Robotni
czej". Wówczas po raz pierwszy była realizowana idea połączenia socja
lizmu z robotniczą demokracją rewolucyjną. 

Cała historia powstania i działalności partyjnej prasy radzieckiej — to 
historia walki W. I. Lenina i jego stronników o stworzenie takiej właśnie 
najbardziej demokratycznej prasy. Już w pracy pt. „Zadania socjaldemo
kratów rosyjskich" szczegółowo omówił on dwa aspekty działalności par
tii — socjalistyczny i demokratyczny. „ . . . W y o d r ę b n i e n i e klasy ro
botniczej jako czołowego bojownika o instytucje demokratyczne — pod
kreślał Lenin — w z m o c n i ruch demokratyczny, w z m o c n i walkę 
o wolność polityczną, albowiem klasa robotnicza będzie p o p y c h a ł a 
wszystkie pozostałe demokratyczne i polityczne żywioły opozycyjne".3) 
Lenin stawiał zadanie przekształcenia jej w prawdziwie ludowy organ. 

3) W. I. L e n i n : Dzieła, t. 2, s. 351, Warszawa 1950. 
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W artykule pt. „Od czego zacząć?" Lenin, wysuwając zadanie przekształ
cenia Iskry w gazetę prawdziwie l u d o w ą , mówił o konieczności poczy
nienia następnego kroku przez przejście od zagadnień ekonomicznych do 
politycznych i rozbudzenie takiej pasji wśród wszystkich, choć trochę 
uświadomionych warstw ludu.4) Jednakże gazetą ogólnoludową Iskra mogła 
stać się tylko w tym wypadku, gdy „za pośrednictwem proletariatu pismo 
przedostanie się do szeregów drobnomieszczaństwa miejskiego, chałupni
ków wiejskich oraz chłopów..." 5) 

Jedną z głównych przyczyn, z powodu których występował on przeciwko 
próbom stworzenia w przededniu II Zjazdu SDPRR „specjalnych" popular
nych gazet robotniczych, było to, że dążył on do połączenia w jednym or
ganie wydania partyjnego i masowego. Lenin zmuszony był prowadzić 
ostrą walkę nie tylko ze zwolennikami tego rodzaju gazet, lecz również 
z „ekonomistami" zabiegającymi o „czysto" robotnicze wydawnictwa 
i oskarżającymi Iskrę o utratę klasowego charakteru. Lenin konsekwentnie 
realizował swe poglądy we wszystkich kierowanych przez niego gazetach. 
Prawda z lat 1912—1914 cieszyła Lenina właśnie tym, że była ona równo
cześnie centralnym organem partii i gazetą szerokich mas robotniczych. 

Prasa typu leninowskiego od pierwszych chwil swego istnienia była nie
zwykle ostrym orężem. Wynikało to nie tylko z tego, że publikowała ona 
na swych łamach płomienne, najbardziej trafne i przejrzyste słowa rewo
lucyjne, że propagowała idee komunizmu i wzywała do walki o ich zwy
cięstwo, lecz również z tego, że wyjaśniała i przekazywała masom konkret
ne doświadczenie rewolucyjne, uzbrajała je w najbardziej celowe formy 
i metody walki, analizowała i uogólniała praktyczne wnioski, rozwijała 
krytykę i samokrytykę. Te dwie cechy szczególne prasy leninowskiej, od
kryte i zrealizowane przez W. I. Lenina, miały i mają ogromne historyczne 
znaczenie. Są one związane z ogólną linią leninowską, skierowaną na de
mokratyzację i skuteczność prasy i bez nich nie można obecnie wyobrazić 
sobie życia naszego kraju. Ożywczy, rewolucyjny demokratyzm prasy leni
nowskiej wyraża się także w pełnieniu przez nią nieustannie i szeroko 
pojętej funkcji organizatorskiej, w przyciąganiu ludzi pracy do wszelkich 
jej praktycznych poczynań. Lenin zawsze, szczególnie zaś na najtrudniej
szych zakrętach historii, przywiązywał wielkie znaczenie do roli prasy, 
uważając ją za środek praktycznej organizacji mas. Korespondenta robot
niczego traktował on zarówno jak autora, jak i — przede wszystkim — 
aktywnego bojownika, działacza, stronnika, rozpowszechniającego jego wy
dawnictwa, jego idee. 

W latach władzy radzieckiej została ustanowiona pełna swoboda prasy 
dla ludzi pracy. W nowych warunkach rozległy się słowa wodza: „Bliżej 
do życia!", apele o krytykę braków i propagowanie osiągnięć. Ogromnie 
wzrosła organizatorska funkcja prasy. Bez wciągnięcia robotników i chło
pów do codziennej aktywnej działalności prasy — mówił Lenin — nie
możliwe jest budownictwo socjalizmu. 

Gdy jedyna w świecie republika robotników i chłopów rozpoczynała swe 
istnienie, w skład jej rządu wchodzili przedstawiciele różnych partii. Są
dzono, że w toku dyskusji ideowych przezwyciężone zostaną różnice zdań, 

4) W. I. L e n i n : Dzieła , t. 5, s. 18, W a r s z a w a 1950. 
5) Tamże, s. 19. 
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że zostanie znaleziona wspólna droga do jednego celu. Jednakże mieńsze-
wicy i eserzy wybrali drogę kontrrewolucji. Dlatego też u steru rządów 
pozostała w Rosji jedna partia. Rozpoczęła się wojna domowa, wymaga
jąca wprowadzenia dyktatury w postaci komunizmu wojennego. Lecz była 
to niespotykana dotychczas dyktatura, albowiem była to dyktatura nie jed
nej osoby czy partii, lecz dyktatura mas pracujących. Realizowała ją par
tia, rozwijając w maksymalnym stopniu demokrację. Przecież właśnie 
w swych ciężkich dniach na czoło wysunęło się zagadnienie roli mas w roz
wijającej się walce i budownictwie. Ówcześnie prasa nie tylko szeroko 
propagowała idee demokratyzmu, ale stała się praktycznym środkiem jego 
rozwoju. Drogą do takiej demokratyzacji był ruch korespondentów chłop
skich i robotniczych. Bohaterstwo na froncie i ,,wielki zryw" na tyłach 
były wynikiem działalności partii wśród mas i zapowiedzią nowych stosun
ków między państwem i masami. Prasa odegrała w tym nie małą rolę. 

W trosce o demokratyzację organów partyjnych i o to, by zespolić w jed
no organ partyjny i organ masowej, rewolucyjnej robotniczo-chłopskiej 
demokracji, Lenin bynajmniej nie ograniczał systemu prasy partyjnej wy
łącznie do roli organów komitetów partii. Od zarania swej działalności 
dążył do stworzenia całego wachlarza różnorodnych gazet i czasopism. Na
tychmiastowej realizacji tych zamierzeń Lenina stały na przeszkodzie pa
nujące wówczas warunki, lecz przy każdej okazji powstawały najróżniejsze 
wydawnictwa: popularne i naukowe, organy związków zawodowych, rad 
delegatów itd. Pracowali w nich nie wyłącznie tylko członkowie partii. 

W związku z tym należy zauważyć, że historycy i teoretycy prasy po
winni dogłębniej zbadać zagadnienia partyjności, ludowości i masowości 
naszej prasy. Nie zostało to dotychczas uczynione nawet przy opracowy
waniu takiego artykułu, jak „Partyjna organizacja i partyjna literatura". 
Bez zgłębienia zasadniczych stwierdzeń tego artykułu W. I. Lenina, bez 
oparcia się o wielką ilość materiału faktycznego, nie można w właściwy 
sposób przedstawić całej głębi demokratycznej istoty prasy leninowskiej. 
Idea ścisłej partyjności łączy się tu z ideą najszerzej pojętej demokratyzacji 
naszej prasy. Występuje ona nie tylko w jej treści, lecz uwarunkowana jest 
również względami organizacyjnymi. 

Zarówno komunizm, określający treść i nastawienie naszych wydaw
nictw, jak i demokratyzm rewolucyjny, nierozerwalnie związany z komu
nizmem, nadają — dzięki tej jedności i zespoleniu — charakter prasie 
stworzonej przez W. I. Lenina. Prasa nasza zawsze była i jest skierowana 
do najszerszych mas, stojąc w ich bezpośredniej 'bliskości, będąc ich wy
razicielem i organizatorem. Właśnie dzięki owej jedności wszystkich zasad 
i cech, form i metod, wynikających z ideałów komunistycznych, z aktyw
ności najszerszych mas rewolucyjnych i demokratycznych, z ich ścisłego, 
żywego związku z organami prasowymi, zajmuje nasza prasa szczególne 
miejsce w systemie dyktatury proletariatu. Rozwój organizatorskich funkcji 
partyjno-radzieckiej prasy dał jej możność pełnienia roli nie tylko ideowe
go, lecz również praktycznie-organizacyjnego mechanizmu. Rozwijana przez 
nią krytyka znajduje szerokie poparcie w całym szeregu środków państwo
wych i społecznych. 

Pozostając wierną wskazówkom Lenina i leninowskim tradycjom, prasa 
radziecka naszych dni przeżywa nowy okres rozwoju i doskonalenia się. 
Październikowe (1964 r.) plenum КС KPZR i następne — stawiając za-
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równo przed prasą, jak i przed całym krajem najbardziej żywotne dla na
rodu zadania — jeszcze bardziej zbliżyły prasę do narodu, otworzyły przed 
nią nowe możliwości dalszego pogłębienia i umocnienia więzi z masami. 
Linia partii w kierunku rozwoju demokratyzmu, wprowadzanie naukowych 
metod kierownictwa we wszystkich dziedzinach materialnego i duchowego 
życia społeczeństwa radzieckiego — wszystko to stawia przed prasą nie
zwykle poważne wymagania, stwarzając szczególnie sprzyjające warunki 
dla rozwoju jej demokratyzmu i skuteczności oddziaływania. Codzienna 
praktyka partyjno-radzieckiej prasy daje wiele przekonywających przykła
dów, świadczących o tym, że wykorzystuje ona we właściwy sposób te 
sprzyjające warunki, by jeszcze bardziej umocnić i rozwinąć więź z na
rodem. 

Rozszerzenie« tematyki, doskonalenie form publicystycznego stylu na
szej prasy, stałe dążenie dziennikarzy, by słowo ich docierało do każdego 
człowieka, otworzyło przed prasą nowe możliwości. Rozwój różnego ro
dzaju form wykorzystania poczty redakcyjnej, delegowanie w teren dzien
nikarzy na prośbę czytelników, wykorzystanie materiałów kontroli społecz
nej, walka o zwiększenie skuteczności nie tylko krytycznych wystąpień 
prasy, lecz również takich wystąpień, które propagują wszystko co nowe, 
postępowe — oto środki służące umocnieniu i rozwojowi wzajemnych kon
taktów między prasą i czytelnikami. Sprzyja temu również likwidacja 
pustego „mielenia", rozwój poważnej analizy naukowej, głęboka i kon
sekwentna propaganda polityczna na łamach gazet, przywrócenie działów 
poświęconych życiu politycznemu, tworzenie gazet powiatowych. Dosko
nale rozwinął się i będzie niewątpliwie rozwijać się jeszcze bardziej ruch 
korespondentów robotniczych i chłopskich; ruch ten, mocno osłabiony 
w okresie powojennym, przybrał obecnie gigantyczne rozmiary. Biorą 
w nim udział dziesiątki tysięcy robotników, kołchoźników i urzędników. 
W ruchu tym rozpoczął się nowy etap, który cechuje nie tylko wzrost 
ilościowy korespondentów, ale nowe formy ich działalności, jak np. stwo
rzenie działów pozaetatowych i społecznych w kolegiach redakcyjnych, 
wprowadzenie w skład redakcji — na równi z pracownikami stałymi — 
autorów nie będących na etacie redakcyjnym. 

Po reorganizacjach pod koniec lat 20-tych i z początkiem lat 30-tych 
form organizacyjnych i treści pracy korespondentów robotniczych i chłop
skich, jest to niewątpliwie nowy etap w rozwoju tego ruchu. Stało się to 
możliwe dzięki dalszemu rozwojowi zasad demokratycznych, na których 
opiera się prasa radziecka. Również radio i telewizja stanowią w naszym 
kraju środek służący praktycznemu organizowaniu słuchaczy i widzów, 
mobilizujący ich do aktywności społecznej. Analizując obecny stan ruchu 
korespondentów robotniczych i chłopskich nie można jednak pominąć mil
czeniem faktu, że coraz bardziej rozwija się czysto literacki udział poza
etatowych autorów prasy, radia i telewizji, podczas gdy w agentach Iskry 
W. I. Lenin upatrywał przede wszystkim organizatorów partii. Robotni
czych i chłopskich korespondentów prasy przedrewolucyjnej uważał on za 
aktywnych uczestników walki z despotyzmem, zaś w latach władzy ra
dzieckiej — za budowniczych nowego życia. W okresie uprzemysłowienia 
i kolektywizacji myśl ta przybrała postać wymagania: każdy korespondent 
robotniczy i chłopski — to przodownik pracy, organizator współzawodnic
twa w swoim miejscu pracy, fabryce lub kołchozie. Stało się to niewzru-
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szoną zasadą dla całej naszej prasy, dla jej korespondentów robotniczych 
i chłopskich, stało się to jakby zrozumiałe samo przez się. Lecz pociągnęło 
to za sobą pewne rozluźnienie więzów między redakcjami i koresponden
tami, gdy redakcje więcej uwagi zwracały na produkcyjne osiągnięcia i mo
ralne oblicze swych korespondentów, a mniej troszczyły się o to, by — jako 
przedstawiciele prasy — byli oni inicjatorami nowych poczynań, zarówno 
w miejscu pracy, jak i w kręgu swych środowisk. 

Takie osłabienie więzów, łączących redakcje z ich aktywistami, odbiło 
się na poczcie redakcyjnej. Analiza wykazuje, że wśród ogromnej ilości 
listów napływających 'codziennie do redakcji, tylko mały ich procent do
tyczy najważniejszych publikacji. I na odwrót: zagadnienia, nie mające 
specjalnego znaczenia ideowego, wywołują czasami zupełnie nieoczekiwaną 
reakcję czytelników. Listy czytelników zawierają przeważnie- drobne uwagi 
krytyczne, skargi itp. Organizacje partyjne, komsomolskie lub pionierskie, 
a także sami korespondenci robotniczy i chłopscy, bardzo rzadko zajmują 
się organizowaniem odzewów, zbyt mało robią dla umocnienia i rozszerze
nia kontaktów między czytelnikami i ich prasą, co również potwierdza 
powyższy wniosek o pewnym osłabieniu roli korespondentów jako bezpo
średnich organizatorów. W. I. Lenin zaś stale dbał o to, by jak najbardziej 
rozszerzać tego rodzaju kontakty czytelników z prasą, ucząc działaczy par
tyjnych i dziennikarzy, by widzieli wielkie znaczenie społeczne każdego 
listu od robotnika lub chłopa, by traktowali te listy jako przejaw aktyw
ności społecznej ich autorów, jako chęć pomożenia sprawie ogólnonaro
dowej. 

Jak już wspominaliśmy, każda koncepcja prasy opierała się na socjal
nych i politycznych fundamentach i była uzależniona od ściśle określonych 
intencji jej twórców. Pozycją wyjściową bywał zaś zawsze stosunek do 
ludu. Z drugiej jednak strony, reakcyjni i liberalni teoretycy prasy — bro
niąc jej w istocie antyludowej pozycji — nie mogli nigdy otwarcie wypo
wiadać się o jej najważniejszych zasadach i o stojących przed nią zadaniach, 
o jej prawdziwym obliczu. W swych badaniach, rozważaniach i wnioskach 
unikali oni zawsze tego, co najbardziej istotne, zbyt wiele uwagi poświę
cając produkcji i graficznej stronie wydawnictwa, jego operatywności, me
todom pracy dziennikarzy, stosowanym przez nich chwytom itd. ltd. Oczy
wiście, że i to jest ważne, wymagające badań, lecz nie stanowi czynnika 
decydującego o takim czy innym charakterze prasy, pozwalającego określić 
jej wewnętrzne prawidłowości. Dlatego też tylko w myśli rewolucyjno-de-
mokratycznej i — najgłębiej — w myśli marksistowsko-leninowskiej, de
maskującej ukrywane głęboko przez burżuazyjnych „teoretyków" korzenie 
kapitalizmu, znajdujemy prawdziwą istotę prasy na różnych etapach jej 
rozwoju, znajdujemy prawdziwie naukową analizę prasy burżuazyjnej. 

Leninowska nauka o prasie nowego typu ma charakter obiektywny. Ma 
ona, tak jak cała teoria marksizmu-leninizmu, znaczenie ogólnoświatowe, 
historyczne. To nie przypadek, że od pierwszych chwil swego istnienia 
prasa leninowska przyciągnęła uwagę rewolucjonistów z innych krajów, 
a doświadczenia kierowanych przez Lenina wydawnictw, były wykorzy
stywane przez socjaldemokratyczną i robotniczą prasę różnych krajów. Ze 
szczególną siłą rozwinął się ten proces po Październiku i powstaniu Komin-
ternu. V Kongres Kominternu (lato 1924 r.) wprost wysunął wniosek o bol-
szewizacji prasy. 
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Nowy etap w rozpowszechnianiu leninowskiej nauki o prasie i doświad
czeń radzieckich w pracy dziennikarskiej rozpoczął się po II wojnie świa
towej, gdy powstały nowe państwa socjalistyczne. Dla prasy tych krajów 
ważne jest już nie tylko doświadczenie, zdobyte przez prasę leninowską 
w okresie walki o władzę, lecz również doświadczenie z okresu budownic
twa socjalistycznego. W krajach tych coraz bardziej rozwijają się badania 
teoretycznej i praktycznej spuścizny po Leninie — twórcy prasy radziec
kiej. W Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polsce i w innych krajach powstało 
wiele ciekawych prac, poświęconych poglądom i publicystycznej twórczo
ści Lenina, wychodzą zbiory jego artykułów i poszczególne prace poświę
cone zagadnieniom prasy. 

Wszystkie te kraje kroczą wspólną drogą, drogą budownictwa komunizmu 
i prasa w nich rozwija się na takich samych, wspólnych zasadach. Badanie 
tych zasad ma wielkie znaczenie dla lepszego wykorzystania prasy, radia 
i telewizji w naszym marszu ku komunizmowi. 

Na Międzynarodowej Konferencji Prasoznawczej, która odbyła się 
w Warszawie w lutym 1962 roku, podjęto uchwałę w sprawie bardziej głę
bokiego i intensywnego opanowywania leninowskiej nauki o prasie, w spra
wie badań nad historią, teorią i praktyką prasy komunistycznej. Prace 
w tym kierunku były już prowadzone, jednakże w stopniu niedostatecznym 
i niezbyt intensywnie. Nie wychodziły one prawie poza krąg szczegółowych 
zagadnień i poza ramy niewielkich okresów chronologicznych. Nie ulega 
wątpliwości, że konferencja poświęcona zagadnieniom rozwoju prasy kra
jów socjalistycznych, która odbyła się w Moskwie w grudniu 1965 г., odegra 
doniosłą rolę, skupiając uwagę badaczy na tym co najbardziej istotne w pra
sie, stworzonej przez geniusz i praktyczną codzienną pracę W. I. Lenina. 
A to pomoże niewątpliwie jeszcze bardziej rozwinąć w praktyce jedną z na j 
ważniejszych zasad tej prasy — jej demokratyzm. 

Przekład: Daniel Horowicz 
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KARIERA 
ILOŚCIOWEJ ANALIZY DOKUMENTÓW 

Czy centymetrową miarką można badać zawartość gazety, jej 
treść? Wokół tego zabiegu badawczego narosło sporo niepo
rozumień i, zwłaszcza w środowiskach praktyków, dziennika
rzy, ta metoda budzi jeszcze nieufność. Autorka wyjaśnia 
jakie jest miejsce tej metody wśród innych, jak one się wza
jemnie uzupełniają, jakie są niezbędne warunki właściwego 
stosowania tej metody. Dziś posługuje się nią już nie tylko 

prasoznawstwo — także historia i socjologia. 

Cokolwiek powie się o badaniach jednego (któregokolwiek) momentu 
procesu masowego przekazu informacji, nie można zapominać o koniecz
ności jego całościowego badania: od obiektywnej potrzeby społecznej (za
spokojenia ciekawości informacji i wymogu informowania), od zamierzeń 
i społecznych uwarunkowań działalności dysponentów, wydawców i twór
ców poczynając, poprzez zawartość (treść) przekazu, aż do skutków, jakie 
ona wywiera na grupy czytelnicze — i odwrotnie: wpływu owych grup na 
treść przekazu. Konieczność, o której mowa, dyktuje przede wszystkim 
motywacyjny charakter jednych momentów wobec drugich, ich wzajemna 
zależność i niewytłumaczalność w przypadku formalnego wyabstrahowa
nia z całości, którą nierozerwalnie tworzą. 

Ale jeśli uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi treści zajmowano 
się dotąd szeroko, uznając te prace w sposób oczywisty, jeśli badania od
bioru zrobiły zawrotną karierę — ilościowa analiza zawartości jest jeszcze 
często pomijana, a nawet więcej, odmawia się jej jakiejkolwiek przydat
ności, zarzuca formalizm, twierdzi, iż nie jest ona niezbędna jako czynność 
poprzedzająca badania odbioru. Dlatego to właśnie celem niniejszego szkicu 
jest próba uzasadnienia przydatności analiz zawartości i informacja o jej 
wykorzystaniu do badania innych dokumentów, a więc wykroczeniu poza 
prasę. 
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Wszystkie wypracowane dotąd w Ośrodku Badań Prasoznawczych pro
pozycje metodologiczne *) z zakresu analizy zawartości prasy 2), jak i we
ryfikujące je badania empiryczne 3) dotyczą pozornie wyabstrahowanego 
środkowego ogniwa procesu komunikowania, tj. samego wytworu pracy 
redaktora, dziennikarza i drukarza: numerów i roczników gazet — ale ich 
celem zasadniczym nie jest sam w sobie opis wytworu, lecz odniesienie 
wykrytych na tej drodze jego cech — do innych, możliwych cech zawar
tości gazety, do cech nadawców, do założeń dysponentów, do możliwych 
skutków przekazu i do cech publiczności. Kluczem do poznania przekazy
wanych treści stała się już dzisiaj dość niepodzielnie metoda ilościowej 
analizy zawartości, metoda mająca na celu s y s t e m a t y c z n y , o b i e k 
t y w n y i i l o ś c i o w y opis komunikowanych treści. 

Kierunek reprezentowany w cytowanych pracach metodologicznych, nie 
jest jedynym występującym we współczesnej literaturze. Obok niego na
leży przede wszystkim wymienić o p i s c z ę ś c i gazety dokonywany po
przez kodyfikowanie symboli, lub skalowanie ocen towarzyszących intere
sującemu badacza tematowi, kodyfikowanie postaw, które rodzą ocenę da
nych faktów, skalowanie postaw bohaterów odcinków beletrystycznych 
itd., itd. Wszystkie te techniki, jak już powiedziano, zajmują się jedynie 
c z ę ś c i ą , tak lub inaczej wydzielonej treści gazety i w literaturze ame
rykańskiej służą bardzo często celom wyraźnie politycznym, dla których 
najważniejsze bywa uzyskiwanie wiedzy o intencjach, stanach psychicz
nych, cechach charakteru autora, lub o tzw. „treściach międzywierszo-
wych". Ich często wąsko utylitarny cel i całkowity brak ogólniejszej re
fleksji teoretycznej jest 'najprawdopodobniej przyczyną tego, iż nie posia
dają jednolitej koncepcji, co w efekcie uniemożliwia dokonywanie jakich
kolwiek porównań uzyskanych wyników. Wyklucza tak porównania histo
ryczne, jak i między zmieniającymi się obiektami badań. Prace te najczę
ściej grzeszą całkowitą nierozłącznością członów stosowanych podziałów.4) 

Inny kierunek, to dążenie do uzyskania w wyniku a n a l i z y z a w a r 
t o ś c i o p i s u c a ł e j g a z e t y , ogólnego obrazu typologicznego danej 
prasy, p r z y p o r z ą d k o w a n e g o następnie opisowi intencjonalnej 
(zakładanej przez dysponenta) oraz realnie osiąganej przez poszczególne 
pisma ich funkcji, uzyskanie obrazu typologicznego przyporządkowanego 
określonej, społecznej kategorii odbiorców. Celem jest również uzyskanie 
opisu wzajemnego stosunku pism, ich podobieństw lub może wzajemnego 
kalkowania, różnych zagęszczeń modelowych, lub miejsc pustych na mapie 

1) I. T e t e l o w s k a : Analiza i ocena zawartości dzienników, cz. I i cz. II, Ze
szyty Prasoznawcze nr 1/1960 i nr 5—6/1960 oraz I. T e t e l o w s k a : Analiza zawar
tości gazet — wstępne stadium funkcjonalnej typologii prasy, Zeszyty Prasoznawcze 
nr 4/1962. 

2) Terminu: „zawartość prasy" i „treść prasy" używam tu, jak i we wszystkich 
wcześniejszych pracach wymiennie. W tym rozumieniu odpowiada on terminowi 
francuskiemu: C o n t e n u d e l a p r e s s e , i angielskiemu C o n t e n t of t h e 
p r e s s . 

3) I. T e t e l o w s k a : Problem podziału pracy w procesie informacji masowej, 
Zeszyty Prasoznawcze nr 4/1963 oraz I. T e t e l o w s k a : Badania zawartości 10 dzien
ników Zachodniej i Północnej Polski, Zeszyty Prasoznawcze nr 4/1961. 

4) Podstawy do sformułowania tak ostrej oceny dostarczyły m. in. prace omówione 
w artykule: Zasady kategoryzacji zawartości dzienników (Krytyka i propozycje), Ze
szyty Prasoznawcze nr 3/1965. 
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wydawniczej kraju — wiedzy niezbędnej dla planowania wydawniczego. 
Są to problemy szczególnie istotne w systemie, w którym prasa jest sku
piona w rękach jednego dysponenta politycznego, posiada tę samą pod
stawę ideologiczną, jedną agencję informacyjną — a jednak tenże dyspo
nent zasadniczo różnicuje ją w swoich intencjach. Tak więc mamy tu do 
czynienia z celem ogólnym i refleksją teoretyczną, identyfikującą się nie
omal z celem, czy celami utylitarnymi. 

Poznanie tego właśnie środkowego ogniwa procesu masowego komuni
kowania wydaje się niezbędne dla badania tak wpływu prasy na społe
czeństwo, jak i wpływu społeczeństwa na swoją prasę, czyli następnego 
ogniwa procesu. Wpływ czytelnika na gazetę znajduje bowiem wyraz w od
powiednich jej treściach, a o kształtowaniu postaw przez prasę można 
mówić również jedynie na gruncie treści. Nie sposób przecież badać s k u t 
k ó w oddziaływania za pomocą określonego narzędzia, bez poprzedzają
cego wszelkie inne poczynania, szczegółowego poznania jego samego. Na 
jednostkę i zbiorowość oddziaływa ustawicznie wielość różnorakich czyn
ników. Wydzielenie wpływu jednego z nich jest prawie niemożliwe — bę
dzie zaś całkowicie niemożliwe bez dokładnej znajomości charakteru, treści, 
metod i intencji narzędzia, które ma wywoływać takie czy inne postawy, 
osiągać taki czy inny cel. 

Ta — jak można by powiedzieć — usługowa funkcja, którą badania za
wartości prasy pełnią wobec badań odbioru, nierozerwalnie wiąże się z ich 
bezpośrednią przydatnością dla praktyki, już nie wydawniczej, ale redak
cyjnej. Bez pretensji do wyczerpania tematu, warto wspomnieć choćby 
o stałej potrzebie konfrontacji modelu idealnego, tego, który towarzyszy 
twórcy w procesie codziennego produkowania gazety — z efektem, kon
frontacji niemożliwej — jak uczy tego praktyka — bez ukazania w całości 
przedmiotu, który dla dziennikarza istnieje niejako w elementach poszcze
gólnych numerów i poszczególnych wypowiedzi. Owo refleksyjne, retro
spektywne poznanie całej gazety, systematyczna jej ocena jest warunkiem 
(aż nadto wyraźnie dowodzi tego praktyka amerykańskiego dziennikar
stwa) świadomego redagowania, świadomego kształtowania treści, celowo 
zbudowanego narzędzia oddziaływania. Bez naukowego poznania istnieją
cego zespołu pism, nie może być mowy o poznaniu potrzeby tworzenia 
nowych gazet lub modyfikowania treści w istniejących. Pytanie bowiem 
czytelnika za pomocą wywiadów lub ankiet „jakie jeszcze pismo chciałby 
otrzymywać?" — w polskich warunkach — dowiodło całkowitego braku 
poglądu, szczególnie w regionach zaniedbanych kulturowo. 

Poznanie wewnętrznej, gatunkowej struktury gazety pozwala również 
dysponentowi we właściwy sposób kształtować fundusz wynagrodzeń, przy
dzielając go w zależności od nakładu pracy, różnicującego w sposób zasad
niczy twórcze i redakcyjne czynności. 

Pełną korzyść osiąga jednak redakcja dopiero z badań wiązanych czy
telnictwa i zawartości. Sytuacja czytelnicza bowiem najczęściej znajduje 
swe uzasadnienie właśnie w zawartości prasy. Czytelnik przychodzi do 
pisma dla określonych treści i z powodu ich braku, lub istnienia np. w nad
miarze — odchodzi. Przykładem takiego właśnie dwustronnego wykorzy
stywania badań nad treścią i badań nad odbiorem prasy jest cytowana już 
praca pt. „Problem podziału pracy w procesie informacji masowej" —• 
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pierwsza próba korelacyjnego zestawienia funkcji nadanej pismu przez 
zespół redakcyjny z jego funkcją społeczną, realnie pełnioną. 

Dla spełnienia wymienionych wyżej (choć w daleko niepełnym zestawie) 
różnorakich wymagań stawianych analizom treści — nauka europejska 
i amerykańska do przełomu XIX i XX w. posługiwała się, a często czyni 
to jeszcze i dzisiaj, metodą poznawczą, którą nazwałabym „przednaukową". 
Polega ona — jak się wydaje — na formułowaniu ocen w następstwie nie-
usystematyzowanej i niekontrolowanej lektury treści prasowych. Uzyskany 
w ten sposób obraz całości nie ma — rzecz prosta — charakteru adekwat
nego i obiektywnego, lecz zamienia się w krytyczno-literacką impresję. 
Dzisiaj przeszliśmy, i coraz wyraźniej przechodzimy od tej dowolności 
w świat reguł i cyfr. Statystyczną analizę zawartości prasy rozwijają dziś 
bardzo szeroko — ze znanych mi — Niemcy 5), Amerykanie 6), Francuzi7) 
i Belgowie 8) — a parają się tym dużej miary autorytety naukowe. I tam 
również, w ogromnej większości wypadków, poznanie uzyskane tą drogą 
pełni służebną rolę wobec następujących potem badań odbioru analizowa
nych treści. 

Jak wielkie nieporozumienia wynikały i wynikają z ocen tworzonych na 
podstawie niekrępowanej żadnymi regułami lektury, dowodzą fakty. 

Dla prześledzenia różnic między „przednaukową" i „naukową" analizą 
treści, warto sięgać do prac posługujących się pierwszą z nich, a właściwie 
nie posługujących się żadną metodą, jak też i do tych, które stosują ana
lizę pseudoilościową. Względność zawartych w nich stwierdzeń jest do
skonałym argumentem potwierdzającym konieczność stosowania metody 
obiektywnej, takiej, która czyniąc zadość elementarnym wymaganiom 
pracy naukowej, dwóch niezależnie od siebie pracujących badaczy, dopro
wadziłaby do tych samych wyników. 

Otóż w r. 1959 Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie przepro
wadził badania nad treścią Tygodnika Powszechnego, zajmując się szcze
gólnie analizą ocen postaw bohaterów publicystyki i reportaży zamieszcza
nych w piśmie. Zaproszony na dyskusję z autorem opracowania zespół 
pisma był niezwykle zaskoczony faktem — z którego absolutnie nie zda
wał sobie sprawy — a mianowicie tym, że młodym bohaterom Tygodnika, 
w wieku od lat 18—25 towarzyszy zawsze ocena negatywna. I gdyby w tej 
sytuacji przeprowadzono badania odbioru i wykazano np. u młodych ludzi 

s) Otto G r o t h : Die unerkannte Kulturmacht, Band I—III, Berlin 1960; Kurt 
K o s z y k : Die Inhaltsanalyse der deutschen Presse, Publizistik nr 3/1963; Urbain 
de V o i d e r : Les Pays Communistes dans la Presse Occidentale. L'Emeute de Nowa 
Huta dans 25 Journaux Démocratiques, Publizistik, 6/1960. 

6) Bernard B e r e l s o n : Content Analysis in Communication Research, The Free 
Press, 1952; Ithiel de S o l a P o o l (editor): Trends in Content Analysis?, University 
of Illinois Press, Urbana 1959. Alexander L. G e o r g e : Propaganda Analysis, Row. 
Peterson and Сотр., New York, 1959. 

7) Maurice D u v e r g e r : Méthodes des Sciences Sociales, Presses Universitaires 
de France, 1961; F. B a t a i l l e r , A. S c h i f r e s , С T a n n e r y : Analyses de Presse, 
Presses Universitaires de France, 1963; oraz znaczna ilość artykułów w periodyku 
Communications, wydawanym przez Ecole Pratique des Hautes Etudes — Centre 
d'Etudes des Communications de Masses, ukazującym się od roku 1961. 

8) Dorobek belgijski jest owocem pracy Centre National d'Etude des Techniques 
de Diffusion Collective, wydz. Institut de Sociologie. Obrazuje go periodyk Techniques 
de Diffusion Collective. Interesującą koncepcję teoretyczną wspomnianych prac daje 
książka dyrektora Instytutu Roger C l a u s s ' a : Les Nouvelles, Bruxelles 1963. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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niechęć do pisma — trudno byłoby znaleźć wytłumaczenie dla tego faktu, 
bez analizy treści. 

Drugi przykład relacjonuje dwie oceny, które centralny dysponent poli
tyczny opracował w odniesieniu do jednej i tej samej popołudniówki. 
Pierwsza ocena (bez ustalonej metody analizy) stwierdzała, iż pismo nie 
spełnia zupełnie wyznaczonej mu funkcji, gdyż nie jest pismem miasta. 
Druga, posługująca się metodą statystyczną, udowodniła, że pismo w ba
danym okresie 20% swoich łamów poświęciło tematyce miejskiej. 

Trzeci przykład dotyczy badań odbioru, w których autor kwestionariu
sza, bez uprzedniego poznania dziennika, którego czytelnictwo badał, stwo
rzył w sposób całkowicie teoretyczny kilkanaście grup tematycznych, 
przedkładanych potem respondentom z prośbą o podkreślenie tych, które 
szczególnie czytają. W wyniku uzyskał odpowiedź, że 70% czytających 
interesuje się „religią", o której — jak wykazały późniejsze badania za
wartości — gazeta wcale nie pisała. 

I w końcu dwa ostatnie przykłady: 
W 1965 r. w ramach wydawnictw Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 

(Zakład Badań nad Kulturą Masową) ukazały się pod redakcją K. Żygul-
skiego materiały pt. „Zagadnienia kultury masowej w zwierciadle prasy 
polskiej w 1962 roku". W ośmiu rozprawach, siedmiu autorów omawia spo
sób przedstawienia na łamach wybranych tytułów prasowych zagadnień 
telewizji, filmu, muzyki, teatru, plastyki, placówek kulturalno-oświato
wych i kultury w małych miasteczkach. Wyrwano więc (i w dodatku uczy
nili to nie sami badacze, znający dobrze ideę pracy, ale Biuro Wycinków 
„Glob") z całego kontekstu zagadnień kultury — jedno, pozostawiając je 
bez punktu odniesienia, bez jakiejkolwiek znajomości ogólnych koncepcji, 
w których występuje, bez odniesienia do pozostałej tematyki, z którą współ-
oddziałuje — a co przecież zasadniczo zmienia możliwą skuteczność wy
dzielonych treści. Nieznajomość zaś modelu pism, czyli właśnie brak ana
lizy całości dziennika, pozwoliła badaczom na porównywanie tytułów cał
kowicie od siebie różnych: tak objętością, jak zamierzoną funkcją, jak 
wreszcie całokształtem uwarunkowań treści. Toteż czytelnik nie wie co 
mogłoby wynikać z porównania i zestawień ilości wypowiedzi prasowych 
zamieszczonych na dany temat, wypowiedzi, które znów: różnią się tak, 
jak tylko kilkuwierszowa notatka może się różnić od półkolumnowego felie
tonu luminarza warszawskiej publicystyki. 

W dwóch ubiegłorocznych (1965) numerach Więzi9) grono autorów pod
jęło się analizy czasopism młodzieżowych i kobiecych pod kątem propo
zycji moralnych, zawartych w publicystyce tych pism. Jeśli tematyka mo
ralna jest wydzielona bardzo ciekawie to — w uzyskane wyniki po prostu 
trudno wierzyć. Owe autorskie oceny: „dużo", „mało" lub ..przeważnie", 
oparte na analizie — a bywają takie sytuacje — jednej lub dwóch wypo
wiedzi, nie mogą budzić zaufania. Bo przecież nie wiemy, czy w danym 
tytule nie było w ogóle więcej wypowiedzi na dany temat, nie wiemy jaką 
wielkość owa wypowiedź reprezentuje w odniesieniu do całej gazety, nie 
wiemy w jakim kontekście występuje, nie wydaje się wreszcie uzasad-

9) Krzysztof J e d l i ń s k i , Józef S m o s a r s k i , Marcin Ś w i ę c i c k i , Andrzej 
W i e l o w i e y s k i : Czasopisma młodzieżowe między Scyllą a Charybdą; Krystyna 
K o n a r s k a , Marla Ł o ś, Małgorzata Ł o s k o t : Czasopisma kobiece czy rodzinne? 
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nione budowanie wniosków na podstawie jednej wypowiedzi — choćby 
nawet w myśl dość powszechnego mniemania — była ona tym „jedynym 
doskonałym reportażem, któremu nie równa się dziesiątek informacji". 
Prasa oddziałuje przecież w sposób s y s t e m a t y c z n y , a więc wyjąt
kowe pojawienie się choćby nawet bardzo interesującej cechy nie zmieni 
szarej całości tak, jak jeden gorliwy czytelnik niesprzedawanego pisma nie 
zmieni jego sytuacji nakładowej. 

Pomimo, a może nawet wbrew tej sytuacji, metoda powstała na gruncie 
badań prasowych przenika do innych dyscyplin, ściślej, wszędzie tam, gdzie 
pojawia się wielowątkowość badanego dokumentu. I tak np. omawiający 
w Nowej Wsi plon 150 pamiętników młodych mieszkańców wsi B. Gołę
biowski i Z. Grzelak piszą: „Dotychczasowe publikacje... analizują wybrane 
problemy, dotyczące wyselekcjonowanej grupy najlepszych pamiętników 
i mogą sprawiać wrażenie, że zagadnienia podjęte stanowią dominantę ca
łego zbioru. Niewątpliwie charakteryzują one treści najlepszych pamiętni
ków, niemniej są przede wszystkim wynikiem spotkania zainteresowań 
osobistych autorów studiów z problematyką zbioru, z tych przeto wzglę
dów nie odzwierciedlają w pełni całego bogactwa zawartych w zbiorze 
treści". Wychodząc z tego założenia autorzy stosują do pamiętników staty
styczną analizę treści. 

Bardzo bliski stanowisku wspomnianych badaczy polskich jest nauko
wiec amerykański J. A. Garraty, który metodę statystycznej analizy treści 
dokumentów osobistych nazywa jedyną pewną, obiektywną i najbardziej 
wiarogodną metodą uzyskiwania prawdziwej wiedzy o osobowości autorów, 
zmniejszającą zależność historyka od narzucających się ocen subiektyw
nych.1») 

Do badań etnograficznych wprowadził metodę statystycznej analizy 
treści (ze znanych mi) R. P. Armstrong 11), wykorzystując ją w porównaw
czych badaniach przypowieści ludowych jednego z plemion afrykańskich 
i jednego z plemion Indian amerykańskich. W efekcie tych studiów można 
było wykazać ilościowo, że pewne czynności grające podstawową rolę 
w jednej kulturze, w drugiej wcale nie występują. 

Metoda, stanowiąca przedmiot naszych zainteresowań, zdobywa również 
powoli prawa obywatelskie na terenie historii. Poważną jej rolę widzi 
wspomniany już poprzednio M. Duverger 12). Literatura polska ma zaś na 
swym koncie historyczną monografię prasy konspiracyjnej, do opracowania 
której autor B. Gołka zastosował statystyczną analizę treści.13) 

Metoda ta wydaje się jednak najbliższa socjologii. Wystarczy wspomnieć 
pracę A. Kłoskowskiej poświęconą francuskiej tzw. „prasie serca" 14), lub 

10) J. A. G a r r a t y: The Application of Content Analysis to Biography and History 
w zbiorze pt. Trends in Content Analysis; (editor) Ithiel de Sola Pool, University of 
Illinois Press, Urbana 1959. u) R. P. A r m s t r o n g : Content Analysis in Folkloristics w zbiorze pt. Trends 
in Content Analysis. 

n) Maurice D u v e r g e r : Méthodes des Sciences sociales, Presses Universitaires 
de France, Paris 1961. 13) Bartłomiej G o ł k a : Prasa konspiracyjna „Rocha", Warszawa 1960. 

") А. К ł o s k o w s к a: Kultura masowa we Francji. Francuska sentymentalna 
prasa kobieca. Przegląd Socjologiczny, tom XIV/1, Łódź 1960, str. 73—104. 

3* 
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zacytować ocenę analizy treści wypowiedzianą przez J. Szczepańskiego. Oto 
ona: „Analiza treści stała się potężnym narzędziem analizy socjologicznej, 
obiektywnej i sprawdzalnej".15) Prac amerykańskich z tego zakresu jest 
tak wiele, że trudno je w ogóle cytować. 

Pomimo tych wszystkich — jak wydaje się — niewątpliwych walorów 
omawianej metody i uzyskiwanych dzięki niej korzyści, wiele tu jeszcze 
problemów nierozstrzygniętych i wiele zarzutów wysuwanych przez opo
nentów. Do pierwszej grupy należy zapewne sposób doboru i wielkość 
próby, która ma stanowić reprezentację rocznej zbiorowości numerów dla 
ustalonych kwestionariuszem cech; problematyczny jest nadal sposób licze
nia jakościowych cech niemierzalnych, dyskusyjny jest sam kwestiona
riusz, czyli koncepcja wyodrębnienia różnych struktur zawartości gazety 
oraz ich dalszego podziału, brak propozycji dotyczących opracowania uzy
skanego z pomiarów surowego materiału statystycznego, nie ma prób 
przejścia od analizy ilościowej do jakościowej. 

Zarzuty oponentów natomiast, najczęściej mówią o ahistoryczności uzy
skiwanego na tej drodze opisu, o formalizacji i stąd pochodzącej jedno
stronności wyników, o wyizolowaniu, oderwaniu badanego wytworu pracy 
dziennikarsko-redakcyjno-drukarskiej z całości rzeczywistości społecznej, 
do której należy, z całości procesu społecznego jakim jest masowe komu
nikowanie. Proponują w końcu analizę wyższych tematycznie części ga
zety — z pominięciem gigantycznej pracy, jaką jest analiza całej zawartości 
i to jeszcze analiza wieloaspektowa. 

Odpowiedzi na te i podobne zarzuty stara się udzielić niniejszy artykuł, 
a w każdym razie wyjaśnić, że strukturalna, podstawowa analiza samo
dzielnej całości, jaką stanowi gazeta — wytwór kulturowy, nie ma na celu 
wyrywania jej z rzeczywistości, w której tkwi i pełni określone, społeczne 
i kulturowe funkcje, ale jest po prostu z a b i e g i e m m e t o d y c z n y m , 
w s t ę p n y m k r o k i e m , dającym ogólną orientację na temat badanego 
systemu prasowego, dającym p o d s t a w ę d o d a l s z y c h , s z e r 
s z y c h b a d a ń . Jeśli zaś idzie o wspomnianą propozycję badania części, 
to sięgnijmy do porównań. Nasuwa się tu analogia między całościową ana
lizą zawartości gazety, a społeczno-demograficznym opisem zbiorowości 
badanej w studiach nad odbiorem prasy. Tak jak trudno wyobrazić sobie 
jakiekolwiek empiryczne prace socjologiczne bez wykonania tego elemen
tarnego kroku — tak analiza węższych tematycznie części gazety (jeśli nie 
jest ukazana na tle ogólnej charakterystyki typologicznej danego pisma 
lub nawet całego środowiska prasowego) zasadniczo obniża swą wartość 
heurystyczną. Nie wiadomo bowiem jakie są pozostałe elementy omawia
nej całości i czy to właśnie nie one pełnią te funkcje, których np. daremnie 
chciałoby się poszukiwać w dowolnie wybranym wycinku. Arbitralne wy
izolowanie pojedynczych elementów z całości, w którą są na stałe wbudo
wane, może doprowadzić do ich absolutnego przecenienia. Gazeta oddzia
ływa bowiem jako całość, poszczególne części równoważą się i uzupełniają, 
percepcja jednych w dużej mierze zmienia ocenę drugich, i nie wiadomo, 
czy może zachodzić czytanie selektywne, posunięte tak daleko, by czytelnik 
stykał się i pozostawał jedynie pod wpływem danego typu treści. Być może 
też, że t a k a s a m a wypowiedź zamieszczona przez różnego typu gazety, 

I5) J. Szczepańsk i : Socjologia, PWN, Warszawa 1961, str. 458. 
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a więc stanowiąca element odmiennych całości, b ę d z i e o d d z i a ł y 
w a ł a i n a c z e j właśnie dlatego, że inne są pominięte w badaniach 
części, z którymi stale współwystępuje. Tak więc, jak nigdy nie rezygnu
jemy z opisu demograficznego i społecznego badanej zbiorowości, tak i tu 
nie możemy zajmować się tylko tematyką np. ideologiczną, odcinkiem po
wieściowym czy tematyką naukową, jeśli nie odpowiemy na pytanie 
ogólne: jaki jest typ gazety piszącej tak a tak o ideologii czy nauce, 
a wszystkie elementy pozostałe występują w takich a takich proporcjach, 
których ogólny układ tworzy jej określony model, pozostający w takim 
to a takim stosunku do intencjonalnej funkcji pisma, założonej przez 
dysponenta. 



WALERY PISAREK 

RECEPTY 
NA ZROZUMIAŁOŚĆ WYPOWIEDZI 

Aby jakikolwiek tekst mógł oddziałać na odbiorcę, musi być 
najpierw przez niego zrozumiany. Rozumienie tekstów w zna
cznym stopniu zależy z kolei od ich formy językowej. Zrozu
miałość wypowiedzi publikowanych w prasie wpływa na jej 
poczytność, a więc pośrednio i na wysokość nakładów. Jakie 
czynniki, w jakim stopniu i w odniesieniu do jakiego odbiorcy 
rozstrzygają o tym, że daną wypowiedź ocenia się jako „trud
ną" lub „łatwą"? Na to pytanie odpowiedzą badania podjęte 
w OBP przez językoznawców, psychologów i socjologów. Po

niższy artykuł wprowadza w problematykę tych badań. 

Wyrażenie „kultura języka" kojarzy się na ogół z unikaniem i potępia
niem błędów gramatycznych, z wytykaniem nadużyć leksykalnych, z tym, 
co się' potocznie nazywa „walką o poprawność słowa mówionego i druko
wanego". Zarzuty, że język się psuje, powtarzają się w różnych krajach 
od wieków, ba, od tysiącleci. Nie są to dziś bynajmniej jedyne zarzuty 
stawiane językowi. Jednym wydaje się on zbyt sztywny, innym zbyt roz
wiązły. Logicy *) narzekają: Do niczego taki język, w którym jeden symbol 
ma kilka czy kilkanaście znaczeń, a jedno znaczenie może być wyrażone 
przez kilka czy kilkanaście różnych symboli. I tworzą własne, algebraiczne 
języki. To język jest odpowiedzialny za wszystko zło tego świata — wtó
rują im niektórzy filozofowie2). Nie byłoby wojen, nie byłoby faszyzmu, 
żeby nie oszałamiająca magia języka. Język uniemożliwia rzeczywisty po
stęp w dziedzinie stosunków międzyludzkich. Język — tyranem, język — 
trucizną. Może nawet nie tyle potoczna mowa używana na co dzień, co 

') Por.: H. S t o n e r t : Definicje w naukach dedukcyjnych. Łódź 1959. 
-) Najdobitniej wyraził to twórca „ogólnej semantyki", Alfred K o r z y b s k i , 

w książce: Science and Sanity (Chicago 1933). 
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język środków masowej informacji, język literatury, prasy, radia i tele
wizji. 

Do tych oskarżeń dorzucają swoje pretensje także psychologowie3). 
Przecież większość czytelników — zwracają się do pisarzy i dziennikarzy — 
w ogóle nie rozumie tych waszych skomplikowanych zdań składających 
się z wyszukanych zwrotów, zdań wypełnionych fachowymi terminami, 
udziwnionymi wyrażeniami, zdań, które raz obładowu jecie spiętrzonymi 
skrótami myślowymi, to znów rozwlekacie wielowyrazowymi i nic nie zna
czącymi frazesami. 

I przy tym oskarżeniu chciałbym się zatrzymać. Stoję bowiem na stano
wisku, że kultura języka powinna się wyrażać nie tylko w trosce o jego 
poprawność, ale między innymi także w trosce o jego zrozumiałość. „Naj
większym niebezpieczeństwem, jakie może grozić językowi — pisał zna
komity amerykański językoznawca, Leonard Bloomfield — jest sztucz
ność". A co za tym idzie — niezrozumiałość. 

To, że rozumienie tekstu zależy w znacznym stopniu od jego formy języ
kowej, uświadamiano sobie już w starożytności. Od dawna określa się styl 
jednych autorów przymiotnikiem „prosty", sposób pisania innych uznaje 
się za „trudny". Dopiero jednak na koniec ubiegłego wieku przypadają 
pierwsze próby oceniania trudności języka poszczególnych wypowiedzi nie 
na podstawie intuicyjnej, ale w oparciu o obliczenia statystyczne pewnych 
cech tekstu. W roku 1898 Niemiec F. W. Kaeding przedstawił propozycję 
mierzenia trudności języka wypowiedzi ze względu na użyte w niej wy
razy. Rok później Rosjanin N. A. Rubakin zwrócił uwagę na zależność 
między trudnością tekstu a jego składnią. W kilka lat potem podobne ba
dania podjęli Amerykanie, którzy do dziś opracowali kilkadziesiąt różnych 
metod mierzenia zrozumiałości, czyli czytelności (readability) tekstów4) . 
Te metody uwzględniają zarówno cechy słownictwa jak i składni. Wszyst
kie godne są zainteresowania językoznawcy jako przykład praktycznego 
wyzyskania teoretycznych osiągnięć lingwistyki oraz jako dowód sensow
ności współpracy językoznawstwa z inną dyscypliną, w naszym przypadku 
z eksperymentalną psychologią społeczną. Inna sprawa, że wielu języko
znawców może się w tym miejscu skrzywić z niesmakiem, pamiętając 
słowa proroka nowoczesnej lingwistyki, Ferdynanda de Saussure'a: „Jedy
nym prawdziwym przedmiotem językoznawstwa jest język rozpatrywany 
sam w sobie i ze względu na siebie samego" 5). 

Jednym z odkryć statystycznego językoznawstwa historycznego jest 
stwierdzenie, że w każdym języku w ciągu jego rozwoju przebiega proces 
stałej kondensacji środków wyrazu. Z każdym wiekiem możemy przeka
zywać więcej informacji, używając coraz mniejszej liczby wyrazów. Praw
dziwości tego twierdzenia dowodzi się między innymi przez porównywanie 
tekstów przekładów Biblii pochodzących z różnych okresów. Tak na przy
kład tekst grecki Ewangelii św. Mateusza zawierał 39 tysięcy wyrazów, 

s) Wśród nich zaś przede wszystkim R. F 1 e s с h, interesujący się szczególnie zro
zumiałością języka w prasie. 

4) Pełny rejestr i omówienie tych metod podaje G. R. K l a r e w książce: The 
Measurement of Readability (Ames 1963). Recenzja z niej ukazała się w Zeszytach 
Prasoznawczych, nr 1/1965, s. 79. 

5) F. de S a u s s u r e : Kurs językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1961, s. 236. 



40 WALERY PISAREK 

wczesnośredniowieczny przekład anglosaski 34 tysiące wyrazów, a współ
czesny przekład angielski zawiera tylko 29 tysięcy wyrazów6). 

Ale równolegle ze zmniejszaniem się liczby wyrazów, niezbędnych do 
zakomunikowania tych samych treści, przebiega proces wydłużania się wy
razów. Nic w tym dziwnego, jeżeli się zważy, że znaczny procent nowych 
wyrazów powstaje albo w wyniku rozszerzenia wyrazów starych dodatko
wymi przedrostkami lub przyrostkami, albo w wyniku różnego rodzaju 
złożeń. Według Flescha 7) przeciętne zdanie angielszczyzny pisanej skła
dało się z 45 wyrazów w XV wieku, dziś składa się z 20 wyrazów (pod 
uwagę wzięto ten sam gatunek prozy). Na przeciętny wyraz angielski zaś 
z XV wieku przypadało 1,37 sylaby, dziś przypada 1,43 sylaby. 

Niewiele jest odpowiednich obliczeń odnoszących się do języka polskiego. 
Co najwyżej mogę się powołać na artykuł A. Wierzbickiej8), ilustrujący 
(choć bardzo skąpym materiałem) proces skracania się zdań w przemówie
niach polskich od wieku XVI po współczesność, na artykuły M. R. Mayeno-
wej9) oraz A. Bartkowiakowej i B. Gleichgewichta 10). Również tylko jako 
ilustrację mam prawo traktować wyniki moich obliczeń długości zdań i wy
razów zawartych w publicystyce Stanisława Orzechowskiego n ) z połowy 
XVI wieku, w publicystyce Aleksandra Świętochowskiego12) z końca 
XIX wieku oraz we współczesnej publicystyce Władysława Machejka 13). 
Z obliczeń tych wynika, że: 1. przeciętne zdanie Orzechowskiego liczyło 
30 wyrazów, Świętochowskiego — 22 wyrazy, Machejka — 20 wyrazów; 
2. przeciętny wyraz Orzechowskiego zawierał 1,8 sylaby, Świętochow
skiego — 2,2 sylaby, Machejka — 2,4 sylaby. 

Bardzo prawdopodobna wydaje się hipoteza psychologów amerykańskich, 
że właśnie ten stały proces kondensacji środków wyrazu jest przyczyną 
niezrozumiałości ogromnej liczby współczesnych tekstów dla ogromnej 
liczby mniej wykształconych użytkowników danego języka. Język staje 
się za szybki i za gęsty dla przeciętnego człowieka. Czytelnik lub słuchacz 
rozumie poszczególne wyrazy, ale nie chwyta związków zachodzących mię
dzy nimi. 

6) G. A. M i l l e r : Language a n d Communica t ion . N e w York 1962. 
7) R. F l e s e h : The Art of Readable Writing. New York 1962. 
8) A. W i e r z b i c k a : Hipotaksa i kons t rukc je n o m i n a l n e w rozwoju polszczyzny. 

Pamiętnik Literacki XLIII, nr 1. 
9) M. R. M a y e n o w a: O współzależności rozwoju języka literackiego i form lite

rackich. Nauka Polska 1959, nr 2. 
10) A. B a r t k o w i a k ó w a, B. G l e i c h g e w i c h t : O długości sylabicznej wy

razów w tekstach autorów polskich. Zastosowania Matematyki 1962, nr 6. 
Na podstawie analizy tekstów literackich M. Reja, Ł. Górnickiego, B. Prusa, S. Że

romskiego i S. Lema Bartkowiakowa i Gleichgewicht stwierdzają: „Zarówno rozkłady, 
jak i dystrybuanty wykazują bardzo ciekawe prawidłowości. Jeśli rozpatrywać roz
kłady w porządku chronologicznym, to obserwujemy zmniejszanie się frakcji słów 
jedno- i dwusylabowych przy równoczesnym zwiększeniu się frakcji słów o większej 
liczbie sylab." (s. 310) 

1J) Publicystykę O r z e c h o w s k i e g o reprezentowała praca „O ruszeniu ziemie 
polskiej przeciw Turkowi" z r. 1543. Tekst wg: Proza polska wczesnego renesansu. 
Oprać. J. Krzyżanowski. Warszawa 1954. 

12) Publicystykę Ś w i ę t o c h o w s k i e g o reprezentował artykuł pt. „Nasze drogi 
polityczne" (z roku 1876). 

") Publicystykę M a c h e j k a reprezentowała rubryka „Z mojego obserwato
rium" w Życiu Literackim z r. 1964. 
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Różne badania psychologiczne nad zależnością między formą językową 
tekstu a jego rozumieniem prowadzą do tych samych wyników bez względu 
na to, jaki język był przedmiotem zainteresowania. Victor Ingve dowodził 
przed kilku laty, że liczbę określeń poprzedzających wyraz określany ogra
nicza właściwość umysłu ludzkiego. Nie może on uchwycić sensu wyraże
nia, jeśli podstawę poprzedza więcej niż 7 (±2) określeń 14). Bliską granicy 
zrozumiałości jest więc na przykład według Victora Ingve fraza: „very 
much more clearly projected pictures of Rome". Mianownikową podstawę 
tej frazy („pictures") poprzedza pięć określeń, a więc niedaleko stąd już do 
wspomnianej magicznej liczby 7 + 2. 

W Polsce Włodzimierz Szewczuk badał, czy i o ile zrozumiałość wypo
wiedzi zależy od struktury składniowej. Stwierdził on: „W ramach zależ
ności rozumienia od struktury gramatycznej zdania rozumienie wzrasta ze 
zbliżaniem się gramatycznej struktury do myślowej struktury jego treści, 
z e z m n i e j s z a n i e m s i ę o d s t ę p ó w c z a s o w y c h m i ę d z y 
n a j b a r d z i e j z a l e ż n y m i od s i e b i e s k ł a d n i k a m i z d a 
n i a , z r e d u k c j ą n i e k o n i e c z n y c h s k ł a d n i k ó w r o z d z i e 
l a j ą c y c h i w i ą ż ą c y c h " (podkr. moje — WP)15). Jak wynika z tego 
cytatu, wnioski Szewezuka zajmującego się językiem polskim niewiele róż
nią się od wniosków Victora Ingve, pracującego na materiale angielskim. 

Nie można natomiast wykazać podobnej zbieżności wyników badań nad 
językiem angielskim i polskim w odniesieniu do zależności między rozu
mieniem tekstu a jego słownictwem. Nie można wykazać nie dlatego, by 
taka zbieżność nie zachodziła, ale dlatego, że — o ile mi wiadomo — nie 
przeprowadzono dotychczas w Polsce odpowiednich eksperymentów. Uspra
wiedliwia poniekąd taki stan rzeczy fakt, że do chwili obecnej nie został 
opracowany słownik frekwencyjny języka polskiego, gdy tymczasem pierw
sze słowniki frekwencyjne języka angielskiego powstały już przeszło pół 
wieku temu. A właśnie na słownikach frekwencyjnych opiera się więk
szość metod mierzenia zrozumiałości tekstu ze względu na użyte w nim 
wyrazy. 

Badania psychologiczne wykazały, że im częściej jakiś wyraz jest uży
wany, tym bardziej użytkownicy języka są z nim obyci i tym łatwiej przy
chodzi im odniesienie znaku językowego do odpowiadającego mu pojęcia. 
Nie chodzi tu bynajmniej o to, że pewnych rzadko używanych wyrazów 
niektórzy ludzie w ogóle nie rozumieją, bo nigdy nie mieli okazji zetknię
cia się z nimi. Po prostu umysł człowieka pracuje na innej zasadzie niż 
aparat telefoniczny. 

Jeżeli chcemy uzyskać z kimś połączenie telefoniczne, wykręcamy wła
ściwy numer na tarczy naszego aparatu. Z tą chwilą automat zaczyna wy
konywać pracę, która wymaga tyle samo energii i czasu bez względu na 
to, czy w grę wchodzi numer wykręcony przez nas po raz pierwszy, czy 
też numer wykręcany na tym aparacie od lat po kilka razy dziennie. Prze
ciwnie, w mózgu połączenia między percepcją znaku i myślą o treści tego 
znaku przebiegają krócej lub dłużej zależnie od tego, jak często człowiek 
w ostatnim okresie z danym znakiem się stykał. 

1 4) Por.: J. B. C a r r o l l : Language and Thought. Englewood Cliffs 1964, s. 52. 
15) W. S z e w c z u k : Badania eksperymentalne nad rozumieniem zdań. Kraków 

1960, s. 200. 
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Właśnie to odkrycie psychologiczne stanowiło podstawę pierwszych ame
rykańskich systemów mierzenia zrozumiałości wypowiedzi, czyli tak zwa
nych „formuł czytelności" (readability formulas). Punktem odniesienia dla 
nich był najczęściej frekwencyjny słownik opracowany przez E. L. Thorn
dike'a 16) zawierający 10.000 wyrazów najczęściej używanych w angiel-
szczyźnie pisanej i mówionej. Oto przykład takiej formuły 17): 

„Weź stuwyrazową próbkę tekstu, oblicz, ile z tych stu wyrazów należy 
do pierwszego tysiąca wyrazów uwzględnionych w słowniku Thorndike'a 
i oznacz każdy z tych wyrazów wartością 10. Następnie oblicz, ile z tych 
stu wyrazów należy do drugiego tysiąca wyrazów w słowniku Thorndike'a 
i oznacz każdy z tych wyrazów wartością 9. Podobnie oblicz wyrazy 
uwzględnione kolejno w trzecim, czwartym, piątym... dziesiątym tysiącu 
wyrazów u Thorndike'a, oznaczając je za każdym razem wartością zmniej
szoną o 1. Wyrazy, których w słowniku Thorndike'a w ogóle nie ma, oznacz 
wartością 0. Średnia wartość wyrazu danego tekstu określa stopień jego 
zrozumiałości." Oczywiście aby uniknąć przypadkowości oceny, nie można 
się ograniczać do jednej stuwyrazowej próbki, ale dobrać ich kilka, kil
kanaście, a nawet kilkadziesiąt, zależnie od długości i zróżnicowania 
tekstu. 

Na podobnej zasadzie opiera się jedna z dwóch najpopularniejszych dziś 
w USA formuł czytelności, a mianowicie formuła opracowana przez Edgara 
Dale'a i Jeanne Chall (Dale-Chall readability formula) w roku 1948. Róż
nica między tą formułą, a przytoczoną powyżej, polega na tym, że formuła 
Dale'a i Chall w przeciwieństwie do tamtej uwzględnia nie tylko stronę 
leksykalną tekstu, a przy tym opiera się na nowszym słowniku frekwen-
cyjnym Dale'a, zawierającym 3.000 najczęstszych wyrazów. Formuła Dale'a 
i Chall18) brzmi: 

1. wybierz 100-wyrazowe próbki tekstu; 
2. oblicz przeciętną długość zdania w wyrazach (x2); 
3. oblicz procent wyrazów nie uwzględnionych w słowniku frekwencyj-

nym Dale'a (xj); 
4. zastosuj wzór: X = 0,1579xi + 0,496x2 + 3,6365; 
5. średnia X dla wszystkich zbadanych próbek odpowiada trudności 

tekstu. 
W tej formule stopień skomplikowania struktury składniowej wyrażony 

został długością przeciętnego zdania mierzoną w wyrazach. Na pierwszy 
rzut oka takie sformułowanie nie budzi zaufania językoznawcy, który łatwo 
może przytoczyć zdania składające się nawet z kilkudziesięciu wyrazów, 
a jednocześnie charakteryzujące się absolutną prostotą syntaktyczną oraz 
kilkuwyrazowe zdania o dość skomplikowanej strukturze. Porównajmy 
choćby zdanie: „Wybiegły ze szkoły Ania, Frania, Mania, Kasia, Zosia, 
Marysia i Basia" ze zdaniem: „Widziałem bawiące się na zatęchłym podwó
rzu pokiereszowanej boleśnie wojennymi pociskami kamienicy dzieci". 
Graficzny schemat tych dwóch zdań przedstawia się następująco: 

ie) E. L. T h o r n d i k e : A Teacher's Word Book. New York 1921. 
17) Formułę tę zaproponowali w roku 1923 В. A. L i v e l y i S. L. P r e s s e y. Po

daję ją za: G. R. K l a r e : The Measurement of Readability. Ames 1963. 
") Podaję tę formułę za К 1 a r e'e m, jw., s. 60. 
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.1. 
Ania Frania Mania Kasia Zosia Marysia 

Wybiegły. 
ze szkoły 

II. 

Widziałem 

i Basia 

dzieci 
bawiące się ; 

• podwórzu 
na zatęchłym. 

^pokiereszowanej 
boleśnie 

kamienicy 

'.pociskami 
wojennymi 

Jak widać, stopień trudności składni jest całkowicie różny, choć liczba 
wyrazów w Obu przykładach wynosi jedenaście. Jednakże pomimo tych 
ewentualnych zastrzeżeń twierdzenie, że skomplikowanie składniowe (czyli 
mówiąc innymi słowy głębia syntaktycznej s truktury zdania) idzie w pa
rze z długością zdania mierzoną w wyrazach, jest statystycznie prawdziwe. 
Zdania pierwszego typu (ilustrowane tu zdaniem o dziewczynkach wybie
gających ze szkoły) są stosunkowo rzadkie w empirycznych tekstach. 

Trudniej pogodzić się natomiast z mierzeniem trudności wypowiedzi 
przez liczenie wyrazów nie uwzględnionych w słowniku frekwencyjnym. 
Teoretycznie wszystko jest w porządku, ale w praktyce nie sposób opra
cować listy wyrazów, które by dla wszystkich odmian języka ogólnego, 
to znaczy dla jakiegoś ,,języka w ogóle" były wyrazami rzeczywiście na j 
częstszymi. Swoje wątpliwości w tym zakresie tak wyrażał Pierre Guiraud, 
jeden z najwybitniejszych przedstawicieli i entuzjastów językoznawstwa 
statystycznego: „Pedagodzy, zwłaszcza Amerykanie, próbowali stopniować 
teksty ze względu na trudność ich słownictwa. Najprostsza metoda polega 
na porównywaniu słownika tekstu z wyrazami ujętymi w wykazie często
tliwości i na obliczaniu, ile tekst zawiera wyrazów trudnych, to znaczy nie 
objętych wykazem. Ta metoda budzi bardzo poważne sprzeciwy i może być 
stosowana tylko pod warunkiem, że się doskonale zna mechanizm rozkładu 
wyrazów i sposoby sporządzenia wykazu." 19) 

Kłopotów związanych z opracowaniem listy wyrazów rzeczywiście na j 
częstszych w danym języku narodowym zdołał uniknąć Rudolf Flesch, 
autor najbardziej rozreklamowanej i najczęściej stosowanej (zwłaszcza 
w odniesieniu do prasy) formuły czytelności. Formuła Flescha uwzględ
nia zarówno cechy składniowe tekstu, jak i cechy leksykalne. Trudność 
składni mierzy Flesch podobnie jak Dale i Chall przeciętną długością zda
nia liczoną w wyrazach, trudność słownictwa zaś — przeciętną długością 
wyrazu mierzoną w sylabach. 

Pomysł Flescha tylko pozornie wygląda absurdalnie. Jego autor nawią
zuje bowiem do prawidłowości ustalonej przez językoznawstwo matema-

n) Pierre G u i r a u d : Problèmes et méthodes de la statistique linguistique. Dor
drecht 1959, s. 10. 
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tyczne: każdy język naturalny zbliża się do optymalnego kodu, w którym 
znaków najprostszych używa się najczęściej, a znaków najbardziej skompli
kowanych — najrzadziej. To znaczy, mówiąc innymi słowy, najczęściej 
używanymi wyrazami są wyrazy najkrótsze. Po odwróceniu tego twierdze
nia otrzymuje się wniosek, że z wyrazami najkrótszymi wszyscy użytkow
nicy danego języka są najbardziej obyci. 

Prawidłowość, że wyrazy krótsze są wyrazami częściej używanymi, obli
czona na przykładzie języka francuskiego i angielskiego przez Yule'a, Zipfa 
i Mandelbrota, sprawdza się również w odniesieniu do języka polskiego. 
Można się tu powołać choćby na wyniki uzyskane przez Witolda Mań-
czaka 20), według którego w 486 początkowych wyrazach .,Pana Tadeusza" 
znajduje się 460 wyrazów jedno-, dwu- i trzysylabowych, a tylko 26 wy
razów dłuższych. Oczywiście, że jak w przypadku składni, tak i w przy
padku słownictwa nietrudno przytoczyć przykłady przemawiające prze
ciw ogólnej prawidłowości. Da się przytoczyć dziesiątki wyrazów jedno-
sylabowych, których używa się bardzo rzadko, a także odwrotnie wyrazów 
wielosylabowych używanych bardzo często. 

Prawidłowość Zipfa nie jest synchronicznie bezwyjątkowa i to nawet 
wtedy, kiedy się pominie wyrazy terminologiczne, takie jak chlor, bit czy 
set. Wyłamują się z niej także wyrazy, które niegdyś odznaczały się szcze
gólnie wysoką frekwencją, dziś zaś niemal całkiem wyszły z użycia, ale 
zachowały skróconą postać (np. waść = waszmość = wasza miłość). Sta
tystycznie jednak twierdzenie o korelacji między długością wyrazu a jego 
frekwencją jest prawdziwe. Prowadzi ono do wniosku, że jeżeli ktoś chce 
pisać zrozumiale, powinien unikać wyrazów długich i starać się używać 
wyrazów jak najkrótszych. 

Niemal pół wieku przed odkryciami Zipfa i zaleceniami Flescha taką 
właśnie radę dawał początkującym dziennikarzom Mark Twain, kiedy py
tano go o tajemnicę powodzenia jego twórczości. Zgodnie ze zwyczajami 
amerykańskimi otrzymywał on honorarium obliczone według liczby wy
razów, które składały się na tekst, a więc na przykład po 7 centów za jeden 
wyraz. Twain tłumaczył żartobliwie, że nie myśli o czytelniku, ale tylko 
o własnym interesie: „Przeciętny wyraz angielski ma cztery litery i pół. 
Przez wytężoną pracę doszedłem do tego, że przeciętna długość wyrazu 
w moim osobistym słowniku ma trzy 1 pół litery. (...) Nigdy nie piszę me
tropolis, ponieważ te same siedem centów dostanę za city. Nigdy nie na
piszę policeman, skoro mogę otrzymać te same pieniądze za cop." 21) 

Formuła czytelności opracowana przez Flescha jest niezwykle prosta 
i łatwa do zastosowania. W porównaniu z innymi formułami wymaga dużo 
mniej czasu potrzebnego na ocenę trudności badanego tekstu. Niewątpli
wie te właśnie cechy zadecydowały o jej rozpowszechnieniu w środowi
skach prasowych. Oto ona 22) : 

1. wybierz 100-wyrazowe próbki z badanego tekstu; 
2. oblicz, ile sylab przypada na 100 wyrazów; 
3. oblicz, z ilu wyrazów składa się przeciętne zdanie; 
4. zastosuj wzór: RE (Reading ease) = 206,835 —0,84 wl—1,015 si. 
2 0 ) Przedstawił je w referacie na XXIII Zjeździe PTJ w Warszawie w dn. 22 X 1964. 
2 1 ) Cyt. wg F. L. M o t t a : The News in America. Cambridge, Mass. 1962, s. 162. 
Z2) R. F I e s e h : How to Write, Speak and Think More Effectively. New York 1960, 

s. 308. 
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(We wzorze tym wl = liczba sylab w stu wyrazach, sl = przeciętna liczba 
wyrazów w zdaniu). 

Przeprowadzone eksperymenty psychologiczne umożliwiły Fleschowi 
ustalenie, jakie stopnie zrozumiałości odpowiadają poszczególnym kate
goriom wykształcenia. Materiały statystyczne odnośnie do struktury wy
kształcenia ludności USA pozwoliły mu z kolei opracować następującą 
tabelkę. 

Opis stylu 

bardzo łatwy 
łatwy 
dość łatwy 
średni 
dość trudny 
trudny 
bardzo trudny 

Przeciętna 
długość 
zdania 

(w wyrazach) 

8 lub mniej 
11 
14 
17 
21 
25 
29 i więcej 

Przeciętna 
długość 
wyrazu 

(w sylabach) 

1,23 i mniej 
1,31 
1,39 
1,47 
1,55 
1,67 
1,92 i więcej 

Stopień 
czytel
ności 

90-100 
80— 90 
70— 80 
60— 70 
50— 60 
30— 50 
0 - 30 

Typ 
magazynu 

komiksy 
„pulp fiction" 
„slick fiction" 
„digests" 
„quality" 
„academic" 
„scientific" 

% miesz
kańców 

USA zdol
nych do 

zrozumienia 
tekstu 

93 
91 
88 
83 
54 
33 
4,5 

Flesch jest człowiekiem odważnym. Świadczą o tym jego słowa: „Spo
dziewam się, że się znajdzie sporo ludzi, którzy uznają moją książkę (The 
Art of Readable Writing — WP) za obrazę literatury. Mógłbym się wy
kręcić, mówiąc, że w gruncie rzeczy nie miałem na myśli literatury pięknej. 
Mógłbym powiedzieć: — To, co mówię, stosuje się do tekstów o funkcji 
informacyjnej; jeżeh interesujesz się pisaniem jako sztuką, ta książka nie 
jest dla ciebie. Ale to byłby unik. Bo prosty styl, styl, co odpowiada nau
kowym próbom czytelności, jest stylem klasycznej wielkiej literatury" 23). 
I na dowód przytacza wyniki zastosowania formuły zrozumiałości do ksią
żek Swifta, Defoe i Twaina. Twórczość pierwszego z nich określona została 
jako „łatwa", twórczość dwóch pozostałych jako „dość łatwa". 

Abstrahując na razie od merytorycznej słuszności stanowiska, jakie de
klaruje Flesch w cytowanych tu zdaniach, uważam za rzecz niezbędną kry
tyczny komentarz do przytoczonej tabeli. Otóż jak z niej wynika, Flesch 
nie uwzględnia oczywistego faktu, że czytelnicy zdolni do zrozumienia 
tekstu to nie to samo co potencjalni czytelnicy danego tekstu. Równolegle 
z wzrastającym poziomem wykształcenia zmniejsza się zainteresowanie 
tekstami zbyt prostymi. To znaczy, mówiąc innymi słowy, bardziej wy
kształcony człowiek nie sięgnie do tekstów odznaczających się najwyższym 
stopniem „zrozumiałości". A więc na przykład potencjalni czytelnicy ko
miksów to osoby zdolne je zrozumieć m i n u s czytelnicy, których komiksy 
odstręczają swym prymitywizmem. 

O przeniesieniu żywcem omówionych tu formuł zrozumiałości na grunt 
polski i zastosowaniu ich do naszych tekstów trudno myśleć poważnie. Za
stosowanie formuły Dale—Chall niemożliwe jest z powodu braku słow-

21) R. F l e s c h : The Art of Readable Writing. New York 1962, s. 210—211. 
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nika frekwencyjnego polszczyzny. Zastosowanie formuły Flescha kom
plikuje znów fleksyjność naszego języka. Flesch proponuje określanie 
trudności słownictwa liczbą sylab przypadających średnio na jeden wyraz 
tekstu. Tymczasem, wskutek rozwiniętej deklinacji w języku polskim, na 
przykład jednosylabowy wyraz „kot" staje się w narzędniku liczby mno
giej (kotami) wyrazem trzysylabowym. Jakże więc go liczyć? Jako jed
nosylabowy czy jako trzysylabowy? Wprawdzie teoretycznie słuszniejsze 
wydaje się potraktowanie formy kotami jako wyrazu trzysylabowego, (ba
dania statystyczne dowodzą, że dłuższe końcówki przysługują formom 
rzadziej używanym 24), ale z drugiej strony trudno uznać, by forma tak 
bardzo przypadkowa wpływała na zrozumiałość wyrazu. Jeśliby nawet 
jednak pominąć te zastrzeżenia, wynikające z różnic między językiem pol
skim i angielskim, to i tak przed ocenianiem zrozumiałości polskich tek
stów za pomocą formuły Flescha trzeba by przeprowadzić specjalne ba
dania, aby określić stałe współczynniki wzoru, które wyważają rolę składni 
i słownictwa. 

A przecież jednak nie oparłem się pokusie i spróbowałem zastosować for
mułę Flescha do różnych tekstów polskich. Znalazł się wśród nich egzem
plarz Płomyczka, Przyjaciółki, Życia Warszawy, Życia Literackiego oraz 
fragment filozoficznej prozy Ingardena. Uzyskałem wyniki wprawdzie nie 
nadające się do podstawienia w tabelce Flescha. ale w pewnym sensie nie 
pozbawione całkiem wartości. Z tabelki Flescha wynika bowiem, że na
wet teksty Płomyczka są trudne lub bardzo trudne. Trudno się temu dzi
wić, jeżeli weźmie się pod uwagę, że przeciętny wyraz angielski ma 1,41 
sylaby, a przeciętny wyraz polski prawdopodobnie około 2,23 sylaby25). 
Długość wyrazu mierzona w sylabach jest przecież jednym z dwóch czyn
ników stanowiących o trudności tekstu według formuły Flescha. Godne 
uwagi jest wszakże to, że uzyskane wyniki uszeregowały zbadane teksty 
w takiej kolejności od najłatwiejszego do najtrudniejszego, w jakiej usze
regowałem je uprzednio na podstawie czysto intuicyjnej. 

Nie sądzę jednak, by bierne przystosowanie formuły Flescha do języka 
polskiego (czy jakiejkolwiek innej ze znanych mi formuł czytelności) było 
najwłaściwszą drogą badań nad mierzeniem stopnia zrozumiałości naszych 
tekstów. Do podanych poprzednio zastrzeżeń warto dorzucić jeszcze i to, 
że te formuły uwzględniają zbyt mało cech. 

* 
Zacznijmy od rozważań teoretycznych: co sprawia, że jedne wypowiedzi 

przychodzi człowiekowi zrozumieć łatwiej, inne trudniej? Jako punkt 
wyjścia niech posłuży założenie, że do najbardziej zrozumiałych środków 
językowych należą formy używane najczęściej, a więc formy właściwe 
językowi potocznemu. Nie należy oczywiście wyciągać stąd absurdalnego 
wniosku, że powinno się pisać dokładnie tak, jak się mówi. Intonacja, gesty 

2 4 ) W. M a ń c z a k : Polska fonetyka i morfologia historyczna. Łódź 1965. 
2 5 ) W. F u c k s : Gibt es mathematische Gesetze in Sprache und Musik. W tomie: 

Kybernetik. Frankfurt a. M. 1964. Podana przez Fucksa liczba sylab w przeciętnym 
wyrazie angielskim może różnić się od liczby podanej przez Flescha dlatego, że dane 
Flescha odnoszą się do jednego gatunku stylistycznego. Fucks nie podaje długości 
wyrazu polskiego, ale tylko rosyjskiego. Chyba jednak można zgodzić się, że długość 
wyrazu polskiego jest zbliżona. 
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oraz cała sytuacja towarzysząca mówieniu pozwalają przemilczeć wiele 
różnych elementów słownych, których w piśmie bez uszczerbku dla prze
kazywanej treści pominąć się nie da. Nie chodzi także o naśladowanie 
języka potocznego pod względem tak częstych w nim potknięć w zakresie 
doboru wyrazów czy pod względem wykolejeń składniowych. Trzeba także 
pamiętać i o tym, że w języku potocznym nie dałoby się wyrazić treści, 
które chce zakomunikować na przykład autor rozprawy naukowej. Nie
mniej jednak mimo tych wszystkich obiekcji język potoczny pozostaje 
wzorem zrozumiałego wysłowienia. To znaczy — mówiąc innymi słowy — 
przyjmuję, że stopień nasilenia w tekście cech obcych mowie potocznej (lub 
rzadko w niej występujących) mniej więcej odpowiada stopniowi trudności 
tego tekstu. 

Spośród wielu cech różniących język potoczny od języka pisanego spró
bujmy uwzględnić trzy, a mianowicie: 

1. stopień nasycenia tekstu wyrazami abstrakcyjnymi; 
2. stopień nasycenia tekstu wyrazami zapożyczonymi; 
3. stopień skomplikowania składniowego poszczególnych zdań tekstu. 
1. Język potoczny jest językiem konkretu. Mówimy zwykle o konkret

nych osobach, zwierzętach lub przedmiotach, które coś robią albo coś się 
z nimi dzieje, nieporównanie rzadziej o zjawiskach czy procesach dotyczą
cych pojęć oderwanych. Mówimy: Cieszą się, żeś przyszedł, a nie: Twoje 
przyjście sprawiło mi prawdziwą radość. Mówimy: Pies wpadł do kuchni 
i porwał mięso, a nie: Wpadnięcie psa do kuchni było przyczyną porwania 
przez niego mięsa. 

Oto fragment rozmowy dwóch plotkujących sąsiadek, które opowiadają 
sobie miejscowe nowinki: „On przychodzi, proszę pani, do domu, stuka, 
a tu nikt mu nie otwiera. Postukał, postukał, poszedł. Upił się gdzieś i wró
cił już koło północy. Wali do drzwi. A ona nic, nawet się nie odezwie. Lu
dzie powychodzili z mieszkań, patrzą się. On, mówię pani, jak pchnął, to 
drzwi wywalił. To ona wtedy zaczęła krzyczeć, dzieci zaczęły się drzeć..." 
itd. itd. 

Oczywiście śmieszną rzeczą byłoby wymagać, by dziennikarz zawsze sta
rał się naśladować sposób wysłowienia plotkujących kumoszek, ale kiedy 
się rozpatruje zagadnienie zrozumiałości wypowiedzi prasowych nie spo
sób przejść obojętnie koło spostrzeżenia, że ludzie opowiadają sobie o in
teresujących ich zdarzeniach zupełnie inaczej niż prasa. Bo w dzienniku 
łatwiej o taką na przykład relację z tego samego zdarzenia: „Ob. XY po 
przyjściu do mieszkania i stwierdzeniu, że drzwi są zamknięte, a nikt na 
jego stukanie nie odpowiada, udał się do pobliskiego baru. gdzie doprowa
dził się do stanu zamroczenia alkoholowego...". 

Tę hipotetyczną relację dziennikarską różni od sąsiedzkiej plotki między 
innymi właśnie stosunkowo duży udział rzeczowników abstrakcyjnych. Są 
to: przyjście, stwierdzenie, stukanie, stan, zamroczenie. Ta sama cecha 
różni cytowane wyżej pary zdań. 

W wypowiedzi dziennikarskiej, a zwłaszcza w wypowiedzi przeznaczonej 
dla mniej wykształconego czytelnika, należałoby dać pierwszeństwo rze
czownikom konkretnym (w podanych wyżej zdaniach: pies, kuchnia, mięso). 
Rzeczowniki abstrakcyjne, oznaczające nie przedmioty materialne, ale oder
wane, uogólnione pojęcia czynności lub jakości (w podanych zdaniach: 
przyjście, radość, wpadnięcie, przyczyna, porwanie) utrudniają percepcję 
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wypowiedzi. Trudniej je zrozumieć, bo stosunkowo rzadko używa się ich 
w mowie potocznej. 

Uznawszy to stwierdzenie za słuszne, można zaryzykować mierzenie zro
zumiałości tekstu wysokością udziału w nim rzeczowników abstrakcyjnych. 
To znaczy: im rzeczowników abstrakcyjnych więcej, tym tekst jest trud
niejszy. Poniższy wykres stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak przed
stawiają się wypowiedzi prasowe opublikowane w kilku wybranych dzien
nikach i tygodnikach pod względem nasycenia rzeczownikami abstrak
cyjnymi. Za każdym razem za sto przyjęto liczbę wszystkich wyrazów 
(samodzielnych i niesamodzielnych) użytych w badanych tekstach. 

W y k r e s I: Rzeczowniki abstrakcyjne w słownictwie wybranych dzienników i ty
godników. 

£л.» m . »У 
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Życie 
Literackie 

Nasza 
Wieś 

Panorama 
Północy 

Chłopska 
Droga 

Przekrój Przyjaciółka 

2. W języku potocznym stosunkowo rzadziej niż w większości tekstów 
pisanych występują również w y r a z y z a p o ż y c z o n e . Ściślej rzecz 
ujmując, należałoby raczej powiedzieć: rzadziej występują w nim wyrazy 
odczuwane jako zapożyczone. Bo nie o pochodzenie wyrazów tu chodzi, ale 
wyłącznie o odczucie ich obcości. Z historycznego punktu widzenia do wy
razów zapożyczonych należałoby zaliczyć znaczną część codziennego słow
nictwa. Znalazłyby się tu : grat, grosz, hałas, kierować, kosz, komin, koszto
wać, dach, żegnać, pielęgnować, a więc wyrazy już całkowicie przyswojone 
i jako pożyczki rozpoznawane tylko przez specjalistów. Do wyrazów nato
miast odczuwanych jako obce, bez wątpienia zaliczają się takie jak: domi
nować, dezyderat, postulować, demonstrować, destrukcyjny, eksponować, 
imputować, perturbacja, permanentny, predylekcja, dyrektywy, ekspul-
sować, globalny itd. 

Teza, że wyrazy obce utrudniają zrozumienie tekstu, wydaje się oczy
wista. Potwierdzają ją wypowiedzi stylistów i psychologów, listy czytelni
ków narzekających, że niektórych artykułów w prasie ,,nie można zrozu
mieć bez słownika", oraz codzienne doświadczenie (kiedy pytamy o zna
czenie jakiegoś wyrazu zazwyczaj chodzi o wyraz obcy). Twierdzenie 
o niezrozumiałości wyrazów obcych powtarza się w Polsce od lat, ale 
nikt — o ile mi wiadomo — nie podjął dotychczas badań, by sprawdzić, 
czy jest ono prawdziwe. 
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Jest rzeczą wysoce prawdopodobną, że pierwszym w Polsce sprawdzia
nem słuszności tego twierdzenia były pytania włączone do ankiet i kwe
stionariuszy w ramach prowadzonych przez OBP badań nad czytelnictwem 
Chłopskiej Drogi. Uzyskanych wyników nie można wprawdzie uznać za 
wystarczający dowód przeciw używaniu wyrazów obcych w prasie w ogóle, 
bo badania ograniczały się tylko do 10 wyrazów i tylko do jednego śro
dowiska, ale jako sygnał alarmowy okazują się bardzo pouczające dla każ
dego zespołu redakcyjnego. 

W badaniach sprawdzono rozumienie następujących wyrazów obcych 
powtarzających się w wypowiedziach publikowanych w Chłopskiej Drodze: 
inaugurować, koordynować, efekt, kooperacja, specyficzny, pertraktacje, 
destrukcyjny, dysproporcja, koncentrować, korupcja. Wyrazy te zostały 
wypisane w sąsiedztwie wyrazów rodzimych w ten sposób, że w jednym 
szeregu znajdował się jeden z wymienionych wyrazów obcych, jeden wy
raz rodzimy bliski znaczeniem temu wyrazowi obcemu oraz jeden wyraz 
rodzimy o znaczeniu innym niż pozostałe dwa wyrazy. Wyglądało to tak: 

inaugurować — przemawiać — rozpoczynać 
koordynować — uzgadniać — pracować 
wynik — efekt — niepowodzenie 

Badany miał wykreślić w każdej trójce wyraz, który znaczy coś innego 
niż dwa pozostałe. Otrzymaliśmy tylko 15% odpowiedzi całkowicie po
prawnych. „25% (badanych) zrobiło od 1 do 3 błędów, a 30% od 4 do 
6 błędów, inni rezygnowali na wstępie, motywując na przykład: „ja się 
na tych wyrazach w ogóle nie znam, to po co będę podkreślał na chybił 
trafił." 26) 

Na szczególną uwagę zasługuje to, że wielu czytelników napotkane 
w wypowiedziach prasowych wyrazy rozumie niewłaściwie, co chyba jest 
groźniejsze niż uświadamiane nierozumienie. Na pytanie „Czy spotykasz 
w Chłopskiej Drodze słowa, które są według ciebie za t rudne?" aż czter
dzieści procent czytelników odpowiedziało przecząco. Test wykazał, że 
przeceniają oni swoją znajomość wyrazów zapożyczonych. 

Naturalnie ze spostrzeżenia, że wyrazy obce utrudniają percepcję wy
powiedzi, nie można wyciągać wniosku, że należy ich wszędzie i zawsze 
unikać. Potępianie użycia wyrazów obcych dajmy na to w prasie technicz
nej, przeznaczonej dla specjalistów obytych z terminologią swojej dyscy
pliny, byłoby przedsięwzięciem wręcz śmiesznym, ale wołanie o rodzime 
słownictwo w tekstach adresowanych do czytelników o niższym wykształ
ceniu ma głęboki sens społeczny. Wszelkie zalecenia stylistyczne mają war
tość tylko wtedy, kiedy formułuje się je ze względu na odbiorcę. Nie chodzi 
przecież o to, by wszystkie wypowiedzi prasowe pisane były językiem 
Przyjaciółki, ale tylko o to, by redakcja uświadamiała sobie konieczność 
korelacji między trudnością publikowanych przez siebie tekstów a możli
wościami percepcyjnymi czytelników. Poniższy wykres ilustruje różnice 
między kilku dziennikami i tygodnikami pod względem używania wyrazów 
obcych. Podobnie jak w przypadku wyrazów abstrakcyjnych za sto przy
jęto liczbę wszystkich wyrazów. s 

26) M. T r a w i ń s k a : Samozwrotna ankieta czytelnicza Chłopskiej Drogi, Ze
szyty Prasoznawcze, nr 4/1965, s. 33. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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W y k r e s II: Wyrazy obce w słownictwie wybranych dzienników i tygodników. 

Zycie 
Literackie 

Panorama 
Północy 

Przekrój Chłopska 
Droga 

Przyjaciółka Nasza 
Wieś 

3. Język potoczny charakteryzuje się zdaniami krótkimi o prostej bu
dowie. Z taką formą składniową każdy czytelnik jest najbardziej zżyty, 
ona też tym samym stawia najmniej przeszkód szybkiemu rozumieniu tre
ści wypowiedzi. Nie znaczy to, by ideałem zrozumiałości były teksty pi
sane wyłącznie zdaniami cztero- czy pięciowyrazowymi, zawierającymi 
na przykład zawsze tylko jedną przy dawkę, podmiot, orzeczenie i jedno 
dopełnienie. Tekst zawierający wyłącznie takie szablonowe, jednostajne 
zdania byłby tekstem nudnym, odpychającym i nadawałby się chyba tylko 
do podręcznika dla cudzoziemców uczących się języka polskiego. 

Zdania w każdym tekście, nie. tylko prasowym, powinny być zróżnico
wane zarówno pod względem długości, jak też i pod względem skompliko
wania ich budowy. Należałoby jednak mieć na uwadze, że przeciętna dłu
gość zdań, liczba długich, 20-, 30-wyrazowych zdań, przeciętny stopień ich 
skomplikowania muszą zależeć od stopnia wyrobienia i wykształcenia czy
telnika. Niebezpieczeństwo może grozić z obydwu stron. Zbytnia prostota 
wypowiedzi może odstręczać czytelnika bardziej wykształconego, zbyt 
skomplikowana — może utrudnić, a nawet uniemożliwić zrozumienie wy
powiedzi czytelnikowi mniej wykształconemu. 

Trudność składni może się przejawiać co najmniej w dwóch jej cechach. 
Po pierwsze zdania tekstu mogą być zdaniami wielokrotnie niewspółrzęd-
nie złożonymi (tak jak zwykle w literaturze naukowej i w aktach praw
nych), po drugie zaś same zdania pojedyncze mogą zawierać rozbudowane 
skupienia, których człony tworzą wielostopniową konstrukcję (tak jest zwy
kle w informacji prasowej i w urzędowej korespondencji). 

jako przykład pierwszej możliwości posłuży nam następujące siedmio
krotnie złożone zdanie R. Ingardena: „O ile bowiem doznawanie wyglą
dów przy spostrzeganiu rzeczy stanowi istotny czynnik spostrzegania, a do
bory wyglądów wyznaczają w sposób konieczny własności widziane rzeczy, 
tak iż od nich to zależy, jakie rzeczy, w jakich własnościach są йапе 
»obiektywnie« — o tyle wydaje się, że bezpośrednie poznanie aprioryczne, 
tak rozumiane, jak to' wyżej zostało przedstawione, nie jest poznawaniem 
uzyskiwanym przez doznawanie wyglądów." 27) 

27) R. I n g a r d e n : Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa 1963, s. 339. 
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Przykład drugiej możliwości stanowi zdanie wiadomości prasowej: „Ju
tro, w niedzielę, odbędzie się w teatrze im. J. Słowackiego premiera ko
medii Gozziego w wolnym przekładzie poetyckim Emila Zegadłowicza 
i w uwspółcześnionej przez Władysława Krzemińskiego adaptacji sce
nicznej." 28) 

Oba te rodzaje komplikacji składniowej należałoby brać pod uwagę 
w poszukiwaniach metody mierzenia trudności wypowiedzi. Oba są też. 
przedmiotem prowadzonych właśnie w OBP badań. Zanim jednak wyniki 
tych badań będą się nadawały do publikacji, ograniczmy się do porówna
nia składni wypowiedzi publikowanych w dziennikach i tygodnikach, 
przyjmując wzorem amerykańskich formuł czytelności jako kryterium 
przeciętną długość zdania mierzoną w wyrazach. Próba takiego porównania 
dostarczyła danych do poniższego wykresu. 

Wykres III. Przeciętna długość zdania (mierzona w wyrazach) w wybranych 
dziennikach i tygodnikach. 

Życie Literackie ^yrazy 

Nasza Wieś 20 wyrazów 

Chłopska Droga is wyraz w 
7-, т-> , T 15 wyrazów 

Panorama Pomocy : 
г-, 7 15 wyrazów 
Przekrój i 

14 wyrazów Przyjaciółka 

Wykres ten wymaga kilku słów komentarza. Otóż badania ujawniły 
dość ścisłą zależność między długością zdania a gatunkiem stylistycznym 
tekstu. Dłuższe zdania przeważają w prasie zwykle w recenzjach, arty
kułach popularnonaukowych, dyskusyjnych, w publicystyce, krótsze zaś 
w opowiadaniach, reportażu i felietonie. W wykresie przeciętnych długości 
zdania znajduje więc wyraz to, że zawartość poszczególnych pism nie jest 
pod względem udziału poszczególnych gatunków stylistycznych taka sama. 
Na przykład wśród wypowiedzi opublikowanych przynajmniej w niektó
rych magazynach spotyka się więcej reportaży, felietonów i opowiadań niż 
recenzji i artykułów publicystycznych. Stopień słuszności tego spostrzeże
nia określą podjęte ostatnio w OBP badania nad skomplikowaniem skład
niowym tekstów należących do tego samego gatunku stylistycznego, a opu
blikowanych w różnych pismach (przykładowo: recenzje filmowe w Przy
jaciółce i Kulturze). 

Do wszystkich natomiast trzech wykresów i przedstawionych w związku 
z nimi propozycji odnieść trzeba następujące uwagi: 

1. Trzy uwzględnione czynniki trudności języka nie wyczerpują zagad
nienia zależności między rozumieniem tekstu a użytymi w nim środkami 
językowymi. 

28) Gazeta Krakowska 1966, nr 66, s. 4. Na to, że tego typu zdania zmniejszają 
zrozumiałość wypowiedzi, zwrócił ostatnio uwagę w odniesieniu do prasy czeskiej 
J. Kofensky w artykule: O syntaktické strânce no vin (Naśe Rec 1965, nr 5, s. 303 i п.). 

4* 
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2. Podane w wykresach liczby mają charakter wybitnie sondażowy; 
oparte są na 100-wyrazowych próbkach dobranych z jednego numeru każ
dego tytułu. Nie mamy prawa twierdzić, ani że próby są wystarczające, 
ani że dobrane zostały w sposób poprawny. 

3. Twierdzenie, że właśnie te trzy uwzględnione cechy stanowią lub cho
ciaż współstanowią o zrozumiałości wypowiedzi, nie zostało przez nas 
sprawdzone empirycznie.29) 

* 

Tytuł zapowiadał, że w artykule będzie mowa o receptach na zrozumiałe 
wysłowienie, a tymczasem miejsce recept zajęły rozważania, jak określić 
stopień zrozumiałości tekstów już napisanych. Nie chciałbym jednak spra
wić zawodu i nie sformułować zaleceń, które by dało się już zaraz zasto
sować. Brak mi jednak odwagi Flescha i z góry się zastrzegam, że moja 
recepta nie jest adresowana ani do autorów prac naukowych, ani do twór
ców literatury pięknej. Dotyczy ona tylko tekstów praktycznego, codzien
nego komunikowania, tekstów, w których funkcja symboliczna języka 
usuwa w cień funkcję ekspresywną i impresywną. Formułuję zaś tę re
ceptę w wyniku konfrontacji cech stylu wiadomości prasowych z cechami 
języka potocznego zgodnie z zasadą, że każdy tekst jest tym trudniejszy, 
im bardziej użyte w nim środki językowe różnią się od środków języko
wych charakteryzujących codzienną mowę odbiorców. 

W gruncie rzeczy każdą wypowiedź należałoby analizować oddzielnie 
i dla każdej z osobna opracować przepis na ewentualne uproszczenie jej 
formy językowej. Ale praktycznie jest to niewykonalne. Zresztą i współ
czesny lekarz korzysta dziś z fabrycznych leków częściej, niż komponuje 
je sam w sposób najodpowiedniejszy dla zindywidualizowanego organizmu 
leczonego pacjenta. Próbuję więc i ja zaproponować ogólny przepis na zro
zumiały tekst prasowy: 

1. Nazywaj osoby i przedmioty wprost, unikając omówień. Odpowied
nio użyta forma zaimkowa skuteczniej niż omówienie uchroni przed rażą
cym powtórzeniem tego samego wyrazu (nie pisz więc: „W zbiórce na ten 
cel przoduje Kraków. Mieszkańcy stolicy naszego województwa wpłacili 
ogółem...", ale: W zbiórce na ten cel przoduje Kraków. Jego mieszkańcy 
wpłacili ogółem..."). 

2. Nie bój się powtarzania tego samego wyrazu, jeżeli właśnie on naj
trafniej odpowiada opisywanej treści. 

3. Unikaj rzeczowników abstrakcyjnych; zwłaszcza podmiotami w kom
ponowanych zdaniach niech będą rzeczowniki konkretne (nie pisz więc: 
„Po powrocie pisarza do kraju rozpoczął się nowy okres jego życia", ale: 
„Kiedy pisarz wrócił do kraju, rozpoczął nowy okres swego życia"). 

4. Unikaj rzeczowników odczasownikowych i odprzymiotnikowych; 
w miarę możności zastępuj je formami osobowymi czasownika lub przy
miotnikami. 

29) Potwierdzają je natomiast wyniki amerykańskich badań nad percepcją wypo
wiedzi prasowych oraz wyniki uzyskane przez W. Szewczuka, przedstawione przez 
niego w cytowanej poprzednio książce: Badania eksperymentalne nad rozumieniem 
zdań. • 
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5. Unikaj wyrazów natrętnych, a w szczególności takich, jak: sprawa, 
problem, zagadnienie, fakt, dalszy, poważny, stanowić itp. 

6. Używaj możliwie najwięcej czasowników (a zwłaszcza ich form osobo
wych) o pełnej wartości znaczeniowej (nie pisz więc, że coś uległo zwię
kszeniu lub zmianie, ale, że się coś zwiększyło lub zmieniło). 

7. Unikaj w miarę możliwości słownictwa kancelaryjnego. Zastanów się 
nad celowością użycia każdego wyrazu obcego mowie potocznej (nie pisz 
więc: udzielać wypowiedzi, posiadać, ale: mówić, mieć). 

8. Unikaj wyrazów ogólnikowych, staraj się jak najprecyzyjniej wyrazić 
opisywane zdarzenie (nie pisz więc: udać się dokądś, ale: pojechać, od
lecieć). 

9. Unikaj w miarę możliwości wyrazów obcych. 
10. Unikaj wielowyrazowych skupień typu: „konieczność przeciwsta

wienia się dążeniu do osłabienia roli klasy oraz podważenia jedności na
rodu". 

11. Staraj się pisać krótkimi zdaniami, ale pamiętaj, że zrozumiałość jest 
ważniejsza niż zwięzłość. 

12. Unikaj przymiotników, jeśli trafniej zastąpić je mogą formy dopeł
niacza lub wyrażenia przyimkowe (nie pisz więc np. przedstawienie mło
dzieżowe, ale przedstawienie dla młodzieży). 

O tym, w jakim stopniu należy przestrzegać powyższych zaleceń, muszą 
rozstrzygać możliwości percepcyjne czytelników, do których wypowiedź 
adresujemy. Nie można bowiem mówić o trudności tekstu w ogóle, lecz 
tylko o trudności określonego tekstu dla określonego odbiorcy. 
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LISTY DO SZCZECIŃSKICH DZIENNIKÓW 

Znaczenia, jakie mają dla pracy redakcyjnej listy czytelni
ków, nie trzeba uzasadniać. Bez tej formy kontaktu z czytel
nikiem, trudno by sobie wyobrazić pracę redakcji. Listy są 
niezbędną pomocą w pracy redakcyjnej, sprawdzianem sku
teczności oddziaływania pisma. Ale w jakim stopniu? Autor 
artykułu na podstawie przeprowadzonych' badań szuka od
powiedzi na to właśnie pytanie: czy i o ile listy do redakcji 
reprezentują opinię czytelników pisma. Poddaje rewizji pe
wną, obserwowaną w redakcjach, fetyszyzację korespon

dencji od czytelników. 

I 

Dziennikarze, lub całe zespoły redakcyjne, chętnie powołują się na to, 
że inspiracją ich pracy, publikacji i w ogóle polityki redakcyjnej są listy 
'czytelników do redakcji. Materiały oparte na listach, począwszy od drob
nych notatek krytycznych, poprzez drukowane listy w całości lub wyjąt
kach, aż do pozycji z zakresu „wielkiej" publicystyki, stanowią zresztą na 
łamach dzienników poważną część tzw. materiałów własnych, opracowy
wanych w redakcji. Mają zatem w jakimś stopniu rzeczywiście wpływ 
na indywidualny charakter pisma, na jego specyficzną, własną politykę, 
stanowią jeden z instrumentów oddziaływania zespołu redakcyjnego na 
opinie czytelników. Toteż jest zrozumiałe, że w wielu redakcjach listy 
czytelników traktowane są z pietyzmem, skrupulatnie rejestrowane, ana
lizowane, często syntetyzowane w zestawy problemowe itd. 

Wykorzystywanie listów, jako materiału redakcyjnego, przynosi jednak 
szereg nieporozumień. Główne nieporozumienie polega na tym, że dzien
nikarze, całe redakcje, czy nawet ich dysponenci, uważają listy za źródło 
miarodajnych opinii o samym piśmie, o problemach interesujących wszyst
kich czytelników, 'ba — nawet całe społeczeństwo. Utożsamiają po prostu 
autorów listów do redakcji ze wszystkimi czytelnikami pisma, a ich opi
nie z poglądami ogółu. Zarzuty na ten temat dziennikarze nauczyli się już 
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nawet odpierać argumentem, że za opinie prawdziwe uważają tylko te, 
które w listach powtarzają się „często". Przy czym, stopień tej częstotli
wości zależy zwykle od swobodnego uznania dziennikarza, a nierzadko 
po prostu od potrzeby uzasadnienia własnej tezy wysuwanej w jakimś 
artykule. Niebezpieczeństwo tej błędnej argumentacji jest tym większe, 
że wobec masowego napływu listów do redakcji zawsze można znaleźć 
odpowiednią ilość listów zawierających opinie akurat potrzebne dzienni
karzowi. 

Fetyszyzacja listów czytelników, konstruowanie na tej podstawie fikcyj
nej opinii publicznej, lub — co gorsza — własnej, grozi w konsekwencji 
błędnym ustawieniem ogólnych kierunków całej polityki redakcyjnej. 
W praktyce może to doprowadzić do tego, że materiały drukowane na pod
stawie listów będą interesowały tylko wąską grupę czytelników, że będą 
poruszały tematy, które nie są pierwszoplanowymi, że krytykować się bę
dzie przede wszystkim te sprawy, które akurat mogą nie być najdotkliwiej 
odczuwanymi bolączkami społecznymi lub bronić spraw, które z punktu 
widzenia ogólnego interesu społecznego powinny być właśnie likwido
wane itd. 

Niebezpieczeństw tych można by uniknąć, lub przynajmniej zdać sobie 
sprawę z ich istnienia czy rozmiarów, gdybyśmy umieli odpowiedzieć sobie 
na wiele pytań. Czy opinie wyrażone w listach są rzeczywiście odbi
ciem problemów aktualnie nurtujących wszystkich czytelników pisma? Czy 
grupa piszących listy do redakcji jest, lub w jakim tylko stopniu jakąś 
reprezentacją ogółu czytelników? Jaki jest jej stosunek do ogółu osób, na 
które redakcja chce oddziaływać? O czym naprawdę piszą czytelnicy? 

Aby znaleźć odpowiedzi na te i tym podobne pytania, w niektórych re
dakcjach prowadzi się dla potrzeb własnych, czasem na wszelki wypadek, 
częściej na czyjeś polecenie, rozmaite zestawienia statystyczne. Najczęściej 
są one jednak przygotowywane niefachowo, dane są niekompletne, zbierane 
niesystematycznie, często ustalane na oko lub preparowane „pod zamówie
nie". Trudno więc uznać je za w pełni wiarygodne. 

Wielu dziennikarzy uważa, że bardziej niż statystyce można wierzyć ich 
własnemu, wieloletniemu nieraz doświadczeniu w pracy nad listami czy
telników. Na pewno oceny tych ludzi, będących swego rodzaju ekspertami 
społecznymi, o dużym doświadczeniu społeczno-zawodowym, są godne 

, uwagi. Zawsze jednak będą to w jakimś stopniu oceny intuicyjne i su
biektywne. 

Stąd zrodziło się w Ośrodku Badań Prasoznawczych przekonanie o ko
nieczności podjęcia badań nad listami czytelników do redakcji oraz nad 
ich autorami. Badania te, prowadzone w Pracowni Teorii i Praktyki Prasy, 
rozpoczęte zostały, w skromnych zresztą na razie rozmiarach, na terenie 
Szczecina w redakcjach Głosu Szczecińskiego i Kuriera Szczecińskiego. Ma
teriał cyfrowy uzyskany w trakcie badań i opracowany statystycznie po
zwala spojrzeć na listy w sposób obiektywny, chociaż niestety dość jeszcze 
ograniczony. Oto niektóre wyniki badań. 

II 

Przedmiotem badań były wszystkie listy, które nadeszły do redakcji 
Głosu i Kuriera w ciągu roku z terenu Szczecina. Ponadto opracowano rów-



56 WŁADYSŁAW MASŁOWSKI 

nież listy anonimowe spoza miasta. Za pozycje badane uznano tylko listy 
zarejestrowane w działach łączności z czytelnikami w książkach wpływu 
listów pod datami 1. VII. 63—30. VI. 64. Z konieczności pominięto listy 
adresowane bezpośrednio na nazwiska poszczególnych dziennikarzy, ponie
waż listy te nie były rejestrowane i przechowywane. Spośród zarejestro
wanych listów włączono do badań tylko te, które zostały napisane przez 
czytelników spontanicznie, bez specjalnej zachęty redakcji (np. jako odpo
wiedzi na ankiety czy konkursy). Odrzucone zostały 1) nieliczne listy po
myłkowo zarejestrowane w działach łączności (np. komunikaty od insty
tucji), 2) listy będące kontynuacją korespondencji czytelnik-redakcja w tej 
samej sprawie, 3) „listy" pisane przez czytelnika lub protokoły sporządzane 
przez dziennikarza w czasie wizyty czytelnika w redakcji (można je było 
poznać po tym, że nigdy nie były składane na czworo przed włożeniem do 
koperty). 

Niektóre listy w momencie badania znajdowały się poza działem łączno
ści. Dane o tych listach, stanowiących łącznie 7,7% badanego materiału, 
uzyskano głównie na podstawie rejestrów redakcyjnych, w niektórych 
przypadkach na podstawie kopii pism wysyłanych przez redakcje do insty
tucji itd. 

Tak wyselekcjonowany materiał listowy został w całości przeglądnięty 
i na tej podstawie uzyskano informacje odnoszące się do treści listów, mo
tywu napisania listu, ujęcia treści, miejsca zamieszkania autora, ilości 
listów wysłanych w ciągu roku przez tego samego autora, anonimowości 
listu i ilości adresatów. Procent listów, co do których brak było tego ro
dzaju danych nie przekracza 10. 

Zebrano również dane co do płci, wieku, wykształcenia i zawodu auto
rów listów. Pierwszym źródłem tych danych były same listy, w których 
czytelnicy czasem je podawali. Płeć można było, nawet w większości listów 
anonimowych stwierdzić na podstawie imienia autora lub rodzaju form 
gramatycznych (np. byłem, byłam). 

Głównym, ale niestety i ostatnim źródłem tych danych o autorach była 
kartoteka adresowa Wydziału Spraw Wewnętrznych Prez. MRN w Szcze
cinie. Teoretycznie obejmuje ona? wszystkie osoby zameldowane na terenie 
Szczecina. Praktycznie tą drogą udało się uzyskać dane tylko w stosunku 
do części autorów listów m. in. ze względu na anonimowość listów, brak 
dokładnych adresów, śmierć (wycofanie karty), podawanie w liście nie 
adresu zamieszkania, ale np. miejsca pracy lub czasowego pobytu (szpital, 
więzienie, jednostka wojskowa), podawanie fikcyjnych danych w liście, 
luki w kartotekach, wreszcie nieuniknione błędy w odcyfrowywaniu pi
sowni nazwisk. Zebrane tą drogą dane dotyczyły wieku, wykształcenia 
i zawodu autorów listów. Zaznaczyć trzeba, że dane o wykształceniu i za
wodzie są częściowo przedawnione, ponieważ oddają stan w chwili zakła
dania kartoteki lub karty, co mogło mieć miejsce nawet kilka czy kilka
naście lat przed napisaniem listu do redakcji przez autora. 

Dane dotyczące wielkości i struktury materiału objętego badaniami ilu
struje tabela 1. Strukturę miejsca zamieszkania autorów listów przedsta
wia rysunek 1. Na podstawie analizy tej struktury można by postawić tezę, 
że odpowiada ona z grubsza strukturze kręgu czytelników. Głos bowiem 
jako organ KW PZPR przeznaczony jest dla ludności całego województwa, 
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a Kurier jako popołudniówka — przede wszystkim dla mieszkańców sa
mego Szczecina. 

T a b e l a 1 : Struktura badanego materiału 

Ilość l is tów 

Wg dokumentac j i redakcyjne j 
Spontanicznie nades łanych do 

redakc j i 
Z t e renu Szczecina 
Spoza Szczecina 
Anon imowych spoza Szczecina 
Anon imowych bez podania m i e j 

sca n a d a n i a 
Obję tych b a d a n i e m 

Glos 

2.164 

2.039 
696 

1.278 
109 

65 
870 

Kurier 

1.313 

1.248 
980 
222 

27 

46 
1.053 

Rysunek 1 
Struktura listów wg miejsca zamieszkania autora 

Glos Kurier 

Szczecin województwo 
szczecińskie 

brak danych o miejscu 
zamieszkania 

Z porównania danych, dotyczących ilości mieszkańców Szczecina i wo
jewództwa szczecińskiego z okresu badanego, t j . z końca 1963 г., wynika 
(patrz tabela 2), że w przypadku Głosu, a więc gazety adresowanej do całej 
ludności województwa (wraz ze Szczecinem) ilość listów jest wprost pro
porcjonalna do liczby ludności. (W tabeli 2 pozycję „brak podania miejsca 
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nadania" zlikwidowano, powiększając proporcjonalnie obie pozostałe wiel
kości). 

T a b e l a 2: Porównanie struktury zamieszkania ludności 
i autorów listów dla „Głosu" 

Liczba mieszkańców w tys . 
°/e ludności 
Liczba Jistów 
"Vo l i s tów 

Szczecin 

299,2 
36,6 

725 
35,6 

W o j e w ó d z t w o 
szczec ińskie 

518,6 
63,4 

1314 
64,4 

Autorzy listów według płci 

Autorem listu mógł być mężczyzna, kobieta, więcej niż jedna osoba (list 
zbiorowy), wreszcie nie osoba fizyczna, ale jakaś instytucja. Ilość listów 
należących do tych kategorii przedstawia tabela 3. Widać z niej, że listy 
zbiorowe stanowią znikomy procent całości; listy wysyłane przez insty
tucje są zupełną rzadkością, natomiast wśród autorów listów do obu gazet 
zdecydowaną przewagę mają mężczyźni nad kobietami: w Glosie przeszło 
3-krotną, w Kurierze blisko 2-krotną. 

T a b e l a 3: Struktura autorów wg płci 

Mężczyźni 
Kob ie ty 
Lis ty zbiorowe 
Lis ty ins tytucj i 
B r a k danych 

R a z e m 

Głos 

s u m a 

557 
178 
26 
18 
91 

870 

p rocen t 

64,0 
20,5 

3,0 
2,0 

10,5 

100,0 

Kurier 

suma 

562 
347 
41 

5 
98 

1,053 

p rocen t 

53,4 
33,0 

3,9 
0,4 
9,3 

100,0 

Zestawienie to wyraźnie wykazuje więc, że czytelnicy piszący do re
dakcji na pewno nie mogą być uważani za reprezentację całego społeczeń
stwa, w którym stosunek ilościowy między osobnikami obu płci wynosi 
z grubsza 1:1. Być może natomiast, że proporcje te odpowiadają ilościo
wym proporcjom mężczyzn i kobiet w grupie czytelników gazet, co po
twierdzić mogłyby tylko badania czytelnictwa. 

Struktura wieku autorów 

Wiek autorów udało się rozszyfrować dla 62,5% listów Głosu i 66,4% 
listów Kuriera. (Faktycznie procent rozszyfrowanych autorów jest nieco 
wyższy, gdyż w grupie „brak danych" znajdują się również listy zbiorowe 
i listy od instytucji). Procentowo struktura wieku autorów listów w obu 



LISTY DO SZCZECIŃSKICH DZIENNIKÓW 59 

gazetach, w zestawieniu z danymi dotyczącymi struktury wieku mieszkań
ców województwa szczecińskiego (wraz ze Szczecinem, dane na koniec 
1960 r.) przedstawiona jest w tabelach 4 i 5. Dla wyraźniejszego uchwy
cenia różnic pominięto w zestawieniu, w pozycji dotyczącej ludności woje
wództwa, grupę do lat 13 włącznie, która jest liczebnie duża w strukturze 
wieku ludności, natomiast bardzo mała liczebnie wśród autorów listów. 
Równocześnie w tabeli 5 ujęto ramką te pozycje autorów, w których 
liczebność bezwzględna przekracza 20 osób. 

T a b e l a 4: Struktura ludności i autorów wg wieku ogółem 

Wiek w latach 

0 -13 
14—17 
18—24 
25—34 
35—44 
45—54 
55-64 
65 i więcej 

R a z e m 

Ludność ogółem 
w%7o 

_ 
7,2 

14,2 
29,9 
20,9 
13,4 
9,2 
5,2 

100,0 

Autorzy listów 
w 0/o7o 

1,0 
5,3 
7,4 

32,2 
27,4 
11,2 
10,6 
4,9 

100,0 

T a b e l a 5: Struktura ludności i autorów listów wg wieku i ploi w e/oi°/o 

Wiek 
w 

latach 

0—13 
14—17 
18—24 
25-34 
35—44 
45—54 
55—64 
65 i 
więcej 

M ę ż c z y ź n i 

ludność 
ogółem 

7,7 
12,8 
30,8 
21,8 
13,8 
8,7 
4,4 

100,0 

autorzy 
Głosu 

0,5 
1,8 
9,0 

30,5 
28,2 
11,9 
12,1 
6,0 

100,0 

autorzy 
Kuriera 

0,5 
2,1 
5,3 

31,8 
27,2 
14,2 
12,4 -
6,5 

100,0 

K o b i e t y 

ludność 
ogółem 

6,8 
15,4 
29,2 
20,0 
12,9 
9,5 
6,2 

100,0 

autorzy 
' Głosu 

3,5 
0,9 
6,0 

31,4 
37,4 
12,2 
4,3 
4,3 

100,0 

autorzy 
Kuriera 

1,1 
2,6 
8,6 

37,8 
26,3 
10,5 
10,1 
3,0 

100,0 

Także i te dane wskazują na znaczne różnice pomiędzy strukturami 
wieku całego społeczeństwa i grupami ludzi piszących do redakcji. We 
wszystkich trzech tabelach daje się zauważyć w stosunku do liczby lud
ności nieproporcjonalnie mniejszą liczbę autorów listów w grupach wieku 
14—24 lat oraz 45—54 lat, natomiast nieproporcjonalnie większą w grupie 
wieku 35—44 lat. Przy porównywaniu między sobą odpowiednich par po
zycji, dotyczących obu redakcji, nie widać większych różnic. Zastanawia
jącym wyjątkiem są kobiety-autorki w wieku 35—44 lat, które w Glosie 
stanowią grupę obejmującą aż 37,4% a w Kurierze tylko 26,3%. 
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Struktura autorów według wykształcenia 

Dane o wykształceniu udało się zebrać tylko w stosunku do 40% auto
rów listów. Przy określaniu stopnia wykształcenia przyjęto następujące 
kategorie: podstawowe i niepełne podstawowe, niepełne średnie, średnie, 
niepełne wyższe, wyższe. Ponieważ część danych mogła być nieaktualna 
materiał zawarty w tabeli 6 można traktować jako pewną wskazówkę co 
do tego, jakie wykształcenie czytelnicy posiadają co najmniej i na pewno. 
Błędy mogą więc mieć tylko jeden kierunek, mianowicie liczby mogą być 
w rzeczywistości wyższe. 

T a b e l a 6: Struktura wykształcenia autorów listów 

Wykształcenie 

Podstawowe i niższe 
Niepełne średnie 
Średnie 
Niepełne wyższe 
Wyższe 

Autorzy piszący listy do 

Głosu 
w %% 

30,5 
28,8 
20,2 
5,4 

16,1 

Kuriera 
w V / o 

46,1 
23,7 
18,1 
3,6 
8,5 

R a z e m 100,0 100,0 

Tabela wskazuje na to, że w grupie autorów Głosu tylko pozycja „wy
kształcenie podstawowe i niższe" jest niższa od analogicznej pozycji Ku
riera; we wszystkich innych natomiast liczby w rubrykach Głosu są wyższe 
od odpowiednich w rubrykach Kuriera. Oznaczałoby to, że wśród czytel
ników piszących listy do Głosu wykształcenie jest względnie wyższe niż 
w grupie piszących do Kuriera. 

Spróbujmy porównać teraz względne liczebności skrajnych grup wy
kształcenia, a więc grupy z wykształceniem podstawowym lub niższym 
(w rzeczywistości może ona być mniejsza od podanej w tabeli) i grupy 
z wykształceniem wyższym, z analogicznymi danymi dotyczącymi wTy-

T a b e l a 7: Porównanie wykształcenia autorów listów i pracowników zatrudnionych 
w gospodarce uspołecznionej 

Ludzie z wykształceniem 

Podstawowym lub niższym 
Wyższym 

Ilość osób z wykształceniem pod
stawowym lub niższym przypada
jąca na 1 osobę z wykształceniem 
wyższym 

Pracownicy 
zatrudnieni 

w gosp. uspoł. 

67,1 
4,3 

16,6 

Autorzy 
listów do 

Głosu 

30,6 
16,1 

2,0 

Autorzy 
listów do 
Kuriera 

46,1 
8,5 

5,4 
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kształcenia pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej w skali 
całej Polski w roku 1964. Zestawienie to zawiera tabela 7. Rzuca się w oczy, 
że proporcje ilościowe pomiędzy grupą z najniższym i najwyższym wy
kształceniem wśród autorów listów różnią się znacznie od proporcji w gru
pie pracowników gospodarki uspołecznionej, którą od biedy możemy przy
jąć za „reprezentację" ludności zamieszkałej w miastach. Ilość z wyższym 
wykształceniem w grupie autorów listów jest więc znacznie wyższa od 
przeciętnej. Oto jeszcze jeden dowód, że autorów listów do redakcji nie 
można traktować jako reprezentacji ogółu społeczeństwa. 

Struktura autorów według zawodów 

Podziału autorów według zawodów dokonano przy pomocy następują
cych kategorii: pracownik fizyczny, pracownik umysłowy bez wyższego 
wykształcenia, pracownik umysłowy z wyższym wykształceniem, uczeń 
lub student, gospodynie domowe — żony pracowników fizycznych, gospo
dynie domowe — żony pracowników umysłowych, emeryci i renciści, inni 
(np. żołnierze). Dane o strukturze zawodowej, które podaje tabela 8, należy 
traktować z dużą ostrożnością, ponieważ informacje kartoteki adresowej 
mogły być tutaj niedokładne (od momentu założenia karty autor mógł-
zmienić zawód, kartoteka mogła zawierać dane o zawodzie wyuczonym, 
a nie wykonywanym itp.). 

T a b e l a 8 : Struktura zawodowa autorów listów 

Zawód 

Pracownicy fizyczni 
Pracownicy umysłowi bez wyż
szego wykształcenia 
Pracownicy umysłowi z wyż
szym wykształceniem 
Uczniowie i studenci 
Gospodynie domowe — żony 
pracowników fizycznych 
Gospodynie domowe — żony 
pracowników umysłowych 
Emeryci i renciści 
Inni 
Brak danych 

R a z e m 

Autorzy Głosu 
ilość 

129 

188 

39 
25 

— 

1 
22 

6 
449 

859 

procent 

15,0 

21,9 

4,5 
2,9 

— 

0,1 
2,6 
0,7 

52,3 

100,0 

Autorzy Kuriera 
ilość 

203 

179 

25 
23 

— 

— 
20 
3 

588 

1,041 

procent 

19,5 

17,2 

2,4 
2,2 

— 

— 
1,9 
0,3 

56,5 

100,0 

Wynikiem tych niedokładności jest chyba właśnie pusta rubryka „go
spodyń domowych" oraz bardzo mała liczebność grupy „emeryci i renciści". 
Po korekcie jednak tej tabeli, odrzuceniu pozycji „brak danych" i połą
czeniu niektórych grup, z nowo otrzymanej tabeli 9 wynikałby zaskaku
jący wniosek, że listy do Głosu pisane są w większości przez pracowników 
umysłowych, a więc inteligencję, natomiast do Kuriera piszą równie często 
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Tabe l a 9: Struktura zawodowa autorów listów 

Zawód 

Pracownicy fizyczni 
Pracownicy umysłowi 
Uczniowie lub studenci 
Inni 

R a z e m 

Autorzy Głosu 
ilość 

129 
227 
26 
29 

410 

procent 

31,5 
56,4 
6,1 
7,0 

100,0 

Autorzy Kuriera 
ilość 

203 
204 
23 
23 

procent 

44,8 
45,0 

5,1 
5,1 

453 100,0 

inteligenci jak i robotnicy. Obalałoby to jeden- z mitów, pokutujących 
wśród dziennikarzy, na temat listów czytelników, że ich autorami są wy
łącznie ludzie prości, nieoświeceni, biedni, z tzw. dołów społecznych. 

III 

Druga grupa problemów, które starano się wyjaśnić, dotyczyła treści 
listów. Przede wszystkim szukano odpowiedzi na pytanie, o czym piszą 
czytelnicy w listach do redakcji. 

Treść listów 

Kategorie, według których sklasyfikowano treść listów, zostały ustalone 
w oparciu o kategorie zastosowane w badaniach nad czytelnictwem gazet 
szczecińskich przy podziale artykułów i rubryk pism codziennych. Podział 
ten w zastosowaniu do treści listów musiał okazać się nieco sztuczny. 

Kategoriami pustymi, lub prawie pustymi w zastosowaniu do treści 
listów, okazały się więc takie pozycje jak (w nawiasie podano liczbę listów 
do obu gazet, które zostały zaliczone do danej kategorii): listy omawiające 
gospodarczą działalność kraju (2), listy w sprawie kościoła i religii (3), listy 
dotyczące spraw ideologii (1), listy na temat działalności PZPR i innych 
partii robotniczych na świecie (1), listy na temat ruchów rewolucyjnych, 
strajków, przewrotów, kwestii murzyńskiej w USA itp. (1), prośby o po
rady gospodarskie, dotyczące pielęgnacji zdrowia, urody, mieszkania itp. (1), 
listy w sprawie listów do redakcji i odpowiedzi redakcji (0), listy doty
czące powieści w odcinkach (0), w sprawie szarad, szachów, krzyżówek (0), 
w sprawie kalendarzyka kin i teatrów, radia i telewizji (0), w sprawie ogło
szeń drobnych i reklam (0). Kategoriami zawierającymi w sumie mniej 
niż 20 listów są pozycje: listy dotyczące krajowej i zagranicznej działal
ności różnych rządów na świecie (12), w sprawie sportu i turystyki (18), 
opowiadania, nowele, wiersze (10). 

Liczbę listów zaliczonych do pozostałych kategorii treści przedstawia 
tabela 10. Wynika z niej, że w listach do redakcji obu gazet utrzymują się 
mniej więcej podobne proporcje listów o tej samej treści. 

Dla dokładniejszej charakterystyki treści listów podzielono największe 
grupy (listy o osiągnięciach i brakach produkcji służącej bezpośrednio lud
ności, a więc przemysłu spożywczego, budownictwa, komunikacji, usług, 
handlu, rolnictwa itp.; listy o zwyczajach i obyczajach różnych ludzi w Pol-
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T a b e l a 10: Treść listów 

Kategor ia 

Produkc ja , usługi, hande l , bu 
downic two, komun ikac j a 

P łace i zarobki 
Służba zdrowia 
Nauka , oświata, wychowanie , 

ku l tu ra , sz tuka 
Zwyczaje, obyczaje, p r a w a 
Kradzieże , wypadk i , katastrofy, 

p rzes tęps twa 
P r y w a t n e życie ludzi 
I n n e 

R a z e m 

Listy do Głosu 

ilość 

289 
34 
19 

73 
276 

83 
25 
71 

870 

p r o c e n t 

33,2 
3,9 
2,2 

8,4 
31,7 

9,5 
2,9 
8,2 

100,0 

Lis ty do Kuriera 

ilość 

402 
34 
33 

40 
409 

68 
25 
42 

1.053 

p rocen t 

38,1 
3,2 
3,2 

3,9 
38,8 

6,4 
2,4 
4,0 

100,0 

see i na świecie, prawach, jakimi się rządzą, ich sposobie życia, poglądach, 
przekonaniach, modzie itp.) na szereg drobniejszych podgrup. Dzięki temu 
stwierdzono, że w grupie dotyczącej „produkcji i usług" listy dotyczyły 
następujących zagadnień (w nawiasach liczba listów do obu gazet): gospo
darka komunalna (145), remonty domów (85), komunikacja, również miej
ska (78), handel i usługi (275), sprawy leżące w kompetencji administracji 
domów (68), inne z tej grupy (40). Podział natomiast grupy listów doty
czących „praw i obyczajów" dał następujące podgrupy: niewłaściwe sto
sunki między ludźmi w zakładzie pracy, trudne warunki pracy (28), zatargi 
na tle wspólnego mieszkania lub sąsiedztwa (69), nieuprzejmość personelu 
placówek usługowych, urzędników, milicjantów itp. (89), prośby o porady 
prawne (48), niesprawiedliwe zwolnienia z pracy (26), niewłaściwe, krzyw
dzące decyzje urzędowe, niewłaściwe przepisy, zły system organizacji itp. 
(135), sprawy mieszkaniowe (głównie prośby o przydział mieszkania) (138), 
ceny i opłaty (33), inne z tej grupy (119). 

Ujęcie treści 

Opis treści byłby niepełny, gdybyśmy równocześnie nie scharakteryzo
wali listów według sposobu ujmowania przez nie samej treści. Można tu 
bowiem wyróżnić ujęcie krytyczne (np. skarga), chwalące (np. wyrażenie 

Tabe l a 11: Ujęcie treści w listach 

Sposób ujęcia 

Kry tyku jący 
Chwalący 
Ch waląco-kry ty ku j ący 
Obojętni 
B r a k danych 

R a z e m 

Lis ty do Głosu 
ilość 

734 
53 
14 
51 
18 

870 

p rocen t 

84,4 
6,1 
1,6 
5,9 
2,0 

100,0 

L i s ty do 
ilość 

909 
50 

6 
58 
30 

1.063 

Kuriera 
^procent 

86,3 
4,7 
0,5 
5,6 
2,9 

100,0 
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komuś uznania), chwaląco-krytykujące (łączące obie poprzednie postawy 
autora) i obojętne (zapytania o informacje, informacje o ciekawostkach 
przyrodniczych itp.). 

Jak wynika z tabeli 11 przedstawiającej strukturę listów według ujęcia 
treści, w obu redakcjach przeważającą część listów, bo 85%, stanowią listy 
krytyczne. Potwierdza to utarte opinie, że zamiast o listach do redakcji 
można mówić o skargach do prasy. 

Motyw listu 

Na podstawie analizy tekstu listów dokonano także próby oceny przy
czyn napisania listu do redakcji. Przyczyny te można zaliczyć do jednej 
z 4 następujących grup: 1) przypadki naruszenia interesu lub niezaspoko-
jenia jakiejś potrzeby autora listu lub innej osoby czy osób, w których 
imieniu autor listu występuje; 2) chęć pochwalenia czegoś; 3) chęć uzyska
nia od redakcji jakiejś informacji; 4) chęć poinformowania redakcji o czymś 
(ciekawostki przyrodnicze, własne pomysły, wiersze itp.). 

T a b e l a 12: Motywy listów 

Motyw 

Naruszenie interesu lub niezaspokojenie potrzeby 
Chęć uzyskania informacji 
Chęć pochwalenia czegoś 
Chęć poinformowania o czymś (w tym wiersze) 
Inne 

Liczba 
listów 

1.701 
72 
64 
25 
22 

Procent 

88,5 
3,7 
3,4 
1,3 
1Д 

R a z e m 1.923 100,1 

Podział listów według tych grup motywów daje w obu redakcjach wy
niki niemal identyczne, dlatego też ilustrująca ten problem tabela 12 za
wiera dane dotyczące wszystkich listów bez podziału na listy Głosu i Ku
riera. Jak należało się spodziewać, pierwsza grupa motywów stała się przy
czyną olbrzymiej większości listów, bo aż 88,5°/o. Przypomnijmy, że procent 
listów krytycznych obu gazet wynosił 85,4°/o. 

Dla szczegółowszej analizy motywów podzielono tę największą grupę 
na szereg kategorii. Przedstawia je zestawienie' na sąsiedniej stronie. 

Czytelnicy piszący wielokrotnie 

W trakcie opracowywania listów do badań odnotowywano również ilu 
autorów w ciągu roku pisało do redakcji więcej niż jeden raz, w różnych 
sprawach. Liczba tych stałych korespondentów wynosi łącznie około 100. 
Wśród nich jest 4-krotnie więcej mężczyzn niż kobiet (w pozostałych listach 
mężczyzn jest tylko ok. 2-krotnie więcej). Ponadto w grupie autorów 
w wieku powyżej 55 lat znajduje się 28,8% autorów wielokrotnych, pod
czas gdy w tej samej grupie wieku znajduje się tylko 15,5% pozostałych 
.autorów listów. Grupa ta nie jest więc na pewno reprezentatywną próbką 
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ogółu czytelników piszących listy, a tym bardziej ogółu społeczeństwa. Ze 
względu na stosunkowo małą liczebność tej grupy trudno charakteryzować 
ją według innych cech, jak np. wykształcenie czy zawód. 

Zestawienie motywów listów 

M o t y w 

Sytuacja lub postępowanie powodujące czy
jąś stratę ewidentnie materialną (np. oszu
kanie przy wypłacie, pozbawienie renty, złe 
wykonanie zamówionej usługi, oszustwo 
w handlu, zła jakość kupionego towaru itp.) 

Sytuacja lub postępowanie nie powodujące 
bezpośredniej straty materialnej, ale naru
szające czyjeś uprawnienie lub wywołujące 
straty innego rodzaju (np. nieprzyjęcie do 
szkoły lub kliniki, błędna decyzja urzędni
ka, niesłuszne zwolnienie z pracy, nieuprzej-
mość, naruszanie godności osobistej, zła or
ganizacja, strata czasu, bałagan itp.) 

Sytuacja lub postępowanie wywołujące czy
jąś niewygodę, brak bezpieczeństwa, złe wa
runki mieszkaniowe, odpoczynku, rozrywki, 
złe warunki pracy (m. in. brak rozrywek 
kulturalnych, remont, zła nawierzchnia jezd
ni, braki w handlu, sprawy mieszkaniowe) 

Sytuacja lub postępowanie naruszające czy
jeś poczucie ładu, piękna, estetyki (względy 
estetyczne) 

Sytuacja lub postępowanie naruszające czy
jeś poczucie sprawiedliwości, równości, 
uczciwości, moralności itp. (względy etycz
ne, patriotyczne, względy słuszności m. in. 
sprawy nadużyć) 

Sposób pracy redakcji 

Błąd, pomyłka w gazecie 

Niezgodność opinii autora listu z opinią re
dakcji wyrażoną na łamach, czyli tzw. listy 
polemizujące 

Inne krytyczne 

Listy nadesłane do: 
Głosu 

ilość 

111 

169 

261 

36 

114 

8 

22 

38 

9 

procent 

12,8 

19,4 

30,0 

4,1 

13,2 

0,9 

2,6 

4,4 

1,0 

Kuriera 
ilość 

207 

235 

362 

42 

68 

2 

6 

8 

3 

procent 

19,7 

22,3 

34,4 

4,0 

6,5 

0,2 

0,5 

0,8 

0,2 

Listy do wielu adresatów 

Opierając się na informacjach zawartych w tekście samego listu stwier
dzano również do kogo, poza samą redakcją, list był równocześnie skiero
wany. Często bowiem na końcu tekstu znajdowała się np. lista instytucji, 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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które kopię listu otrzymywały „do wiadomości". Istotnych różnic w tym 
zakresie pomiędzy listami Głosu i Kuriera nie stwierdzono. Dane dotyczące 
całości badanych listów przedstawia tabela 13. 
T a b e l a 13: Liczba adresatów w liście 

Liczba adresatów 

1 
2 i więcej 
Brak danych 

R a z e m 

Ilość listów 

1.711 
99 

113 

1.923 

Procent listów 

1 89,0 
! 5,1 
1 5,9 

100,0 

Z danych tych wynika, że olbrzymia większość czytelników, bo aż 89%, 
zwraca się w danej sprawie do redakcji jako jedynego adresata, natomiast 
liczba autorów wysyłających równocześnie więcej niż jeden list w tej samej 
sprawie wynosi zaledwie ok. 5%. Tabelka ta wymaga jednak pewnych ko
rektor. Odrzućmy listy, co do których brak danych, ale można przypusz
czać, że zawierają ten sam procent listów wysyłanych do wielu adresatów. 
Natomiast z grupy listów kierowanych wyłącznie do redakcji odrzućmy 
listy, które nie mają charakteru krytycznego. Będą to listy „chwalące" 
i „obojętne", które prawie nigdy nie są kierowane do wielu naraz adresa
tów, następnie listy krytyczne o sposobie pracy redakcji i opiniach redakcji 
wyrażanych na łamach (bo jedynym adresatem ich może być tylko re
dakcja). Skorygowane dane przedstawia tabela 14. Z jej analizy można 

T a b e l a 14: Liczba adresatów w listach krytycznych 

Liczba adresatów 

1 
2 i więcej 

Ilość 
listów 

1.415 
99 

Procent 
listów 

93,4 
6,6 

R a z e m 1.514 100,0 

wyciągnąć tylko jeden pewny wniosek, że liczba adresatów wielokrotnych 
w listach mających charakter skargi, w szerokim tego słowa znaczeniu, nie 
jest mniejsza niż 6,6%. Nie można jednak wnioskować stąd od razu, że 
autorzy pozostałych 93,4% listów krytycznych traktują redakcję jako osta
teczną instancję, która jedynie — w ich opinii — może sprawę załatwić. 
W tej grupie są bowiem na pewno również listy, których autorzy nie podali 
w tekście czy i do kogo jeszcze listy równocześnie wysyłają, są listy doty
czące problemów tak ogólnych, że nie nadają się do przekazywania w for
mie skargi, wniosku, postulatu czy memoriału do jakiejkolwiek instytucji, 
a tylko do publikacji itd. 

Na razie na podstawie analizy listów o wielu adresach nie można więc 
ostatecznie określić roli, jaką w ocenie czytelników ma odegrać redakcja 
w załatwianiu ich spraw. Można by się o to pokusić dopiero po przepro
wadzeniu dalszych badań drogą ankiet lub wywiadów. 
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Warto odnotować, że w przebadanych listach znaleziono m. in. 17 listów 
adresowanych równocześnie do 4 adresatów, 21 do 5, 10 do 6 i 7 adresatów.. 
Jeden list, nie podający niestety w tekście liczby adresatów, był nawet... 
powielony. 

Kim są autorzy listów wysyłanych równocześnie do więcej niż jednego 
adresata? Jeżeli za wskaźnik przyjmiemy procent listów adresowanych do 
wielu instytucji w stosunku do całości listów wysyłanych przez daną ka
tegorię nadawców, to okaże się, że kobiety (wskaźnik 2,4) wysyłają listy 
do wielu na raz adresatów 2 razy rzadziej niż mężczyźni (5,6), natomiast 
bardzo często robią to autorzy listów zbiorowych (20,4) a prawie zawsze... 
instytucje (83,3); nadawcy anonimowi (13,2) prawie dwukrotnie częściej od 
pozostałych (7,0). 

Listy anonimowe 

Za list anonimowy przyjęto list, w którym brak było danych o autorze 
umożliwiających jego identyfikację (nazwiska, adresu). Osobno wydzielono 
również grupę listów nieanonimowych, których autorzy zastrzegali sobie 

T a b e l a 15: Procent listów anonimowych 

Procen t l is tów anon imowych 
w grupie l is tów 

Wszystkich 
Z t e renu Szczecina 
Spoza Szczecina 

Glos 

12,7 
15,7 
11,0 

Kurier 

18,0 
18,6 

. 14,8 

jednak nie publikowanie ich nazwisk. Procent listów anonimowych (patrz 
tabela 15) jest nieco wyższy w listach kierowanych do Kuriera niż w listach 
do Głosu i w obu redakcjach nieco wyższy w listach ze Szczecina niż spoza 
miasta. Charakterystyczne, że procentowy stosunek grupy, obejmującej 
listy anonimowe i nieanonimowe (ale z zastrzeżeniem tajemnicy nazwiska) 
do ogółu listów z terenu Szczecina jest w obu redakcjach prawie iden
tyczny: Glos — 24,4%, Kurier — 24,2%. 

Spróbujmy jeszcze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy anonimowi czy
telnicy krytykują odważniej, czytaj — częściej. Problem ten charaktery
zuje tabela 16. 

T a b e l a 16: Procent listów krytycznych n anonimowość 

Procen t l is tów kry tycznych 
w grupie l is tów 

Anon imowych 
Nie anon imowych (wszystkich) 
Nie anon imowych (bez l is tów 

z zas t rzeżeniem ta jemnicy na 
zwiska) 

Anon imowych w r a z z l i s tami za
strzegającymi sobie ta jemnicę 
nazwiska 

Głos Kurier 

90,0 
80,6 

80,8 

91,0 

84,4 
87,0 

86,2 

86,8 

5* 
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Wprawdzie w Glosie procent listów krytycznych jest wyższy w grupie 
anonimowej niż w grupie pozostałej, ale nie jest to różnica zbyt przeko
nywająca. Z kolei w Kurierze listy krytyczne przeważają w grupie listów 
nieanonimowych. Wyniki badań wskazywałyby więc na to, że nie ma ści
słego związku między anonimowością a krytycznym ujęciem listu. 

IV 

Zebrany materiał i zaprezentowane powyżej interpretacje danych cyfro
wych z badań nad listami szczecińskimi mogą okazać się oczywiście w trak
cie dalszych badań niezupełnie ścisłe, albo prawdziwe tylko w odniesieniu 
do terenu jednego miasta i dwóch gazet. Są jednak jakimś kolejnym eta
pem w procesie poznawania zjawiska listów do redakcji. Skromny zakres 
badań i nie zawsze dostatecznie sprawna metoda ich prowadzenia każą więc 
bardzo ostrożnie traktować uzyskane wyniki. Wnioski uważać można tylko 
za hipotezy, które należałoby weryfikować stopniowo w dalszych badaniach 
prowadzonych na innym terenie lub też w przekroju wieloletnim. 



FRANCISZEK ADAMSKI 

FAKTYCZNY A POŻĄDANY MODEL 
GAZETY ZWIĄZKOWEJ 

Zaraz na wstępie tego artykułu wyeksponowane są problemy, 
które zostały podjęte w badaniach empirycznych nad dzien
nikiem związkowym. Na podstawie wypowiedzi czytelników 
„Głosu Pracy", autor formułuje propozycje zmian w modelu, 
koncepcji pisma. Zagadnienie jest interesujące nie tylko — 
jak sądzimy — dla redakcji „Głosu Pracy". W redakcji każ
dego dziennika istnieje w mniejszym czy większym stop
niu ten sam problem własnego modelu, własnej — zależnie 

od specyfiki — koncepcji pisma. 

Uzyskane dotychczas w badaniach nad czytelnictwem prasy wyniki do
starczyły już pewnego zasobu trwałej wiedzy o polskim czytelniku. Do 
niej należy np. stwierdzenie, że niezwykle rzadkim zjawiskiem jest w y-
ł ą c z n e czytelnictwo dzienników i czasopism s p e c j a l i s t y c z n y c h . 
Towarzyszy im, a nawet poprzedza stały kontakt z dziennikami ogólno-in-
formacyjnymi. 

Przeprowadzone analizy zawartości prasy natomiast dowiodły daleko 
idącego dublowania się treści prasowych — i to szczególnie wśród dzien
ników. 

W oparciu więc o tę wiedzę postawiliśmy obecnie nowy problem: j а к 
k s z t a ł t u j e s i ę m o d e l d z i e n n i k ó w s p e c j a l i s t y c z n y c h , 
j a k o d z i e n n i k ó w c z y t a n y c h r ó w n o l e g l e z p i s m a m i 
o g ó l n o i n f o r m a c y j n y m i , c z e g o o d b i o r c a s p o d z i e w a 
s i ę od n i c h , j a k r o z u m i e i c h s z c z e g ó l n ą r o l ę s p e c j a 
l i s t y c z n e g o u z u p e ł n i e n i a . Przedmiotem naszych badań w tak 
sformułowanym problemie uczyniliśmy Głos Pracy — dziennik specjali
styczny, a jednocześnie nie marginalny. 

Problem ten został poszerzony w koncepcji studium o dodatkowe ele
menty poznawcze pisma. Należały do nich: charakterystyka czytelnika; 
sposób otrzymywania gazety; nasilenie czytelnictwa; rola Głosu Pracy 
w stosunku do innych gazet; zamierzona i faktycznie pełniona przez pismo 
funkcja; opinie czytelników o piśmie i postulaty pod jego adresem. 
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Jak przeprowadzono badania 

Badania empiryczne przeprowadzono jesienią 1965 roku i zlokalizowano 
je w trzech środowiskach przemysłowych położonych na różnym terenie. 
Założona początkowo w projekcie badań koncepcja zebrania materiału 
drogą monograficzną w jednym tylko — śląskim — ś r o d o w i s k u h u t y 
„ B a i l d o n" musiała odpaść, gdyż w czasie zbierania informacji wśród 
czytelników tego zakładu okazało się, że uzyskiwane tu odpowiedzi są 
zbyt identyczne. Związkowcy huty „Baildon", jako mieszkańcy woje
wództwa katowickiego, mają do swej dyspozycji poza Głosem Pracy jedną 
z najlepszych (jak się wyrażali) w kraju, codzienną gazetę partyjną oraz 
dwa inne dzienniki. Niezależnie od tego, województwo posiada największą 
w skali kraju liczbę radioodbiorników, a przede wszystkim telewizorów, 
przypadającą na 1 mieszkańca. 

Dla uniknięcia tej wyraźnej jednostronności w ocenie pisma, badania 
poszerzono więc o dwa dodatkowe środowiska. Jednym z nich było, dla 
kontrastu, rolniczo-wiejskie ś r o d o w i s k o h u t y „ S t a l o w a W o 1a", 
posiadające jedyną tylko lokalną gazetę partyjną, ocenianą przez tamtej
szych badanych bardzo krytycznie. Województwo rzeszowskie, na terenie 
którego znajduje się huta, zajmuje też jedno z ostatnich miejsc, jeśli chodzi 
o sieć aparatów radiowych czy telewizyjnych. 

Jako trzecie, pośrednie środowisko czytelnicze pisma, przyjęto w o j e 
w ó d z t w o k r a k o w s k i e , w k t ó r y m w y b r a n o 3 r ó ż n e z a 
k ł a d y p r z e m y s ł o w e , zlokalizowane w Tarnowie, Żywcu i Olkuszu. 
Są to miasta (a także i badane tam zakłady) o różnej randze przemysłowej 
i kulturalnej, niewątpliwie odmiennej załodze i kadrze związkowej aniżeli 
ta, jaką spotkano w hucie „Baildon" czy w Stalowej Woli. 

Badaniem objęto funkcjonariuszy związkowych (przewodniczący, za
stępcy i sekretarze rad zakładowych), członków plenum rady zakładowej, 
radców oddziałowych i mężów zaufania. Każdy przecież z tych związkow
ców otrzymuje codziennie na biurko lub bezpośrednio do ręki egzemplarz 
Głosu Pracy. Koszty prenumeraty ponosi z zasady rada zakładowa. 

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że — jak wynika z badań Pracowni Eko
nomicznej OBP *) — kwoty przeznaczone w instytucjach państwowych na 
prenumeratę sięgają średnio ok. 3 tys. zł w skali miesięcznej. W przeli
czeniu na jednego zatrudnionego wynoszą one od 10 do 22 zł. Same tylko 
rady zakładowe wykorzystują mniej więcej 50% całego funduszu przezna
czonego na prenumeratę. Pokrywa on prenumeratę pism związkowych 
w 99,5%. Jedynie 0,5% wydatków związanych z prenumeratą pism związ
kowych pochodzi z kieszeni prywatnej związkowców. 

Dla uniknięcia jednostronności w zbieraniu materiału i uwolnienia się 
od zarzutu posiadania tylko wypowiedzi „urzędowych", „oficjalnych", sta
rano się dotrzeć również do czytelników nie związanych z konkretną funk
cją związkową, wyznaczającą ewentualną określoną postawę wobec bada
cza i stawianych przez niego pytań. Droga do tych czytelników wiodła 
poprzez wskazówki uzyskane od informatorów-związkowców, których po 
prostu proszono o wskazanie znanych im pracowników nie związanych 
funkcyjnie ze związkiem zawodowym, a będących czytelnikami Głosu 

*) Badania nad społeczną potrzebą prenumeraty instytucjonalnej (nie publikowane). 
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Pracy. Był to jedyny możliwy sposób wyszukania czytelników pisma spoza 
grupy związkowców. Czytelników tych znaleziono niewielu (10). Nie było 
jednak innego wyjścia, jak poprzestanie na wykazie osób podanych przez 
związkowców. W sumie otrzymano obszerny materiał informacyjny od 
150 czytelników gazety. 

Celem uzyskania dodatkowego jeszcze materiału informacyjnego o szer
szym zasięgu oraz dla sprawdzenia, czy badana osoba czyta rzeczywiście 
gazetę, na parę dni przed badaniami zamieszczono w niej dwukrotnie małą 
ankietę. Obejmowała ona kilka pytań wyjętych z kwestionariusza i za
wierała prośbę skierowaną do czytelników o nadesłanie wypełnionych dru
ków do redakcji Głosu Pracy. Otrzymano tą drogą ponad 900 zakwalifiko
wanych do opracowania dodatkowych odpowiedzi. W czasie wywiadów 
natomiast nawiązywano z informatorami rozmowy na temat zamieszczonej 
ankiety. Umożliwiło to prowadzącemu badania łatwe stwierdzenie, czy ba
dany czyta gazetę przypadkowo, czy też bierze ją regularnie do ręki. 

Trzecim źródłem, z którego czerpano materiał, były dane statystyczne 
otrzymane z Pracowni Ekonomicznej OBP, Centrali Kolportażu Prasy 
„Ruch" i wreszcie z samej redakcji Głosu Pracy. Niezależnie od tego, Pra
cownia Teorii i Praktyki Prasy OBP przeprowadziła (w oparciu o dobraną 
w drodze losowania próbkę) analizę zawartości rocznika Głosu Pracy 1965, 
dając tym sposobem możliwość obiektywnego stwierdzenia ile miejsca po
święca pismo na typowe dla związków zawodowych materiały. 

Badania nie roszczą sobie pretensji do tego, by traktować ich wyniki jako 
reprezentatywne dla wszystkich adresatów pisma w całym kraju. Nie
mniej wydaje się, że materiały uzyskane w każdym z badanych — jak 
wspomniano odmiennych — środowisk ludzkich i przemysłowych, w ja
kimś przynajmniej zakresie są dla danego środowiska regionalnego czy 
przemysłowego wyrazem jego opinii o piśmie. Z drugiej strony, sam fakt, 
że z wszystkich tych środowisk otrzymano materiały o podobnej treści, 
różniące się jedynie natężeniem opinii, pozwala domniemywać, że także 
wiele innych, nie objętych badaniami okręgów kraju, dostarczyłoby danych 
niewiele odbiegających od posiadanych informacji. Należy jeszcze zazna
czyć, że im bardziej zbieżne oceny i opinie otrzymamy w wyniku całościo
wej analizy materiału (a więc ankiet i kwestionariuszy), tym więcej uzy
skamy podstaw do tego, aby podejrzewać, że tak samo myślą i mówią sze
rokie, nie objęte badaniami rzesze odbiorców gazety. 

Droga gazety do odbiorcy i jej losy 

Zasadniczym sposobem rozprowadzania Głosu Pracy jest tak zwana pre
numerata instytucjonalna. Przybiera ona w praktyce formę prenumeraty 
indywidualnej, bądź pozapocztowej. Zarówno celowo dobrani rozmówcy, 
jako też samodzielnie odpowiadający na ankietę czytelnicy, otrzymują ga
zetę z zasady w drodze prenumeraty zakładowej. Minimalna ilość odpowia
dających na ankietę prasową, otrzymuje gazetę bądź w drodze prenumeraty 
domowej, bądź poprzez nabywanie jej w kiosku. 

Obecny sposób otrzymywania pisma jest oceniany przez 85°/o rozmów
ców jako najbardziej dogodny („Skoro mi za darmo codziennie na biurku 
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położą, to mam sobie jeszcze krzywdzić?"). Jedynie ci, którzy na własne 
nazwisko pisma nie otrzymują, ale pożyczają je np. od kolegów, wyrażają 
życzenie, że „przydałoby się aby i mnie wciągnęli na listę". Jeśli się u co 
5-go czytelnika wyczuwa niepełne zadowolenie z obecnego sposobu otrzy
mywania gazety, to głównie z tej przyczyny, że „przynoszą nieregularnie 
i o parę dni spóźnioną", że „często nie dotrze — bo ginie po drodze" lub 
wreszcie „goniec zapomni i da komu innemu". 

Niezależnie od form nabywania gazety, jej kontakt z badanymi czytel
nikami datuje się od kilku zaledwie lat. Zarówno uczestnicy ankiety, jak 
i wybrani celowo rozmówcy, grupują się zasadniczo w 2 przedziałach cza
sowych, obejmujących ostatnie lata 50-te i początek 60-tych. 

Długoletnich czytelników Głosu Pracy, związanych z pismem od po
czątku, czy pierwszych lat jego ukazywania się, jest raczej niewielu. Pod
stawę kontaktu z pismem stanowi fakt objęcia określonej funkcji związko
wej. Po skończeniu wykonywania tej funkcji, z zasady przerywa się kon
takt z gazetą. Wynika z tego praktyczny wniosek, że pismo musi ustawicz
nie zdobywać nowego czytelnika i pod tym kątem widzenia kształtować 
swój kierunek tematyczny. 

Żywot badanej gazety jest dłuższy aniżeli losy innych pism codziennych.' 
Jeżeli można wierzyć badanym, z których co 4-ty oświadcza, że niektóre 
z otrzymanych numerów kompletuje, to fakt ten trzeba uznać za bardzo 
obowiązujący dla pisma. Systematyczne składanie poszczególnych nume
rów nie dokonuje się ze względu na jakiś wyraźnie osobisty stosunek czy
telników do pisma, ale dla względów czysto praktycznych. Pismo komple
tują przeważnie działacze związkowi, radcy oddziałowi, mężowie zaufania 
i inni wybrani przez załogę przedstawiciele organizacji związkowej. Do 
nich najczęściej zwracają się współpracownicy z różnymi zapytaniami, 
a wówczas posiadane pod ręką stare numery pisma ułatwiają udzielenie 
odpowiedzi. 

Mniej więcej co 10-ty badany stale oddaje swój egezmplarz gazety jed
nemu czy najwyżej dwom kolegom z najbliższego otoczenia w pracy. 
2/3 czytelników zabiera gazetę do domu, którą po ewentualnym przejrze
niu przez żonę, zabierają dzieci. 

Pozycja „Głosu Pracy" w stosunku do innych gazet 

Głos Pracy znajduje swe miejsce u badanych wśród szeroko rozbudowa
nego zestawu tytułów. T y l k o co 1 0 - t y u c z e s t n i k a n k i e t y 
s a m o z w r o t n e j p o d a j e , że Głos Pracy s t a n o w i d l a ń j e 
d y n ą c o d z i e n n ą g a z e t ę . Wszyscy natomiast badani w drodze wy
wiadów — bez względu na badane środowisko, wykonywany zawód i peł
nioną funkcję związkową — czytują także inne tytuły. Gdy idzie o pismo 
codzienne, to najczęstszym tytułem jest wojewódzka gazeta partyjna, 
mająca rozległy zasięg oddziaływania. Inna sprawa, że wszędzie reje
strujemy odmienny stopień zaspokajania przez nią potrzeby informacji 
czy wiadomości. Tak np. w środowisku huty Stalowa Wola, ze względu 
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na poziom miejscowej gazety wojewódzkiej i słabe zaspokajanie przez nią 
potrzeb czytelniczych — co badani niemal jednomyślnie akcentują — bar
dzo wyraźnie wybija się rola Trybuny Ludu i Expressu Wieczornego. Po-
czytność tych dwu tytułów jest w pozostałych środowiskach bądź mini
malna, bądź żadna. 

W jakiej kolejności jest czytany Glos Pracy i jaką rangę nadają mu ba
dani? Co drugi z rozmówców jako pierwszą gazetę bierze do ręki lokalny 
organ KW, ponieważ znajduje tam informacje najbardziej związane z te
renem. Glos Pracy jawi się w tym względzie wyraźnie j a k o p i s m o 
d r u g o r z ę d n e , n i e b ę d ą c e w s t a n i e z a s p o k o i ć podstawo
wej potrzeby informacji o tym, co się dzieje we własnym województwie, 
powiecie czy środowisku. Gazeta — zdaniem badanych — poświęca za dużo 
miejsca na sprawy obchodzące stolicę; terenem natomiast zajmuje się w ma
łym stopniu. S t ą d s t a n o w i ć o n a m o ż e j e d y n i e u z u p e ł 
n i e n i e c o d z i e n n e j p r a s y l o k a l n e j . Opinię tę wypowiadają 
w jednakowym stopniu funkcjonariusze, działacze związkowi i szeregowi 
związkowcy. Rysuje się natomiast zróżnicowanie środowiskowe u bada
nych z województw rzeszowskiego i krakowskiego. Spotykamy się tam 
z równym traktowaniem dwu gazet tj. Nowin Rzeszowskich i Gazety Kra
kowskiej oraz Głosu Pracy. Uzasadnia to sformułowane wyżej stwierdze
nie, że ranga badanej gazety rośnie lub maleje w zależności od atrakcyj
ności i poziomu gazety lokalnej. 

Przemawia za tym także sposób czytania pisma. Dokładnie czytana jest 
ta gazeta, którą się bierze jako pierwszą do ręki. Warto tu zaraz dodać, że 
ranga Głosu Pracy jest o wiele większa dla uczestników ankiety prasowej, 
aniżeli dla badanych w drodze wywiadów związkowców. Fakt ten nie za
skakuje. Wiadomo przecież, że na ankietę odpowiedziała wyselekcjonowana 
grupa działaczy, którzy pismo rzeczywiście czytają, znają je od dawna 
i którym na nim faktycznie zależy. Biorąc pod uwagę dodatkowo znaną 
z doświadczenia prawidłowość, że uczestnikami samozwrotnych ankiet 
prasowych są nietypowi (właśnie dodatnio wyselekcjonowani) czytelnicy 
danego tytułu, należy zwrócić redakcji uwagę na nieprawdziwy obraz o sa
mym piśmie, uzyskany tylko na podstawie otrzymywanych systematycz
nie odpowiedzi na ankiety prasowe. 

Zasięg oddziaływania i czytelnictwo „Głosu Pracy" 

Badani związkowcy nie mają zdecydowanie określonego przekonania, że 
właściwym odbiorcą pisma powinna być taka czy inna kategoria społecz
no-zawodowa czytelników. Wprawdzie na czele odbiorców, dla których — 
ich zdaniem — wydaje się pismo, stawiają jako pierwszych aktywistów 
związkowych (38% odpowiedzi), niemniej w ogólnej masie wyobrażenie 
rozmówców o adresacie gazety daleko odbiega od zamiarów redakcji. Dość 
liczna grupa działaczy i funkcjonariuszy związkowych widzi siebie jedynie 
jako dalszoplanowycn, drugorzędnych czytelników Głosu Pracy. 

Wydaje się, że to nieporozumienie zasadza się na braku wyraźnie skry
stalizowanego charakteru gazety, jako pisma związkowego. Badanym bo
wiem trudno było sobie uzmysłowić dlaczego Głos Pracy miałby być adre-
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sowany z zasady dla aktywu związkowego, skoro zawartość pisma wcale 
go do tego nie predestynuje. 

Natomiast badając zasięg oddziaływania gazety stwierdzono, że nie
mal co 4-ty badany nie był w stanie wskazać ani jednego czytelnika 
Głosu Pracy spoza znanych sobie związkowców. Charakterystyczne, że są 
to z zasady badani z huty „Baildon", gdzie, jak wyżej wspomniano, zain
teresowanie gazetą jest najmniejsze. 22% rozmówców mogło podać jako 
znanych sobie czytelników Głosu Pracy wyłącznie osoby rekrutujące się 
z aktywu związkowego. Na kręgi czytelnicze badanego pisma, wychodzące 
poza aktyw związkowy, wskazuje niewiele więcej niż połowa badanych. 
Ale już na pytanie kontrolne, czy rozmówca zna osoby kupujące Głos Pracy 
na własną rękę i za własne pieniądze, otrzymano jednoznaczne w swej wy
mowie wypowiedzi. 80,2% badanych nie było w stanie wskazać kogokol
wiek nabywającego pismo na własną rękę i płacącego za nie z własnej kie
szeni. 

Ale tak zarysowany krąg odbiorców Głosu Pracy wyraźnie należy zwię
kszyć, jeśli damy wiarę uzyskanym na inne pytanie informacjom, wskazu
jącym, że tylko ok. 4 5 % czytelników rezerwuje pismo wyłącznie dla siebie. 
Pozostali bądź po przeczytaniu, bądź zaraz po otrzymaniu gazety, oddają 
ją najbliższym współpracownikom do czytania, lub też — jak powiedziano 
wyżej — zabierają ją do domu, gdzie „czasem żona poczyta" albo „dziecku 
posłuży w przygotowaniu lekcji". Uwagi powyższe należy jednak traktować 
ostrożnie. Wszyscy ankieterzy zbierający materiał byli zgodni co do tego, 
że przez wskazywanie innych osób, jako czytelników własnego egzempla
rza Głosu Pracy, badani usiłowali „podnosić rangę" gazety. Chęć podstawie
nia za siebie innych czytelników, którzy rzekomo po gazetę skrzętnie wy
ciągają rękę, może tu przeto powiększać krąg rzeczywistych odbiorców 
pisma. Zastrzeżenie powyższe o tyle nabiera ciężaru gatunkowego, że gdy 
w paru przypadkach trafiono na rozmowę do wskazanych osób, jako rze
komych współczytelników pisma, to z zasady dowiadywano się, że gazety 
wcale nie czytają, bo nikt im jej nie daje. Niewątpliwie natomiast trzeba 
uznać, że tam, gdzie gazetę zabiera się do domu (60%), niektórzy przynaj
mniej członkowie rodziny rzeczywiście ją mniej lub bardziej dokładnie 
przeczytają. 

Niektóre z przedstawionych już elementów upoważniają do przypuszcze
nia, że f a k t o t r z y m y w a n i a g a z e t y n i e j e s t w ż a d n y m 
p r z y p a d k u r ó w n o z n a c z n y z j e j c z y t a n i e m p r z e z b a 
d a n y c h z w i ą z k o w c ó w . Z całej grupy rozmówców 6%, pomimo 
codziennego otrzymywania Głosu Pracy, wcale go nie czyta, uważając czy
tanie tego pisma za „stratę czasu". 76,7% jednak zaraz na pierwsze pytanie 
o tytuły czytanych dzienników wymieniło Głos Pracy, ale niemal co 
czwarty badany przyznał się do tego pisma dopiero, gdy go zapytano 
wprost: „a czy czyta Pan także Głos Pracy". Odbywa się to często z nie
małym zażenowaniem. Dlatego ów fakt przypomnienia stanowił niekiedy 
tylko jakiś sposób wyjścia z kłopotliwej sytuacji. Należy przypuszczać, że 
przynajmniej połowa tych rozmówców („przypominających" sobie Głos 
Pracy) powinna być zaliczona do nie czytających Głos Pracy. Uzyskane 
w dalszym ciągu rozmowy wypowiedzi, bardzo ogólnikowe o piśmie, są 
tego wystarczającym uzasadnieniem. 

Jak często czytuje się Głos Pracy? 
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Około 70% badanych oświadcza, że czyni to codziennie, 17% 2—3 razy 
w tygodniu, 5 % jeden raz w tygodniu, a pozostali jeszcze rzadziej lub 
wcale. Bardziej regularnymi czytelnikami gazety są uczestnicy ankiety 
prasowej, należący w ogromnej większości do kategorii pracowników umy
słowych. Ale nasuwa się zaraz uwaga, że jeśli aż 70% badanych rozmów
ców ma być codziennymi czytelnikami pisma, to jak wytłumaczyć fakt, 
że około 66% s p o ś r ó d c a ł e j g r u p y i n f o r m a t o r ó w w c a l e 
n i e d o s t r z e g ł o w g a z e c i e 2 r a z y z a m i e s z c z o n e j b e z 
p o ś r e d n i o p r z e d b a d a n i a m i a n k i e t y p r a s o w e j , a także 
ci, którzy ją zauważyli, z reguły odpowiadali błędnie, gdy chodziło o okre
ślenie, ile razy ankieta się ukazała. Ankieta była zamieszczona w takim 
miejscu i w takiej formie graficznej, że nawet przy najbardziej pobieżnym 
przeglądaniu gazety nie można jej było nie zauważyć. Fakt ten wydaje się 
dodatkowo przemawiać za przeświadczeniem o zasadniczo n i e r e g u l a r 
n y m i b a r d z o p o w i e r z c h o w n y m s p o s o b i e c z y t a n i a g a 
z e t y przynajmniej przez 50% jej odbiorców. 

Preferencje tematyczne 

Skoro Glos Pracy jest gazetą, którą się bierze do ręki zasadniczo już po 
przeczytaniu codziennego pisma lokalnego, to zrozumiałą jest rzeczą, że 
szuka się w niej takich informacji i materiałów, których się w tamtym 
piśmie nie wyczytało. Rola Głosu Pracy jest mniej więcej równa gazecie 
lokalnej w dostarczaniu wiadomości na temat stopy życiowej ludności 
w kraju i warunków życia robotników za granicą. Te problemy co drugi 
czytelnik śledzi dokładnie nie tylko w gazecie lokalnej, ale i w Gło
sie Pracy. Podobnie i tematyka poruszana w rubryce: listy do redakcji — 
przyciąga na równi uwagę czytelnika niezależnie od tego, które pismo bie
rze się do ręki. 

Silniejsza pozycja Głosu Pracy jawi się jedynie w tych przypadkach, 
gdzie informacja bądź artykuł dotyczy bezpośrednio spraw związanych 
z życiem i działalnością związków zawodowych. Jak wykazała analiza za
wartości, badane pismo poświęcało w 1965 r. ok. 18% swej powierzchni 
tym sprawom. W tej sytuacji chętniej, nawet jeśli gazeta lokalna porusza 
ten sam temat, czyta się Głos Pracy, ponieważ „tu jest materiał z pierwszej 
ręki". N a j m n i e j n a t o m i a s t c z y t u j e s i ę w Głosie Pracy 
t e a r t y k u ł y b ą d ź w i a d o m o ś c i c z y i n f o r m a c j e , k t ó r e 
s ą z a w a r t e w p r z y j ę t y c h d o a n a l i z y r u b r y k a c h : o g ł o 
s z e n i a d r o b n e , k a l e n d a r z y k k i n , t e a t r ó w , r a d i a c z y 
t e l e w i z j i , w i a d o m o ś c i p o l i t y c z n e i g o s p o d a r c z e , 
s p r a w y k u l t u r y i o ś w i a t y o r a z w y d a r z e n i a s p o r t o -
w e. Wszystkie te materiały ma się przecież w prasie lokalnej, a ,,to co 
podaje Glos Pracy, może najwyżej obchodzić tego, kto nie czyta innej ga
zety". 

Uwagi powyższe nie odnoszą się w jednakowym stopniu do każdego 
z badanych środowisk. Czytelnicy z huty „Stalowa Wola", mający do dy
spozycji jedyną i to — jak oświadczają — słabą gazetę lokalną, są z zasady 
bardziej dokładnymi czytelnikami nawet tych materiałów i rubryk w Glo
sie Pracy, które np. przez rozmówców z huty „Baildon" są tu w zupełno-
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ści pomijane. Zasadniczą rolę w sposobie czytelnictwa badanej gazety w po
szczególnych środowiskach odgrywa nasycenie województwa prasą lokalną 
oraz jej poziom. Upośledzone pod tym względem środowiska będą zawsze 
stwarzać większe zapotrzebowanie na badany tytuł i dostarczą mniej 
krytycznych czy selektywnych czytelników. 

Na specjalną prośbę redakcji Głosu Pracy, w badaniach zwrócona 
uwagę na sposób czytania zamieszczanych w gazecie różnych referatów 
politycznych czy przemówień mężów stanu. 

Uzyskanie informacji na temat czytania owych referatów czy przemó
wień było możliwe tylko w odniesieniu do czytelników, z którymi prze
prowadzono rozmowy. Wyczuwało się tu jednak dość duże zakłopotanie 
odpowiadających. Niemniej co drugi z rozmówców, niezależnie od pełnio
nej funkcji i przynależności do środowiska terytorialnego odpowiada 
otwarcie, że t e m a t e r i a ł y b ą d ź g o n i e i n t e r e s u j ą , b ą d ź 
z n a j d u j e j e w c z e ś n i e j w g a z e c i e l o k a l n e j . Wypowiedzi 
pozostałych czytelników należy w świetle powyższej uwagi potraktowao 
ostrożnie. S p o ś r ó d t y c h , k t ó r z y c z y t a j ą t e m a t e r i a ł y 
w Glosie Pracy, aż 78°/o d o d a j e , ż e c z y n i t o j e d y n i e 
w ó w c z a s , g d y n i e z a m i e ś c i ł a i c h g a z e t a l o k a l n a . 
A wiadomo przecież, że za wyjątkiem niektórych wystąpień działaczy 
związkowych, wszelkie inne materiały tego typu, jeśli są zamieszczane 
w Glosie Pracy, to bezwzględnie były podane wcześniej w wojewódzkich 
gazetach partyjnych. 

Stąd też bez obawy zniekształcenia obrazu można liczbę nie czytają
cych tego rodzaju treści podnieść do około 85% całej zbadanej zbiorowości.. 

Funkcja „Głosu Pracy" jako gazety związkowej 

Jednym z zasadniczych celów badania było uzyskanie odpowiedzi na 
pytanie: jak Glos Pracy zaspokaja podstawowe potrzeby swego odbiorcy,, 
czy i o ile pełni funkcję pisma prawdziwie związkowego? 

Otóż zarówno materiał uzyskany w drodze ankiety prasowej jak i bez
pośrednich wywiadów socjologicznych dowodzi bezsprzecznie, że g a z e t a 
m a p o w a ż n ą r o l ę d o o d e g r a n i a . Inna rzecz, czy pełnienie tej 
roli dokonuje się w sposób zadowalający czytelników. Badana gazeta ma, 
zdaniem pewnej tylko części czytelników, własny profil pisma związko
wego. Tym, co ją wyróżnia od innych gazet, są przewijające się w gąszczu 
pospolitego materiału prasowego z a g a d n i e n i a i p r o b l e m y l u d z 
k i e , ś c i ś l e j — s p r a w y c z ł o w i e k a p r a c y . Sprawom tym — 
jeśli tu włączymy także materiały dotyczące związków zawodowych — 
pismo poświęciło w roku 1965 w świetle analizy zawartości przygotowanej 
przez Pracownię Teorii i Praktyki Prasy OBP — zaledwie 1/5 części swej 
powierzchni. W szczegółowym rozbiciu, traktując tę 1/5 część za 100, otrzy
mujemy: 

3,9°/o — powierzchni poświęconej sprawom zatrudnienia, komisji rozjemczych, bhp,. 
poradniczo-prawnym ; 

43,8% — problemy życia związkowego (plena, konferencje, narady, spotkania, ju
bileusze, odznaczenia, kronika związkowa, kampania sprawozdawczo-wy-
borcza iłp.); 
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11,4% — informacje o międzynarodowym ruchu związkowym; 
10,4% — sprawy pracy i płacy (nieporozumienia na tym tle powstające); 
10,7% —' życie kulturalne; 
3,3% — wypoczynek po pracy; 
4,9% — lecznictwo, opieka zdrowotna; 
3,1% — sprawy mieszkaniowe; 
3,8% — inne sprawy bytowe poza zakładem pracy; 
4,7% — powierzchni — sprawy inne. 

100,0% 

Widzimy więc, że niezależnie od faktu ipoświęcania przez Głos Pracy za
ledwie piątej części swej powierzchni tym zagadnieniom, które jako kształ
tujące jego profil powinny zajmować o wiele więcej miejsca, także i w e 
w n ę t r z n a s t r u k t u r a p r z e d s t a w i o n e j p r o b l e m a t y k i 
m u s i p o w o d o w a ć d u ż e r o z c z a r o w a n i e i n i e d o s y t 
u c z y t e l n i k a . To rozczarowanie okazuje się tym większe, im wy
raźniej uświadamiamy sobie, jak wiele drukowanych w piśmie materiałów 
dublowanych za innymi dziennikami, wcale nie zwraca uwagi odbiorców. 

Zdaniem badanych p o d e j m o w a n i e p r z e z Głos Pracy t e j 
t y l k o p r o b l e m a t y k i z w i ą z k o w e j i d o t y c z ą c e j b e z p o 
ś r e d n i o „ p r o b l e m ó w c z ł o w i e k a p r a c y " c z y n i ć m o ż e 
p i s m o p r z y d a t n y m d l a s z e r s z e g o o g ó ł u o d b i o r c ó w . 
I jeśli około 55°/o czytelników wypowiada się mniej lub bardziej zdecydo
wanie, że badana gazeta, pomimo swe braki tematyczne, przynosi im realną 
pomoc w codziennej pracy związkowej, to zawdzięcza ją w zupełności 
zanalizowanej wyżej tematyce. Trzeba sobie przeto wyobrazić jak po
ważnie jeszcze zmieniłaby się ocena tej korzyści w przypadku z m i a n y 
p r z e z p i s m o w e w n ę t r z n e j s t r u k t u r y t e m a t y c z n e j . 

Gdybyśmy jeszcze chcieli spytać o bardziej szczegółowe wypowiedzi, oce
niające sposób pełnienia przez Głos Pracy jego funkcji pisma związkowego, 
to należałoby zaakcentować na pierwszym miejscu f u n k c j ę p r a w n o -
i n f o r m a c y j n ą . Idzie tu o p o r a d y p r a w n e , będące dla co 3-go 
czytelnika podręcznym drogowskazem w morzu trudnych do zapamiętania 
przepisów prawa pracy. Zwyczajna lektura gazety zaczyna się zasadniczo 
od rubryki „Prawnik radzi" i „Bolesne sprawy". Jeśli pierwsza jest stu
diowana niejako z obowiązku, wynikającego z pełnionej funkcji związko
wej, o tyle lektura „bolesnych spraw" jest traktowana jako zapoznanie się 
ze swojego rodzaju ciekawostkami z życia zakładów pracy. Obok funkcji 
informacyjnej (czy niekiedy nawet rozrywkowej — gdy głupota i bezdusz
ność jakiegoś dyrektora przebrała miarkę) czytelnik-działacz związkowy 
czerpie tu siłę i wzmacnia zapał do pracy społecznej. 

Drugą zasadniczą funkcją gazety jest informowanie związkowców o w e-
w n ę t r z n y m ż y c i u i w y d a r z e n i a c h z a c h o d z ą c y c h w o r 
g a n i z a c j i . Można by ją przeto nazwać funkcją przekazu wiadomości 
w obrębie organizacji. Pomimo, że jak wynika z powyższej analizy, spra
wom związków zawodowych poświęca się z owych 20°/o powierzchni więcej 
aniżeli połowę, trzeba zaakcentować, że pismo spełnia w tym względzie 
swą rolę w sposób niezadowalający czytelników. Jeżeli zaledwie 22% roz
mówców dostrzega tę funkcję gazety, mającej być z założenia własnym 
organem ruchu związkowego, to albo uświadamiają sobie oni niedostatecz-
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nie ten cel gazety, albo też sposób podawania przez nią w tym względzie 
materiałów i informacji nie eksponuje w odpowiednim stopniu tej funkcji 
pisma. Ponieważ drugą ewentualność należy raczej odrzucić, nabiera zna
czenia fakt niedostatecznego uświadomienia sobie przez czytelników zadań 
i funkcji ich gazety związkowej. Zasadza się on m. in. niewątpliwie na nie
dosycie w zamieszczaniu na łamach pisma tej problematyki. 

I wreszcie trzecia (ostatnia w świetle uzyskanych informacji) korzyść 
przynoszona czytelnikom przez gazetę, jako pismo związkowe, sprowadza 
się w przyjętym zaszeregowaniu do pomocy w toczonych rozmowach, 
dyskusjach i oficjalnych wystąpieniach. Można by ją nazwać f u n k c j ą 
p o g ł ę b i a n i a ś w i a d o m o ś c i o r g a n i z a c y j n e j . Chociaż od
noszony w tym względzie rodzaj korzyści z lektury Głosu Pracy został 
zaszeregowany oddzielnie, to jednak ze względu na temat owych dyskusji 
czy wystąpień, w których gazeta okazuje się pomocną, nic nie przeszka
dza, aby go ująć wspólnie pod rubrykę ,,bolesnych spraw'' i „porad praw
nych". Idzie tu bowiem w sumie mniej o sprawy „ideologii" związkowej, 
a raczej o dyskusje i rozmowy na tematy związane z życiem zakładu i pra
cujących w nim ludzi, z ich codziennymi bolączkami i kłopotami. Wspom
niane dwie rubryki są w tym względzie jak najbardziej pomocne, są one 
niejako „redagowane bezpośrednio na zamówienie". Warto dodać, że jeśli 
się robi wycinki z gazety i przechowuje niektóre materiały, to niemal zaw
sze będą nimi właśnie „porady prawne" czy „bolesne sprawy", informu
jące na żywo o codziennych sytuacjach i konfliktach, domagających się 
interwencji związkowej. 

Dla pełności obrazu trzeba jeszcze wspomnieć o grupie tych czytelników 
(12,7%), którym lektura badanej gazety rzekomo w o g ó l e n i e p r z y 
n o s i j a k i c h k o l w i e k k o r z y ś c i (bo „o tym wszystkim piszą też 
inne gazety") i 32,6% grupie tych, którzy dla swej działalności społeczno-
zawodowej czy organizacyjnej niczego pomocnego w gazecie nie znajdują. 
W takim więc świetle okaże się, że o m ó w i o n e w y ż e j k o r z y ś c i 
c z e r p i e z Głosu Pracy m n i e j w i ę c e j co d r u g i j e g o od
b i o r c a . Jest nim najczęściej radca związkowy czy mąż zaufania, poszu
kujący w piśmie potrzebnego mu w codziennej działalności materiału. Ten 
typ działacza związkowego jest, jak powiedziano wyżej, najaktywniejszym 
i najbardziej rzetelnym czytelnikiem badanego pisma. I jeśli mówimy 
o funkcji gazety jako pisma związkowego, to należy na nią patrzeć właśnie 
poprzez pryzmat tego odbiorcy. 

Czynniki ograniczające sferę oddziaływania „Głosu Pracy" 

Czytelnicy chętnie wyliczali wszystkie „grzechy główne" swego pisma, 
a czynili to tym dokładniej, im więcej im na gazecie zależało. Za najwięk
szą wadę pisma uważa się „spóźnione podawanie informacji, które już są 
zdezaktualizowane". Są one więc nie tylko nie czytane, ale rażą swą nie-
aktualnością i „podkopują dobre imię gazety". Czytelnik biorący do ręki 
Głos Pracy jako drugie lub trzecie pismo codzienne, chciałby w nim zna
leźć nowe wiadomości i informacje, których brak było w codziennej prasie 
lokalnej. I już nie zależy mu tyle na ważności i charakterze informacji 
(chociaż wyraźnie postuluje się, aby dotyczyły one zagadnień człowieka 
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pracy i działalności ruchu związkowego), co na jej niepowtarzalności i no
wości w stosunku do innej, dostępnej mu gazety codziennej. 

Tymczasem, jak wiadomo, Glos Pracy ukazuje się w trzech wydaniach: 
— wydanie „A" opuszcza drukarnię ok. godz. 4 rano z datą bieżącą, prze

znaczone dla Warszawy (z województwem), Radomia, Łodzi i tras między 
tymi miastami; 

— wydanie „B" opuszcza drukarnię w godz. 6—7 rano z datą dnia na
stępnego, przeznaczone na dalsze województwa i trasy boczne, gdzie po
trzebny jest przeładunek; 

— wydanie „C" opuszcza drukarnię w godz. 13—15 również z datą dnia 
następnego, przeznaczone na bezpośrednie trasy z "Warszawy. 

I aczkolwiek różnice między treścią wydań polegają m. in. na uzupełnia
niu depesz i informacji (jeżeli wpłynęły przed zamknięciem łamów następ
nego wydania), to jednak większość czytelników Głosu Pracy (ok. 80%) — 
w tym wszyscy badani — znajduje w nim materiał podany już wcześniej 
w gazecie lokalnej, a więc przez gazetę związkową jedynie powtórzony. 
Jest to więc w części informacyjnej gazeta wczorajsza. I ten fakt stanowi 
podstawowy czynnik ograniczający sferę oddziaływania pisma. C z y 
p r z e t o n i e w a r t o o g r a n i c z y ć t e j c z ę ś c i i n f o r m a c y j 
n e j p i s m a n a r z e c z c h ę t n i e c z y t a n y c h m a t e r i a ł ó w 
o p r o b l e m a t y c e z w i ą z k o w e j ? 

Poza tym, zdaniem wielu czytelników, Glos Pracy jest też „niepotrzebnie 
przeładowany polityką". Nie ma to żadnego uzasadnienia, gdyż artykuły 
tej treści czytane są na bieżąco w miejscowej prasie codziennej. Jeśli za
uważymy, że dla wszystkich bez mała czytelników Glos Pracy jest jakąś 
kolejną gazetą codzienną, a tylko znikoma grupa poprzestaje jedynie na 
lekturze tej gazety, zarzut ten nabiera większej jeszcze wagi. 

Najchętniej czytane w gazecie porady prawne i „bolesne sprawy" do
starczają niekiedy czytelnikowi także i okazji do sprzeciwów wobec pisma. 
Dzieje się to wówczas, gdy opisywane konflikty „nie są stawiane na ostrzu 
noża". Czytelnika rażą też rozporządzenia czy postanowienia, które „ude
rzają w pracownika, a prasa — w tym także i Glos Pracy — usiłują mu 
wmówić coś przeciwnego". To wyrażenie jednego z uczestników ankiety 
wydaje się doskonale oddawać sens wielu wypowiedzianych i nie wypo
wiedzianych pretensji czytelnika. Zarzucany często gazecie tzw. „tenden
cyjny" sposób pisania odnosi się niewątpliwie do tych przypadków i oko
liczności. 

Ocena przydatności „Głosu Pracy" 

W części tej idzie o potrzebę i formę gazety związkowej. Omawiając 
wyżej pełnioną przez Glos Pracy funkcję pisma związkowego, dano czę
ściową odpowiedź na temat wykonywanej i nadanej gazecie roli do speł
nienia. Przedstawiony tam materiał wydaje się przemawiać w sposób jed
noznaczny i pewny za rzeczywistą potrzebą istnienia gazety związkowej; 
c z y t e l n i c y - z w i ą z k o w c y c h c ą p o s i a d a ć w ł a s n e pismo. 
Co więcej, widzą potrzebę większego spopularyzowania gazety, nadania 
jej „bardziej związkowego profilu", i jeśliby były szanse, zwiększenia na
kładu. Niemożność otrzymywania Glosa Pracy pozbawiłaby aktyw zwiąż-
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kowy bądź co bądź ważnych informacji i wiadomości, przydatnych w co
dziennej pracy organizacyjnej. Nie mówiąc o oczywistych, kompletnych 
brakach w zakresie sposobów rozwiązywania wspomnianych spraw kon
fliktowych, wielu odbiorców pisma zostałoby — w sytuacji nieotrzy-
mywania Głosu Pracy — częściowo, a niekiedy i zupełnie pozbawionych 
obecnego źródła informacji o ruchu związkowym, działalności socjal
nej państwa itp. Oczywiście, że najmniejsza byłaby strata w stosunku do 
m a t e r i a ł ó w , k t ó r y m s i ę d o t y c h c z a s p r z y z n a j e w p i 
ś m i e n a j w i ę c e j m i e j s c a , a k t ó r e z n a l e ź ć m o ż n a w k a ż 
d e j i n n e j g a z e c i e i z t e g o p o w o d u w Glosie Pracy 
w c a l e s i ę i c h n i e c z y t a . 

Ciekawą jest rzeczą, że najsłabsze poparcie otrzymała gazeta od etato
wego aktywu związkowego (funkcjonariusze), który często wysuwał propo
zycje przemianowania jej na tygodnik i uczynienia zeń czegoś w rodzaju 
magazynu związkowego. Najbardziej zdecydowaną „obronną" postawę 
wobec gazety zajmują mężowie zaufania, radcy oddziałowi czy inni dzia
łacze związkowi, zakwalifikowani wyżej do najwierniejszych czytelników. 
Gdy chodzi o środowiska, to znowu Stalowa Wola wybija się na czoło, po
tem idzie krakowskie i na końcu katowickie. 

Niewątpliwie zapotrzebowanie związkowców na własne p i s m o, o d-
p o w i a d a j ą c e o k r e ś l o n y m z a m ó w i e n i o m t e m a t y c z 
n y m , wynika dodatkowo z gotowości badanych — zgodnie z ich wypowie
dziami — nawet do nabywania go za własne pieniądze w przypadku znie
sienia prenumeraty zakładowej. Autor zdaje sobie sprawę, że w przypadku 
przechodzenia na komis, każde pismo traci poważną część swych nabyw
ców (z doświadczeń wydawców wynika, że istnieje w takiej sytuacji wy
raźna tendencja do obniżenia zakupu), więc należałoby się tego spodziewać 
także i w odniesieniu do Głosu Pracy. Jednakże nie można pominąć obo
jętnie oświadczenia 3Д badanych, stwierdzających, że nabywaliby dzien
nik za własne pieniądze, także w sytuacji hipotetycznie założonej przez 
badaczy, tj. sytuacji przejścia pisma z prenumeraty instytucjonalnej do 
sprzedaży kioskowej. Tyle tylko, że respondenci rozumując dalej po linii 
narzuconej im przez ankieterów — zapowiadali, że wtedy jeszcze silniej 
domagaliby się zwiększenia tematyki związkowej. Formułowali swe ży
czenia nawet bardzo ostro Jako potrzebę przeistoczenia się pisma w „praw
dziwy organ związkowy". Pogląd taki wypowiadali najwyraźniej najstarsi 
czytelnicy i ci spośród aktywistów związkowych, którzy opowiadali się za 
przydatnością pisma w pracy związkowej. 

Postulowany charakter gazety 

Nawiązując do omówionych już wyżej czynników odciągających od 
pisma, warto na końcu jeszcze pokusić się o wyraźniejsze sformułowanie 
kilku przynajmniej propozycji, mających, zdaniem czytelników, zasadni
cze znaczenie dla dalszych losów gazety. 

Najliczniejsza grupa badanych (zarówno uczestników ankiety, jak i wy
branych rozmówców) podnosi pod adresem g a z e t y z w i ą z k o w e j 
niedostatek materiałów o tematyce związanej z d z i a ł a l n o ś c i ą t e j 
o r g a n i z a c j i . Oceny te wyraźnie korelują z przedstawionymi danymi 
z analizy zawartości. 
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Czytelnicy chcą więcej materiałów na temat konkretnych relacji z co
dziennego życia związków zawodowych, ich sukcesów w działalności so^ 
cjalnej-organizatorskiej czy rozjemczej. Spotykane w gazecie materiały 
„mają często charakter odświętny, reprezentacyjny", podczas gdy „dzia
łacza związkowego obchodzą nie przyjęcia i toasty, ale to co związek za
wodowy wywalcza dla ludzi pracy", „w jaki sposób przyczynia się do 
polepszenia warunków życiowych pracowników", „jak i kiedy związek staje 
po stronie pracownika". Badanym nie chodzi o ogólniki i „wyliczanie osią
gnięć klasy robotniczej w naszym ustroju", ale o systematyczne pokazy
wanie na przykładach, jaka jest rola organizacji związkowej w kształto
waniu warunków bytu konkretnej kategorii zawodowej, która z podjętych 
przez związki zawodowe akcji przyniosła, i w jakim zakresie, namacalne 
korzyści dla swych członków. 

Dzisiejszy działacz związkowy staje często przed koniecznością udzie
lenia związkowcom odpowiedzi na pytania dotyczące realnych korzyści 
z faktu przynależności do organizacji i płacenia składek. Materiału szuka 
w Głosie Pracy, ale to co tam znajduje, nie zawsze mu wystarcza dla przy
gotowania wyczerpującej odpowiedzi. Jego pretensje pod adresem gazety 
stale się więc rozrastają. 

Nie mniejszą potrzebę odczuwa aktyw związkowy w zakresie udoskona
lania i różnicowania form swej działalności. Niektóre rady zakładowe czy 
grupy związkowe popadły w marazm albo rutynę, inne poszukują skutecz
nych sposobów uaktywniania swych członków. Nie dziwi przeto ciekawość 
i zainteresowanie czytelników formami pracy dobrze zorganizowanych grup 
czy instancji związkowych. Tego rodzaju materiałów stanowczo brakuje 
w Glosie Pracy, który przecież „powinien spełniać rolę przekaźnika wy
miany" doświadczeń i sukcesów poszczególnych komórek związkowych. 

Dużą pomocą redakcji w takim redagowaniu pisma będą redaktorzy tere
nowi, którzy „nie powinni tylko przesiadywać na zebraniach i przedruko
wywać potem urywki z wysłuchanego referatu, ale iść do ludzi i z nimi 
rozmawiać". Dotychczasowy kontakt dziennikarza z radą zakładową od
bywa się niemal zawsze „na najwyższym szczeblu", natomiast wiele cie
kawszych i pożytecznych informacji mogliby mu dostarczyć także inni 
związkowcy „nie zasiadający w radzie, ale mający na co dzień do czynienia 
z konkretną pracą związkową". 

Drugim źródłem informacji o sposobach i formach pracy konkretnych 
instancji związkowych mogliby być korespondenci zakładowi, o których 
potrzebie mówiono w każdym z badanych środowisk i zakładów przemy
słowych. Instytucja korespondentów zakładowych nie jest zapewne obcą 
redakcji Głosu Pracy. Niemniej, dotychczasowe sposoby gromadzenia i pu
blikowania odnośnych materiałów nie zadowalają w pełni adresatów pisma. 

Wyliczone dotychczas sugestie w pewnym tylko zakresie odzwierciedlają 
propozycje i postulaty czytelników. Wiele propozycji t rudno było zaszere
gować. Wyrażają one sugestie czytelników zamieszczania porad lekarskich, 
informacji o wolnych miejscach pracy, wskazówek na temat odżywiania 
się pracowników różnych zawodów, artykułów o sposobach wychowywania 
dzieci i młodzieży pracującej, poświęconych nowościom z techniki i wy
nalazczości, sylwetkom ludzi zasłużonych dla kraju czy regionu itd. itd. 
Propozycje wychodzą tu — jak widać — nawet za ramy czystej problema
tyki związkowej, ale obracają się ustawicznie wokół codziennych spraw, 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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dotyczących bezpośrednio i niejako namacalnie człowieka. Czytelnik wy
obraża sobie, że właśnie Glos Pracy — jeśli ma być pismem pożytefcznym 
i czytanym — to p o w i n i e n z r e z y g n o w a ć z d o t y c h c z a s o 
w y c h s z e r o k i c h i n f o r m a c j i o g ó l n y c h (to robią za niego 
inne gazety partyjne), a p r z e s t a w i ć s i ę n a p o d r ę c z n ą ga-
z e t ę - i n f o r m a t o r z w i ą z k o w c a , z k t ó r e " g o m ó g ł b y on 
c z e r p a ć w k a ż d e j c h w i l i w i a d o m o ś c i i w s k a z ó w k i co
d z i e n n i e a k t u a l n e , a t r u d n o g d z i e i n d z i e j d o s t ę p n e . 
Taki typ gazety odpowiadałby najpełniej dzisiejszemu tytułowi wydawa
nego przez związki zawodowe dziennika. 



PAWEŁ DUBIEL, EDWARD KAMIŃSKI 

NIC CO ZWIĄZKOWE - NIE JEST MU OBCE? 

Artykuł ten koresponduje z poprzednim, bo przedstawione 
w nim wyniki analizy zawartości dotyczą również „Głosu 
Pracy". Posługując się inną metodą — autorzy doszli do po
dobnych wniosków. Dla celów porównawczych analizą zawar
tości objęte zostały także „Trybuna Ludu" i „Trybuna Ro

botnicza". 

Cel, przedmiot i metoda 

Przeprowadzone w OBP badania nad czytelnictwem i funkcją społeczną 
Głosu Pracy zrodziły potrzebę dokonania analizy zawartości tego dzien
nika. Chodziło o stwierdzenie, jaki odsetek zajmują w organie CRZZ ma
teriały: 

— bezpośrednio dotyczące działalności związków zawodowych; 
— wywodzące się z wszechstronnych zainteresowań ruchu związkowego 

powszechnymi problemami socjalno-bytowymi ludzi pracy. 
Po wyodrębnieniu tej problematyki w piśmie powstało pytanie, czy 

jest jej dużo, czy też mało? Dla porównania przeprowadzono analizę wy
stępowania analogicznej tematyki w Trybunie Ludu i Trybunie Robotni
czej. Wybór tych gazet uzasadnia ich czołowe miejsce wśród naszych dzien
ników. Obok organu КС PZPR dobrano dziennik partyjny o najwyższym 
nakładzie, wydawany w województwie, gdzie badano czytelnictwo Głosu 
Pracy. 

Do analizy wylosowano według tablic liczb żelaznych po 20 identycz
nych wydań każdego dziennika z roku 1965. Procent wylosowanych nume
rów w odniesieniu do całego rocznika wynosił w Głosie Pracy 7,0; w Try
bunie Ludu 6,0; w Trybunie Robotniczej 6,6. 

Powierzchnie materiałów o wyodrębnionej tematyce obliczono w cm2. 

6* 
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Prezentacja wyników 

Wyodrębniona problematyka zajęła w Glosie Pracy 20,5% ogólnej po
wierzchni, w Trybunie Ludu 2,4%, a w Trybunie Robotniczej 1,9%. Jak 
na organ związkowy — jedna piąta całej gazety, to chyba za mało miejsca 
poświęconego dla podstawowej w tym piśmie tematyki. W zestawieniu jed
nak z dwoma innymi dziennikami okazuje się, jak znacznie ona dominuje. 

Ustalenie proporcji między dziennikami na podstawie wymienionych 
wielkości procentowych nie byłoby jednak prawidłowe wobec poważnych 
różnic objętości. Dla sprowadzenia tych różnic do wspólnego mianownika 
dokonano obliczeń za pomocą średniej ważonej. 

Relacje powierzchni analizowanych materiałów 
uwzględniające różnice objętości dzienników 

Tytuł dziennika 
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203,4 41,8 20,5 1,00 20,50 1,00 
290,2 7,0 2,4 1,43 3,43 0,17 

215,6 4,1 1,9 1,06 2,01 0,10 

Jak wynika z zestawienia, relacje stosunków powierzchni wyodrębnio
nych materiałów wykazują, że niezależnie od absolutnych objętości bada
nych dzienników, Glos Pracy przywiązuje do publikacji stanowiących 
przedmiot analizy 6-krotnie większą wagę niż Trybuna Ludu i 10-krotnie 
większą niż Trybuna Robotnicza. 

Przechodzimy do omówienia struktury tematycznej badanych materia
łów. Jak już podaliśmy, w analizie rozgraniczono publikacje omawiające 
bezpośrednią działalność związków zawodowych — od podobnych treści, 
lecz nie ukazywanych poprzez pryzmat działania instancji, grup czy zespo
łów związkowych. 

Bardzo niekorzystnie przedstawia się ten podział w organie CRZZ. Na 
publikacje dotyczące bezpośrednio związków zawodowych przypada 18,6% 
ogólnej powierzchni dziennika, a tylko 1,9% stanowi bogata przecież i róż
norodna pozazwiązkowa problematyka socjalno-bytowa. 

Podobnie przedstawia się ten podstawowy podział w. Trybunie Ludu. 
-2,1% wyodrębnionych materiałów nawiązuje bezpośrednio do działania 
•związków zawodowych, a zaledwie 0,3% powierzchni przypada na anali
zowaną resztę. W Trybunie Robotniczej natomiast całość analizowanych 

. materiałów odnosi się do związków zawodowych. 
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Przy tak minimalnych odsetkach publikacji traktujących o problemach 
ruchu zawodowego w szerszym aspekcie, nie nawiązującym do bezpośred
niego działania związków, w dalszym omówieniu struktury tematycznej 
traktuje się całość badanej problematyki łącznie. 

W Glosie Pracy przeszło połowa rozpatrywanych publikacji (12,l°/o ogól
nej powierzchni) dotyczy organizacyjnych zagadnień związkowych. Skła
dają się na nie informacje i sprawozdania z konferencji i spotkań, aka
demii i obchodów jubileuszowych, związkowej kampanii sprawozdawczo-
wyborczej, wiadomości o odznaczeniach działaczy, kronika związkowa itp. 
zagadnienia, zajmujące 9,0% powierzchni; reszta przypada na sprawy mię
dzynarodowe — 2,3% (wliczając w to sprawozdania z VI Kongresu ŚFZZ) 
oraz na problemy pracownicze, ujęte ogólnie od strony organizacyjnej dzia
łalności związków zawodowych (między innymi sprawy zatrudnienia, bhp, 
komisji rozjemczych, kontroli społecznych, rubryka „Poradnik radcy za
kładowego"). Te zagadnienia organizacyjne związków zajęły w Trybunie 
Ludu l,7°/o, a w Trybunie Robotniczej 1,1% ogólnej powierzchni. 

Znana bolączka przesycenia naszej prasy codziennej sformalizowaną in
formacją sprawozdawczą z oficjalnych wydarzeń — przy widocznym nie
dostatku wszechstronnej publicystyki problemowej — zaznacza się więc 
wyraźnie także w Glosie Pracy. Konieczność zamieszczania informacji ofi
cjalnych, będących kroniką życia organizacyjnego, nie powinna jednak 
ograniczać zaangażowanej publicystyki. Niewłaściwe proporcje grożą sche
matyzmem, zbiurokratyzowaniem gazety, czyniąc z niej w pewnym stopniu 
biuletyn we wnątrzorganizacy j ny. 

Zaskakująco niski jest odsetek problematyki produkcyjnej, widzianej 
poprzez pryzmat działania związków zawodowych. W organie CRZZ zajęła 
ona zaledwie 0,6% ogólnej powierzchni (w Trybunie Ludu 0 ,1%, w Try
bunie Robotniczej 0,4%). Oczywiście, wypowiedzi dotyczących produkcji 
było więcej. Nie chodzi tu jednak o serwis wiadomości, do publikowania 
których predestynowany jest ogół prasy codziennej, lecz o podejmowanie 
zagadnień produkcji, zwiększania wydajności, podnoszenia jakości, propa
gowania różnych form współzawodnictwa w specyficznym ujęciu, wybi
jającym organizatorską rolę związków i aktywizującym w tym kierunku 
ich działaczy.1) Minimalny odsetek poświęcony problemowemu podjęciu 
spraw produkcji przez Glos Pracy, stoi w jaskrawej dysproporcji do uzna
nej, faktycznej roli związków zawodowych w zakładach pracy. Różnice 
między centralnym organem ruchu zawodowego, a pozostałymi badanymi 
pismami, są w tym zakresie całkowicie nieistotne, wobec minimalnych 
ilości publikacji we wszystkich trzech dziennikach. 

Niezmiernie ważną sferą pracy związkowej jest kompleks spraw byto-
wo-socjalnych. Ta problematyka zajmuje też po organizacyjnej najwięcej 
miejsca w Glosie Pracy, bo 7,8% całej powierzchni (w obu pozostałych 
dziennikach tematyka ta wynosi po około 0,5%). Jednak wiele zagadnień 
znajduje niedostateczne naświetlenie na łamach organu CRZZ. Całe obszary 
problemów wydają się stanowić „białe plamy". Poza sprawami pracy 
i płacy (2 ,1% ogólnej powierzchni), życia kulturalnego (ok. 2,0%) i lecz-

:) Por np. informację własną Głosu Pracy z prezydium ZG ZZ Pracowników Bu
downictwa, poświęconego krytyce wzrostu produkcji poprzez zwiększenie zatrudnie
nia, a nie wydajności oraz przygotowaniom frontu pracy na okres zimy (nr 200 
z 23 VIII 1965). 

% 
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nictwa (l,0°/o) — trudno doszukać się większego zainteresowania tak waż
kimi zagadnieniami, jak oświata i szkolnictwo przyzakładowe, wypoczynek 
fizyczny poprzez wczasy, turystykę i sport masowy, jak sprawy mieszka
niowe itd. Można oczywiście znaleźć przykłady celnych artykułów także 
na te tematy.2) Jest ich jednak zbyt mało, by mogły one w aktywie związ
kowym ugruntować przekonanie, że jego gazecie „nic co związkowe — nie 
jest obce". 

Należy także podkreślić, iż nawet nieco obficiej występująca tematyka 
jest dość jednostronna.' Sprawy lecznictwa np. ujmuje się częściej od strony 
bolączek pracowników służby zdrowia, niż opieki nad pacjentem i profi
laktyki lekarskiej.3) Publicystyka i informacja kulturalna dotyczy w znacz
nej mierze zespołów artystycznych, grupujących tylko niewielką część 
związkowców.4) Za mało jest natomiast tego typu publikacji, które jak 
np. konkurs „Bliżej książki współczesnej" wciągałyby w rozrywkę kultu
ralną najszersze kręgi.5) 

Korzystnie natomiast wyróżniają się w Glosie Pracy artykuły, traktujące 
o podstawowych warunkach pracy i płacy. Najczęściej dotyczą one tzw. 
„bolesnych spraw dnia powszedniego", które ujmuje stała rubryka na 
pierwszej stronie. Ale także poza nią omawia się bezkompromisowo pro
blemy zatrudnienia, uprawnień pracowniczych, zwolnień z pracy, wyna
grodzeń, krytyki społecznej. Są to materiały w większości ostre i odważ
ne.6) Z uznaniem trzeba podkreślić, że krytyka w Glosie Pracy nie jest 
jednostronna. Broniąc słusznych praw pracowniczych, gazeta piętnuje także 
wystąpienia demagogiczne, np. zawierające tylko „...część prawdy — tę 
wygodniejszą dla piszącego skargi do redakcji";7) wskazuje na obowiązki 
pracowników.8) 

W redagowaniu Głosu Pracy uderza duża ilość materiałów własnych 
w czołówkach gazety. Wystąpiły one w zdecydowanej większości, podczas 
gdy w Trybunie Ludu i Trybunie Robotniczej w mniej niż połowie bada
nych wydań. W dzienniku CRZZ czołówki dotyczą przede wszystkim tzw. 

2) Por . np. a r tyku ły : W szkołach przyzakładowych . N a u k a dobre j roboty (nr 57 
z 9 I I I 1965). K o m u i j ak pomoże Zak ładowy Fundusz Mieszkaniowy? (nr 248 
z 16—17X1965). 

3) W analizowanych wydaniach, w dwóch artykułach zajmowano się młodymi pra
cownikami służby zdrowia: w numerze 179 z 29 VII 1965 pt. Wyż młodych w służbie 
zdrowia, oraz w numerze 200 z 23 VIII 1965 pt. Ciągle „na cudzym'1. Natomiast jeden 
artykuł — pt. Pacjent w cieniu przepisów (nr 145 z 19—20 VI1965) w interesujący 
sposób podjął krytykę z jednej strony zbyt pohopnego udzielania zwolnień lekar
skich, z drugiej zaś strony krytykę lekarzy, którzy „...traktują zwolnienie od pracy 
nie jako środek leczenia, lecz jako pewnego rodzaju akt dodatkowej łaski, wydawanej 
na wyraźną prośbę pacjenta". 

4) Por . пр. : F i lha rmon ia górnicza i... au tobus (nr 145 z 19—20 VI1965). Komu im
prezę.. . (nr 179 z 29 VI I 1965). 

5) Na temat konkursu pisano wiele w analizowanych wydaniach. M. in. w nume
rze 34 z 10 II, w numerze 68 z 22 III i numerze 124 z 26 V 1965. 

c) Por. np. krytykę instancji ZNP za brak interwencji i pomocy prawnej dla byłej 
•woźnej szkolnej, której wypowiedziano pracę w okresie ciąży (nr 57 z 9 III 1965 — 
artykuł pt. Spór nie tylko o pieniądze). W artykule pt. Historia z tej ziemi. Po kry
tyce... do sądu (nr 213 z 7 IX 1965), L. Burek zwraca uwagę instancji związkowej 
łączności, która powinna wejrzeć w stosunki między ludźmi w kieleckim urzędzie 
pocztowym, gdzie działacz związkowy i partyjny za krytykę niewłaściwej gospodarki 
etatami został przez dyrektora zaskarżony do sądu. 

7) Lane „choinki" i drut w gazecie (nr 145 z 19—20 VI1965). 
e) Por. np. artykuł pt. Święte krowy (nr 290 z 4—5 XII 1965). 
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codziennych spraw, często są bezpośrednio związane z problematyką związ
kową.9) Stanowią one niewątpliwie korzystny element, wyróżniający m. in. 
pismo w porównaniu go z innymi dziennikami. 

Wnioski 

Nie ma i chyba nie może być ścisłych kryteriów ilościowych, wyznacza
jących odsetek miejsca, jaki powinna zajmować problematyka organizacji 
w piśmie stanowiącym jej organ. Ogólnie można sformułować następującą 
zasadę: 

Problematyka organizacyjna winna zajmować tyle miejsca i być tak 
adekwatna z działalnością organizacji, by jednoznacznie określała profil 
pisma jako organu, wyróżniającego się wśród innych gazet. 

Głos Pracy, jako dziennik ruchu zawodowego, ma obowiązek wszech
stronnego ukazywania pracy i życia załóg robotniczych. Pod tym względem 
żadna inna gazeta nie jest w stanie zastąpić centralnego organu związko
wego. 

Wyniki analizy nie dają całkowicie pozytywnego obrazu Głosu Pracy 
w tym zakresie. Wprawdzie porównanie podstawowej tematyki z Trybuną 
Ludu i Trybuną Robotniczą wyraźnie określa jego specyficzną odrębność 
jako pisma związkowego, ale głębsza analiza struktury tematycznej su
geruje wniosek, że 20% powierzchni — to za mało miejsca dla bogatej pro
blematyki związków zawodowych. 

Należy tu spojrzeć na Głos Pracy w świetle tezy: 
Każdy dziennik musi przekazać jakąś masę najważniejszych dla jego 

czytelników informacji. Do tego celu potrzebuje pewnej ilości miejsca. Do
piero po spełnieniu swego podstawowego zadania, uzyskuje większą swo
bodę w dysponowaniu pozostałą powierzchnią.10) 

W odniesieniu do Głosu Pracy powstaje kwestia, czy musi on pełnić 
rolę dziennika ogólnoinformacyjnego? Jeżeli tak — trudno będzie znaleźć 
możliwości lepszego redagowania tematyki bez zwiększenia objętości. Wy
niki badań nad czytelnictwem wskazują jednak, że organ CRZZ nie sta
nowi podstawowego, pierwszego źródła informacji ogólnej.11) Może więc 
i powinien zwiększać podstawową dla swoich czytelników problematykę 
kosztem ograniczenia innych treści. 

Znacznie szerszego rozwinięcia wymaga — jak można sądzić — przede 
wszystkim wszechstronna publicystyka, wychodząca daleko poza widzenie 
ograniczające się do formalnej działalności związków zawodowych. Tre
ściowego nasycenia domagają się „białe plamy" ważnych dla ludzi pracy 

9) Por. np. czołówki w numerach: 34 z 10 II1965 — korespondenci terenowi rela
cjonują przebieg konkursu czytelniczego; 116 z 17 V 1965 — o naradzie centralnego 
aktywu związkowego na temat programu wyborczego FJN; 138 z 11 VI1965 — o fluk
tuacji i kwalifikacjach referentów ZUS w zakładach pracy oraz niedostatecznym 
zainteresowaniu i nadzorze ze strony kierownictw; 179 z 29 VII 1965 — o 130 tys. 
wniosków postawionych przez aktywistów związkowych w wyniku lustracji przed
siębiorstw handlowych w ramach kontroli społecznych. 

10) P. D u b i e l , E. K a m i ń s k i : Informacyjność ilustracji w dziennikach. Zeszyty 
Prasoznawcze 1966 nr 1, s. 113. 

n ) Por. w niniejszym numerze rozprawę F. A d a m s k i e g o : Glos Pracy — fak
tyczny a pożądany model gazety związkowej. 
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spraw socjalno-bytowych. Organizatorska rola gazety w walce o wydaj
ność i jakość produkcji powinna iść w parze z rzeczywistą rolą związków 
zawodowych jako współorganizatora współzawodnictwa pracy. Także kwe
stie międzynarodowe wymagają wszechstronniej szego naświetlania spraw 
klasy robotniczej w krajach kapitalistycznych i osiągnięć związkowców 
różnych państw. 

Postulat poważnego wzbogacenia określonej tematyki nie wynika by
najmniej z jej całkowitego braku w Glosie Pracy. Badania nad czytelnic
twem w powiązaniu z niniejszą analizą zawartości wskazują jednak na jej 
niedosyt wśród odbiorców, na jej niedostatek na łamach gazety. 

N a j s i l n i e j s z ą s t r o n ą p i s m a j e s t j e g o z d e c y d o w a 
n e z a a n g a ż o w a n i e w c o d z i e n n e s p r a w y l u d z i p r a c y 
z p o z y c j i o r g a n u r u c h u z a w o d o w e g o . To przede wszystkim 
określa specyficzny profil Głosu Pracy wśród pozostałych gazet. Dalsze 
wzbogacanie tematyki w tym kierunku powinno znacznie zwiększyć czy
telnictwo i wzmocnić więź aktywu związkowego z jego organem. 
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DOKUMENTACJA DZIENNIKARSKA W PRADZE 

Artykuł ten drukujemy jako kolejny głos w dyskusji na 
temat archiwów redakcyjnych. Dyskusja taka trwa właściwie 
nieustannie w zespołach redakcyjnych i środowiskach dzien
nikarskich, świadcząc o niedowładzie organizacyjnym tej in
stytucji o podstawowym znaczeniu dla warsztatu dziennikar
skiego. Propozycje pewnych rozstrzygnięć na podstawie do
świadczeń szczecińskich przedstawił Jan Bolewski w numerze 
4/1965. Tym razem — o wieloletnich doświadczeniach pra
skiego archiwum wycinków pisze jego kierownik. Archiwum 
to jest w stanie dostarczyć w ciągu kilku minut dokumentację 
na każdy temat interesujący dziennikarza. Artykuł przedsta

wia historię, organizację i pracę archiwum praskiego. 

Dawno minęły już czasy, kiedy głównymi atrybutami zawodu dzienni
karskiego były tylko: duży talent obserwacyjny, natchnienie i umiejętność 
formułowania swych myśli na papierze. Można wątpić nawet, czy takie 
czasy w ogóle kiedykolwiek istniały. Współczesny świat jest tak złożony, 
różnice między poszczególnymi krajami, a nawet w obrębie jednego kraju 
tak głębokie, wpływ czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych, 
klasowych, grupowych i naukowych tak skomplikowany, że i encyklope
dycznie wykształcony dziennikarz nie może wszystkiego objąć. Nie ma 
dziś wśród dziennikarzy sporów co do tego, że jakakolwiek poważna praca 
w tej dziedzinie jest niemożliwa bez dokładnej dokumentacji. W najwięk
szych wydawnictwach prasowych na Zachodzie dawno to już zrozumiano. 
Kto miał kiedykolwiek okazję widzieć — lub przynajmniej słyszeć coś 
o tym — jak są wyposażone redakcje takich pism jak New York Times, 
Neue Zürcher Zeitung, Time lub Spiegel, tego zdumiewało doskonałe za
opatrzenie archiwów redakcyjnych, będących bazą wszechstronnej i dobrze 
udokumentowanej informacji. Również w krajach socjalistycznych w coraz 
większej mierze dochodzi się do wniosku, że bez dobrze zorganizowanej 
i dokładnej dokumentacji dziennikarskiej prasa socjalistyczna nie może 
spełniać swego zadania. 
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Już od 1945 roku istnieje w Pradze Archiwum Wycinków Dziennikar
skiego Instytutu Badawczego, który jest — względnie powinien być — 
ośrodkiem dokumentacji dziennikarskiej dla całej prasy czechosłowackiej. 
Jest to, o ile się nie mylę, jedyna instytucja tego rodzaju w krajach socja
listycznych. Wydaje mi się, że jej doświadczenia posiadają duże znaczenie 
także dla innych krajów. 

Archiwum to ma swoją skomplikowaną historię, bez znajomości której nie sposób 
zrozumieć jego organizacji. 

Przed wojną wychodziła w Pradze Prager Presse, półoficjalny organ minister
stwa spraw zagranicznych. Naczelnym redaktorem pisma był Arne Laurin, dzien
nikarz i zaufany człowiek prezydenta Benesza. Po Monachium pismo przestało wy
chodzić, zaś Laurin wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł pod koniec 
1944 roku. Laurin był człowiekiem, który już dawno zdawał sobie sprawę ze znacze
nia teorii i dokumentacji dziennikarskiej, a jego prywatny księgozbiór literatury 
poświęconej dziennikarstwu należał do najlepszych w świecie. Część tej biblioteki 
została przed wojną sprzedana uniwersytetom amerykańskim, część zniszczyli hitle
rowcy, reszta wchodzi obecnie w skład księgozbioru Dziennikarskiego Instytutu Ba
dawczego w Pradze. Na emigracji w Ameryce Laurin zaczął organizować dokumen
tację prasy amerykańskiej (i obcojęzycznej prasy wychodzącej w USA) dla potrzeb 
prezydenta Benesza, a później dla potrzeb emigracyjnego rządu czechosłowackiego 
w Londynie. W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju, niezmiernie bogata 
dokumentacja drugiej wojny światowej we wszystkich jej aspektach (wojennych, po
litycznych, dyplomatycznych, społecznych i kulturalnych). Po zakończeniu wojny 
archiwum Laurina zostało przewiezione z polecenia ówczesnego czechosłowackiego 
ministerstwa informacji do Pragi i tutaj kontynuowano jego działalność dla potrzeb 
tego ministerstwa. Kiedy w roku 1951 resort ten został zlikwidowany, archiwum prze
niesiono na pewien czas do Czechosłowackiego Biura Prasowego (ĆTK), zaś od roku 
1953 weszło ono w skład organizowanego wówczas Dziennikarskiego Instytutu Ba
dawczego. 

Fakt ten wpłynął w pewnej mierze na zmianę zadania archiwum. O ile dawniej 
służyło rządowi i ministerstwom, to obecnie mieli z niego korzystać dziennikarze. 
Znajdowały się w nim nader cenne skarby z przeszłości, była już również opraco
wana i wypróbowana technika jego pracy. Dlatego mimo zmienionej roli archiwum 
nawiązało do swych dotychczasowych wyników i metod pracy. 

Metody te zdumiewają każdego, kto posiada wykształcenie uniwersyteckie w za
kresie archiwistyki. Są głęboko nienaukowe. Są sprzeczne ze wszystkim, czego uczy 
się na wyższych uczelniach w tej dziedzinie. Przy całym szacunku da naukowej archi
wistyki zmuszeni jesteśmy oświadczyć, że nam te nienaukowe metody odpowiadają: 
umożliwiają przy użyciu minimalnych środków zebranie dokładnej dokumentacji, 
służą dobrze dziennikarzom, tak że każdy zainteresowany może w tym archiwum 
otrzymać w ciągu kilku minut żądaną dokumentację. 

Na czym polega owa nienaukowość? Na tym, że metoda przechowywania wycin
ków i ich klasyfikacji została ustalona już na początku wojny przez Laurina, który 
nie był naukowcem lecz praktykiem dziennikarzem i który organizował archiwum 
raczej jako swoje hobby, a przy tym utrzymywał je z własnej biednej kieszeni emi-
granckiej. Artykuł, który uważał za ważny dla dokumentacji, Laurin po prostu wy
cinał z gazety, nalepiał na arkusz makulatury, a postarawszy się o pieczątki z tytu
łami gazet i datownik, odciskał je na danym wycinku. Następnie obmyślił indeks 
klasyfikacyjny, zgodnie z nim oznaczał wycinki i w porządku chronologicznym umie
szczał w teczkach. 

Sądzę, że taki sposób jest dla dziennikarza wystarczający. Gdzie indziej używa się 
innego sposobu, mianowicie systemu karteczek, na których odnotowuje się tylko arty
kuł, przy czym obok nazwy czasopisma, daty, autora i tytułu artykułu lektor notuje 
również w jednym zdaniu treść. Dla oszczędności miejsca bywa również, że artykuł 
fotografuje się w postaci mikrofilmu. Oba te sposoby są dobre w pracy naukowej, 
kiedy badacz rozporządza dostateczną ilością czasu. Dziennikarz natomiast, który do
stał polecenie napisania artykułu lub reportażu i szuka teraz do tego dokumentacji, 
z reguły ma mało czasu. W większości przypadków decyduje pora zamknięcia nu
meru, tak że dziennikarz może poświęcić na studiowanie materiałów co najwyżej 
kilka godzin. Gdyby musiał przejrzeć fiszki, wybrać z nich artykuły, o których są-
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dziłby — zależnie od tytułu lub jednozdaniowego skrótu — że będą mu pomocne, 
i następnie szukać ich w oprawnych rocznikach (przy czym okazałoby się, że pewien 
procent z owych wyszukanych materiałów na nic mu się nie przyda), straciłby tyle 
czasu, że raczej poniechałby tej pracy. Tak samo skomplikowane (nie mówiąc już 
o kosztach wykonania zdjęć i aparatu do odczytywania mikrofilmów) jest posługi
wanie się metodą fotografowania artykułów. 

Uważam, że nasz sposób jest dla dziennikarza, posiadającego ograniczony czas do 
dyspozycji, najlepszy: na każdy temat, który go interesuje, otrzyma teczkę, względnie 
kilka teczek, z gotowymi artykułami. Kierując się nazwą pisma, tytułem i nazwiskiem 
autora, doświadczony dziennikarz pozna przeważnie na pierwszy rzut oka, czy dany 
materiał będzie mu potrzebny. To, co go interesuje, może od razu przeczytać, resztę 
materiałów odkłada w czasie kartkowania. Przy takim sposobie archiwowania odpada 
żmudne wyszukiwanie materiałów w oprawnych rocznikach i skomplikowane posłu
giwanie się aparaturą do odczytywania mikrofilmów. 

Powstaje jednak inna trudność, specyficzna dla pracy dziennikarskiej: zdarza się 
bowiem, że dziennikarz otrzyma zbyt dużo wycinków na żądany temat. Jeśli na przy
kład będzie potrzebował materiałów o walkach w Wietnamie i otrzyma z archiwum 
kilka tysięcy wycinków pochodzących z najróżniejszych dzienników, czasopism i ma
gazynów, krajowych i zagranicznych — dziennikarz zgubi się w nich i nie potrafi 
w krótkim czasie, który ma do dyspozycji na przestudiowanie przygotowanego ma
teriału, znaleźć właśnie to, co mu jest potrzebne. Pracownik naukowy, mogący po
święcić na studiowanie pewnego problemu kilka dni, tygodni lub nawet miesięcy, 
będzie wdzięczny za takie mnóstwo informacji. Natomiast dziennikarz, nie mogąc 
zgłębić problemu, odejdzie z uczuciem, że archiwum jest dla jego pracy zbyt do
kładne. Z tego powodu niezbędnym elementem pracy archiwum dziennikarskiego jest 
systematyczne usuwanie rzeczy drugorzędnych lub powtarzających się i pozostawia
nie tylko tego, co najistotniejsze. 

Drugim koniecznym elementem jest przemyślana i szczegółowa klasyfikacja umożli
wiająca, by dziennikarz, studiujący dany problem, otrzymał na stół tylko to, ca wiąże 
się bezpośrednio z interesującym go zagadnieniem, a nic, co mogłoby rozproszyć jego 
uwagę. Stale bowiem wychodzimy z założenia, że dziennikarz ma bardzo mało czasu 
na studiowanie dokumentacji. 

Z tego samego względu uważamy również, że nie leży w interesie sprawy zbytnie 
rozszerzanie asortymentu archiwowanych czasopism. Bo znów: nagromadzi się tyle 
materiałów, że dziennikarz, który szuka pomocy, utonie w tej powodzi i nie dotrze 
do sedna tego, czego szuka. Ważne jest, aby posiadać to, co najważniejsze. Dlatego 
też archiwum praskiego Dziennikarskiego Instytutu Badawczego ogranicza się do 
stołecznej prasy codziennej oraz najważniejszych tygodników i miesięczników, zaś 
z prasy zagranicznej do najważniejszych gazet i czasopism o randze światowej. Z za
sady nie przechowujemy prasy ściśle fachowej, technicznej i naukowej, a także cza
sopism ilustrowanych i rozrywkowych. Z prasy światowej zbiera się i przechowuje 
jedynie dwa lub trzy czasopisma z najważniejszych krajów. Wybór tych krajów jest 
również ograniczony znajomością języków lektorów (a także przypuszczalną znajo
mością języków wśród dziennikarzy). W archiwum praskim nie posiadamy na przy
kład prasy węgierskiej, rumuńskiej, hiszpańskiej lub włoskiej, chociaż zdajemy sobie 
sprawę z tego, że jest to nasze niedociągnięcie. 

Przekazywanie czasopism lektorom odbywa się zgodnie z ich znajomością języków. 
Na podstawie naszych doświadczeń wiemy, że jeden lektor może w ciągu dnia opra
cować dziesięć do piętnastu tytułów, zależnie od swej znajomości języków. 

Codziennie rano lektor dostaje więc na stół swoją porcję gazet. Ponieważ sam jest 
doświadczonym dziennikarzem, co stanowi ważny warunek należytej pracy, nie musi 
czytać wszystkiego. Zależnie od doświadczenia, znajomości czasopisma i autora, 
stwierdza od pierwszego rzutu oka, czy chodzi o rzecz zasługującą na przechowanie. 
Oczywiście nie można mu zabronić przeczytania materiałów, które go interesują, pod 
warunkiem, że będzie mógł wykonać swoje codzienne zadania. Ołówkiem (najlepiej 
niebieskim) lektor zakreśla w gazecie materiał przeznaczony do archiwowania i od 
razu oznacza odpowiednim symbolem klasyfikacyjnym. Następnie oddaje pismo sile 
technicznej, która dokonuje wycięcia wybranego materiału i nalepia na arkusz ma
kulatury (przy czym, o ile chodzi o dłuższy artykuł, wycina go i „łamie", podobnie 
jak metrampaż w zecerni, by wszystko zmieściło się na jednym znormalizowanym 
•arkuszu makulatury, względnie na kilku arkuszach sklejonych w kształt książki, jeśli 
chodzi o wyjątkowo dużą pozycję), zaopatruje u góry pieczątką z tytułem pisma, 
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a także datą ukazania się. Gotowe wycinki przejmuje druga siła techniczna, która je 
grupuje według symbolów klasyfikacyjnych i umieszcza w odpowiednich teczkach 
w porządku chronologicznym (bez względu na język, w którym artykuł się ukazał). 
Teczki te wkłada następnie do registratury. Pod koniec roku usuwa je stamtąd (aby 
registratura była wolna na przyjęcie materiału z bieżącego roku) i umieszcza je 
w kartonowych pudłach (oznaczonych na grzbiecie symbolem klasyfikacyjnym i ro
kiem), po czym przekazuje do magazynu. Ta sama osoba (lub inna) wyszukuje na 
żądanie i przedkłada czytelnikowi w lektorium odpowiedni materiał, a następnie 
chowa go na swoje miejsce. 

Dziennikarz, przyszedłszy do archiwum, zgłasza koledze, mającemu dyżur w czy
telni, swoje zapotrzebowanie. W ciągu kilku minut, zależnie od symbolu i daty, otrzy
muje żądany materiał. Doświadczenie wykazuje, że nie jest celowe, by gość studio
wał najpierw indeks klasyfikacyjny i kierował się tym przy wyborze. Dziennikarz 
zgłasza po prostu swój temat i określa czas, jaki może poświęcić na przeglądanie 
materiału. Na przykład — potrzebuje materiałów o spółdzielniach rolnych za ostatnie 
dwa lata. Albo — przemówienia jakiegoś męża stanu na dany temat sprzed mniej 
więcej pięciu lat. Lub też — danych biograficznych o pewnym pisarzu. Względnie — 
zagadnień dyskutowanych na konferencji państw — uczestników Układu Warszaw
skiego wtedy a wtedy. I tak dalej, i tak dalej. Pracownik, któremu zgłosił swoje 
zapotrzebowanie, stwierdza (przeważnie z pamięci), jaki symbol klasyfikacyjny może 
mieć ów materiał i wydaje polecenie, aby go wyszukać. 

Wszystko zależy więc od tego, jak rozklasyfikowano przechowywane materiały,, 
tylko to bowiem zapewnia szybką i solidną orientację. 

Klasyfikacja w archiwum praskim jest, jak już wspomniano, głęboko nienaukowa. 
Nie korzystamy ani z dziesiętnego, ani z żadnego innego uznanego naukowo systemu. 
Kontynuujemy klasyfikację obmyśloną ongiś przez Laurina (z pewnymi uzupełnie
niami dokonanymi w jego duchu), a to dlatego, ponieważ w przeciwnym wypadku 
musielibyśmy z ogromnym nakładem pracy przeklasyfikować stare zasoby materia
łów, na to zaś nie mamy ani siły ani czasu. A także dlatego, że owa klasyfikacja jest 
prosta i zupełnie nam wystarcza. 

Obejmuje ona c z t e r y k a t e g o r i e : 
— biograficzne archiwum osobistości; 
— materiały grupowane terytorialnie; 
— materiały ogólne, wykraczające pcza zróżnicowanie terytorialne, oraz 
— materiały dotyczące historii i teorii dziennikarstwa. 
Nie ulega wątpliwości, że d a n e b i o g r a f i c z n e należą do najważniejszych 

i najczęściej poszukiwanych przez dziennikarzy materiałów. Lektor musi więc-
wszystko, co odnosi się do życiorysów sławnych ludzi lub takich, o których mu jego 
dziennikarski węch podpowiada, że mogą stać się sławni jutro, włączać do archiwum. 
Na przykład już w 1957 roku pojawił się w New York Times artykuł o amerykań
skim pilocie doświadczalnym nazwiskiem Glenn, który wówczas pobił jakiś rekord. 
Chociaż zdawałoby się, że taka rzecz może interesować tylko sportowców lub tech
ników, dziennikarskie wyczucie kazało lektorowi przeznaczyć ów artykuł dla archi
wum. Tym dumniejszy był, kiedy za kilka lat ten sam Glenn awansował na pierw
szego amerykańskiego kosmonautę i dziennikarze, szukający o nim danych biogra
ficznych, otrzymali do dyspozycji odpowiedni materiał. 

Każdy artykuł, zawierający dane biograficzne, oznacza się symbolem „1" oraz sym
bolem kraju, z którego pochodzi dana osoba. Materiały te układa się następnie w po
rządku alfabetycznym (a jeśli jest więcej wycinków o danej osobie, także chronolo^ 
gicznie). 

W przypadku kilku najbardziej znanych osobistości, gdzie wycinków mogą być 
setki, jeśli nie tysiące, konieczna jest dalsza klasyfikacja. Chodzi o osoby, których 
nazwiska pojawiają się w prasie w różnym kontekście niemal codziennie (Stalin, 
de Gaulle, Chruszczow, Johnson, Gomułka itd.). W takich wypadkach klasyfikujemy 
dalej: Va — dane czysto biograficzne, Vs — przemówienia, 1U — dzieła i książki, Vs — 
art}'-kuły o tych osobach itd. 

Druga część archiwum obejmuje m a t e r i a ł y k l a s y f i k o w a n e w a s p e k 
c i e g e o g r a f i c z n y m , i to w ten sposób, że każdy kraj posiada swój symbol. 
Tak na przykład artykuł o stosunkach kościelnych w Polsce lub o liście biskupów 
polskich zostanie umieszczony pod symbolem Polski, chociażby ów artykuł pojawił 
się w paryskim Le Monde, w praskim dzienniku Rude Pravo lub w warszawskiej 
Trybunie Ludu. Symbole te są kombinacją dużych i małych liter. Dla Europy uży-
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warny symboli A, B, C, D w połączeniu z małymi literami. Na przykład europejskie 
ludowe demokracje mają symbol A plus mała litera (a więc od Albanii — Aa, aż 
po Rumunię — Ah). Jeśli powstanie gdzieś jakieś nowe państwo demokracji ludowej, 
posiadamy do dyspozycji w alfabecie jeszcze pod dostatkiem małych liter, by móc 
kontynuować taką klasyfikację. Tak samo ma się rzecz z grupą krajów na В (Wiel
ka Brytania — Ba, Francja Be itd.), względnie С (Belgia — Ca, Holandia — Cb) lub 
D (Włochy — Db, Portugalia — De itp.). Dla Azji posiadamy symbol E, i to znów 
w połączeniu z małymi literami dla poszczególnych państw, dla Afryki — F, dla 
Ameryki Północnej — G, dla Południowej — I, dla Australii — J itp. System ten 
umożliwia w razie potrzeby dalszą klasyfikację. Związek Radziecki jest oznaczony 
symbolem Ai, ale Ukraina — Aia, Białoruś — Aib i tym podobnie. 

Pod koniec lat czterdziestych dla brytyjskich kolonii w Afryce wystarczył symbol 
Fb, zaś dla francuskich — Fd. Kiedy u schyłku lat pięćdziesiątych zaczęły w Afryce 
powstawać niepodległe państwa, mieliśmy możliwość dołączania małych liter do za
sadniczego symbolu. W ten sposób powstał symbol Nigerii — Fba, Ghany — Fbd 
i tym podobnie. Istniała jeszcze wówczas Federacja Środkowej Afryki, dla której 
mieliśmy symbol Fbb. Obecnie i ona uległa podziałowi, my zaś oznaczyliśmy Zambię 
jako Fbba, Malawi jako Fbbb, zaś Rodezję jako Fbbc. 

Dla małych krajów europejskich, na przykład Portugalii, Cypru itp. oraz dla wię
kszości państw azjatyckich, afrykańskich i łacińsko-amerykańskich klasyfikacja ta 
jest wystarczająca, ponieważ ilość wycinków dotyczących tych krajów nie przekracza 
kilkudziesięciu w ciągu całego roku. 

Klasyfikacja ta jest jednak niewystarczająca dla wielkich krajów, względnie tych 
z którymi Czechosłowacja utrzymuje szczególnie ożywione stosunki i gdzie ilość wy
cinków rocznie sięga setek, a nawet tysięcy sztuk; rzecz jasna — również dla samej 
Czechosłowacji klasyfikacja taka jest za mało elastyczna. W tych przypadkach doko
nujemy klasyfikacji przede wszystkim terytorialnej, a następnie tematycznej. Ozna
czamy więc wycinek symbolem kraju, a potem cyfrą wyrażającą temat. Na przy
kład — 2 — Front Narodowy i stronnictwa polityczne, 3 — Zgromadzenie Narodowe, 
4 — głowa państwa i rząd, 6 — polityka zagraniczna, 7 — sprawy wojskowe, 11 — 
kultura, 14 — przemysł, 15 — rolnictwo itd., itd. W ten sposób pod symbolem Ba-7 
znajdziemy wszystko, co dotyczy brytyjskich sił zbrojnych, pod symbolem Ag-15 ca
łość zagadnień polskiego rolnictwa, pod symbolem Bc-42 ruch obrońców pokoju we 
Francji itd. Z kolei możemy klasyfikować artykuły jeszcze szczegółowiej: materiały 
o flocie brytyjskiej znajdziemy pod symbolem Ba-7-d, o spółdzielczości w rolnictwie 
polskim pod Ag-15-e, zaś pod symbolem Ac-14-a wszystko, co dotyczy energetyki 
czechosłowackiej. Jeśli podział ma być jeszcze bardziej zróżnicowany, zawsze mo
żemy stosować na przemian cyfry i litery, dodając je do istniejących symboli. 

Do tej samej kategorii należą również symbole tak zwane kontaktowe. Mamy 
na przykład do czynienia z artykułem o kontaktach czechosłowacko-polskich lub 
o sprzecznościach radziecko-amerykańskich. Stosujemy więc symbole obu krajów 
(w kolejności alfabetycznej), symbole polityki zagranicznej oraz dalszą klasyfikację 
zależnie od rodzaju wzajemnych stosunków. I tak na przykład oficjalne kontakty 
czechosłowacko-polskie będą miały symbol Ac-Ag-6-c-l, wojskowe — Ac-Ag-6-c-2, 
kulturalne — Ac-Ag-6-с-З, naukowe — Ac-Ag-6-c-4. W przypadku zaś sprzeczności 
symbole 39-a, znów w połączeniu z geograficznymi całościami: a więc radziecko-ame-
rykański incydent graniczny oznaczymy — Ai-Gc-39-a. 

Trzecią kategorię stanowią m a t e r i a ł y , k t ó r y c h n i e m o ż n a k l a s y f i 
k o w a ć t e r y t o r i a l n i e . Na przykład teoretyczny artykuł o marksizmie lub 
o NATO względnie o sesji ONZ i pracy jej agend. Do tego celu służy dalsza seria 
symboli z liter przeważnie dużych. I ta na przykład wszystko, co dotyczy marksizmu 
ma symbol M (z dalszym podziałem na Ma — historia ruchu robotniczego, Md — 
materializm dialektyczny itp.), NATO ma symbol BD, a na przykład ruch solidarno
ści afro-azjatyckiej EF, Organizacja Narodów Zjednoczonych — Z (w tym Rada Bez
pieczeństwa — Za, UNESCO — Zd itp.). 

Do czwartej kategorii wchodzą a r t y k u ł y d o t y c z ą c e w i e d z y o d z i e n 
n i k a r s t w i e i w ogóle o środkach masowego przekazu, znów klasyfikowane przede 
wszystkim terytorialnie, a następnie treściowo. 

System ten umożliwia szybkie i solidne dostarczenie każdemu dziennikarzowi ma
teriałów, których niezbędnie potrzebuje i które w krótkim czasie może przestudiować. 

Oczywiście zdarzają się pewne trudności. Jeżeli lektor pomyli się przy klasyfikacji 
i napisze niewłaściwy symbol, artykuł jest praktycznie stracony i można go odnaleźć 
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tylko przypadkiem, ponieważ będzie umieszczony w zupełnie innym, niewłaściwym 
miejscu. Zostanie odnaleziony tylko w takim wypadku, kiedy czytelnik odkryje 
w wręczonej teczce materiał tam nienależący i zgłosi to dyżurnemu. To samo nastąpi, 
jeśli przez pomyłkę ktoś włoży wycinek do niewłaściwej teczki. Pomyłkę może po
pełnić także lektor wówczas, gdy przepuści artykuł, który mu się wydaje nieważny, 
a którego jednak ktoś będzie później poszukiwał ze względu na wagę tego materiału, 

Praktyka stwarza także inne problemy: przemówienie wybitnego męża stanu zo
stanie włączone i umieszczone pod jego nazwiskiem, ale przemówienie to zawiera, 
powiedzmy, pewien fragment dotyczący rolnictwa oraz inny o polityce zagranicznej. 
Teoretycznie należałoby włączyć ów materiał do archiwum trzykrotnie lub nawet 
więcej razy, a to oznaczałoby konieczność abonowania większej ilości egzemplarzy 
każdego pisma. Jeśli chodzi o pisma zagraniczne, jest to niemożliwe ze względów 
dewizowych, poza tym stanowiłoby to dodatkowe obciążenie lektorów. Można by 
znaleźć z tego wyjście, włączając ów materiał sklasyfikowany w jednym aspekcie 
(a więc w naszym przypadku w aspekcie nazwiska męża stanu), a następnie zrobić 
notatkę i włączyć do działu rolnictwa i polityki zagranicznej, że pod symbolem da
nego polityka z tej a tej daty znajduje się również materiał dotyczący rolnictwa i po
lityki zagranicznej. W archiwum praskim postępowało się właśnie w ten sposób, ale 
z biegiem czasu zaniechano tej praktyki. Z jednej strony obciążało to zanadto lekto
rów (a ze względów budżetowych zatrudniamy ich bardzo niewielu), z drugiej zaś — 
przekonaliśmy się w codziennym doświadczeniu, że dziennikarz, któremu dostar
czymy teczkę, a z nią owe notatki, rzadko kiedy prosi o wyszukanie mu oryginałów. 
Przede wszystkim dlatego, że nie ma dosyć czasu, po wtóre — bo przemówienia te 
były w jakiś sposób komentowane właśnie w owej części, która go w danym przy
padku interesuje (a ów komentarz znajdzie już w odpowiedniej teczce). Jeśli więc 
studiuje na przykład stosunki polsko-amerykańskie i otrzyma odpowiednią teczkę, 
lektor musi mu zwrócić uwagę, że materiał na ten temat znajdzie również w prze
mówieniach towarzysza Gomułki. W razie potrzeby poda dziennikarzowi nie tylko 
fascykuł o kontaktach i sprzecznościach polsko-amerykańskich, ale także ten, który 
zawiera przemówienia Gomułki. 

Archiwum Wycinków jest utrzymywane w interesie dziennikarzy, ale służy nie 
tylko im. Z jego materiałów korzystają często studenci, pracownicy naukowi, pisarze 
i przedstawiciele instytucji (ministerstw, rad narodowych, różnych organizacji itp.). 
Przeciętnie odwiedza praskie archiwum około pięciu osób dziennie, w tym trzech 
dziennikarzy. 

Największą bolączką są ograniczone środki, gdyż uniemożliwia to zatrudnienie 
większej ilości lektorów, rozszerzenie asortymentu abonowanych pism i systematyczną 
eliminację zbędnych materiałów. W rezultacie powstała sytuacja, że każda redakcja 
i instytucja organizuje sobie w oparciu o te same zasady własne archiwum wycin
ków, każde z nich jednak walczy z podobną bolączką w postaci zbyt szczupłych środ
ków finansowych. Trzeba tu powiedzieć, że jak dotąd daremnie domagamy się kon
centracji owych wysiłków. Gdyby połączyć wszystkie fundusze wydawane na doku
mentację w różnych redakcjach i instytucjach, byłoby można przy pomocy znacznie 
mniejszych wydatków, oszczędzając przy tym dewizy, stworzyć dobrze wyposażony 
i subsydiowany centralny ośrodek dokumentacji, dostępny zarówno dla dziennikarzy 
jak i różnych instytucji rządowych i naukowych. 

Przekład: Stefan Dębski 
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OD REDAKCJI: 

Obydwie prace, które tutaj, na następnych stronach wspólnie zamieszczamy, doty
czą recepcji treści środków masowych przez młodzież. Pierwsza, Teresy Reguły, sta
nowiąca bardzo ogólną i wstępną próbę syntezy dotychczasowych badań socjologicz
nych, wykonywanych przez różne instytucje i różne osoby na przestrzeni różnych 
lat — wykazuje pewną wyraźną, wspólną tendencję: młodzież czyta jednocześnie 
wiele tytułów prasowych, interesuje się szerokim wachlarzem treści, ma sprecyzowane 
oceny tego, co jej prasa dostarcza. Oczywiście praca ta zdaje sobie sprawę z niepo-
równywalności zestawionych tutaj wspólnie badań, gdyż tak próby były inaczej do
brane — jak i czas przeprowadzania badań niejednokrotnie był bardzo odległy. Po
mimo jednak tych względów — jak już wcześniej powiedziano — tendencja zachowań 
w tych wynikach jest bardzo podobna. 

Drugi materiał, A. Delorme'a i A. Peczenika — to swoistego rodzaju raport z ko
lokwium zorganizowanego w formie ankietowej, pozornie — tylko pośrednio wiążący 
się z pierwszym. Praca ta nie pretenduje do miana opracowania socjologicznego, cho
ciaż w tym samym zakresie przynosi wyniki zgoła odmienne od pierwszej: młodzież 
ma minimalną wiedzę o wydarzeniach politycznych, bo najprawdopodobniej nie czyta 
prasy, podstawowego źródła tych informacji, nie może mieć więc wyrobionego zdania 
o przekazywanych treściach. 

I w tej właśnie różnicy wyników tkwi problem — przy czym opracowanie drugie, 
ze względu na uzyskania materiałów w trakcie egzaminu, wydaje się zapewniać więk
szą wiarygodność wyników. Toteż powstaje pytanie: w czym należy szukać przyczyny 
tych rozbieżności. 

Każda odpowiedź, jakąkolwiek by się tutaj dało, bez głębszej analizy warunków, 
w jakich przeprowadzono badania i zrealizowano egzaminacyjny eksperyment, nie 
gwarantuje poprawności, ani prawdziwości. Przez wspólne jednak zamieszczenie tych 
różnych całkowicie wyników pragniemy sprowokować dyskusję nad dwoma proble
mami, które w bezpośredni sposób wydają się wynikać z niniejszych materiałów. 
Pierwszy z nich można by sformułować następująco: 

— być może, iż młodzież po przyjściu na studia, z jakiegoś powodu (może nadmiaru 
pracy, a może braku funduszów) — przestaje czytać prasę; i drugi: 

— być może, iż ankiety, które w schematyczny sposób pytają o czytelnictwo, zu
pełnie nie gwarantują prawdziwej odpowiedzi. 
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CZYTELNICTWO PRASY WŚRÓD MŁODZIEŻY 

Badania nad czytelnictwem prasy prowadzone są w Polsce już od około 
10 lat. Początkowo wszyscy autorzy, wobec zupełnego braku ścisłych infor
macji o czytelnictwie prasy, dążyli do gromadzenia możliwie obfitego ma
teriału empirycznego. Wyniki badań nad czytelnictwem poszczególnych 
tytułów, lub też nad czytelnictwem w różnych środowiskach, przyjmowano 
z dużym zainteresowaniem — były to pierwsze konkretne materiały z dzie
dziny dotychczas właściwie nieznanej. 

Ten pionierski okres mamy już za sobą. W chwili obecnej, dysponujemy 
w skali całego kraju sporą ilością materiału empirycznego, dotyczącego róż
nych gazet i czasopism, różnych regionów i różnych środowisk społecznych. 
Daje się natomiast odczuć brak syntez, brak szerszego spojrzenia na ogól
niejsze prawidłowości, występujące w procesie czytelnictwa prasy. Sy
tuacja w dziedzinie badań nad prasą dojrzała do tego, by zacząć porówny
wać stosunkowo obficie nagromadzony materiał empiryczny, analizować 
wyniki w szerszej skali, przekraczając granice poszczególnych, wąsko na
kreślonych programów badawczych. Materiał empiryczny w takim ujęciu 
nabiera nowych wartości, zarysowuje się możliwość wyciągania wniosków 
lub choćby formułowania hipotez dotyczących ogólniejszych prawidło
wości, rządzących zjawiskami czytelnictwa oraz wpływu wywieranego 
przez prasę. 

Artykuł niniejszy jest próbą spojrzenia na jedno z zagadnień — na za
gadnienie czytelnictwa prasy wśród młodzieży — poprzez pryzmat, badań 
dotychczas prowadzonych przez różnych autorów, działających na zlecenia 
różnych instytucji. Warto podkreślić sporo zbieżnych wniosków do jakich 
dochodzą autorzy badań, uwzględnionych w tym opracowaniu. Warto też 
chyba zwrócić uwagę na pewne nowe problemy badawcze, wyłaniające się 
w wyniku analizy dotychczas zgromadzonych materiałów. 

Referując wyniki różnych badań, nie można pominąć problemu ich war
tości poznawczej. Nie wdając się w szczegółowe analizy metodologiczne, 
trzeba jednak stwierdzić, że w większości przypadków autorzy posługiwali 
się próbą reprezentatywną, pozwalającą na poprawne wnioskowanie doty
czące całej zbiorowości, lub też wystrzegali się uogólnień wykraczających 
poza ściśle określoną, zbadaną zbiorowość. 



MŁODZIEŻ I CZYTELNICTWO PRASY 97 

Istotna trudność w porównywaniu i interpretowaniu wyników różnych 
badań nad czytelnictwem prasy wyłania się w związku z różnymi, niejed
nakowymi kategoriami wieku, zawodu itd. na ogół w sposób dojwolny, nie 
uwzględniający innych badań, przyjmowanymi przez poszczególnych auto
rów. Ujednolicenie kategorii przyjmowanych w badaniach jest jednym 
z warunków postępu naszej wiedzy w badanym przedmiocie. 

I 

Budżet czasu, a czytelnictwo 

Wydaje się, że miejsce czytania prasy w budżecie czasu młodzieży powinno być 
punktem wyjścia rozważań na temat „prasa a młodzież", ponieważ wyznacza ramy 
i skalę całego zjawiska. Im częstszy i im więcej pochłaniający czasu kontakt z prasą, 
tym większe możliwości jej oddziaływania. Oczywiście, jest to tylko jeden z wielu 
działających czynników, ale zarazem jest to czynnik warunkujący inne, według pro
stej zależności (być może z wyjątkiem pewnych szczególnych przypadków): im bar
dziej bowiem zbliża się do zera, tym słabiej działają wszystkie inne czynniki, takie 
jak rodzaj czytywanej prasy i treści wybierane do lektury, czy stopień zaufania 
do niej. 

Jaką w ogóle ilością wolnego czasu dysponuje młodzież? Potoczne obserwacje ka
wiarń przepełnionych młodymi i bardzo młodymi ludźmi w różnych porach dnia, 
grupy wylęgające na ulice bez określonego celu, prowadzą często do wniosku, że mło
dzież wręcz nie wie co ma robić z wolnym czasem. Z drugiej strony słyszy się prze
cież o przeciążeniu uczniów obowiązkami szkolnymi i trudnościach znacznej części 
młodzieży, łączącej naukę z pracą zawodową. W świetle wycinkowych badań socjo
logicznych okazuje się, że młodzież w znacznie większym stopniu niż dorośli dyspo
nuje wolnym czasem. Jak stwierdzają studia nad wolnym czasem, wiek 25 lat roz
granicza bardziej i mniej obciążonych czasochłonnymi obowiązkami. Po parę godzin 
wolnego czasu dziennie miało 64% badanych w wieku do 25 lat, ale tylko 42—49% 
starszych. Prawie nigdy nie miało wolnego czasu 17% badanych w wieku poniżej 
25 lat i 30% starszych. Kłopoty z nadmiarem wolnego czasu mieli najmłodsi (jak 
zresztą i najstarsi) z badanych. Jedna czwarta młodych ludzi w wieku 18—25 lat 
odpowiedziała, że nie wie co robić z wolnym czasem l). 

Otóż z punktu widzenia nadawcy, zainteresowanego w docieraniu do odbiorców 
treści przekazywanych za pomocą środków masowych, taka sytuacja stwarza dogodne 
warunki, daje szansę zdobycia dla siebie (prasy i radia) wolnego czasu słuchacza i czy
telnika. Nie tylko pewne potoczne obserwacje, ale i wspomniane badania wskazują, 
że istnieje możliwość, by „zagospodarować" w ten sposób wiele wolnego czasu dużej 
części młodzieży. Jest to wskazówka o zasadniczym znaczeniu dla każdego, kto chce 
zdobyć wśród młodzieży nowych czytelników lub rozszerzyć kontakt z już czytającymi. 

Nie znaczy to, że wolny czas młodzieży nie jest już w bardzo intensywny sposób 
zaabsorbowany przez prasę. Te same badania stwierdzają, że występuje nieporów
nanie większy udział osób młodszych we wszystkich typowych zajęciach czasu wol
nego. Czytanie prasy jest zaś najbardziej rozpowszechnionym zajęciem czasu wolnego. 
W dni powszednie gazety czytuje 79,3% badanych w wieku 18—24 lat i 73,1% 
w wieku 25—40 lat. Znacznie powszechniejszym sposobem spędzania wolnego czasu 
w dni powszednie jest lektura czasopism wśród młodzieży (40,1% w wieku 18—24 lat), 
niż wśród starszych (27,8% w wieku 25—40 lat). W dodatku kontakt z prasą jest po
wszechniejszy niż z książką (Зб^/о), kinem (23%), powszechniejszy niż uprawianie 
sportu (12,3%). 

Młodzi czytelnicy prasy codziennej 

Kilka innych badań, których celem zresztą nie zawsze było zbadanie czytelnictwa, 
wskazuje, że prasa codzienna ma wśród młodzieży bardzo licznych i gorliwych czy
telników. W badaniach nad strukturą publiczności prasowej w Katowicach stwier
dzono, że największy zasięg czytelnictwa dzienników występuje wśród mieszkańców 

') Z. S k ó r z y ń s k i : Między pracą a wypoczynkiem, Ossolineum, 1965. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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w wieku 18—24 lata. W grupie tej tylko 3,6% osób nie czytywało wcale prasy codzien
nej, wśród starszych natomiast nie czytywało dzienników od 3,9 do 25,4% w zależ
ności od grupy wieku 2). W badaniach bardzo podobnych, bo również nad strukturą 
publiczności prasowej — tym razem Krakowa, stwierdzono zmniejszanie się stałego 
czytelnictwa gazet wraz ze wzrostem wieku — „zarówno w odniesieniu do czasopism 
jak i do dzienników — starszym grupom wieku towarzyszył na ogół spadek zaintere
sowania prasą 3). Zjawisko to występuje nie tylko w mieście. Również w wycinkowych 
badaniach nad czytelnictwem prasy na wsi autorzy stwierdzili, że czytelnictwo ma
leje wraz ze wzrostem wieku, a najwyższy procent czytających występuje w najmłod
szych grupach badanych. Wprawdzie czytelnictwo wśród osób w wieku do 29 lat było 
znacznie częstsze we wsi o wyższej kulturze rolnej, bardziej zaawansowanej, niż we 
wsi, gospodarującej tradycyjnie i prymitywnie (90,4 i 77,8%), ale w obu tych wsiach 
ta sama grupa wieku reprezentowała najczęstsze czytelnictwo4). 

Tyle, jeśli idzie o zetknięcie z prasą. Ciekawych danych dostarczają również stu
dia nad intensywnością czytania mierzoną ilością tytułów, z którymi ma do cz3'nienia 
młody odbiorca. Np. w badaniach, obejmujących mieszkańców Warszawy, stwier
dzono, że osoby w wieku 1-8—29 lat częściej niż starsi czytają dwie i więcej gazet 
(54,4%; od 42,3% do 51,5% w starszych grupach wieku) i rzadziej nie czytają żadnej 
gazety (11,6%—12,2%—23,3% w starszych grupach wieku)5). 

Ze zjawiskiem wysokiej poczytności prasy codziennej spotkaliśmy się zarówno 
wśród młodzieży krakowskich liceów ogólnokształcących6), jak i wśród młodzieży 
szkół warszawskich 7). 

Pewną trudność w porównywaniu wyników tych i innych przeprowadzonych dcb 
tychczas badań stwarzają różne podziały na grupy wieku, przyjmowane przez auto
rów. Niemniej jednak w wynikach badań panuje zbieżność pozwalająca przypuszczać, 
że zainteresowanie prasą codzienną jest wśród młodzieży bardzo intensywne i naj
częściej żywsze niż wśród dorosłych w większości środowisk społecznych w całym 
kraju. 

Dalszym wyznacznikiem czytelnictwa jest rodzaj czytywanych dzienników. Jak 
wykazały badania, wśród młodzieży krakowskich liceów ogólnokształcących najpo
czytniejszym lokalnym dziennikiem była popołudniówka Echo Krakowa (97,9%)8). 
Wyniki badań wśród młodzieży szkół warszawskich wykazały największą poczytność 
Expressu Wieczornego (91,3%), na drugim miejscu znalazło się Zycie Warszawy z wy
raźnie mniejszą liczbą czytelników, o wiele mniej czytelników miał Sztandar Mło
dych (28,4%) i Trybuna Ludu (26,6%)9). 

Najpoczytniejszym dziennikiem okazał się znów Express Wieczorny wśród mło
dzieży ZMS-owskiej, badanej na obozach letnich10). Wśród mieszkańców Katowic 
stwierdzono, że w wieku 18—24 lat spośród trzech lokalnych dzienników największy 
zasięg ma Wieczór n ) . We wszystkich starszych grupach wieku na pierwsze miejsce 
wysuwa się już Trybuna Robotnicza. Wyniki tych badań, przeprowadzonych w róż
nych środowiskach, sugerowałyby, że młodzież preferuje lekkie, w specyficzny spo
sób redagowane dzienniki popołudniowe — różne warianty typu „expressowego". 

Nie znaczy to jednak, że inne typy prasy codziennej nie docierają do młodszych 
czytelników, tym bardziej, że niektóre badania wskazały na częstsze w młodszych 
grupach wieku czytelnictwo dwu lub więcej pism codziennych. 

Od „Przekroju" po „Zycie Literackie" 

Według danych przedstawionych przez OBOP, istnieje istotna różnica między zasię
giem czytelnictwa tygodników w młodszych i starszych grupach wieku. Wśród zba
danych w wieku 18—29 lat czytywało tygodniki 87%, wśród starszych — od 64% do 

ł) J. K ą d z i e l s k i : Publiczność prasowa Katowic, OBP Kraków, 1963, s. 41. 
') W. K o b y l a ń s k i : Publiczność prasowa Krakowa, Zeszyty Prasoznawcze, nr 5—6/1960. 
') A. O l s z e w s k a - K r u k o w a , W. M a k a r c z y k : Czytelnictwo prasy na wsi, OBP, 

Kraków, 1966, w druku. 5) A. S i c i ń s k i : Funkcja informacyjna prasy i radia, OBOP Warszawa, 19S9, s. 19. 
') W. K o b y l a ń s k i : Czytelnictwo prasy wśród młodzieży licealnej, Kultura i Społeczeń

stwo 1959, nr 2, S. 58—94. 7 )S . F l a k ó w n a : Czytelnictwo prasy wśród młodzieży szkół ogólnokształcących w War
szawie, Prasa Współczesna i Dawna, nr 1—2/1959, s. 55—82. 8) Wł. K o b y l a ń s k i : op. cit., s. 63 

•) S. F l a k ó w n a : op. cit., s. 59. 
")• Dział Wydawniczy Żarz. Gł. RSW „Prasa": Czytelnictwo prasy wśród młodzieży ZMS. 
") J. K ą d z i e l s k i : op. cit., s. 49. 
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77%. Według badań w Katowicach największy zasięg czytelnictwa czasopism przy
padał na najmłodszą zbadaną grupę wieku 18—24 lat. Nie czytających czasopism 
było w tej grupie tylko 10,5% — wśród starszych od 14,6 do 47,3%. Największe w tej 
grupie było również stałe czytelnictwo czasopism sięgające 80,9°/o a w starszych gru
pach od 52,7% do 78,1%. 

Inny z autorów, który badał zainteresowania kulturalne młodzieży szkół wyższych, 
stwierdził wyższą poczytność czasopism niż dzienników w badanym środowisku, przy 
czym stała poczytność dzienników była wysoka, sięgała 65,5% yi). 

Tak więc wiele badań wskazywałoby na szczególnie wysokie czytelnictwo tygod
ników i czasopism wśród młodzieży, wyższe niż wśród starszych, przy czym zjawi
sko to zdaje się występować w różnych środowiskach. Podobnie jak w przypadku 
dzienników, różne podziały na grupy wieku przyjmowane w badaniach utrudniały 
porównania, lecz ogólny obraz wielkiego zasięgu czytelnictwa czasopism wśród młod
szych roczników jest wyraźny i jednoznaczny. 

Przejdźmy teraz do rodzaju czytywanych tygodników. W szkołach warszawskich 
młodzież czyta je masowo. Najpopularniejsza grupa tytułów: Przekrój (39%), Film 
(37%), Dookoła Świata (32%), Filipinka (28%), Ekran (20,3%) W dalszej kolejności: 
Przegląd Sportowy (18,4), Kulisy (18,0%), Panorama (14,3%), Świat (14,3%), Sporto
wiec (12,3%), Przyjaciółka (10,8%), Motor (9,0%). Do młodzieży tej dociera 101 tytu
łów czasopism, najbardziej poczytnych jest 15 tytułów13). 

Uderzająco podobne są wyniki badań na temat czytelnictwa wśród młodzieży lice
alnej Krakowa. Oto lista najpoczytniejszych tytułów: Przekrój, Dookoła Świata, Fili
pinka, Film, Głos Sportowca, Zdarzenia, Panorama, Zycie Literackie (tu różnica — 
wynika z tego, że szkoła w Krakowie traktowała ten tygodnik jako pomoc naukową), 
Ekran, Świat, PrzyjaciółkaH). W obu środowiskach młodzieży szkolnej największą 
popularnością cieszyły się ilustrowane magazyny rozrywkowe. 

Według tych samych badań, największą po magazynach ilustrowanych poczytno-
ścią cieszyły się czasopisma młodzieżowe i sportowe, mniejszą, aczkolwiek znaczną — 
czasopisma techniczne. Stosunkowo mniej poczytna jest prasa społeczno-kulturalna 
i popularno-naukowa. 

Wydaje się, że trzeba wziąć pod uwagę, iż poczytność różnych typów czasopism 
wśród młodzieży przejawia pewne podobieństwa z poczytnością tych czasopism wśród 
starszych. Tzn., że np. powszechne czytelnictwo magazynów występuje w obu kate
goriach wieku, a lektura bardziej „elitarnych" tygodników społeczno-kulturalnych 
w obu grupach jest mniejsza. Nie można jednak nie docenić zasięgu czytelnictwa 
prasy społeczno-kulturalnej w młodszych grupach wieku. Badania nad strukturą czy
telników 6 czasopism w 4 dużych miastach wykazały istotny udział w czytelnictwie 
grup wieku do 18 lat i 19—25 lat. Wśród czytelników Nowej Kultury było 10,5% 
młodzieży w wieku do 18 lat i 17% młodzieży w wieku 19—25 lat, wśród czytelników 
Przeglądu Kulturalnego 4% w wieku do 18 lat, 15% w wieku 19—25 lat, wśród czytel
ników Życia Literackiego 24% w wieku do 18 lat i 25'% w wieku 19—25 lat.J5) 

Czy tylko rozrywka? 

Badania różnych autorów nad zainteresowaniami tematyką publikowaną w prasie 
dają w tym względzie dość podobne wyniki. Do najpowszechniej czytywanych przez 
młodzież tematów należą materiały o charakterze rozrywkowym: rozrywki umysłowe 
oraz humor i satyra, sport, sprawy techniki, reportaże zagraniczne i korespondencje 
z zagranicy, powieść w odcinkach, sprawy kulturalne (lecz te ostatnie raczej wśród 
dziewcząt). W okresie kiedy przeprowadzano badania, raczej mniejszym zainteresowa
niem cieszyły się sprawy polityczne i gospodarcze. Taki obraz zainteresowań poka
zują zarówno badania krakowskiego jak i warszawskiego środowiska młodzieży szkol
nej. Drugie badania krakowskie sygnalizują wzrost zainteresowań techniką w porów
naniu z rokiem 1958, oraz pewne osłabienie czytelnictwa prasy rozrywkowej i mło
dzieżowej na korzyść prasy wzbogacającej wiedzę czytelnika 16). 

") R. N i e s i a k o w s k i : Zainteresowania kulturalne młodzieży szkół wyższych, Studia Pe
dagogiczne, t. IX, nr 4, 1961, s. 33. 

") S. F 1 а к ó w n a: op. cit., s. 63. 
") Wł. K o b y l a ń s k i , op. cit., s. 66. ,l) J. A d о 1 f : Struktura czytelników 6 czasopism społeczno-kulturalnych, OBP Kraków 

(archiwum). 
") J. P o m o r s k i : Krakowscy licealiści jako czytelnicy prasy, Zeszyty Prasoznawcze, 

nr 4/1961, s. 57. 

7* 
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W badaniach nad strukturą kręgu czytelników Kuriera Lubelskiego czytelnicy 
najmłodsi szczególnie interesują się wiadomościami z kraju i ze świata, grupą zaś 
najbardziej interesującą się tą tematyką byli uczniowie i studenci. Również te bada
nia wykazały, że młodzież w wieku do 17 lat najbardziej interesuje się powieściami 
podróżniczymi, wojennymi oraz partyzanckimi, drukowanymi w odcinkach 17). 

Interesująco przedstawiają się wyniki badań nad czytelnictwem dzienników szcze
cińskich. Czytelnicy w wieku 15—18 lat najbardziej interesowali się kroniką mili
cyjną, sportem, tematyką kulturalną oraz młodzieżową, a także, co szczególnie cie
kawe, publikacjami określonymi w ankiecie jako artykuły „omawiające krajową 
i zagraniczną działalność rządów różnych krajów na świecie". Podobnie kształtowały 
się zainteresowania młodzieży w wieku 19—24 lat z tym, że tutaj dominowało zain
teresowanie tematyką obyczajową 18). 

Wspomniane wyżej wyniki wskazywałyby, że młodzież nie traktuje prasy wyłącz
nie jako źródła rozrywki. Potwierdzałyby to także starsze badania Instytutu Książki 
i Czytelnictwa, wskazujące na duże zainteresowanie wiadomościami politycznymi ze 
świata już wśród młodzieży w wieku 14—17 lat i również w wieku 18—24 lat, a także, 
choć nieco mniejsze, wiadomościami politycznymi z Polski i sprawami oświaty i wy
chowania 19). 

Badania te świadczą też o wielkiej popularności prasowych materiałów literackich. 
Młodzież w wieku 14—17 lat dostarcza najgorliwszych czytelników odcinków powie
ściowych. 

Niektóre uwarunkowania 

Młodzież nie jest grupą jednolitą i zjawisko czytelnictwa prasy w obrębie tej 
grupy również nie jest jednolite. Rzecz zrozumiała, że obok wieku — czynnikiem 
kształtującym czytanie prasy jest przede wszystkim płeć. Stąd różnice silnie wystę
pujące we wszystkich badaniach między zainteresowaniami czytelniczymi chłopców 
i dziewcząt. Chłopcy np. znacznie bardziej interesują się techniką, dziewczęta — modą. 

Znaczny wpływ na model czytelnictwa młodych ludzi ma środowisko domowe. Ba
dania warszawskie stwierdzają пр., że Express Wieczorny najliczniej czyta młodzież 
pochodzenia chłopskiego i robotniczego, a najmniej młodzież ze środowiska inteli
gencji twórczej. Zycie Warszawy czytają najliczniej dzieci inżynierów i techników, 
w mniejszym stopniu dzieci urzędników. Pewne różnice pod wpływem środowiska 
zarysowują się też w czytelnictwie czasopism. Przekrój, Świat i Szpilki są mniej 
poczytne wśród młodzieży pochodzenia chłopskiego, robotniczego i rzemieślniczego. 
Bardziej natomiast niż w środowiskach inteligenckich poczytna jest Przyjaciółka, 
Przegląd Sportowy, Sportowiec, Film, Ekran i Kulisy 20). W badaniach krakowskich 
stwierdzono, że na poczytność dzienników główny wpływ ma nie zainteresowanie 
młodzieży, lecz środowisko domowe. Hipotezę tę potwierdzałby fakt. że poczytność 
Gazety Krakowskiej wyraźnie wzrastała w grupach młodzieży pochodzenia robotni
czego i chłopskiego21). Wpływ środowiska domowego na poczytność czasopism jest 
mniejszy i wyraźnie zaznacza się w odniesieniu do czasopism ogólnie bardzo poczyt
nych w określonych środowiskach. Np. zasięg Przekroju jest mniejszy wśród mło
dzieży pochodzenia robotniczego i chłopskiego, a odwrotnie rysuje się zasięg Przy
jaciółki. 

„Filipinka" — i co dalej? 

Przystąpmy teraz do omówienia roli prasy młodzieżowej. W badaniach warszaw
skich nad młodzieżą licealną okazało się, że w środowisku objętym badaniami Sztan
dar Młodych pod względem poczytności znajduje się wśród innych dzienników do>-
piero na trzecim miejscu, przy czym jest trzykrotnie mniej poczytny niż Express 
Wieczorny i niemal tak samo poczytny jak najpoważniejszy z dzienników — Trybuna 
Ludu (Express — 91,3%, Sztandar — 28,4%, Trybuna Ludu — 26,6%). 

") J. A d o 1 f : Czytelnicy Kuriera Lubelskiego, OBP Kraków (archiwum). ,8) Czytelnicy dzienników szczecińskich, OBP Kraków (materiały w opracowaniu). 
") J. K o ł o d z i e j s k a : O roli biblioteki książki i prasy. Bibl. Nar. Inst. Książki i Czytelń., 

Warszawa, 1962. 
*•) S. F 1 а к ó w n a: op. cit., s. 60—62. 
") Wł. K o b y l a ń s k i : op. cit., s. 79—80. 
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Na liście poczytności tygodników, Dookoła Świata znalazło się na trzecim, Filipinka 
na czwartym miejscu, Młody Technik na piętnastym, Młodzież Świata na siedemna
stym, Na Przełaj na dziewiętnastym, Nowa Wieś na czterdziestym drugim 22). 

Podobny obraz przyniosły wcześniejsze badania wśród młodzieży szkół krakow
skich 23). 

Z drugiej strony np. z badań nad publicznością Katowic wynikało, że wśród ka
towickich czytelników reprezentujących wszystkie grupy wieku, Dookoła Świata 
znalazło się na liście poczytności na czwartym miejscu, Filipinka na trzynastym u). 

Z badań nad czytelnictwem Dookoła Świata i Nowej Wsi wynika wyraźnie, że 
Dookoła Świata nie spełniało roli pisma młodzieżowego w o wiele większym stopniu, 
niż inne magazyny ilustrowane. Np. w woj. łódzkim czytelnicy Dookoła Świata 
w wieku do 18 lat stanowili tylko 11%, a czytelnicy w wieku powyżej 25 lat — 69%. 
Zbliżone proporcje zaobserwowano wśród czytelników Dookoła świata w woj. wro
cławskim. Czytelnicy Nowej Wsi w woj. wrocławskim w wieku do 18 lat stanowili 
8,6%, w wieku powyżej 25 lat — 60%. W woj. łódzkim Nowa Wieś była w większym 
stopniu czytywana przez młodzież, ale jednak czytelnicy w wieku do 18 lat stanowili 
20,1%, a czytelnicy w wieku powyżej 25 lat — blisko 40% 25). 

Porównajmy teraz te wielkości ze strukturą czytelników magazynów bynajmniej 
nie redagowanych jako młodzieżowe: Przyjaciółki, Panoramy, Przekroju. Katowickie 
badania wykazały, że Przyjaciółka ma 13,8% czytelników w wieku od 18—24 lat, Pa
norama — 22,5%, a Przekrój — 21,2%. 

Badania nad czytelnictwem młodzieży we wsi Rudno wykazały, że najpoczytniejsza 
jest Przyjaciółka; Nowa Wieś znalazła się na piątym miejscu z przeszło dwukrotnie 
mniejszą poczytnością. Badania nad czytelnictwem dzieci i młodzieży wykazały naj
większą spośród tych czasopism poczytność Przyjaciółki i Przekroju; Dookoła Świata 
znacznie im ustępowało i znalazło się dopiero na piątym miejscu.26) 

Są to oczywiście materiały wyrywkowe, lecz dość jednoznaczne w swojej wymowie: 
— prasa młodzieżowa stanowi tylko pewną niewielką część całej prasy czytywanej 

przez młodzież; 
— prasa młodzieżowa ma również znaczny procent czytelników w starszych gru

pach wieku. 
Z punktu widzenia wpływu prasy na młodzież wydaje się więc, że wśród ogółu 

młodzieży dominuje raczej wpływ prasy dla dorosłych. Młodzieżowa specjalizacja 
prasy jest w tej sytuacji w znacznym stopniu fikcyjna. 

Powstaje pytanie: czy młodzież nie odczuwa potrzeby otrzymywania swojej wła
snej prasy? Jakie są przyczyny istniejącej sytuacji? Trzeba pamiętać, że kształtuje 
się ona w warunkach ograniczeń nakładów wielu wydawnictw. Jednym z czynników 
z pewnością jest trudność uzyskania żądanych czasopism. W niektórych środowiskach 
przeszło 30% prasy, docierającej do młodzieży, kupują lub prenumerują rodzice, jak 
wynikło z badań warszawskich. W materiałach krakowskich przeszło 70% czytywanej 
przez uczniów prasy (zarówno dzienników jak i czasopism) prenumerowali lub kupo
wali rodzice. Wydaje się, że potrzeba stworzenia wydawnictw specyficznie młodzie
żowych jest w tej chwili sprawą otwartą i godną zbadania. W wielu innych krajach 
prasa specyficznie młodzieżowa cieszy się ogromnym powodzeniem wśród czytelni
ków, dla których jest przeznaczona. W Polsce rolę tę spełnia Filipinka w odniesieniu 
do dorastających dziewcząt, ale jest rzeczą wątpliwą, czy wszystkie potrzeby są już 
w ten sposób zaspokojone w dostatecznym stopniu. 

II 

Niektóre zagadnienia wpływu prasy na młodzież 

W części pierwszej spróbowaliśmy przedstawić pobieżnie skalę interesującego nas 
zjawiska. Z przytoczonych faktów wynikało niedwuznacznie, że kontakt młodzieży 
z prasą jest bardzo szeroki, zróżnicowany, że uczestniczy w nim młodzież różnych 

") S. F l a k ó w n a : op. cit., s. 59. 
") W. K o b y l a ń s k i : op. cit., s. 66. 
") J. K a d z i e l s k i : op. cit., s. 67. 
") J. W a n a t o w i с z: Czytelnicy Dookoła Świata i Nowej Wsi, OBP Kraków (archiwum), 

tab. 15—52. 
") S. S i e k i e r s k i : Co czyta młodzież w Rudnie, Wieś Współczesna, 1960, nr 10, s. 29. 
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kategorii i różnych środowisk, z drugiej strony — bardzo zróżnicowany wachlarz 
dzienników i czasopism. Wydaje się, w świetle przeprowadzonych dotychczas badań, 
że młodzież jest nawet gorliwszym czytelnikiem prasy niż większość kategorii star
szych obywateli. 

W tej sytuacji bardzo interesująca staje się sprawa wpływu prasy na młodzież. 
Powszechność kontaktu z prasą jest pierwszym warunkiem wywierania tego wpływu. 
Jak widzieliśmy — warunek ten jest u nas spełniany w bardzo wysokim stopniu. 
Warto więc zorientować się, jakie są możliwości wpływu młodzieży na prasę, jakie 
kierunki oddziaływania. Badania różnego typu rzucają pewne światło na to zagad
nienie. 

Bez wątpienia zaufanie do nadawcy, przekonanie o wiarygodności przekazywanych 
treści, jest warunkiem wywierania skutecznego wpływu przez środki masowe. W jed
nym z badań OBOP stwierdził, że z wiekiem rośnie tendencja do ocen negatywnych 
prasy.27) Gdyby wnioskować z tego, że młodzież ma większe zaufanie do prasy niż 
starsi, można by odnieść dane z nielicznych dotychczas badań na temat wiarygodności 
do czytelnika młodzieżowego, zakładając, że w tej grupie wskaźniki są wyższe niż 
w całej próbie. Według sondażu OBOP 66,1% warszawiaków oceniało prasowe infor
macje z kraju jako wszystkie lub przeważnie prawdziwe. 

• 
Od czego zależy zaufanie do prasy? 

Referując poglądy i opinie młodzieży o prasie, autor badań nad czytelnictwem szkół 
warszawskich zwraca uwagę na bardzo często występujący postulat obiektywizmu: 
„Gazety powinny podawać to co przynosi życie, pisać prawdę, zamieszczać konkretne 
i prawdziwe wiadomości o sytuacji w Polsce..., młodzież żąda prawdy o wszj'stkim 
twierdząc, że jest jej dotąd w prasie za mało". „Więcej treści, a mniej wody i drętwej 
mowy" — napisał jeden z uczestników ankiety. Charakterystyczne jest również — 
pisze autor — że młodzi czytelnicy chcą, aby podawane wiadomości nie były wy
olbrzymiane, aby w gazetach było mniej plotek, niesprawdzonych sensacji i kaczek 
dziennikarskich. Mimo największej poczytności Expressu Wieczornego, jego młodzie
żowi czytelnicy wytykają mu podawanie niesprawdzonych wiadomości, które nazy
wają „bajaderami" 28). Opracowanie pytań otwartych z około 2 tys. kwestionariuszy 
OBP z badań w latach 1959—1963 wskazało, że czytelnicy postulują krytykę w prasie 
zwalczającą negatywne przejawy życia społecznego, domagają się, by prasa pisała 
w sposób otwarty, znała dobrze postulaty i dążenia ludzi pracy, umożliwiała czytel
nikowi wyrobienie samodzielnego stanowiska w różnych sprawach poprzez zapozna
wanie się z przeciwstawnymi poglądami i konfrontację tych poglądów.29) 

Prasa — źródło wiedzy 

Jest rzeczą znamienną, że w większości badań socjologicznych, dotyczących naj
rozmaitszych aspektów życia społecznego, prasa pojawia się jako jeden z czynników 
określających sytuację lub wpływających na przemiany. Jest to zupełnie zrozumiałe. 
Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że we współczesnym cywilizowanym społeczeń
stwie, środki masowej komunikacji systematycznie przenikają do wszystkich środo
wisk społecznych i poprzez przekazywane informacje, poglądy, oceny, poprzez narzu
cane systemy wartości, wpływają na ludzkie postawy i zachowania. Jeśli więc mó
wimy o czytelnictwie prasy wśród młodzieży, nie możemy pominąć tego aspektu. 
Informacje o czytywanych tytułach, treściach, są stosunkowo najłatwiejsze do zdo
bycia dla badacza, lecz zarazem są tylko niewielką częścią całego skomplikowanego 
zagadnienia. Można tu wykorzystać znaną analogię z górą lodową — ten typ infor
macji o czytelnictwie prasy odpowiada części góry znajdującej się nad powierzchnią 
morza, najdogodniejszej dla obserwacji, ale i będącej niewielką jej częścią. 

Zróżnicowany, wielokierunkowy wpływ prasy wychodzi na jaw w toku rozmaitych 
badań socjologicznych, dotyczących młodzieży. W badaniach nad stosunkiem młodych 
robotników do zawodu i nauki stwierdzono, że w pewnym procencie przypadków 

") A. S i c i ń s k i : Społeczne uwarunkowania czytelnictwa prasy i słuchania radia, OBOP, 
Warszawa 1962. 

ss) S. F l a k ó w n a : op. cit., s. 77—78. 
г") J. A d o l f . T. R e g u ł a : Czytelnicy o swoich gazetach, Zeszyty Prasoznawcze, nr 3/1964, 

s. 142—152. 
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środki masowego przekazu, w tym również i prasa, wywarły wpływ na wybór za
wodu, np. dotyczyło to 5,8ю/о robotników w wieku od 16—18 lat.30) Kultura i Zycie 
przytacza obserwacje na temat wpływu lektury gazety zakładowej na zwiększenie 
czytelnictwa książek w zakładowej bibliotece.1'1) Badania OBP nad czytelnictwem 
prasy na wsi wykazały, że dla młodzieży gospodarującej prasa jest trzecim, po szko
leniu i radiu, źródłem uzupełniania fachowej wiedzy rolniczej.32) Bardzo obszerne 
materiały na temat wpływu prasy dostarcza opracowanie OBP na temat czytelnictwa 
prasy w Nowej Hucie. Materiały statystyczne w tym opracowaniu nie wyodrębniają 
w tej mierze kategorii wieku, wskazują jednak bardzo wysoki udział młodszych grup 
wieku w czytelnictwie, mamy więc prawo przypuszczać, że różne rodzaje wpływu 
prasy dotyczą przynajmniej części młodzieży. Autor wskazuje na prasę jako czynnik 
pomagający w pracy zawodowej, wpływający na prowadzenie gospodarstwa domo
wego, higienę, troskę o zdrowie, wychowanie dzieci, a także czynnik pomocny w roz
wiązywaniu sytuacji konfliktowych, najczęściej w miejscu pracy, poprzez porady 
i informację prawną. Wyniki badań nowohuckich wskazują wyraźnie, że prasa od
grywa niepoślednią rolę w procesie adaptacji tysięcy rodzin robotniczych przeniesio
nych ze wsi w zupełnie nowe warunki pracy w przemyśle i życia w wielkim mieście. 
Społeczność nowohucka wybierała z prasy elementy innego, nowego dla niej stylu 
życia.33) 

Badania nad czytelnictwem wśród młodzieży licealnej w Krakowie pozwoliły 
stwierdzić, że prasa jest źródłem dodatkowej wiedzy uzupełniającej program szkolny. 
Np. najczęściej pomaga przy nauce geografii, także języka polskiego i historii, a na
wet przedmiotów ścisłych. Autor stwierdza, że wiedza nabyta w szkole ułatwia re
cepcję treści czytanych artykułów, stają się one bliższe i bardziej zrozumiałe; czy
tanie zaś ich pogłębia zainteresowanie ucznia, ułatwia orientację w niektórych przed
miotach, sprawia, że dana lekcja staje się mniej sucha i bardziej ciekawa.34) 

Prasa a ideały młodzieży 

Biorąc pod uwagę tak intensywny kontakt młodzieży z prasą, jaki przedsta
wiono na wstępie, nie można wykluczyć istotnego wpływu prasy na kształtowanie się 
form życia młodzieży we wszystkich dziedzinach. Do najciekawszych i najistotniej
szych zagadnień należy tu z pewnością wpływ treści przekazywanych przez prasę na 
wartości i cele wybierane przez młodzież.35) Badania OBP nad wzorami sukcesu życio
wego młodzieży warszawskiej wykazały, że młodzież stołeczna nieporównanie bar
dziej niż to sądzili publicyści ceni życiową stabilizację, a najpopularniejsze cele ży
ciowe to ciekawa praca i szczęście rodzinne. Warto tutaj przypomnieć dalsze szcze
góły tych badań. Tylko znikoma część warszawiaków wybrała, a przeważająca część 
odrzuciła, cyganeryjny wzór życiowy reprezentowany przez bohatera, który żywi po
gardę dla uznanych wartości norm ludzkiego działania, nie znosi żadnych skrępowań 
i obowiązków, gotów za to płacić wszelkimi ziemskimi wartościami. Wzór pogoni za 
pieniądzem — wybrała 1U badanych, a odrzuciło go zaledwie parę procent. Wzór 
życia spokojnego, w którym spokój równa się szczęściu, a poczucie należenia do 
grupy, zgodności z jej celami i normami jest warunkiem spokoju, wzór życia spo
kojnego i zapewniającego życie rodzinne — wybrała Vs warszawskiej młodzieży. Więk
szość młodych warszawiaków, wybrała wzór życia „z pasją", zawierającego m. in. ta
kie elementy, jak twórcze nowatorskie działanie społeczne, ciekawa praca, osiągnięcia 
twórcze, sława, poszukiwanie bardziej trwałych, „szlachetniejszych" wartości.36) 

Otóż byłoby rzeczą niezmiernie interesującą i pożyteczną zorientować się w jakim 
stopniu prasa ma wpływ na kształtowanie się tych ideałów życiowych młodzieży. Nie 
wydaje się, by można przypuścić tutaj zupełny brak wpływu prasy. Pewne sugestie 
może nasuwać w tej mierze opracowanie OBP, dotyczące jednego z najpopularniej
szych wśród młodzieży magazynów, a mianowicie Przekroju z lat 1958/59.37) Autor 

S0)J. M a l a n o w s k i : Stosunek młodych robotników do zawodu i nauki, OBOP Warszawa, 
1960. J1) E. A p o l l o : Przez gazety zakładowe do czytelników, Kultura i Zycie, nr 5, 1961. S2) A. O l s z e w s k a , W. M a k a r c z y k : op. cit. 33) W. K w a ś n i e w i c z : Czytelnictwo prasy w N. Hucie, OBP Kraków, 1964, s. 190—218. 

") W. K o b y l a ń s k i : op. cit., s. 82. 
'5) W. M a l a n o w s k i : op. cit. • 3e) Z. B a u m a n : Wzory sukcesu życiowego młodzieży warszawskiej, w: Młodzież epoki prze

mian, Nasza Księgarnia, Warszawa 1965, s. 25—53. 
") I. K r a s i c k i : Analiza Przekroju, OBP Kraków (archiwum). 
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badań przeprowadził wówczas analizę modelu społeczno-obyczaj owego proponowa
nego przez Przekrój. 

Przedstawiony tam model dotyczy okresu o rok tylko wyprzedzającego badania 
nad ideałami życiowymi warszawskiej młodzieży. Czy można wykluczyć związek 
między tym modelem, lansowanym przez poczytny także wśród młodzieży magazyn, 
a wzorem pogoni za pieniądzem, który wybrał co czwarty młody warszawianin? 
Może tak, a może nie. 

Jesteśmy jak najbardziej dalecy od zakładania prymitywnych, bezpośrednich 
związków między treścią prasy a kształtowaniem się idfeałów młodego pokolenia. 
Współcześni badacze są na ogół zdania, że bezpośredni wpływ treści przekazywanych 
przez środki masowe na ludzkie działanie, niemal w ogóle nie występuje. Np. nie 
można mówić o tym, że oglądanie w telewizji nawet bardzo intensywne, scen gwałtu 
i dokonywanych przestępstw sprawia, że dziecko staje się młodocianym przestępcą. 
Natomiast, w pewnych szczególnych przypadkach, przy określonych cechach osobo
wości dziecka i jego określonej sytuacji życiowej, programy tego typu mogą stać się 
jednym z czynników wywołujących agresję. 

Zapewne podobnie ma się sprawa z wpływem Przekroju. Niektóre treści lanso
wane w okresie badań-przez Przekrój być może wzmacniały tylko inne wpływy i ten
dencje, jak wpływ środowiska społecznego — domu, typu szkoły (nie jest tajemnicą, 
że istnieją szkoły elitarne, w których panuje snobistyczna atmosfera), grupy mło
dzieżowej oraz wpływ pewnych cech psychiki. 

Oczywiście nie jest tylko zbiegiem okoliczności, że zastanawiając się nad wpływem 
prasy, wybraliśmy Przekrój. Zbieg okoliczności polega na tym, że to właśnie Przekrój 
został zbadany m. in. pod kątem proponowanego modelu społeczno-obyczajowego. Jest 
bardzo prawdopodobne, że analogiczna analiza np. Przyjaciółki, również bardzo po
czytnej wśród młodzieży, wykazałaby zbieżność między modelem lansowanym przez 
Przyjaciółkę, a np. wzorem życia spokojnego, wybranym przez co piątego młodego 
mieszkańca Warszawy. Można by się też zastanawiać nad tym, jakie wzory przedsta
wiane przez prasę są zbieżne z powszechnie wybranym przez warszawską młodzież 
wzorem życia „z pasją". W całej prasie przecież sporo miejsca poświęca się ludziom, 
którzy odznaczyli się właśnie nowatorskim działaniem społecznym, twórczymi osią
gnięciami, słowem — zdobyli te wartości, do których przecież powszechnie dąży mło
dzież, jak wynikało z warszawskich badań. 

Przedstawiony przykład miał tylko wykazać sens i potrzebę badań, które wyja
śniłyby istotę i prawidłowości wpływu prasy na młodzież we współczesnych polskich 
warunkach. Z punktu widzenia socjologa, sens takich badań polegałby głównie na 
rozszerzeniu zakresu naukowego poznania. Z punktu widzenia instytucji i organizacji, 
stawiających sobie określone cele wychowawcze, badania takie niewątpliwie przy
czyniłyby się do skuteczniejszego posłużenia się prasą w procesie wychowania. 



ANDRZEJ DELORME 
ALEKSANDER PECZENIK 

ANKIETA 
O WIEDZY POLITYCZNEJ PRZYRODNIKÓW 

I 

Z początkiem marca 1965 roku rozpoczęło działalność Międzywydziałowe 
Studium Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownic
twem prof. Kazimierza Opałka. Działalnością Studium objęto na początek 
studentów Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, jak też Wydziału Matema
tyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz odpowiednich wy
działów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie — z następujących lat 
studiów: IV roku Biologii, IV roku Geografii, V roku Matematyki, IV roku 
Fizyki, V roku Chemii UJ, a także studentów czwartych lat odpowiednich 
kierunków WSP. 

Kierownictwo Studium postanowiło przeprowadzić na początkowych za
jęciach ankietę wśród objętych jego działalnością dydaktyczną studentów. 
Ankieta miała na celu ustalenie poziomu wiedzy politycznej ankietowa
nych, jak też ich postulatów pod adresem nowowprowadzonego przedmiotu. 

Ankietą objęto wszystkich studentów obecnych na zajęciach w następu
jących liczbach: 69 studentów Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UJ, 63 studentów 
Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi UJ, oraz 24 studentów WSP. Ponieważ 
ci ostatni tworzą na zajęciach jedną grupę nie przeprowadzono wśród nich 
rozbicia na wydziały.*) 

Omawiana w dalszym ciągu ankieta dzieli się merytorycznie na dwie 
części: celem części pierwszej jest sondaż wiedzy politycznej studentów, 
a celem części drugiej — ustalenie ich zainteresowań problematyką poli
tyczną, oraz ich ewentualnych dezyderatów, dotyczących tematyki zajęć. 
Poniższe omówienie wyników ankiety koresponduje z wspomnianym po
działem. 

*) Rozpoczęte w ub. roku akademickim badania są kontynuowane. Z początkiem roku akad. 
ankieta ta nieco zmodyfikowana, została znowu rozprowadzona pomiędzy nowymi rocznikami 
studenckimi, objętymi nauczaniem podstaw nauk politycznych. W drugim semestrze — odpo
wiednio zmodyfikowana została powtórzona, a zebrany tą drogą materiał znajduje się w opra
cowaniu. 
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Należy w tym miejscu wyjaśnić, że ankieta nie stanowi bynajmniej 
realizacji wszechstronnego badania socjologicznego. Stąd też pomija takie 
cechy ankietowanych, jak płeć, pochodzenie i warunki środowiskowe, czy 
inne okoliczności normalnie interesujące badacza socjologa. Założeniem 
omawianej tu ankiety było dostarczenie pewnego zasobu informacji o sta
nie wiedzy politycznej i politycznych zainteresowań objętych nauczaniem 
studentów, informacji przydatnych dla właściwego zaprogramowania zajęć. 
Mimo że kształt ankiety wyznaczyły potrzeby dydaktyki, zebrany przy jej 
pomocy materiał rzuca pewne światło na stan wiedzy i zainteresowań spra
wami społeczno-politycznymi młodzieży studiującej nauki przyrodnicze, 
jak też źródła, z których ta wiedza jest czerpana, a ewentualne zaintere
sowania pobudzane. 

II 

Rozpoczynamy od kolejnego omówienia grupy pytań, dotyczących wiedzy poli
tycznej wykazywanej przez 156 ankietowanych. Omówienie poniższe zawierać będzie 
opis wyników przeprowadzonego sondażu, a także krótki komentarz do poszczegól
nych pozycji. Komentarz zbiorczy, a także dgólne wnioski i refleksje — podane będą 
oddzielnie na końcu niniejszego opracowania. 

P y t a n i e 1: Proszę podać nazwisko autora i tytuł publikacji (artykułu, książki) 
o problematyce społeczno-politycznej, która Panią (Pana) w ostatnim okresie szcze
gólnie zainteresowała. 

Na 156 respondentów, 24 udzieliło odpowiedzi, wymieniając 28 pozycji na nastę
pujące tematy: wewnętrzna problematyka gospodarcza PRL — 2; wewnętrzna pro
blematyka społeczno-polityczna PRL — 2; problematyka krajów trzeciego świata — 6 
(w tym 5 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UJ); problematyka innych krajów socjalistycz
nych — 2; problem niemiecki — 1; sprawy kościoła i religii — 6 (w tym 5 z Wydziału 
Biologii i Nauki o Ziemi UJ); zabójstwo Kennedy'ego — 6; ogólna problematyka nauk 
społecznych — 3. 

Godny uwagi jest fakt, że jeden ze studentów Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UJ wy
mienił dwie książki obcojęzyczne. Uderza natomiast, że na omawiane pytanie nie 
udzielił konkretnej odpowiedzi ani jeden student WSP. 

P y t a n i e 2: Proszę podać tytuły czytanych tygodników. 
Najpoczytniejszym okazał się tygodnik Przekrój, który wymieniło 108 respondentów 

(w tym 51 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., 40 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, oraz 
17 z WSP). Politykę podało 71 zapytanych (w tym 27 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., 
37 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi i 7 z WSP). Zwraca uwagę fakt, że stosunek 
między czytelnictwem Przekroju i Polityki wynosi na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. 
51 : 27, na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi 40 :37, zaś na WSP — 17 : 7. Tak więc 
w zestawieniu z najpoczytniejszym Przekrojem — czytelnictwo Polityki zdaje się 
być największe na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi, a najmniejsze — na WSP. Jest 
tak oczywiście w świetle d e k l a r a c j i studentów. Wiarygodność tych deklaracji 
będziemy jeszcze mieli okazję omawiać. Jest to zagadnienie o tyle interesujące, że 
czytelnictwo Polityki można by uznać za pewien miernik zainteresowań problematyką 
społeczno-polityczną. 

Oprócz dwóch wyżej wspomnianych — wymieniano w odpowiedziach tygodniki 
następujące: Dookoła Świata — 65 ankietowanych, Kultura — 24, Świat — 17, Ty
godnik Powszechny — 18, oraz inne, jak np. Panorama, Kobieta i Życie, Radar, Ku
lisy, Filipinka itd. Nie podajemy danych liczbowych dotyczących czytelnictwa tych 
ostatnich czasopism, ponieważ są one nieistotne z punktu widzenia celu niniejszego 
opracowania. 
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P y t a n i e 3: Czy czytała Pani (Pan) jakieś publikacje (artykuły, książki), jakie 
i gdzie drukowane: 

a) o zabójstwie Kennedy'ego — 45 studentów; 
b) o wydarzeniach w Kongu — 7 — wyłącznie z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. ; 
c) о Soborze Watykańskim — 32, w tym 24 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi; 
d) o sytuacji w międzynarodowym ruchu robotniczym — 5; 
e) o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej — 9. 
Nie uwzględniono odpowiedzi gołosłownych w rodzaju „czytałem w prasie", „czy

tałem w Przekroju" itp. Zauważyć należy, że spośród uwzględnionych odpowiedzi 
„niegołosłownych" nie ma ani jednej pochodzącej od studenta WSP. Przytoczone 
liczby dają podstawę również do innych refleksji. „Prowadzi" sprawa tak specy
ficzna — jak zabójstwo Kennedy'ego. Drugie miejsce zajmuje problematyka Soboru 
Watykańskiego, przy czym charakterystyczne jest, że wywołuje ona zainteresowanie 
w pierwszym rzędzie studentów Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi. 

P y t a n i e 4: Proszę podkreślić dwa tematy, o których ma Pani (Pan) najmniej
sze wiadomości: 

a) perspektywy przekształceń państwa socjalistycznego — 78 ankietowanych; 
b) węzłowe zagadnienia polityki zagranicznej PRL — 30; 
c) problem niemiecki po drugiej wojnie światowej — 7; 
d) stosunki własnościowe w PRL — 49; 
e) dochód narodowy w PRL, czynniki jego wzrostu i zasady podziału — 60; 
f) problemy międzynarodowego ruchu robotniczego — 55. 
Można odnieść wrażenie, że studenci najmniej wiedzą o sprawach najbardziej ich 

dotyczących, to jest o problematyce wewnętrznej PRL (punkty d, e) oraz o perspekty
wach państwa socjalistycznego, w którym przecież żyją. Jednakże taki wniosek byłby 
powierzchowny, o czym jeszcze będzie mowa. 

P y t a n i e 5: Proszę wpisać nazwiska przywódców wymienionych państw: 
ZRA — 135 odpowiedzi prawidłowych, jedna błędna; 
Indonezja — 112 odpowiedzi prawidłowych, 7 błędnych; 
Korea Płn. — 39 odpowiedzi prawidłowych, 5 błędnych; 
Ghana — 81 odpowiedzi prawidłowych; 
Algeria — 111 odpowiedzi prawidłowych. 
Omawiając odpowiedzi z poszczególnych kierunków studiów trzeba tylko pod

kreślić fakt, że wśród prawidłowych na pytanie o nazwisko przywódcy Korei Płn. nie 
było ani jednej pochodzącej od studenta WSP, zaś wśród prawidłowych odpowiedzi 
na pytanie o nazwisko przywódcy Ghany — figuruje tylko 5 udzielonych przez stu
dentów tej uczelni. Zdaje się to potwierdzać dotychczasowe sugestie o stosunkowo 
najmniejszej orientacji tych ostatnich w problematyce społeczno-politycznej. Drugie 
warte zasygnalizowania zagadnienie, to zdecydowanie najmniejsza liczba prawidło
wych odpowiedzi dotyczących Korei Płn. Ponieważ wśród wymienionych państw 
Afryki i Azji — tylko to jedno jest państwem socjalistycznym, sprawa powyższa 
może zasługiwać na uwagę. 

P y t a n i e 6: Proszę wymienić nazwy partii i stronnictw politycznych w PRL. 
Udzielono 115 odpowiedzi prawidłowych (w tym 38 z Wydziału Biologii i Nauki 

o Ziemi, 57 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. i 20 z WSP), 20 odpowiedzi niepełnych, oraz 
9 odpowiedzi błędnych. Warto zauważyć, że stosunek odpowiedzi prawidłowych do 
ogólnej liczby zapytanych wynosi na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. — 57 :69, na Wydziale 
Biologii i Nauki o Ziemi — 38 :63, zaś na WSP — 20 : 24. W omawianej problematyce 
n a j w i ę k s z ą orientację zdają się więc wykazywać studenci WSP, niewiele mniej
szą — studenci Mat.-Fiz,-Chem., a wyraźnie najmniejszą — studenci Wydziału Bio
logii i Nauki o Ziemi. 

Za odpowiedź prawidłową uznajemy odpowiedź podającą nazwy wszystkich pol
skich partii i stronnictw politycznych, a ponadto nie wskazującą błędnie innych 
organizacji. Za odpowiedź niepełną uważamy odpowiedź, która podaje prawidłowo 
nazwy nie wszystkich partii i stronnictw politycznych, ale nie podaje nazw błędnych. 
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P y t a n i e 7: Proszę określić charakter ugrupowań Znak i Pax. 
Udzielono 16 odpowiedzi pełnych, 90 odpowiedzi niepełnych i 13 odpowiedzi błęd

nych. Za odpowiedź pełną uważamy tę, która nie ograniczała działalności Paxu 
i Znaku do jednego jej fragmentu, np. działalności wydawniczej. Stanowiące przytła
czającą większość — odpowiedzi niepełne, z reguły wskazywały właśnie na ten 
ostatni moment. 

P y t a n i e 8 : Proszę wymienić kraje kapitalistyczne, w których istnieją najsil
niejsze partie komunistyczne. 

Udzielono 98 odpowiedzi prawidłowych, tj. wymieniających partię francuską i wło
ską (w tym 56 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., 36 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi 
i 6 z WSP). 20 odpowiedzi było niepełnych (tj. wymieniających tylko jedną z tych 
partii), oraz 30 odpowiedzi błędnych. 

Ciekawe jest, że stosunek odpowiedzi prawidłowych do ogółu ankietowanych z da
nego kierunku wynosi dla Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. 56 : 69, dla Wydziału Biologii 
i Nauki o Ziemi — 36 :63, zaś dla WSP — 6 : 24. Jak widać, w tej sprawie najlepsza 
jest orientacja u studentów Mat.-Fiz.-Chem., najsłabsza zaś u słuchaczy WSP. 

P y t a n i e 9: Proszę wymienić główne partie polityczne Anglii i podkreślić rzą
dzącą partię. 

Odpowiedzi pełnych padło 32, niepełnych — 84, błędnych — 17. Odpowiedź pełna 
to taka, która wymienia wszystkie trzy reprezentowane w brytyjskim parlamencie 
partie i wskazuje rządzącą. Warto zauważyć, że wśród odpowiedzi pełnych od respon
dentów z WSP pochodzi tylko jedna. 

P y t a n i e 10: Proszę wymienić partie polityczne działające w NRF. 
Odpowiedzi poprawnych udzielono 15, w tyn» tylko 4 z Wydziału Biologii i Nauki 

o Ziemi i ani jednej z WSP. Odpowiedzi niepełnych było 63, a odpowiedzi błęd
nych — 24. Za poprawną uznawaliśmy odpowiedź, która wymieniała przynajmniej 
CDU-CSU, SPD i FDP. Wśród błędnych odpowiedzi uderza pięciokrotne wskazanie 
NSDAP! 

Odpowiedzi udzielone na dwa poprzednie pytania wskazują, że orientacja w pro
blematyce politycznej czołowych krajów Europy Zachodniej — jest wśród ankietowa
nych słaba, a przy tym słabsza odnośnie NRF, niż — geograficznie bardziej odległej — 
Wielkiej Brytanii. Stosunkowo największą orientację wykazują tu studenci Mat.-Fiz.-
Chem. 

P y t a n i e 11: Jaki układ międzynarodowy przyznał Polsce Ziemie Odzyskane,, 
kiedy został zawarty. 

Odpowiedzi prawidłowych padło ogółem 65, odpowiedzi niepełnych (nie wymie
niających roku zawarcia traktatu) — 53, a odpowiedzi błędnych — 5. Stosunek odpo
wiedzi prawidłowych do ogółu zapytanych z danego kierunku wyniósł na Wydziale 
Mat.-Fiz.-Chem. 38 : 69, na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi 16 : 63, zaś na WSP — 
11 : 24. 

Najlepszą orientację wykazują tu więc studenci Mat.-P'iz.-Chem., niewiele słabszą — 
studenci WSP, zaś najsłabszą — studenci Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi. Anty
cypując końcowe wnioski zauważmy, że orientacja studentów WSP zdaje się stosun
kowo większa w zagadnieniach wewnętrznych PRL, niż w sprawach pozostałych. 
Wskazują na to także odpowiedzi udzielone na pytanie dotyczące partii i stronnictw 
politycznych w Polsce. 

P y t a n i e 12: Proszę wyjaśnić, co to jest Wspólny Rynek. 
Odpowiedzi poprawnych, tj . wskazujących liczbę krajów i charakter wspólnoty 

padło 34, odpowiedzi niepełnych — 63, błędnych — 9. Wśród odpowiedzi poprawnych 
nie było ani jednej z WSP. 

P y t a n i e 13: Proszę wyjaśnić, co to są kółka rolnicze. Odpowiedzi poprawnych 
padło 47, odpowiedzi nadto ogólnikowych w stylu „zrzeszenia chłopów polskich" — 55, 
odpowiedzi błędnych — 14. 
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III 

Po omówieniu odpowiedzi na pytania dotyczące wiedzy politycznej ankietowanych, 
przechodzimy obecnie do pytań, mających na celu ustalenie zainteresowań i postu
latów studentów. 

P y t a n i e 14: Jakie wiadomości o zjawiskach społecznych i politycznych chcia
łaby Pani (chciałby Pan) uzupełnić. 

Podając niżej liczbę postulatów, dotyczących określonych zagadnień, wymieniamy 
przed nawiasem ich liczbę ogólną, a w nawiasie kolejno liczby postulatów wysuwa
nych przez studentów Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi 
oraz WSP. Postulowano omawianie zagadnień następujących: 

— wewnętrzne zagadnienia gospodarcze PRL — 15 (3, 9, 3); 
— wewnętrzną problematykę społeczno-ustrojową PRL — 8 (1, 5, 2); 
— wewnętrzną problematykę polityczno-ustrajową — 6 (0, 3, 3); 
— problem współpracy i kontaktów gospodarczych z zagranicą (m. in. problema

tyka RWPG) — 11 (1, 10, 0);-
— zagadnienia polityki zagranicznej PRL — 21 (5, 11, 5); 
— zachowanie pokoju, współistnienie, sprawa stosunków Wschód—Zachód — 20 

(6, 8, 6); 
— problemy międzynarodowego ruchu robotniczego — 12 (4, 7, 1); 
— problematyka krajów Trzeciego Świata — 17 (2, 11, 3); 
— konflikty międzynarodowe — 8 (0, 6, 2); 
— problematyka gospodarcza i ustrojowa krajów kapitalistycznych — 6 (2, 3, 1); 
— problematyka gospodarcza i ustrojowa krajów socjalistycznych — 4 (3, 0, 1); 
— problem niemiecki po drugiej wojnie światowej — 4 (3, 1, 0); 
— sprawy kościoła i religii — 5 (2, 0, 3); 
— elementy ogólnej wiedzy o społeczeństwie — 5 (3, 1, 1). 
8 osób, odpowiadając na powyższe pytanie, zadeklarowało brak zainteresowań po

litycznych. Nie odpowiedziało na to pytanie 66 osób, w tym 39 z Wydziału Mat.-Fiz.-
Chem., 24 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, a tylko 3 z WSP. Jak z powyższego 
widać, najaktywniejszą postawę wykazali tutaj studenci WSP, dalej — studenci Wy
działu Biologii i Nauki o Ziemi, zaś najmniej aktywną — studenci Mat.-Fiz.-Chem. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną okoliczność: czterech responden
tów (wszyscy z WSP) domagało się udzielenia (w ramach przedmiotu „podstawy nauk 
politycznych") odpowiedzi na kwestię perspektyw zatrudnienia absolwentów wyższych 
uczelni. 

P y t a n i e 15: Proszę podkreślić dwa tematy najbardziej interesujące Panią 
(Pana) spośród niżej wymienionych: 

a) rola partii marksistowsko-leninowskiej w ustroju socjalistycznym — 12 pod
kreśleń ; 

b) państwo a kościół — 81 podkreśleń, w tym 30 z Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., 
41 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, 10 z WSP; 

c) zróżnicowanie ustrojów politycznych współczesnego kapitalizmu — 48 podkre
śleń; 

d) drogi rozwoju krajów Trzeciego Świata — 56 podkreśleń; 
e) polityka agrarna w Polsce Ludowej — 32 podkreślenia, w tym 20 z Wydziału 

Mat.-Fiz.-Chem., tylko 5 z Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, oraz 7 z WSP; 
f) rola RWPG dla rozwoju gospodarczego Polski — 50 podkreśleń. 
Godne uwagi wydają się być dwa momenty. Zagadnienie stosunków państwo— 

kościół budzi największe zainteresowanie wśród respondentów z Wydziału Biologii 
i Nauki o Ziemi. Stosunek liczby podkreśleń tematu 15b do ogólnej liczby respon
dentów z tego wydziału wynosi 41 :63, podczas gdy na pozostałych kierunkach sto
sunek ten odpowiednio wynosi 30 :69 dla Mat.-Fiz.-Chem., oraz 10 : 24 dla WSP. Drugi 
moment wiąże się z zagadnieniem polityki agrarnej w Polsce Ludowej (temat 15e). 
Stosunek liczby podkreśleń do ogólnej liczby respondentów wynosi tutaj 20 : 69 dla 
Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., 5 :63 dla Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi, oraz 71 :24 
dla WSP. Jak widać, wyróżnia się tutaj małym zainteresowaniem Wydział Biologii 
i Nauki o Ziemi. 
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Czterech respondentów w odpowiedziach na różne pytania dało wyraz postawie 
opozycyjnej wobec przedmiotu „Podstawy nauk politycznych", lub wobec części jego 
problematyki. 

IV 

Analiza zebranego w ankiecie materiału pozwala na u s t a l e n i e k i l k u k o 
r e l a c j i . 

Pierwsza z nich zachodzi pomiędzy postulatami wysuwanymi przez respondentów 
w ramach odpowiedzi na pytanie 14, a kierunkiem zainteresowań przejawionym 
w odpowiedziach na pytanie 15. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii spośród 
30 studentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie 14, trzynastu postulowało obję
cie tematyką zajęć tych samych zagadnień, które skądinąd podkreślili jako intere
sujące w ramach odpowiedzi na pytanie 15. Natomiast ośmiu studentów podkreślało 
w ramach odpowiedzi na pytanie 15 inne zagadnienia, niż uprzednio postulowali 
w odpowiedziach na pytanie 14, jakkolwiek pytanie 15 podawało alternatywy zgodne 
z ich postulatami. Na Wydziale Biologii i Nauki o Ziemi spośród 39 respondentów 
odpowiadających na pytanie 14, 12 proponowało objęcie zajęciami tych samych tema
tów, które skądinąd zadeklarowali jako interesujące w odpowiedzi na pytanie 15. 
Czternastu respondentów deklarowało jako interesującą w ramach odpowiedzi na 
pytanie 15 inną tematykę, niż uprzednio postulowali w odpowiedzi na pytanie 14, 
chociaż pytanie 15 umożliwiało podkreślenie alternatyw zgodnych z ich postulatami. 
Na WSP odpowiednie liczby wynoszą: 21, 6, 3. 

Następna korelacja występuje między postulatami wysuwanymi w odpowiedzi na 
pytanie 14, a zadeklarowaną w odpowiedziach na pytanie 4 niewiedzą. Na Wydziale 
Matematyki, Fizyki i Chemii spośród 30 respondentów pytania 14 — 11 postulowało 
objęcie tematyką zajęć zagadnień, których nieznajomość zadeklarowali w odpowie
dziach na pytanie 4. Natomiast 9 respondentów przyznawało, odpowiadając na py
tanie 4 — nieznajomość innych zagadnień, niż uprzednio postulowali w odpowie
dziach na pytanie 14, jakkolwiek pytanie 4 podawało alternatywy zgodnie z ich 
postulatami. Odpowiednie liczby dla Wydziału Biologii i Nauki o Ziemi wynoszą: 
ogółem 39 respondentów pytania czternastego, 16 wypadków dodatniej korelacji mię
dzy postulatami a deklarowaną niewiedzą, oraz 15 wypadków korelacji ujemnej. 
W pozostałych 18 wypadkach nie udało się wykryć żadnej korelacji. Dla WSP sy
tuacja przedstawia się, jak następuje: na ogółem 21 respondentów pytania 14, 
w 5 przypadkach wystąpiła dodatnia korelacja pomiędzy postulatami, a deklarowaną 
niewiedzą, zaś w 3 wypadkach korelacja ujemna. 

Przytoczone korelacje zdają się wskazywać, że choć ankietowani skłonni są widzieć 
w wykładach i ćwiczeniach z zakresu „podstaw nauk politycznych" przede wszyst
kim sposobność do pogłębienia wiedzy o sprawach budzących ich szczególne zainte
resowanie, to częste są też postulaty objęcia wspomnianymi zajęciami również tema
tyki zupełnie nieznanej respondentom ankiety. 

Na koniec warto zauważyć, że tylko w 6 wypadkach na 90 respondentów pytania 14 
(z obydwu wydziałów UJ i WSP), odpowiedzi na pytania 5—13 wykazały całkowitą 
nieznajomość problematyki postulowanej w odpowiedziach na pytanie 14. 

V 

Zreferowane wyżej wyniki ankiety skłaniają do kilku refleksji: 
1. Studenci zapytywani o zagadnienia, o których uważają, że wiedzą naj

mniej, wskazują najczęściej — spośród przedstawionego im wachlarza za
gadnień — społeczno-polityczną problematykę PRL oraz perspektywę 
przekształceń państwowości socjalistycznej. Dominacja tych dwu zagadnień, 
spośród 6 przedstawionych w ankiecie, jest dość charakterystyczna. 

2. Zainteresowanie szczególne wzbudza sprawa wzajemnych stosunków 
państwa i kościoła. 
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3. Duże niewątpliwie jest zainteresowanie problematyką krajów Trze
ciego Świata. 

4. Najłatwiej przyswajana wydaje się być informacja polityczna poda
wana w kontekście także i od innej strony atrakcyjnym, a nawet niepozba-
wionym elementów sensacyjności. Świadczy o tym uderzająco wielkie 
zainteresowanie sprawą zabójstwa Kennedy'ego, oraz wyjątkowa poczyt-
ność Przekroju. 

Powyższa ankieta pomyślana była jako pomoc przy projektowaniu za
jęć dydaktycznych, poświęconych podstawom nauk politycznych. Jednakże 
jej wyniki mogą być interesujące także i z szerszego punktu widzenia. 
Wykłady i ćwiczenia z nowo wprowadzonego przedmiotu nie mogą i nie 
powinny być jedynym źródłem wiedzy politycznej studentów. Poważną 
rolę w tym zakresie ma do spełnienia prasa i inne środki masowej infor
macji. Postulat przystosowania informacji prasowej do wiedzy i oczekiwań 
czytelników jest truizmem, zaś w ośrodkach uniwersyteckich niebagatelny 
odsetek czytelników prasy stanowią właśnie studenci. 



WŁADYSŁAW ZEMANEK 

SŁUŻBA ZDROWIA I PRASA 

Autor jest doktorem medycyny, który przez około 5 lat pilnie 
śledził co prasa pisała na temat służby zdrowia, a szczegól
nie — wykroczeń w służbie zdrowia. Odnotował 105 donie
sień prasowych, które posłużyły mu do poniższych refleksji. 
Materiał ten zebrany został bez jakiejś metody naukowej, ot 
po prostu przez czytelnika zainteresowanego tematem. Przed
stawione tu refleksje są pewnego rodzaju dokumentem: uka
zują jak w odczuciu lekarza kształtują się stosunki prasa — 
służba zdrowia. Artykuł ten można więc uznać za głos w dy
skusji, jaka co pewien czas podejmowana jest na ten temat 
na łamach prasy. Wiadomo przy tym, że w środowiskach 
lekarskich zarówno pisanie w prasie o lekarzach (zwłaszcza 
o ich wykroczeniach przeciw etyce zawodowej i prawu) jak 
i pisanie samych lekarzy, jest zagadnieniem mocno kontro
wersyjnym. Stanowisko wielu lekarzy można by streścić na
stępująco: krytyka lekarzy podważa ich autorytet wobec cho
rych, a autorytet lekarza jest jednym z warunków skutecz
nego leczenia. I — publikowanie artykułów przez lekarzy 
w prasie niefachowej, ogólnie dostępnej, jest reklamowaniem 
się lekarza (a więc — dodajmy — przejawem „nieuczciwej 

konkurencji"). Dr Zemanek stoi na innym stanowisku. 

Problemy służby zdrowia i medycyny nie zawsze są łatwe do oceny 
dla ludzi spoza zawodowego świata 'jej pracowników. Krytyka prasowa 
rozpatruje jednak ich konflikty z prawem czy deontologią przede wszyst
kim w aspekcie etyki i zasad społecznego współżycia, pozostawiając kate
gorie prawne wymiarowi sprawiedliwości. Ułatwia to znacznie zadanie 
dziennikarzom i niejako a priori kwestionuje negatywny stosunek większo
ści lekarzy do krytyki ze strony prasy nie lekarskiej, jako nie fachowej. 
W ankiecie, rozpisanej w 1964 r. przez Zycie Warszawy, lekarze mieli się 
wypowiedzieć właśnie na ten temat. Na 1135 respondentów zaledwie 5% 
wyrażało zgodę na to, aby prasa pisała o procesach wytaczanych lekarzom, 
50% przyznawało prawo do poruszania tych spraw prasie fachowej, zaś 
16% odmawiało prasie w ogóle prawa do zajmowania się ich sprawami 
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zawodowymi. Należałoby więc przekonać się, czy rozmijania się pracow
ników służby zdrowia z prawem i etyką odbijają się w zwierciadle prasy 
jako obraz prawdziwy, czy też mniej lub więcej urojony i czy tym samym 
może on być sprawiedliwy i społecznie zaaprobowany. 

I. Przegląd tematyki 

W latach 1959—1964 wynotowałem z czytanych przeze mnie pism codziennych i ty
godniowych — nie wszystkich regularnie, czasem raczej przypadkowo — 105 donie
sień, reportaży i artykułów na tematy dotyczące przede wszystkim wykroczeń, doko
nanych przez pracowników służby zdrowia. Czerpałem materiał wyłącznie z Trybuny 
Robotniczej, Głosu Pracy i Dziennika Zachodniego — jeżeli chodzi o dzienniki, oraz 
z pism tygodniowych: Służba Zdrowia, Życie Literackie, Polityka, Przegląd Kultu
ralny, Prawo i Życie, Kulisy, Argumenty, Kierunki, Fakty i Myśli, W Służbie Narodu. 
Notatki moje uzupełniałem do czerwca 1965 r. systematycznie z Służby Zdrowia, 
Dziennika Zachodniego, Życia Literackiego, Przeglądu Kulturalnego, Głosu Pracy, 
Polityki i Kultury, a częściowo ze wszystkich pozostałych wymienionych pism. W ten 
sposób artykuł mój omawia tylko część kroniki sądowej, dotyczącej służby zdrowia 
i notowanej przez prasę w wymienionych latach. 

Interesująca jest — po pierwsze — struktura zawodowa oskarżonych i skazanych 
wyrokami sądowymi. Na 42 wyroki skazujące, odnotowane przeze mnie, zostało ukara
nych 36 lekarzy, 2 farmaceutów, 3 felczerów i 1 pielęgniarka. Przewaga lekarzy jest 
więc przygniatająca, ale być może dlatego, że właśnie oni stanowią grupę zawodową 
najbardziej eksponowaną na ryzyko konfliktów z prawem. Sprawozdanie Komisji 
Kontroli Zawodowej dla Pracowników Służby Zdrowia w Warszawie podaje, że w la
tach 1960—1964 wpłynęło do rozstrzygnięcia 115 spraw. Struktura zawodów była nie
mal identyczna z reprezentowaną w moim zestawieniu. Kilka spraw „trudnych była 
w swej drastyczności do pojęcia w stolicy" (Służba Zdrowia z 17.1. 1965). Zanotować 
także należy, że wśród oskarżonych i skazanych, o których pisano w prasie, nie zna
lazłem ani jednego lekarza-dentysty, chociaż sprawy takie znajdują się w teczkach 
Komisji Kontroli Zawodowej. 

Czego dotyczyły sprawy karne? Rodzaj przestępstw, o których informowała prasa 
opinię publiczną, jest bardzo zróżnicowany. 

Niezwykłym był głośny białostocki proces w sprawie lekarki-onkologa i wiążący 
się z nim zwrot ukrytych 5 miligramów radu, pochodzącego jeszcze z daru Curie-Skło-
dowskiej. Procesem tym, toczącym się w ostatnich miesiącach 1959 г., zajmowała się 
cała polska prasa. Wszedł on do kronik nie tylko polskiej medycyny sądowej. Jego 
rekapitulację znajdujemy w Prawie i Życiu (nr 25/59). Autorka artykułu pisze, że 
dziennikarze nie wykazywali w swych relacjach niezbędnego obiektywizmu, prze
kazując czytelnikom przede wszystkim momenty obciążające oskarżoną lekarkę. Rów
nie głośna była sprawa wyłudzenia przez lekarza (w mieście uniwersyteckim!) pie
niędzy i kosztowności przy pomocy „medium", obdarzonego rzekomo własnościami 
nadprzyrodzonymi (Fakty i Myśli, nr 14/61). Ten niezwykły proces był również przed
miotem reportażu telewizyjnego.*) 

Kilkakrotnie relacjonowane były procesy, w których pracownicy służby zdrowia 
oskarżeni byli o spowodowanie śmierci, skutkiem niekompetentnie wykonanego przer
wania ciąży. W 4 wypadkach piszą dzienniki o niedopełnieniu obowiązków lekar
skich, co miało spowodować śmierć chorych. W jednym wypadku przedmiotem sprawy 
sądowej było „naganianie" ubezpieczonych chorych ф prywatnego gabinetu lekar
skiego. 

Niecodzienną sprawą, która także może wejść na stałe do kronik medycyny są
dowej, było oskarżenie lekarza o dokonanie zabiegu przerwania daleko posuniętej 
ciąży metodą Boera w warunkach ambulatoryjnych. Proces toczył się w sądach kato
wickim i krakowskim w latach 1959—1961 i zakończył się ostatecznie uwolnieniem 
lekarza od winy i kary. Orzeczenie wyroku należało niewątpliwie do nader trudnych, 
zarówno z medycznego jak i prawnego punktu widzenia, a tym samym sprawa ta nie 
była łatwa i na warsztacie dziennikarskim. Wyrok może być prejudykatem, tym bar
dziej, że o analogicznym wykroczeniu, zakończonym w tym wypadku śmiercią pa
cjentki, donosi Prawo i Życie (nr 18/63, pt.: Za barierą ryzyka). 

*) A następnie filmu — przyp. red. 
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Interwencyjna rola prasy manifestuje się bardzo wyraźnie na płaszczyźnie układu 
służba zdrowia — społeczeństwo. Oto przykład takiej niecodziennej i skutecznej in
terwencji w sprawie, którą psychiatrzy, ze względu na jej charakter, teoretycznie 
zaliczają raczej do powieści kryminalnych. Chodziło o chorego przeniesionego siłą 
i rzekomo bez uzasadnionego wskazania lekarskiego z wewnętrznego oddziału szpi
tala do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Epilog sprawy i wnioski ogólne zre
ferował Al. Bocheński w Kierunkach (nr 20/59). O analogicznej sprawie czytamy 
w artykule pt. Wariatka (Polityka, nr 5/65). Niezwykła złożoność medyczna, prawna 
i społeczna przymusowego izolowania podejrzanych o poważniejszą chorobę psy
chiczną ujawniła się w artykule Z. Szeligi w Polityce (pt. Prawo i medycyna, nr 11/65). 
Dyskusja wobec tego artykułu, krytykującego projekt ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego, potwierdziła słuszność podjętej przez dziennikarza inicjatywy. 

W związku z wcale licznymi artykułami o nadużyciach przy kierowaniu ludzi do 
zamkniętych zakładów psychiatrycznych wypowiedział się także psychiatra w Służ
bie Zdrowia (pt.: Nieporozumienia wynikłe z nieznajomości nr 23/65). Pisze on, że 
„zdarzały się i nadal mogą się zdarzać — wypadki złośliwego kierowania do szpitala 
psychiatrycznego przez instancje na ogół nielekarskie". Czy jednak to „na ogół" nie 
uzasadnia wątpliwości i niepokoju wniesionych do dyskusji przez prasę? 

Jeden z artykułów przypomina, że żyjemy w państwie o ustroju socjalistycznym. 
Jest to ostrzeżenie pod adresem kierownika jednej z klinik wewnętrznych w N. za 
rzekome stosowanie uprzywilejowania na rzecz byłych właścicieli ziemskich ze szkodą 
dla robotników (Głos Pracy, nr z 2. IX. 1961). 

Zanotowałem jeden artykuł na temat przeszkód stawianych przez lekarzy kobietom, 
które chcą skorzystać z ustawy o przerywaniu ciąży. Mówi on o lekarce-ginekologu, 
która ze względów światopoglądowych nie wydała ani razu zezwolenia na przerwa
nie ciąży robotnicom fabryki, w której była zatrudniona. Stwierdzić należy, że kam
pania prasy, mająca na celu złamanie oporu pewnej grupy lekarzy, sprzeciwiających 
się tej ustawie, zakończyła się pełnym sukcesem. 

Wiele uwagi poświęciła prasa całego niemal kraju tragedii w szpitalu brodnic
kim w lipcu 1959 г., kiedy to w jednym dniu zmarło dwanaścioro dzieci. W efekcie 
postępowania sądowego oskarżona lekarka została uniewinniona, a fakt ten został 
lojalnie podany do wiadomości czytelników, mimo że uprzednio stanowisko prasy 
wobec oskarżonej było wybitnie negatywne. Przyczyną tragedii były błędy organiza
cyjne, za które lekarka nie mogła ponosić odpowiedzialności. 

W Życiu Literackim (nr 17 i 18/60) pojawił się pełen osobistego zaangażowania re
portaż omawiający sprawę lekarza szpitalnego oskarżonego o spowodowanie śmierci 
dwóch chorych. Autor (J. M. Gawlik) starał się wykazać dobrą wolę oskarżonego 
i sprowadzał genezę sprawy do znakomicie przedstawionych konfliktów środowisko
wych świata lekarskiego. 

W sprawie farmaceutów ukazały się tylko dwa artykuły, wśród odnotowanych 
przeze mnie, relacjonujące handel lekami przy pomocy fałszywych recept lub tricku 
„martwych dusz". Także tylko dwie sprawy pielęgniarskie były przedmiotem zainte
resowania kontrolowanej przeze mnie prasy: w jednym wypadku chodziło o przedaw
kowanie leku, które spowodowało śmierć chorej, w drugim — wstrzykiwanie w chęci 
zysku wody zamiast streptomycyny. 

Formę oskarżenia posiadał artykuł w Przeglądzie Kulturalnym (nr 32/61) pt.: Poza 
prawem. Dotyczył on zgonu chorej w szpitalu w okolicznościach obciążających le
karzy. Fakty podane przez autora były na tyle przekonywające, że po przeprowa
dzeniu dochodzeń przez Ministerstwo Zdrowia sprawa znalazła się w rękach władz 
sądowych. Analogiczną sprawę przekazuje czytelnikom Kultura (nr 24/65, pt.: 
Obrońcy, oskarżyciele, pacjent). 

Środowiskowy problem skłóconych nienawiścią ludzi przedstawia reportaż w Po
lityce (pt.: Donos rządzi miastem, nr 41/61). Reportaż ten ma wartość dokumentu so
cjologicznego. 

Sprawy honorariów lekarskich dotykają trzy artykuły opublikowane w Dzienniku 
Zachodnim (3—4. VI. 1962; 11—12. XI. 1962 i 17.1.1963). Za główny motyw tych arty
kułów uznać należy tezę, że: a) dyskutowanie na temat prywatnych honorariów od 
chorych ubezpieczonych jest bardzo źle — według autora — przyjmowane przez 
lekarzy i b) że niektórzy spośród nich, jako usprawiedliwienie za te praktyki sprzeczne 
z kodeksem karnym, podają tolerowanie dodatkowych wynagrodzeń przyjmowanych 
przez kelnerów i fryzjerów. 
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Szczególne znaczenie publicystyczne posiadają artykuły i reportaże o hochsztaple-
rach-pseudolekarzach, którzy nawet bez wykształcenia średniego robili kariery w szpi
talach i klinikach. Prasa donosiła o wypadkach demaskowania dyrektorów szpitali 
i lekarzy administracyjnych z wysokich wojewódzkich stanowisk, a nie posiadają
cych żadnych po temu kwalifikacji (Glos Pracy nr z 6. XII. 1961, Służba Zdrowia 
nr z 23. XI. 1958, Polityka z 2. XI. 1961). 

II. Próba oceny 

Nasuwa się teraz pytanie: jaki jest zasadniczy ton artykułów relacjonujących wy
kroczenia pracowników służby zdrowia wobec obowiązujących norm prawnych 
i etycznych? W omówionych tu artykułach sformułowania są proste, rzeczowe, a no
tatki informujące o wyrokach sądowych w sprawach typowych, nie specjalnie wy
bijane, nieraz nawet zagubione na szpaltach dzienników. Autorzy dziennikarskich 
komentarzy z reguły wystrzegają się uogólnień i chętnie cytują zdanie prokuratora 
z pewnego procesu: „Żądam surowej kary w imieniu wszystkich uczciwych lekarzy, 
w imieniu tej olbrzymiej większości uczciwych". 

W latach poprzednich spotykało się najczęściej takie sformułowanie, jak ,,czarne 
plamy na białym fartuchu", „niedopełnienie obowiązków wobec ubezpieczonych", 
„merkantylizm", a do wszystkich niemal wykroczeń w schematyczny sposób przykła
dano idealną miarę Judyma. Wołania o Judymów („Judymowie pilnie poszukiwani") 
spotyka się rzadziej, częściej natomiast prasa budzi zrozumienie, że w nowoczesnym 
społeczeństwie potrzebni są nie melodramatyczni bohaterowie, lecz dobrze wyszkoleni 
fachowcy i podporządkowani prawu obywatele. 

Od 1960 r. dla tych samych przypadków spotykamy określenia już bardziej surowe, 
pisze się po prostu po raz pierwszy o łapownictwie lekarzy. Oto fragment artykułu 
z Polityki (nr 27/60): „Lekarz, który pobiera dodatkową zapłatę, poza przysługującym 
mu wynagrodzeniem, popełnia zwykłe przestępstwo. Bierze łapówki". Głos Pracy 
(z 18. II. 1960) drukuje notatkę pt. Wyrok w procesie lekarza-łapownika. W Służbie 
Zdrowia (nr 5/62) pojawiło się po raz pierwszy ogłoszenie orzeczenia Komisji Kon
troli Zawodowej o popełnieniu przekroczenia zawodowego i skazaniu lekarza na karę 
nagany zaostrzoną ogłoszeniem wyroku w Służbie Zdrowia na koszt skazanego. Jest 
to niewątpliwie kara bardzo surowa, czy jednak nie będzie ten prawdziwy pręgierz 
moralny budzić zastrzeżeń np. ze strony teoretyków prawa? 

Po analizie posiadanego przeze mnie materiału nasuwa się jeszcze spostrzeżenie, 
że w niektórych wypadkach prasa może wyrządzać krzywdę pracownikowi służby 
zdrowia, gdy zbyt pośpiesznie publikuje pewne informacje. Słusznie pisze T. K. w Pra
wie i Życiu (nr 18/63) w dyskusji na temat procesu sądowego w prasie o krzywdzie, 
którą „wyrządziła człowiekowi przedwczesna informacja prasowa, skoro znamy tylko 
tezę aktu oskarżenia, a nie znamy argumentów obrony". 

O przejaskrawieniu przez prasę niektórych wykroczeń pracowników służby zdro
wia pisze dr Jarząb, profesor Lubelskiej Akademii Medycznej, w swym sprawozda
niu z 10-letniej działalności Woj. Komisji Kontroli Zawodowej (Służba Zdrowia 
z 17. III. 1963). 

Wskazane przeze mnie sporadyczne potknięcia prasy nie mogą oczywiście prze
mawiać przeciwko słuszności i potrzebie krytyki, od której zresztą, tak czy owak, 
służba zdrowia uchylić się nie może. Przecież prasa jest jedną z form kontroli spo
łecznej, kontroli nieodzownej i pożytecznej także dla służby zdrowia. 

Służba zdrowia przez swą specyficzną problematykę, związaną na co dzień z rzeczą 
tak cenną jak zdrowie jednostki i społeczeństwa, należy do tematów, które przycią
gają uwagę czytelnika. Ale to powinno zobowiązać dziennikarza du tym większej 
ostrożności, co nie zawsze się dzieje. I na to są, niestety, czasem dowody w polskiej 
prasie. 

Należy jednakże z całym naciskiem podkreślić, że te same pisma, które notują 
konflikty pracowników służby zdrowia z prawem, wskazują także swym czytelni
kom na pozytywne postawy społeczne i zawodowe przedstawicieli świata lekarskiego. 
Dojrzeć można ze strony dziennikarzy wiele rzetelnego wysiłku w portretowaniu tego 
środowiska o specyficznych właściwościach. Wysoki stopień „wtajemniczenia" w te
matykę lekarską, wykazywany wielokrotnie przez dziennikarzy, budzić musi uznanie 
ze strony środowiska lekarskiego. Nie tylko problemy etyki zawodowej służby zdro
wia są tematem zajmującym naszą prasę. Pisma codzienne i tygodniowe, polityczne 
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i literackie publikują artykuły na tematy organizacji służby zdrowia, epidemiologii, 
demografii, absencji chorobowej i wypadkowej. Rola pielęgniarek w służbie zdrowia, 
ich problemy zawodowe i życiowe; kłopoty felczerów, trudności w zaopatrzenie aptek, 
zagadnienie praktyki prywatnej, analogie do krajów demokracji ludowej — oto pro
blemy bliskie naszej prasie. Przy tym dokumentacja informacyjno-sta ty styczna jest 
zawsze rzeczowa i dokładna. 

Obraz moralny służby zdrowia w prasie nie jest więc w odczuciu obiektywnego 
czytelnika-lekarza przeczerniony i pesymistyczny, a raczej obiektywny. Zresztą le
karze są tylko statystyczną próbką reprezentacyjną społeczeństwa. Nie mogą więc 
być ani lepsi ani gorsi od innych podobnych grup społecznych, gdyż cechują ich te 
same ludzkie wady i zalety. Nie mamy jednak dotychczas obrazu struktury i dyna
miki wykroczeń wobec prawa pracowników służby zdrowia w ostatnich 20 latach. 
Nie znamy też porównania z okresem międzywojennym. Zanotować wypada, że ilość 
doniesień prasowych na ten temat w ostatnich kilku latach wyraźnie zmalała. Czy 
oznacza to, że zmniejszyła się ilość tego typu spraw sądowych? Należałoby dać ścisłą 
odpowiedź. Również na pytanie czy i w jakim stopniu krytyka prasowa wpływa na 
korekcję postawy pracowników służby zdrowia wobec ciążących na niej obowiązków. 
Zagadnienie interesujące i powinno stać się przedmiotem analizy dla grupy badaw
czej, dysponującej odpowiednimi możliwościami metodologicznymi. 

Lekarska prasa fachowa jest u nas silnie rozwinięta i liczy aktualnie 41 tygod
ników, miesięczników i kwartalników, w tym jeden tygodnik poświęcony publicy
styce medycznej, organ Zw. Zaw. Pracowników Służby Zdrowia. Lekarze tradycyjnie 
uważają więc, że wszelkie zagadnienia związane z działalnością służby zdrowia, w tym 
także konflikty z prawem, powinny być dyskutowane tylko na łamach ich prasy fa
chowej. Prasa pozalekarska przestawała z reguły cieszyć się względami ogromnej 
większości lekarzy z tą chwilą, gdy w sferę swych zainteresowań usiłowała włączyć 
także obszary uznawane przez wielu z nich za sprawę noli me tangere. Lekarze zaś, 
którzy usiłowali przełamać tę tradycję, ściągali na siebie „huragan oburzenia". Tak 
było np. z Wieriesajewem, rosyjskim autorem polskiego pochodzenia, który w 1У01 r. 
opublikował w odcinkach w piśmie Mir Bożyj swą świetną książkę pt. „Zwierzenia 
lekarza", do dziś dnia żywą i posiadającą duże znaczenie nawet dla historii medycyny. 

Negatywny w tym zakresie stosunek lekarzy do prasy niefachowej, nielekarskiej, 
będzie się jednak powoli przełamywał w miarę jak służba zdrowia ulegać będzie co
raz bardziej procesowi uspołecznienia. Obecnie często jeszcze pod maską dość zróż
nicowanych argumentacji kryją się interesy prywatne, łącznie z obawą o prestiż oso
bisty. 

W medycynie jest jeszcze do odkrycia wiele wysp i lądów nieznanych społeczeń
stwu właśnie dlatego, że nie są one oazami szczęścia dla chorych. Nie pisana umowa 
społeczna świata lekarskiego nie ułatwia usuwania tych białych plam z geografii 
medycznej. Tereny te odkrywać mogą przede wszystkim sami lekarze uzbrojeni w ta
lent literacki Wieriesajewa i posiadający tyle co on odwagi do walki ze swym środo
wiskiem zawodowym. Nie trzeba dodawać, że niezbędny jest do tego także sprzyja
jący klimat w redakcjach. 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

EDMUND PASZKOWIAK 

CZYTELNICY CZASOPISM W NRF 

(Leser-Analyse 1965) 

Już po raz dziewiąty zachodnioniemieckie zrzeszenie „Arbeitsgemeinschaft Le
seranalyse" opublikowało swoją doroczną analiz^ czytelników czasopism w NRF, tzw. 
LA-65. W numerze 3/63 Zeszytów Prasoznawczych Danuta Czauderna omówiła LA-61, 
wskazując na utylitarny charakter tej analizy, sporządzonej pod kątem możliwości 
zwiększenia skuteczności oddziaływania reklamowego. LA-65 zasługuje jednak na 
szczególną uwagę. W ciągu ubiegłych lat LA przekształciła się bowiem w pewnego 
rodzaju barometr dla rynku wydawniczego nie tylko w NRF, lecz w pewnym sensie 
także dla innych rozwiniętych krajów, w których dotychczas nie prowadzi się tak 
wszechstronnych i bardzo kosztownych badań publiczności prasowej. Pomyślana po
czątkowo przede wszystkim jako instrument do podejmowania decyzji reklamowych 
w NRF i pod tym kątem opracowywana, LA służy obecnie w rosnącej mierze także 
czynnikom politycznym w NRF, dążącym do optymalizacji swej strategii działania 
na polu komunikacji masowej. Chodzi w tym przypadku o wykorzystanie LA jako 
narzędzia do podniesienia skuteczności, a tym samym także do obniżenia kosztów 
propagandy politycznej przez coraz celniejsze docieranie do wybranej zbiorowości 
i wpływanie na nią w zamierzonym stopniu i zasięgu. Dzisiaj byłoby już trudno zgo
dzić się z ogólną oceną Danuty Czauderny, według której LA służy wyłącznie celom 
komercyjnym producentów kapitalistycznych. Z biegiem lat LA nabrała bowiem 
dodatkowego znaczenia (i w tym wypadku autorka ma rację), nie koniecznie zamie
rzonego przez członków wymienionego zrzeszenia. 

Do „Arbeitsgemeinschaft Leseranalyse" należały w roku 1956 wydawnictwa publi
kujące 52 tytuły o sprzedanym nakładzie 19 milionów egzemplarzy; w roku 1961 — 
wydawnictwa publikujące 44 tytuły o nakładzie 26,5 milionów egzemplarzy, a w ro
ku 1965 — 45 tytułów o sprzedanym nakładzie 32 milionów egzemplarzy docierającym 
do 84,4% całej ludności NRF w wieku 14—70 lat. Po raz pierwszy LA-65 podaje dane 
porównawcze odnośnie zasięgu docierania innych środków komunikacji masowej. 
Tak np. z 13.500 respondentów objętych ankietą, 71% podało, że czytało „wczoraj" 
dziennik kupiony w kiosku, 28% słuchało audycji reklamowej przez radio i 28% 
oglądało taką audycję w pierwszym, a 11% w drugim programie telewizji zachod
nioniemieckie j . 10% respondentów było w ostatnim tygodniu co najmniej raz w kinie. 

Uwzględniając stosunkowo dużą próbę (13.500 respondentów) należy stwierdzić, że 
rysujący się w ten sposób obraz wzajemnej konkurencyjności środków komunikacji 
masowej, posiada swoją wymowę nie tylko dla oceny sytuacji w NRF, ale także 
w innych krajach rozwiniętych, które z braku podobnych analiz muszą nadal polegać 
na tzw. „listach do redakcji". Badania empiryczne przeprowadzone w roku 1960 
przez zachodnioniemiecki instytut badawczy „Emnid" w Bielefeldzie wykazały, jak 
małą wartość posiadają tego rodzaju „listy do redakcji" dla podejmowania decyzji 
wydawniczych i redakcyjnych, gdyż autorzy tych listów odznaczają się z reguły zu-
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pełnie inną strukturą osobowości niż czytelnicy nie zwracający się do redakcji.*) 
Oceny bazujące wyłącznie na „listach do redakcji", nie mogą być zatem uważane 
za wystarczająco reprezentatywne dla całej zbiorowości czytelników. 

Metoda analizy 

Podobnie jak w ubiegłych latach LA-65, przeprowadziły badania ponownie dwa 
znane komercyjne instytuty badania rynku, a mianowicie DIVO i INFRATEST. Ba
daniami objęto próbę 13.500 osób w wieku od 14 do 70 lat uzyskaną na zasadzie 
„random". W porównaniu z ubiegłymi latami zmieniła się jednak metoda ankiety
zacji. Dotychczas kwestionariusze dla poszczególnych tytułów były tak ułożone, że 
w danej grupie czasopism o tej samej częstotliwości nakładu, kwestionariusze zmie
niały się przy co dwunastym respondencie. Okazało się jednak, że ta dwunastopozy-
cyjna rotacja daje dosyć niestabilne grupy danych. Postanowiono więc wyelimino
wać właśnie te grupy, co w wyniku doprowadziło do czteropozycyjnej rotacji kwestio
nariusza. Rezultatem tej zmiany jest jednak zmniejszona porównywalność danych 
i wyników LA 65 z LA z lat ubiegłych. 

LA-65 miała za zadanie, tak jak wszystkie dotychczasowe analizy tego typu, do
konać rozeznania wśród publiczności prasowej pod względem jej składu struktural
nego, w celu umożliwienia użytkownikom LA oceny stosunku określonej grupy czy
telników do określonego czasopisma. Niezależnie więc od tego, czy użytkownika 
LA-65 interesuje zbiorowość wszystkich czytelników danego czasopisma lub danej 
grupy czasopism, zbiorowość żeńska czy męska, czy też wszyscy czytelnicy w danej 
grupie wieku lub w danej grupie zawodowej, zarobkowej itp. znajdzie on w LA-65 
wystarczająco dużo danych do podejmowania decyzji reklamowych i nawet produk
cyjnych (jeżeli użytkownikiem LA-65 jest np. przemysł lekki, jako że LA-65 obej
muje również dane na temat wyposażenia gospodarstw domowych w artykuły kon
sumpcyjne pochodzenia przemysłowego). 

LA-65 obejmowała następujące grupy czasopism: 

Czasopisma objęte LA-65 

Tytuł 

Tygodniki ilustrowane 

Bunte Illustrierte 
Neue Illustrierte 
Quick 
Revue 
Stern 
Kristall 
Feurreiter 

Czasopisma radiowo-telewizyjne 

Bild und Funk 
Funk-Uhr 
Gong 
Hör zu 
TV- Hören und Sehen 

Nakład 
w tysiącach 

egzempl. 

1287 
1189 
1485 
1149 
1626 
399 
243 

464 
789 
617 

3646 
1315 

Czytelnicy 
na 1 egzem

plarz 

7,4 
6,7 
8,7 
8,1 
8,7 

13,8 
4,6 

4,7 
2,0 
4,0 
3,6 
3,4 

Zasięg 
w odniesie
niu do całe

go społe
czeństwa 

w % 

18,4 
16,6 
25,8 
18,6 
29,1 
I M 
2,5 

4,5 
3,6 
5,5 

30,8 
10,3 

Pozycja 
według 

wielkości 
nakładu 

6 
7 
4 
9 
3 

30 
36 

27 
16 
23 

1 
5 

*) Kleiner Almanach der Marktforschung 1960, wydawnictwo Emnid-Institut Bielefeld 
chen, s. 34. 

Mün-
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Tytu ł 

Czasopisma kobiece 

Constanze 
Frau im Spiegel 
Brigitte 
Film und Frau 
Freundin/Film Revue 
Für Sie 
Praline 
Burda-Be yer-Moden 
Elegante Welt 
Neuer Schnitt 
Ratgeber für Haus und Familie 

Czasopisma społeczno-poli tyczne 

Bild am Sonntag 
Welt am Sonntag 
Christ und Welt 
Die Zeit 
Der Spiegel 
Mann in der Zeit 
Das Beste aus 
Reader's Digest 
Epoca 
Westermanns Monatshefte 

Czasopisma w e e k e n d o w e 

Das grüne Blatt 
Das neue Blatt 
Hausfreund/7 Tage 
Heim und Welt 
Neue Post 
Neue Welt am Sonnabend 
Wochenend 

Czasopisma o cha rak te rze spe
c j a lnym 

Bravo 
Hobby 
ADAC-Motorenwelt 
Kosmos 
Pardon 
Schöner wohnen 

N a k ł a d 
w tys iącach 

egzempl . 

634 
528 
722 
389 
516 

1002 
620 
997 

69 
714 
449 

2021 
422 
151 
204 
578 
688 

1186 
128 
109 

355 
1022 

259 
853 
243 
637 
195 

865 
214 
915 
103 
130 
274 

Cztelnicy 
na 1 egzem

plarz 

11,6 
4,7 
7,2 

11,8 
11,8 

6,2 
6,2 
4,2 

13,6 
3,2 
3,9 

3,6 
4,9 
5,7 
4,3 
9,6 
2,8 

5,5 
4,9 
6,4 

5,4 
3,1 
5,5 
3,2 
3,7 
2,3 
2,2 

2,2 
11,3 
3,9 
7,1 
7,0 

17,7 

Zasiąg 
w odnies ie
niu do całe

go społe
czeńs twa 

W°/o 

14,2 
5,3 

10,1 
8,8 
7,3 

13.0 
8,1 
8Д 
1,8 
4,6 
3,7 

17,2 
4,7 
1,8 
1,9 

11,7 
4,4 

13,6 
1,2 
1,3 

4,0 
7,2 
2,8 
6,0 
1,8 
3,1 
1,0 

1,0 
4,1 
8,2 
1,4 
2,0 
7,0 

Pozycja 
według 

wie lkości 
nak ł adu 

21 
25 
17 
31 
26 
11 
22 
12 
45 
18 
28 

2 
29 
40 
38 
24 
19 

8 
42 
43 

32 
10 
34 
15 
35 
20 
39 

14 
37 
13 
44 
41 
33 

Czasopisma odparły atak telewizji 

Po wynikach LA-65 nie może być już żadnej wątpliwości, że przepowiednie o za
sadniczych zmianach w strukturze środków komunikacji masowej na skutek roz
woju telewizji nie sprawdziły się. Dowodzą tego z jednej strony wzrastające nie-
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przerwanie od lat nakłady czasopism objętych LA, a z drugiej strony coraz lepsza 
pozycja czasopism na rynku prasowym i reklamowym. Jeszcze w roku 1961 aż 19 cza
sopism objętych LA-61 nie mogło przekroczyć ceny 0,50 DM w sprzedaży kioskowej 
i tylko 8 czasopism uzyskiwało cenę powyżej 1,00 DM. W roku 1965 tylko 12 czaso
pism kosztowało mniej niż 0,50 DM, a 12 uzyskiwało ceny powyżej 1,00 DM, w tym 
nawet 5 czasopism ceny powyżej 2 DM. 

Jeszcze lepszym wykładnikiem nie słabnącej prosperity czasopism w NRF, mimo 
dużej konkurencji ze strony 2 odrębnych sieci telewizyjnych, są wzrastające ceny 
ogłoszeniowe. Chcąc umieścić np. we wszystkich 47 czasopismach objętych LA-60 
jedno całostronicowe ogłoszenie czarno-białe trzeba było wydatkować 516.035 DM. 
Dzisiaj kosztowałoby to o równe 100.000 DM więcej. W roku 19G0 aż 25 czasopism 
objętych LA nie zdołało przekroczyć ceny 10 tysięcy DM za stronę ogłoszenia. Obecnie 
tylko 18 czasopism przypada pod tę kategorię, podczas gdy 11 uzyskuje ceny do 
15 tysięcy DM, 6 od 15 do 20 tysięcy DM/strona, 9 od 20 do 30 tysięcy DM/strona oraz 
1 nawet powyżej 30 tysięcy DM/strona. 

Zakresy informacji LA-65 

Najciekawszym zakresem informacji LA-65 jest niewątpliwie stan wyposażenia 
gospodarstw domowych w NRF w artykuły konsumpcyjne pochodzenia przemysło
wego. Wynika to stąd, że poszczególne instytuty badania rynku w NRF posługują 
się przy ustalaniu tych danych próbą nie przekraczającą 2000 respondentów. Projek
cja danych ustalonych w oparciu o tak małą próbę na całą zbiorowość jest oczywi
ście zawsze problematyczna. Żaden producent nie był dotychczas w stanie sfinan
sować sam takiego przedsięwzięcia jak LA-65 o próbie 13.500 respondentów, a wspólne 
finansowanie takiej akcji przez wielu producentów nie wchodzi w rachubę ze wzglę
dów na konkurencję. LA-65 była tylko dlatego możliwa, że finansują ją wspólnie 
najpotężniejsze zachodnioniemieckie wydawnictwa i agencje reklamowe. W tym 
świetle LA-65 zawiera dużą ilość interesujących danych potrzebnych również do 
podejmowania decyzji produkcyjnych. 

Także dla socjologów dane te stanowią instrument pomocniczy, służący do określe
nia zmian w strukturze społeczeństwa w NRF, gdyż respondenci mieli również za 
zadanie określić swoją pozycję społeczną według skali od 1—9. Do grupy 1 obejmu
jącej dyrektorów naczelnych przedsiębiorstw, prezydentów banków i do grupy 2 
obejmującej dyrektorów handlowych, profesorów uniwersytetów, adwokatów i wła
ścicieli majątków ziemskich zaklasyfikowało siebie 6% respondentów; do grupy 3, 
obejmującej hurtowników, inżynierów, profesorów gimnazjalnych zaklasyfikowało 
siebie 11% wszystkich respondentów; do grupy 4, obejmującej księgowych, rzemieśl
ników, kreślarzy i chłopów, zaklasyfikowało siebie 26'% respondentów, do grupy 5 
(sztygarzy, mistrzowie fabryczni, kierownicy montażu) — 9%; grupy 6 (kelnerzy, 
konduktorzy, listonosze) — 12%; do grupy 7 (monterzy, tokarze, ślusarze) — 20%, 
a do grupy 8 i 9 (robotnicy niewykwalifikowani) — 16%. 

80% respondentów posiada odkurzacz, 27% — własną maszynę do pisania, 59% — 
aparaty telewizyjne, 73% — lodówki, 50% — elektryczne pralki, 14% — elektryczne 
maszyny do szycia, 57% — aparaty fotograficzne, 3% — kamery filmowe i 38% — 
samochody osobowe. 

Jak dalece te dane są miarodajne dla całej zbiorowości społeczeństwa zachodnio-
niemieckiego wynika z tego, że na 15 milionów odkurzaczy w NRF, czytelnicy cza
sopism objętych LA posiadają 14 milionów; te same dane odnośnie prywatnych ma
szyn do pisania wynoszą 5 milionów w stosunku do 4 milionów, aparatów telewizyj
nych 11 do 9 milionów, lodówek 14 do 12 milionów, pralek elektrycznych 9 do 7 mi
lionów, elektrycznych maszyn do szycia 2,5 do 2 milionów, aparatów fotograficznych 
10 do 9 milionów oraz samochodów osobowych 6,8 do 6,4 milionów. 

Drugi zakres informacji, dostarczanych przez LA-65, to struktura czytelników 
czasopism w NRF. Informacje na ten temat obejmują podział na płeć, grupy wieku, 
warstwy społeczne, dochód na gospodarstwo domowe oraz strukturę czytelników 
według wielkości miast i osiedli. 

LA-65 wykazuje więc, że 85,1% wszystkich mężczyzn zamieszkałych w NRF oraz 
83,7% wszystkich kobiet czyta czasopisma objęte tą analizą. Natomiast do czytelni
ków stałych tych czasopism zalicza się 67,2% mężczyzn oraz 68,3% kobiet. Jeżeli 
chodzi o wiek, to 31% czytelników rekrutuje się z grupy wieku 14—29 lat, 34% z grupy 
wieku 30—49 lat oraz 34% z grupy wieku 50—70 lat. 
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Jeżeli chodzi o dochód na gospodarstwo domowe, to z LA-65 wynika, że 21% czy
telników czasopism objętych tą analizą nie wykazuje większego dochodu na całą 
rodzinę niż 600 DM miesięcznie, 25% wykazuje 600 do 800 DM, 22% wykazuje 800 
do 1000 DM oraz 32% 1000 DM i więcej. 

Podział czytelników według wielkości miejscowości według LA-65 jest następu
jący: 7,4 milionów czytelników czasopism objętych tą analizą mieszka w miejsco
wościach poniżej 2000 mieszkańców, 9,12 milionów mieszka w miejscowościach od 
2 do 20.000 mieszkańców, 4,98 milionów w miejscowościach od 20 do 100 tysięcy mie
szkańców, 5,86 milionów w miejscowościach od 100 do 500 tysięcy mieszkańców oraz 
8,16 milionów w miejscowościach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. 

Bardzo interesujący jest także zakres informacji o strukturze zachodnioniemiec-
kiego rynku czasopism. Najwięcej, bo 15 czasopism objętych badaniem osiąga nakład 
od 0,5 do 1 miliona egzemplarzy. Na drugim miejscu są czasopisma o nakładzie 1 do 
2 milionów egzemplarzy. Jest ich 9. Po 6 czasopism wykazuje nakłady od 100 do 
200 tysięcy i od 300 do 400 tysięcy egzemplarzy, po 3 czasopisma osiąga nakład od 
300 do 400 tysięcy oraz od 400 do 500 tysięcy egzemplarzy, 1 czasopismo ma nakład 
poniżej 100 tysięcy egzemplarzy, 1 czasopismo ma nakład pomiędzy 2—3 milionami 
oraz 1 czasopismo powyżej 3 milionów egzemplarzy. 

Pod względem częstotliwości ukazywania się, analiza LA-65 obejmowała 25 ty
godników, 8 dwutygodników i 12 miesięczników. 

Jeżeli chodzi o zasięg, to 1 czasopismo dociera do 30% całego społeczeństwa, 2 cza
sopisma do 20—30%, a 11 czasopism do 10—20% całego społeczeństwa zachodnionie-
mieckiego. Reszta dociera do 1—10% całego społeczeństwa. 

Jak wynika z tych kilku przykładowo zacytowanych danych, LA-65 może służyć 
również za podstawę do podejmowania decyzji wydawniczych, gdyż odsłania współ
zależność między ceną sprzedaży, nakładem, typem czasopisma, zasięgiem, ceną ogło
szeń za 1 stronę itp. Wydawcy mają więc wszystkie dane dla oceny tak zwanej ela
styczności popytu (o ile spadnie popyt na powierzchnię ogłoszeniową w przypadku 
podwyższenia cen za stronę, jak również o ile spadnie nakład w przypadku podwyż
szenia ceny sprzedaży itp.). Jeżeli jeszcze dodamy, że najwięksi wydawcy czasopism 
w NRF dysponują już maszynami cyfrowymi, to nie trudno sobie wyobrazić, że ko
lejne LA pomagają im znakomicie w korelacji poszczególnych elementów cyklu wy
dawniczego i handlowego. 

To samo dotyczy wielkich agencji reklamowych posługujących się przy opraco
wywaniu planów rozpowszechniania reklamy również maszynami cyfrowymi. Wpro
wadzając kilkanaście tysięcy informacji zawartych w LA do maszyny cyfrowej, 
można bez trudu później zaprogramować optymalny plan rozpowszechnienia reklamy, 
znając zbiorowość do której należy dotrzeć, towar oraz fundusze stojące do dyspozycji. 

Dlatego też zakres informacji zawartych w LA-65 należy przede wszystkim oceniać 
pod tym kątem widzenia, że umożliwia on posługiwanie się w stosunkowo dużym 
zakresie maszynami cyfrowymi na różnych odcinkach podejmowania decyzji wydaw
niczych, reklamowych, produkcyjnych, handlowych itp. 

Próba oceny LA-65 

Analizy publiczności prasowej nabrały we wszystkich krajach rozwiniętych dużego 
znaczenia szczególnie w ostatnich latach, lecz nigdzie nie osiągnęły dotąd tak wyso
kiego poziomu i tak dużego ciężaru gatunkowego w wyniku corocznie rozszerzanej 
bazy porównawczej jak LA w NRF. Toteż wszystkie ośrodki badawcze, podejmujące 
podobne lub identyczne prace w innych krajach, chętnie sięgają po doświadczenia 
metodologiczne osiągnięte przy opracowywaniu dorocznych LA. Przy zachowaniu 
wszelkich proporcji i odpowiedniej ostrożności możemy wyciągnąć z LA-65 pewne 
wnioski o charakterze ogólnym. Tak np. w LA-65 nie znajdą potwierdzenia dla swoich 
tez wszyscy ci, którzy w strukturze środków komunikacji masowej dają pierwszeń
stwo środkom audio-wizualnym, postulując koncentrację uwagi i środków dla ich 
rozwoju. Okazuje się bowiem, że wcale nie zanosi się na to, abyśmy szybko zamienili 
cywilizację poligraficzną na cywilizację audio-wizualną. Głównym nosicielem treści 
dydaktycznej, kulturotwórczej, popularyzatorskiej i nawet rozrywkowej jest — jak 
się okazuje — nadal słowo drukowane. Opóźnienia w rozwoju bazy poligraficznej, 
obserwowane w niektórych krajach w celu umożliwienia szybszego rozwoju kanałów 
przekazu audio-wizualnych, może mieć w tym świetle raczej negatywne skutki. Do
tyczy to przede wszystkim opóźnień w rozwoju bazy poligrafii rotograwiurowej. 
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Sprawa ta ma także swój aspekt ekonomiczny. Czasopisma ilustrowane osiągają 
tak olbrzymie nakłady i wiążą tak potężne środki pieniężne, że trudno sobie wy
obrazić rynkową ofertę towarową o wystarczającej wartości, bodźcowej, bez tego 
odłamu prasy. Dochodzi jeszcze to, że czasopisma ilustrowane nadają ofercie towa
rowej na rynku, przez zawartą w nich reklamę, dodatkowych wartości bodźcowych, 
wzbudzających w czytelnikach chęć posiadania towarów reklamowanych. Audio
wizualne środki przekazu (radio, telewizja) jak się okazuje, nie są w stanie zastąpić 
czasopism ilustrowanych w tym zakresie. 

Również aspekt polityczny tej problematyki wymaga podkreślenia. Jeżeli „kontakt 
z masami" nie ma pozostać pobożnym życzeniem, to nie można sobie wyobrazić roz
wiązania tego problemu bez czasopism ilustrowanych o dużych nakładach. Jak wy
nika z LA-65 istnieje praktyczna możliwość dotarcia jednym tytułem tego typu cza
sopism do co najmniej 30°/o całej zbiorowości w wieku 14—70 lat, a dwa w stosunku 
do siebie komplementarne tytuły mogłyby bez trudu docierać do 50°/o całego społe
czeństwa. Nie udaje się to — jak widać z LA-65 — zachodnioniemieckiej telewizji 
mimo istnienia dwóch programów, mimo objęcia zasięgiem emisji całego kraju bez 
reszty i przy optymalnym nasyceniu odbiornikami telewizyjnymi (11 milionów apa
ratów). 

Są to oczywiście wnioski w pewnym sensie hipotetyczne. Projekcja LA-65 na sy
tuację w zakresie struktury środków komunikacji masowej w innych krajach jest 
jednak o tyle uzasadniona, że pozwala uzmysłowić sobie olbrzymie znaczenie tego 
rodzaju prasy wszędzie tam, gdzie on nie istnieje. W gruncie rzeczy chodzi tu przecież 
o problem z zakresu prawidłowej struktury spożycia, która wykazuje duże podobień
stwo w krajach na tym samym poziomie rozwoju gospodarczego nawet w warunkach 
znacznych różnic ustrojowych. Dalsze potwierdzenie tych wniosków znajdziemy nie
wątpliwie w LA-66, która jest w chwili obecnej już w stadium realizacji. 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

KRAWCZYKIEWICZ S., SZAREK M., KLECZEWSKI A., RAABE L. 

KRAWCZYKIEWICZ SZYMON (1804—1881) 
Redaktor i popularyzator praktycznej wiedzy gospodarczej. Urodził się we Lwo

wie, kształcił — w Korpusie Kadetów Kaliskich i w Szkole Aplikacyjnej w Warsza
wie, mianowany podporucznikiem artylerii 12 IX 1823. Po udziale w powstaniu listo
padowym wrócił w 1832 r. do Lwowa. Tutaj podjął pracę dziennikarską. Od 1837 r. 
współpracował w Rozmaitościach, a potem w Gazecie Lwowskiej jako jej naczelny 
redaktor wraz z J. N. Kamińskim; z redakcji ustąpił w 1848 r. z chwilą przejścia wy
dawnictwa z rąk spadkobierców Krattera w ręce rządowt, na tym też tle wynikła 
sprawa pretensji Krawczykiewicza do należnych zysków z tytułu spełnianych do 
1848 obowiązków redaktora. W tym też czasie wszedł do zespołu redakcyjnego Dzien
nika Narodowego i umieszczał tu w okresie 24. III. —12. X. 1848 artykuły, w których 
omawiał kwestie konstytucyjne. Po 1848 r. był dyrektorem Galicyjskiej Kasy Oszczęd
ności we Lwowie, napisał kilka podręczników z arytmetyki i tłumaczył obce z tego 
zakresu, poza tym wydał serię popularnych przepisów gospodarczych z dziedziny 
agronomii i gospodarstwa domowego. Zmarł we Lwowie 23. III. 1881. 

Gazeta Lwowska 1881, nr 68; Czas 1881, nr 70; Stulecie Gazety Lwowskiej, Lwów 1911, T. I, II, 
Wł. Z a w a d z k i : Dziennikarstwo w Galicji, w. 1878, s. 9; H. K u n a s z o w s k i : Życiorysy 
uczestników powstania listopadowego, Lwów, 1880, s. 121; Br. G e m b a r z e w s k i : Wojsko 
Polskie 1815—1830, Warszawa 1903, s. 160. 

Karol Lewicki 
i 

SZAREK MACIEJ (1825—1904) 
Pochodził z Brzegów k. Krakowa, z rodziny chłopskiej. Samorodny literat, publi

cysta ludowy. Umiejętność czytania i pisania zdobył sam. Informacje o początkach 
swej edukacji i działalności zawarł w pamiętniku „Bieg mego życia". Na ukształto
wanie jego wpływ wywarli Fr. Matejko i J. I. Kraszewski. Pierwsze korespondencje, 
drobne notatki z życia Brzegów zamieścił w krakowskim Kraju i Tygodniu Kra
szewskiego (1869). Jako poeta wystąpił w 1870 w Chacie. Odtąd współpracował z redak
cjami różnych pism, przeważnie ludowych. 1892—i zamieścił cykl publikacji o treści 
społeczno-politycznej i moralno-religijnej w Zagrodzie. Opowiastki zamieszczał w Wło
ścianinie i Roli. W pracy publicystycznej starał się o pewną niezależność. Jako czło
nek Stronnictwa Ludowego współpracował z Przyjacielem Ludu (1889—1894). Jed
noczesne kontakty z Ojczyzną, z Wieńcem i Pszczółką Stój ałowski ego i z katolickim 

*) Zgromadzone przez komitet redakcyjny „Słownika", działający w OBP w latach 
1958—59. Biogramy były dotychczas publikowane w Zeszytach Prasoznawczych 
nr 1—2, 4 z 1964, 1, 2, 3, 4 z 1965. 
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Krzyżem. Artykuły i utwory literackie m. in. w Bartniku, Diable, Dzwonku, Gazecie 
Kołomyjskiej, Gazecie Opolskiej, Gazecie Polskiej, Gazecie Polskiej (Czerniowce), 
Gazecie Polskiej (berlińskiej), Głosie, Gońcu Wielkopolskim, Gwiazdce Cieszyńskiej, 
Nowinach ze świata, Patriocie, Pogoni, Przyjacielu Ludu (Chicago), Satyrze, Tygod
niku Rzeszowskim i innych. Wyjątkowego znaczenia nabiera jego polemika z St. Tar
nowskim. Twórczość publicystyczna zdobyła mu duży rozgłos. Autor jako gość hono
rowy był zapraszany na liczne zebrania i wiece ludowe (m. in. na Śląsk). Polityki 
na ogół unikał. 

„Bieg mego życia", Wieś 1945, nr 10 i n; J. В o j к o — nekrolog, Przyjaciel Ludu, 1905 nr 8 
in ; wspomnienie M. C z u ł y , Wieś, Jej pieśń, 1934 nr 3—4 ; St. P i g o ń : Zarys nowszej literatury 
ludowej 221—2; J. S p y t k o w s k i : Maciej S z a r e k , Wieś 1945, nr 11 i 18; K. D u n i n - W ą -
s o w i c z : Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji, s. 127—130. 

Sylwester Dziki 

KLECZEWSKI ARKADIUSZ (ok. 1840—1890) 
Publicysta i satyryk. Działalność dziennikarską rozpoczął w Warszawie od reda

gowania w latach 1864—1868 czasopisma humorystycznego Kurier Świąteczny, naby
tego od A. Niewiarowskiego. Na skutek prześladowań władz rosyjskich schronił się 
do Krakowa. Tutaj założył w 1869 i wydawał do 1876 r. dwutygodnik satyryczno-po-
lityczny pt. Diabeł. W 1876 odsprzedał to czasopismo Emilowi Borkowskiemu i prze
niósł się do Lwowa, gdzie przez długie lata był współpracownikiem Gazety Naro
dowej. Prócz pracy zawodowej dziennikarskiej stale zasilał wierszami satyrycznymi 
polskie czasopisma humorystyczne oraz zajmował się przekładami książek beletry
stycznych. Odznaczał się dużym patriotyzmem i postępowymi przekonaniami. Zmarł 
we Lwowie 19. XI. 1890. 

Diabeł 1890 nr 24; Nowa Reforma 1890 nr 269; Gazeta Narodowa 1890 nr 271; Kurier Polski 
w Paryżu 1886 nr 54; Wielka Encyklop. Pow. T. 35—36, s. 657; P. S. B. T. II, s. 331; Estr. 
Bibliogr. II, 383. 

Aniela Kottówna 

RAABE LESZEK (1913—1943) pseud. Marek 
Działacz polityczny i konspiracyjny, publicysta. Urodził się dn. 28 czerwca 1913 roku.. 

Ukończył gimnazjum w Warszawie w 1931 r. Studiował w latach 1931—1932 na wy
dziale humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przeniósł się na Uniwersytet 
Wileński na wydział prawa, gdzie studiował przez dwa lata, następnie zaś konty
nuował studia w Warszawie. Był przede wszystkim działaczem politycznym. Wycho
wany w atmosferze postępowej rodziny od wczesnej młodości Leszek Raabe był 
członkiem szeregu organizacji związanych z ruchem socjalistycznym, gdzie sprawował 
także różne funkcje. Był członkiem Czerwonego Harcerstwa, Organizacji Młodzieży 
TUR, a następnie członkiem i przywódcą Związku Niezależnej Młodzieży Socjali
stycznej. Pisywał do organu OMTUR Gromada, oraz do „Akademika Socjalisty",, 
stałego dodatku do Robotnika w latach trzydziestych. Podczas kampanii wrześnio
wej, w której brał udział jako sierżant-podchorąży, został ciężko ranny podczas obrony 
Lwowa. Po wyleczeniu Raabe przedostał się do Warszawy, gdzie rozpoczął dzia
łalność konspiracyjną w grupie lewicy socjalistycznej, wydającej pismo Gwardia. 
Grupa ta, razem z kilku innymi weszła w 1941 roku w skład organizacji Polskich 
Socjalistów tzw. PS, grupującej przede wszystkim przedwojenną lewicę socjalistyczną. 
Raabe był także inicjatorem konspiracyjnego pisma młodzieży socjalistycznej Pło
mienie. W 1942 r. stanął na czele Formacji Bojowo-Milicyjnych PS, które rozpoczęły 
akcje zbrojne przeciwko okupantowi hitlerowskiemu i kolaborantom. Formacje te 
przetworzyły się w początkach 1943 w Socjalistyczną Organizację Bojową, na czele 
której także stanął Raabe. Jesienią 1943 r. SOB podporządkowała się Komendzie 
Głównej AK na zasadach autonomii. Organem SOB, w którym Raabe pisywał, był 
ukazujący się w 1943 roku konspiracyjny Żołnierz Rewolucjonista. 20 grudnia 1943 r. 
Leszek Raabe spiesząc na umówione spotkanie z łączniczką, zaginął w Warszawie. 

B. O l s z e w i c z: Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947; Informacja brata prof. Zdzi
sława R a a b e ; Wspomnienia własne autora życiorysu; Księga wspomnień o Leszku Raabe — 
w przygotowaniu przez wydawnictwo „Iskry". 

Krzysztof Dunin Wąsowicz 
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JERZY KUBIN 

PSYCHOLOGIA 
MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 

Książka Maletzkego *) jest pierwszym w piśmiennictwie naukowym, systematycz
nym wykładem problematyki psychologii masowego komunikowania. Dotychczas dy
scyplina ta pozostawała rozproszona w artykułach. Ukazywały się one przeważnie 
w czasopismach, dla których problematyka środków masowej informacji stanowiła 
jedno z kilkudziesięciu drobniejszych zagadnień szczegółowych, j ak .np . w Journal 
of Abnormal and Social Psychology, Journal of Personality, Journal of Conflict Re
solution. Inne książki z zakresu psychologii masowego oddziaływania, np. z serii 
Yale Studies in Attitude and Communication były poświęcone wybranym zagadnie
niom. Naczelny redaktor tej serii, zmarły w roku 1961 prof. С. I. Hovland, pozostawił 
bardzo interesującą, lecz jedynie w postaci artykułu, próbę syntezy opartą na wyni
kach uzyskanych do roku 1958. Jedyna praca o szerszym zamyśle, Abelsona „Per
suasion", w zaskakujący dla recenzenta sposób pominięta przez Maletzkego, nie obej
muje — trzeba to przyznać — tak obszernego materiału jak książka „Psychologie 
der Massenkommunikation". 

Książka Maletzkego ma charakter przeglądowy. Ten typ prac staje się coraz bar
dziej niezbędny wobec narastającej z każdym rokiem masy drobniejszych przyczyn
ków i szczegółowych studiów monograficznych. Prace przeglądowe, o bardziej ambit
nych zamiarach teoretycznych, porządkują wyniki badań według założeń i hipotez 
określonych teorii „wyższego rzędu". Maletzke nie ma takich ambicji. Odwołuje się 
on do teorii o wyższym poziomie uogólnienia raczej w ślad za autorami poszczegól
nych studiów, które przytacza. Nie formułuje on również własnych hipotez lub teorii, 
obejmujących całokształt badań z zakresu psychologii masowego oddziaływania. Pod 
tym względem praca Maletzkego różni się od książki J. T. Klappera (The Effects of 
Mass Communication), który zebrał ok. 1000 studiów z psychologii i socjologii maso
wego oddziaływania, aby uzasadnić określoną teorię skutków oddziaływania prasy, 
radia, filmu i telewizji. Maletzke porządkuje nie tyle wyniki badań, co problematykę. 
Kreśli on schemat pola procesów informacji masowej. Podstawowe czynniki tego pola 
odpowiadają tradycyjnej formule Lasswella; są to: nadawca, wypowiedź, kanał infor
macji, odbiorca. 

Wkład Maletzkego w dzieło porządkowania problematyki psychologii masowego 
oddziaływania jest potrójny. Maletzke rozbudowuje formułę Lasswella o psycholo
giczną problematykę masowej informacji. Mówi więc o osobowości nadawcy, o jego 
wyobrażeniu samego siebie jako nadawcy, o specyficznej sytuacji „przymusu wypo
wiedzi"; podobnie, kiedy przechodzi do problematyki odbiorcy, zajmuje się osobowo
ścią odbiorcy, jego obrazem samego siebie, psychologicznymi funkcjami wypowiedzi, 

*) Gerhard M a l e t z k e : Psychologie der Massenkommunikation. Theorie und Systematik. 
Hamburg 1963, Hans Bredow-Institut, s. 311. 
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czynnikami warunkującymi zauważenie wypowiedzi, jej zrozumienie, procesami po
budzenia wyobraźni i wywoływania doznań emocjonalnych. 

Po wtóre autor systematycznie zestawia badania, ukazujące związki pomiędzy 
wyodrębnianymi czynnikami „pola". Grupuje zatem materiał z badań szczegółowych 
tak, aby uwydatnić związki pomiędzy nadawcą i wypowiedzią, nadawcą i środkiem 
masowej informacji, nadawcą i odbiorcą, wypowiedzią i środkiem informacji, od
biorcą i wypowiedzią oraz odbiorcą i środkami informacji. 

Po trzecie autor stara się uporządkować terminologię poświęcając całą pierwszą 
część książki dyskusji nad podstawowymi pojęciami, jak „komunikowanie", „masa", 
„masowe komunikowanie", „środki masowego komunikowania" i in. 

Osobisty wkład autora w dzieło budowy zarysu nowej dyscypliny i jego trud pre
zentacji ogromnej ilości wyników badań (825 przypisów do 228 stron druku) — zobo
wiązują do uważnej lektury. 

Maletzke zaczyna, chyba słusznie, od rozważenia podstawowych pojęć. Jasne i pre
cyzyjne pojęcia są czynnikiem zwartości i podstawowym elementem konstrukcyjnym 
każdej dyscypliny. Nie mogą one być, oczywiście, sprzeczne z faktami. Autor pisze: 
„Przez masowe komunikowanie rozumiemy tę formę komunikowania, w której wy
powiedzi przekazywane są: p u b l i c z n i e (a więc bez ograniczonego i osobiście 
określonego odbiorcy), p r z e z t e c h n i c z n e ś r o d k i r o z p o w s z e c h n i a n i a 
(media), p o ś r e d n i o (a więc w warunkach przestrzennego lub czasowego, albo 
czasoprzestrzennego dystansu pomiędzy stronami komunikującymi się) i j e d n o 
k i e r u n k o w o (a więc bez zamiany ról pomiędzy wypowiadającym i przyjmują
cym) r o z p r o s z o n e j p u b l i c z n o ś c i (w sensie wyżej wyjaśnionym)" — s. 32. 
Otóż wydaje się, że nie zachodzi pełna zgodność między wynikami badań, a dwoma 
ostatnimi elementami cytowanej definicji masowego komunikowania. Nowsze badania, 
zresztą nie obce autorowi, nie potwierdzają wielokrotnie i stanowczo utrzymywanych 
przez niego pojęć jednostronnego przekazu i publiczności jako rozproszonej masy. 

Maletzke zdaje się ulegać sugestii dosyć powierzchownych różnic, jakie istnieją 
pomiędzy sytuacją rozmowy w bezpośrednim kontakcie, a masowym komunikowa
niem. Sytuacja masowego komunikowania ma tym różnić się od komunikowania bez
pośredniego, że odbiorca nie odpowiada wprost nadawcy. Tego rodzaju zestawienie 
obu form komunikowania przesłania główny moment w obu formach, tj. porozumie
nie. Proces komunikowania, który by nie implikował porozumienia, jest w istocie 
jednostronnym przekazem i swoistego rodzaju fikcyjnym oddziaływaniem. Masowe 
komunikowanie — czego Maletzke nie docenia — nie polega na nadawaniu pojedyn
czych wypowiedzi, lecz jest pewnego rodzaju potokiem informacji. Żadnego zauwa
żonego aktu komunikowania nie pozostawiają odbiorcy bez odpowiedzi. Czytanie jed
nej informacji a pomijanie innej, wybór jednej gazety, a pozostawienie na boku in
nej — to też odpowiedzi. Fałsz i niebezpieczeństwo snucia powierzchownych analogii 
lub przeciwstawiania bezpośrednich kontaktów masowemu oddziaływaniu polega na 
częstym, lecz milcząco przyjmowanym założeniu, że nadawca nie otrzymuje odpowie
dzi, ponieważ nie widzi lub nie słyszy każdej odpowiedzi tych, do których się zwraca. 
Wzajemne związki pomiędzy nadawcą i odbiorcą wcale nie wymagają, aby nadawca 
widział czy słyszał każdy akt odpowiedzi odbiorców. Maletzke jest sumiennym ba
daczem i sam zgromadził wyniki badań przemawiające przeciw pojęciu jednostron
nego komunikowania. Mówi on zatem o spontanicznych kontaktach odbiorcy z na
dawcą (s. 41 i s. 109—110), o wyobrażaniu sobie przez nadawcę reakcji odbiorcy i obra
zie odbiorcy w oczach nadawcy (s. 104—107), a także rysuje na swoim schemacie pola 
masowego komunikowania linię od odbiorcy do nadawcy z napisem: „spontaniczne 
odpowiedzi odbiorcy" (rys. 7, s. 41). 

Nie jest prawdą, aby odpowiedzi odbiorców ograniczały się jedynie do ich listów, 
lub pewnych szczególnych form odpowiedzi na apele redakcji, z wyłączeniem odpo
wiedzi za pomocą technicznych środków informacji. Odbiorcy nie stanowią bowiem 
jedynie rozproszonej masy, jak to przyjmuje Maletzke. Procesy komunikowania za 
pośrednictwem technicznych środków informacji dokonują się w zorganizowanych 
i zróżnicowanych społeczeństwach. Znaczna część grup społecznych, które składają 
się na nowoczesne społeczeństwo, dysponuje własnymi technicznymi środkami infor
macji. Polemika, jaka toczy się pomiędzy organami prasowymi czy rozgłośniami róż
nych grup, jest nowoczesną formą dialogu pomiędzy grupami odbiorców i nadawców, 
reprezentujących różne środowiska, klasy, organizacje społeczne i polityczne. Pojęcie 
publiczności jako masy rozproszonych odbiorców niepowiązanych żadnymi więzami 
społecznymi przestało odgrywać jakąkolwiek rolę w badaniach nad masowym od-
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działywaniem i zostało zarzucone jako jałowe i błędne. Przyjęto natomiast pogląd 
wręcz odwrotny, według którego każdy akt oddziaływania za pomocą technicznych 
środków informacji należy traktować jako element składowy społecznego wzoru kon
taktów między ludźmi. 

Konsekwencją widzenia odbiorców jako rozproszonej publiczności jest u Maletz-
kego m. in. marginesowe potraktowanie tak zasadniczych dla analizy masowego od
działywania zagadnień jak kształtowanie opinii publicznej za pomocą technicznych 
środków informacji. Obfitą w niezmiernie interesujące wyniki literaturę dotyczącą 
roli środków masowej informacji w kampaniach wyborczych wymienia Maletzke 
jedynie w przypisie (s. 203, przypis 31) dodając, że „masowe komunikowanie stanowi 
jeden z czynników o największym znaczeniu w procesie kształtowania opinii poli
tycznych". 

Pomija Maletzke również liczne badania dotyczące roli środków masowej infor
macji w wojnie psychologicznej.1) 

Środki masowej informacji są często w stosunkach międzynarodowych i w kam
paniach wyborczych czynnikiem walki politycznej, mogą one jednak w innych sytu
acjach spełniać rolę czynnika integracji społecznej. Wiąże się z tą ich rolą również 
pominięta przez Maletzkego obszerna problematyka psychologiczna omawiana m. in. 
w klasycznym dziele W. Thomasa i F. Zamieckiego pt. „The Polish Peasant in Europe 
and America", a także w sprawozdaniach z badań nad oddziaływaniem powieści 
w odcinkach (np. H. Herzog: Motivations and Gratifications of Daily Serial Listeners; 
A. Kłoskowska: L'audience d'une émission populaire de la Radio Polonaise... Son
dages, 1959, nr 1). 

Rolę prasy w organizowaniu określonych akcji politycznych i społecznych, jak 
strajki i demonstracje, bojkot towarów i firm pomija Maletzke z powodu — jak po
daje — niedostatku badań (s. 194). Stanowisko takie wynika z wyłączenia z analizy 
prac z zakresu historii prasy. Takie ograniczenie nie wydaje się całkiem słuszne, tym 
mniej uzasadnione jest pominięcie wyników wielu eksperymentów, dotyczących roli 
radia i telewizji w celowo podejmowanych próbach przeprowadzania reform społecz
nych na wsi, szczególnie modernizacji gospodarki wiejskiej w Kanadzie, Francji, 
Indii i Japonii.2) Interesujące wyniki uzyskano w tym zakresie również w Australii.3) 

Maletzke przyjmuje z F. Fearingiem, że nadawcą są nie tylko osoby, które opra
cowują i nadają informacje, lecz także osoby i grupy kontrolujące nadawane infor
macje, dysponujące środkami masowej informacji. W ten sposób do nadawców na
leżałoby zaliczyć organy władzy państwowej, czy ugrupowania kapitalistyczne, kon
trolujące działalność prasy, radia, filmu i telewizji. Konsekwencją takiego rozumienia 
nadawcy jest zaciemnianie związków między zbiorowym nadawcą zorganizowanym 
w instytucjach prasowych a grupami społecznymi i organizacjami kontrolującymi 
działalność bezpośrednich nadawców. Maletzke pomija niemal zupełnie psychologiczną 
problematykę „grup nacisku", a także studia, wskazujące na mechanizmy presji 
w warunkach kapitalistycznych.4) 

Przegląd problematyki, ujęty według schematu pola masowego komunikowania, 
może być przydatny dla celów tematycznego planowania badań. Maletzke wskazuje 
luki w dotychczasowym stanie badań, m. in. w zakresie emocjonalnego stosunku 
odbiorców do nadawcy (s. 118), czasu psychicznego podczas recepcji utworów epic
kich i dramatycznych (s. 168—169), różnic pomiędzy recepcją bezpośrednich transmisji 
i transmisji odtwarzanych z nagrań (s. 177). W niektórych wypadkach nie wykorzy
stuje jednak w pełni istniejących wyników. Można by ta wyjaśnić częściowo barierą 
językową w stosunku do nietłumaczonych prac polskich (Blaustein, Szewczuk) lub 
włoskich (S. Galio: Psicologia delia Radio e Televisiope, Roma 1955, La Voce). 

•)M. in. D. L e r n e r S y k e w a r : Psychological Warfare against Germany. New York 1949 
G. W. Stewart; i tegoż autora: Propaganda in War and Crisis. New York 1951, G. W. Stewart. s) Są to badania prowadzone pod patronatem UNESCO od 1953 roku m. in. J. N i c o 1, 
A. A. S h e a , G. J. S i m m i u s and R. A. S i m ; Canada's Farm Radio Forum. Paris 1954 
UNESCO ; R. L e w i s and J. R о v a n : Television and Teleclubs in Rural Communities. Paris 
1955, UNESCO; J. D u m a z e d i e r : Télévision et education populaire. Paris 1955, UNESCO; 
J. С M a t h u r and Paul N e u r a t h: An Indian Experiment in Farm Radio Forums. Paris 1959 
UNESCO; Rural Television in Japan. Paris 1961, UNESCO. 3) F. E. E m e r y and О. А. О e s e r : Information, Decision and Action. Melbourne 1958, 
Melbourn University Press. 

0 Nie znajdujemy w tekście ani bibliografii recenzowanej książki studiów G. S e l d e s a 
(m. in. The Lords of the Press lub One Thousand Americans, przekład polski: Tysiąc Amery
kanów), Ch. A. S i e p m a n n a : Radio, Television and Society, New York 1956, Oxford Uni
versity Press; С. W. M i l l s a: The Power Elite, przekład polski: Elita władzy. 
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Maletzke nie daje bardziej obszernej analizy, ani krytycznej oceny większości re
ferowanych badań; jego krytyka zawiera się raczej w tym, co wybrał, a co pominął. 
Wspomniałem o badaniach niesłusznie pominiętych, budzą jednak zastrzeżenia rów
nież badania objęte opracowaniem. Autor włącza do zakresu psychologii masowego 
oddziaływania szereg badań, które należą — w przekonaniu recenzenta — do innych 
dyscyplin. Są to zwłaszcza liczne badania z zakresu analizy zawartości. Analiza za
wartości prasy może służyć jako metoda w badaniach historycznych na temat sto
sunków międzynarodowych — taki charakter mają badania Lasswella, Lernera 
i Poola, dotyczące symboli ideologicznych w 9 wpływowych gazetach 5 wielkich mo
carstw w okresie 1890—1949, cytowane przez Maletzkego w załączniku 2 (s. 232). Inne 
badania, które przytacza jako klasyczne, np. badania Spiegelmanna, Terwillingera 
i Fearinga nad zawartością komiksów, należą niewątpliwie do badań prasoznawczych, 
lecz ich problematyka psychologiczna jest dosyć uboga. Maletzke sam cytuje opinie 
Berelsona i Lazarsfelda wskazujących, że analiza zawartości może stanowić część 
badań stylistycznych lub historyczno-literackich (s. 59). Psychologia masowego od
działywania nie musi być tak zaborcza, aby włączać do swojego przedmiotu badania 
z zakresu innych specjalności. 

Autor nie zawsze jest dostatecznie ostrożny w określaniu uogólnień, jakie miałyby 
wynikać z niektórych badań. Tak na przykład skłonny jest zbyt pochopnie przyzna
wać znaczny walor ogólności badaniom Asheima o filmowych adaptacjach powieści, 
opartych na bardzo szczupłym materiale (s. 100). Podając za Bogardusem i Smythem, 
że telewizja wpływa na zmianę stylu instytucji życia politycznego, że zebrania pu
bliczne stają się pod wpływem telewizji rodzajem widowisk o charakterze coraz bar
dziej rozrywkowym (s. 116), Maletzke nie dodaje, że walor tego twierdzenia poza 
sceną amerykańską jest wątpliwy. 

Maletzke rzadko formułuje jakieś twierdzenia nie oparte na odpowiednich bada
niach empirycznych. Czyni to w zasadzie tylko wówczas, kiedy decyduje się na sądy 
o rzeczywistości na podstawie przyjętych wcześniej, bardziej ogólnych założeń i pojęć. 
Tak na przykład nawiązując do swojej definicji masowego komunikowania pisze, że 
odbiorca kieruje uwagę z reguły raczej na wypowiedź niż osobę nadawcy. Fakt, że 
za wypowiedzią stoją ludzie, którzy jemu, odbiorcy, coś chcą powiedzieć, często zdaje 
się on zaledwie zauważać... (s. 110). W przypadku prasy (w szerokim rozumieniu) 
kieruje się uwaga odbiorcy na ogół na samą wypowiedź (s. 112). Jednocześnie sam 
Maletzke wprowadza pojęcie fazy prekomunikatywnej i omawia — już na podstawie 
szeregu badań — zjawiska selekcji wypowiedzi. Powołuje się przy tym na badania 
nad zachowaniem wyborczym ludności, które wskazują, że ludzie skłonni są czytać 
gazety, odpowiadające ich stanowisku politycznemu (s. 148). W fazie prekomunika
tywnej dla odbiorcy ważne jest przede wszystkim to, kto mówi, a nie co mówi. To 
zaś, kto mówi, nie dotyczy autora poszczególnej wypowiedzi, o którym czytelnik może 
nic nie wiedzieć, nie dotyczy też wypowiedzi anonimowych w prasie czy radio, lecz 
przede wszystkim wyobrażenia nadawcy, jako właściciela lub dysponenta gazety czy 
rozgłośni. Cytowane sądy Maletzkego są wyrazem wspomnianej poprzednio nieja
sności, jaka zawiera się w przyjętym przez niego pojęciu nadawcy, pojęciu nieroz-
graniczającym wyraźnie bezpośrednich nadawców (autorów, redaktorów) od grup 
dysponujących instytucjami prasowymi. 

W czwartej części książki omawia Maletzke skutki oddziaływania środków infor
macji masowej. Wyróżnia on skutki ogólne, takie jak zmiany w strukturze czasu 
wolnego ludności, związane z samym istnieniem i rozwojem środków masowego od
działywania, i skutki szczegółowe, wśród których wyróżnia zmiany spowodowane od
działywaniem przez środki masowej informacji w zakresie zachowania się, wiado
mości, opinii i postaw, sfery emocjonalnej oraz w głębszych układach psychiki (w pod
świadomości). Ta część książki w bardzo pobieżny sposób sygnalizuje, co było przed
miotem badań. Tak na przykład na str. 216 i 217 wymienia autor 9 tematów doty
czących różnic w oddziaływaniu rozmaitych treści wypowiedzi i odsyła do 24 studiów 
szczegółowych. 

Psychologia masowego oddziaływania rozwijała się od pierwszych lat, koncentrując 
wysiłki na badaniu skutków rozmaitych wypowiedzi, pochodzących z różnych źródeł 
w powiązaniu z różnorodnymi predyspozycjami i cechami osobowymi odbiorców. 
Toteż С I. Hovland, kreśląc ogólny schemat problematyki badań, właśnie skutki 
oddziaływania w zakresie zachowania się odbiorcy, jego opinii i doznań emocjonal-
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nych traktował jako zasadniczy element w rozpatrywaniu wyników badań.5) Maletzke 
przyjmuje schemat pola masowego komunikowania oparty na formule Lasswella, lecz 
bez jego ostatniego ogniwa — skutków. Część czwarta książki reperuje obraz pro
blematyki masowego oddziaływania, lecz nie jest już w stanie dać prawidłowego 
obrazu badań prowadzonych w tej dziedzinie. To, co najciekawsze w psychologii 
masowego oddziaływania, pozostało jedynie w książce Maletzkego zasygnalizowane 
w przypisach tytułami poszczególnych rozpraw i studiów. Czytelnik polski obeznany 
już z zarysem nie tylko problematyki, ale i głównych wyników psychologii masowego 
oddziaływania 6), oczekuje na syntetyczny, uporządkowany według określonych teorii 
wyższego szczebla przegląd wyników tej dyscypliny. Książka Maletzkego nie jest, nie
stety, w stanie zaspokoić tego rodzaju oczekiwania. 

5) C. I. H o v 1 a n d and J. L. J a n i s , eds. : Personality and Persuasibility. New Haven 1959, 
Yale University Press. 6) Rola prasy, radia i telewizji. Kraków 1963, Ośrodek Badań Prasoznawczych. 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 



SYLWESTER DZIKI 

ROCZNIK HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 
Pierwszy tom „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego" *), organu Pra

cowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX w. PAN ukazał się w 1962 r. 
W połowie 1965 r. na półkach księgarskich znalazł się piąty wolumin, sygnowany jako 
zeszyt pierwszy tomu IV, tego niezmiernie interesującego, jedynego u nas, periodyku 
poświęconego historii czasopiśmiennictwa. Liczą one w sumie przeszło 1500 stron, na 
których redakcja pomieściła 63 artykuły. Są wśród nich szkice, studia, zapisy pamięt
nikarskie, dokumenty, zdarzają się przedruki treści pisma, a przede wszystkim liczne 
opracowania o charakterze monograficznym. Te ostatnie drukowane są często we 
fragmentach, stąd ewentualna ich merytoryczna ocena nie zawsze jest rzeczą łatwą. 
Niemniej warto zauważyć, iż autorzy poszczególnych monografii, nie ograniczają się 
tylko do literatury drukowanej, chętnie wykorzystują inne materiały (archiwalia^ 
korespondencja, materiały pamiętnikarskie). Dzięki temu uzyskujemy często zupełnie 
nowe spojrzenie na pismo, będące tematem opracowania monograficznego, a przede 
wszystkim na jego rzeczywistą rolę opiniotwórczą. Większość monografii nie ograni
cza się tylko do zreferowania zawartości pisma, przedstawienia problemów jego ge
nezy, ale i dotyczy spraw organizacji pracy redakcyjnej, problematyki odbiorców itp. 
(monografie zajmują w sumie 537 stron „Rocznika"; w liczbach względnych — 35%). 
Najwięcej z nich odnosi się do okresu pierwszych dziesiątków lat XX w.: 9 pozycji — 
w liczbach względnych 13,3% oraz lat międzywojennych: 6 — 9,9%. 

* 
Poniższym refleksjom trudno nadać kształt recenzji analitycznej, wskazującej nowe 

elementy wnoszone przez poszczególne rozprawy do aktualnego dorobku wiedzy histo
ry czno-praso we j . Już choćby z uwagi na zawarte w „Roczniku" bogactwo różnorod
nego materiału, odnoszącego się do 300-letnich dziejów prasy polskiej. Równie trudna 
będzie dla recenzenta odpowiedź na inne pytanie: w jakim stopniu zawarte na łamach 
„Rocznika" publikacje realizują program Pracowni.1) A zresztą czy można (nie znaj
dując bezpośrednich wskazówek redakcyjnych) utożsamiać program Pracowni z pro
gramem jej organu naukowego, realizowanego także — szczególnie ostatnio — w pu
blikacjach zwartych. 

Autor tego omówienia „Rocznika" stawia sobie skromniejsze zadanie: scharaktery
zować i przedstawić zawartość owych 5 woluminów pisma, posługując się wypraco
waną w Ośrodku Badań Prasoznawczych metodą ilościowej analizy jego zawartości.2) 

*) ROCZNIK HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA POLSKIEGO, wydawnictwo 
Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku PAN. Komitet 
redakcyjny: Tadeusz C i e ś l a k , Zenon K m i e c i k (sekretarz redakcji), Jerzy M y-
ś 1 i ń s к i, Józef S k r z y p e k (redaktor). Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich. Tom I (1962) s. 378, tom II (1963) s. 304, tom III zesz. 1 (1963) s. 382, tom III 
zesz. 2 (1964) s. 188, tom IV zesz. 1 (1965) s. 286. 

') Sformułował go w następujący sposób prof. J. S k r z y p e k : Celem Pracowni jest „nau
kowa synteza dotycząca rozwoju prasy polskiej, jej udziału w tworzeniu ogólnonarodowej kul
tury, jej funkcji społecznej w tworzeniu i organizowaniu opinii publicznej oraz ocena prasy 
jako źródła informacji naukowej". (Nauka Polska, 1962, nr 4, s. 57). 

*) Interesujących się szerzej problematyką ilościowych analiz zawartości pisma odsyłam do 
publikacji Ireny T e t e l o w s k i e j (Zeszyty Prasoznawcze, nr 1/1960, s. 7—22 i nr 5—6/1960,. 
s. 65—80, a szczególnie: nr 4/1962, s. 3—19). 
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Z tą wszakże różnicą, iż w poniższych obliczeniach i rozważaniach „jednostką miary" 
jest ilość stron, a nie ilość cm2. 

Nim przystąpię do przedstawienia i omówienia wyników analizy, czytelnikowi na
leży się małe wyjaśnienie. Całość materiału, zamieszczonego na łamach „Rocznika",, 
dzielę na dwie zasadnicze grupy: 

— samodzielne rozprawy naukowe; 
— materiały nie posiadające charakteru samodzielnych, oryginalnych rozpraw nau

kowych. Zaliczam tu szczególnie materiały o charakterze pamiętnikarskim, reedycje 
tekstów czasopism, dokumentów i źródeł do dziejów czasopiśmiennictwa oraz recenzje. 

Wreszcie konieczne wydaje się wyodrębnienie: 
— grupy (tzw. zerowej), do której zaliczyłem spisy treści, karty tytułowe, vacaty. 
Omawiane tu tomy „Rocznika" liczą w sumie 1538 stron, z czego przypada na: 
I. tzw. kategorię „zerową" (spisy treści, karty tytułowe, vacaty) — 36 stron (w licz

bach względnych 2,3%); 
II. grupę materiałów nie posiadających charakteru oryginalnych rozpraw nauko

wych — 264 str. (17,2%); 
III. grupę samodzielnych rozpraw naukowych — 1238 str. (80,1%). 
Przedmiotem dalszych rozważań będą materiały wyszczególnione w grupie III, ale 

dla uzyskania jednak możliwie wyczerpującej charakterystyki pisma przedstawimy, 
w formie skondensowanej informacji bibliograficznej, zawartość materiałów zakla
syfikowanych do grupy II. Materiały te na łamach „Rocznika" zajmują w sumie sto
sunkowo znaczną objętość, bo 17%. Upoważnia to do sformułowania wniosku, iż są 
one również środkiem realizowania redakcyjnego programu i warto im poświęcić 
kilka uwag. 

Do najliczniejszych w tej grupie należą: 
1. materiały typu pamiętnikarskiego — 138 str. (8,8%); 
2. reedycje tekstów czasopism, źródeł — 75 str. (4,8%); 
3. recenzje — 51 str. (3,3%). 
Z powyższego zestawienia wynika, że w omawianych tomach marginalnie jest 

traktowany dział r e c e n z j i ; 2—3 recenzje w jednym numerze — oto norma redak
cyjna. Redakcja nie przywiązuje więc większego znaczenia do przeglądów krytycz
nych bieżącego piśmiennictwa historyczno-prasowego, ani do informacji bibliogra
ficznych. 

M a t e r i a ł y t y p u d o k u m e n t a r n e g o (reedycje tekstów czasopism, źró
deł). Każdy z nich dla historyka czasopiśmiennictwa stanowi swego rodzaju rewe
lację. Jest nim na pewno publikowany przez Wł. A. K e m p a dokument do dziejów 
Pamiętnika Warszawskiego — „Uwagi z okoliczności projektu zaprowadzenia pisma 
periodycznego w Warszawie w sposobie takim, aby toż pismo ciągle przez wiele lat 
wychodzić mogło nulla attenta calamitate" (t. IX z. 1 s. 23—34), a także przedruk 
i omówienie (charakterystyka poloników) broszury Joachima von Schwarzkopfa 
„Über Zeitung", wydanej w 1795 we Frankfurcie nad Menem, pierwszej obcojęzycznej 
publikacji zajmującej się dziejami polskiej prasy (J. Ł o j e k , t. IV z. 1 s. 220—229). 
Warto tu także dodać, iż w ramach reedycji ważnych dokumentów związanych z dzie
jami czasopiśmiennictwa opublikowano tekst jednodniówki PPS-lewicy — Nowa Pol
ska z 1920 r. (w oprać. A. L e i w a n d a — t. III z. 1 s. 331—361), list W. Kulerskiego 
z 1934 r. — wydawcy Gazety Grudziądzkiej do I. Paderewskiego (tamże, s. 362—367, 
w oprać. A. P a c z k o w s k i e g o ) i materiały do dziejów sosnowieckiej Iskry; 
(w oprać. A. G a r l i c k i e j , t. IV z. 1 s. 230—238). 

Do materiałów pamiętnikarskich powracam w dalszych rozważaniach. 

Analizę rozpraw naukowych, wydzielonych wyżej jako grupa III, sporządzam we
dług „klucza kategoryzacyjnego" opartego na chronologicznym podziale zamieszczo
nych w „Roczniku" publikacji. W tym celu wyodrębniam 7 okresów chronologicznych, 
zgodnych w zasadzie z o g ó l n y m i propozycjami periodyzacji historii prasy pol
skiej.3) Podkreślam ogólnymi, gdyż dotąd historia czasopiśmiennictwa nie wypraco
wała bardziej szczegółowych zasad. W każdym wyodrębnionym okresie wprowadzam 
z kolei podział publikacji ze względu na terytorialne pochodzenie pisma omawianego 
w artykule. 

Wyniki ilościowej analizy zawartości przedstawia zestawienie: 
J) Por. пр.: Ignacy P r ó c h n i c k i : Próba periodyzacji historii prasy polskiej — Biuletyn 

Prasoznawczy, KOBP, 1957, nr 2, s. 12—41. 

9* 
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O k r e s 

A. Z A G A D N I E N I A OGÓLNE 
w t y m : dot. p r a sy : 

a) ogólnopolskiej 
B. PRASA. DO KOŃCA XVII I w. 

w t y m : dot. p r a s y : 
a) ogólnopolskiej 

C. P R A S A I POŁ. X I X w. (do 1863) 
w t y m : dot. p rasy : 

a) ogólnopolskiej 
b) ziem zaboru rosyjskiego 
c) z iem zaboru pruskiego 
d) z iem zaboru aus t r iackiego 
e) emigracyjnej 

D. P R A S A OD P O W S T A N I A STYCZNIO
WEGO DO KOŃCA X I X W I E K U 
w t y m : dot. p r a sy : 

a) ogólnopolskiej 
b) z iem zaboru rosyjskiego 
c) z iem zaboru pruskiego 
d) z iem zaboru aus t r iackiego 
e) emigracyjnej 

E. P R A S A P O C Z Ą T K U X X W I E K U (do 1918) 
w t y m : dot. p r a sy : 

a) ogólnopolskiej 
b) z iem zaboru rosyjskiego 
c) z i em zaboru pruskiego 
d) z iem zaboru aus t r iackiego 
e) emigracyjnej 

F . P R A S A OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 
w t y m : dot. p r a s y : 

a) ogólnopolskiej 
b) dot. W a r s z a w y 
d) dot. K r a k o w a 

G. P R A S A OKRESU O K U P A C J I 
w t y m : dot. p r a sy : 

a) ogólnopolskiej 
b) W a r s z a w y 

H. P R A S A P O L S K I LUDOWEJ 
w t y m : dot. p r a sy : 

a) ogólnopolskiej 
b) W a r s z a w y 
c) Poznan ia 

R a z e m 
w t y m : dot. p rasy : 

a) ogólnopolskiej 
b) z iem zaboru rosyjskiego i W a r 

szawy 
c) z iem zaboru pruskiego i P o 

znania 
d) z iem zaboru aus t r iackiego 

i K r a k o w a 
e) emigracyjne j 

Ilość 
publ ikac j i 

2 

2 
2 

2 
9 

2 
5 
1 

1 

8 

3 

2 
3 

15 

1 
8 
1 
4 
1 

7 

6 
1 

5 

2 
3 

3 

1 
1 
1 

51 

11 

25 

3 

7 
5 

Objętość w l iczbach 

bezwzg lęd 
nych 

60 

60 
48 

48 
150 

24 
100 

16 

10 

258 

67 

38 
153 

399 

59 
213 

21 
88 
18 

170 

138 
32 

98 

58 
40 

55 

13 
32 
10 

1238 

262 

590 

47 

158 
181 

względnych 

3,9 

3,9 

3,1 

3,1 
9,7 

1,6 
6,5 
1,0 

0,6 

16,8 

4,3 

2,5 
10,0 

25,9 

3,8 
13,8 

1,4 
5,7 
1,2 

11,1 

9,9 
2,1 

6,4 

3,8 
2,6 

3,6 

0,9 
2,0 
0,7 

80,5 

17,0 

38,4 

3,1 

10,3 
11,7 



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 133 

Oto uwagi jakie nasuwa powyższe zestawienie: 
1. Zainteresowania redakcji wyraźnie zostały skupione na wybranych okresach 

historii prasy polskiej. Widać przewagę opracowań dotyczących prasy naszego stu
lecia (46,7%), a przede wszystkim prasy pierwszych 20 lat naszego stulecia (E = 25,9%), 
zajmujących mniej więcej tyle miejsca, ile opracowania odnoszące się do prasy całego 
XIX w. (C + D = 26,4%). Owa przewaga jest zrozumiała, jeśli zważy się, iż w dotych
czasowym piśmiennictwie historyczno-prasowym (i zbliżonym do niego) problematyka 
czasopiśmiennictwa początków XX stulecia była raczej niechętnie podejmowana. 
Wśród rozpraw na temat prasy XX w. przeważają opracowania o charakterze mono
graficznym poszczególnych tytułów. 

2. Publikacje dotyczące prasy po roku 1945 i prasy XVIII w. zjawiają się na ła
mach „Rocznika" rzadko; redakcja wykazuje nieco większe zainteresowanie prasą 
konspiracyjną okresu okupacji hitlerowskiej. 

3. Brak materiałów, podejmujących problematykę metodologii badań nad historią 
czasopiśmiennictwa. 

4. Gdy spojrzeć na geografię czasopism omawianych w „Roczniku" to okazuje się, 
iż większość publikacji dotyczy prasy warszawskiej. 

Omawiane tu tomy „Rocznika" przynoszą plon zaledwie 2-, 3-letniej pracy ko
lektywu autorskiego związanego z Pracownią Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
XIX i XX wieku, a realizacja a m b i t n e g o przedsięwzięcia sformułowanego w wy
powiedzi prof. J. Skrzypka trwać musi kilka lat, i musi być realizowana przez zespół 
wieloosobowy. Toteż wyniki tej analizy mogą jedynie ilustrować o g ó l n e tendencje 
rozwoju wstępnych prac nad przygotowywaniem syntezy historii prasy polskiej. 

Z tych samych względów trudno podejmować ocenę prawidłowości wyników po
wyższej analizy w kontekście zamierzeń Pracowni; zresztą wcześniej wspominałem 
o braku podstaw do utożsamiania programu pisma z programem badawczym Pra
cowni. 

A oto przegląd treści „Rocznika".4) 
A. Z a g a d n i e n i a - o g ó l n e . Do odnotowania pozostają tu dwie publikacje. 

Jerzy Ł o j e k przedstawił obszerniejsze studium pt.: „Statystyka prasy polskiej 
okresu 1661—1831" (t. IV, z. 1, s. 5—22). Wyjątkowa wartość tego opracowania polega 
na krytycznym odniesieniu się do nielicznych, co prawda, opracowań, podejmujących 
podobną problematykę. „Źródłem wszystkich braków i błędów — słusznie zauważa 
autor — w dotychczasowej statystyce prasy polskiej jest oczywiście zasadnicze źródło 
będące jej podstawą tj. »-Bibliografia polska« Estreichera. Monumentalne to dzieło 
jest niestety stosunkowo najmniej dokładne i wiarygodne właśnie w zakresie czaso
pism. »-Grzechem pierworodnym-« opracowania Estreichera było przyjęcie bardzo nie
wyraźnych, niejasnych i niepewnych kryteriów wyodrębniania czasopism spośród 
całokształtu druków polskich. Estreicher zaliczył do czasopism setki tytułów, które 
nawet przy zastosowaniu najszerszej definicji za czasopisma uznanymi być nie mogą. 
Włączył przede wszystkim do czasopism znaczną część tzw. pism zbiorowych, wydaw
nictw seryjnych, publikacji urzędowych; uznał za czasopisma, choć niekonsekwent
nie — kalendarze, roczniki i tzw. noworoczniki..." 

Krytyka estreicherowskiej koncepcji wyodrębniania czasopism spośród innych wy
dawnictw o charakterze ciągłym jest w zasadzie s ł u s z n a , ale jednocześnie i p r o 
b l e m a t y c z n a . Problematyczna do tego momentu, póki nie rozstrzygnięte zostaną 
w j e d n o z n a c z n y sposób zasady typologii gatunków czasopiśmiennictwa. Pro
blem: co uważać za czasopismo, a co nie, rodzi w odniesieniu do współczesnej pro
dukcji wydawniczej wiele sprzecznych sądów i opinii w kręgu bibliografów, badaczy 
prasy i statystyków. Moment ten — rzecz zrozumiała — jeszcze bardziej komplikuje 
się w odniesieniu do przeszłości, a więc do tych czasów, kiedy dopiero formułuje się 
typ czasopisma, jako autonomicznego wydawnictwa. Stąd wszelkie sądy i wnioski 
w tej kwestii muszą być bardzo ostrożne. O ile oddzielenie od czasopism kalendarzy 
nie budzi u mnie oporów, o tyle skłonny jestem uważać noworoczniki, roczniki i pisma 
zbiorowe za specyficzny typ czasopiśmiennictwa, wykształcony przez represyjne prze
pisy ustaw prasowych, utrudniające wydawanie czasopism o tygodniowej, czy mie
sięcznej częstotliwości. 

. *) Z uwagi na ograniczoną objętość recenzji omawiam tylko niektóre, ciekawsze publikacje. 



134 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

J. Łojek opiera swe obliczenia na rezultatach zbiorowych kwerend bibliograficz
nych, przeprowadzonych przez Pracownię. Brak wykazu wyeliminowanych z Estrei
chera pozycji ąuasiczasopiśmienniczych utrudnia recenzentowi podjęcie ewentualnej 
repliki. Dopiero ostatnio ukazała się w opracowaniu J. Łojka „Bibliografia prasy pol
skiej 1661—1831" ). która może być pomocna do wyłowienia tytułów wyeliminowa
nych z dzieła Estreichera. 

Mimo powyższych zastrzeżeń, ustalona przez autora ilość (370) tytułów czasopism 
ukazujących się w latach 1661—1831 jest najbardziej bliska prawdzie — niemniej za
chodzi pilna potrzeba przeprowadzenia dalszych rewizji w dziele Estreicherów. Tym 
bardziej, że ilość pomyłek u Estreichera dla dalszych okresów wcale się nie zmniej
sza.1') 

Przedstawiona przez autora charakterystyka ruchu wydawniczego jest wszech
stronna, ale brak najistotniejszego chyba zestawienia — tabeli statystyczno-graficznej 
zaproponowanej przez St. Czarnowskiego, z tym jednakże zastrzeżeniem, że obok 
rubryk ..ilość czasopism", „czasopisma nowe" należałoby wprowadzić trzecią rubrykę: 
..czasopisma przestające się ukazywać", gdyż tylko z takiego zestawienia możemy bez 
większych trudności odczytywrać dynamikę ruchu wydawniczego. Oczywiście przy 
wszelkiego rodzaju charakterystykach statystycznych sięganie do analogii w krajach 
zagranicznych niepomiernie wzbogaca wartość poznawczą opracowania. Postulat jed
nak niełatwy do zrealizowania. 

Na marginesie swego opracowania autor podnosi kwestię nazewnictwa prasowego. 
Problem jest niezmiernie ciekawy dla socjologa kultury i historyka prasy (dociekanie 
w zakresie kwestii powtarzalności, mody pewnych grup tytułów, ich roli, funkcji). 
W tym zakresie przed historykiem prasy jest jeszcze wiele zagadnień nie rozwią
zanych.7) 

Wreszcie w tym miejscu zasygnalizować wypadnie bibliograficzne studium A. G a r 
l i c k i e j : „Rozwój badań nad historią prasy w Polsce" (część I do 1939 — t. I, 
s. 7—48). Jest to zmieniona wersja pracy („Przegląd opracowań historii prasy pol
skiej") wydanej w oddzielnej publikacji w 1961 nakładem Komitetu Obchodu 300-lecia 
Prasy Polskiej. 

B. P r a s a o s i e m n a s t o w i e c z n a . Po wielu wybitnych studiach, powstałych 
z inspiracji prof. T. Mikulskiego we wrocławskim ośrodku polonistycznym, dotyczą
cych XVIII-wiecznego czasopiśmiennictwa, rozprawa J. Ł o j к a pt. „Ze studiów nad 
czytelnictwem prasy w Polsce w końcu XVIII w. — 1780—1795" (t. II, s. 5—31) wnosi 
wiele istotnych szczegółów do naszej wiedzy o czasopiśmiennictwie tego okresu. Po
siada nadto — i tu kryje się wybitna zasługa autora — duże wartości metodologiczne. 
Pod tym względem jest to jedyne tego rodzaju studium w naszym piśmiennictwie. 
Wykorzystując źródła, dotąd raczej pomijane przez badaczy, autor stawia przed sobą 
i rozwiązuje ambitne zadanie przedstawienia „cyrkulacji i czytelnictwa prasy na 
całym obszarze ówczesnej Rzeczypospolitej, recepcji treści prasy przez poszczególne 
warstwy społeczne i środowiska, wreszcie realnego wpływu prasy na kształtowanie 
światopoglądu czytelników, postaw ideowo-politycznych i najogólniej opinii publicznej 
w Polsce WT końcu XVIII w." 

Ostateczne wnioski autor formułuje ostrożnie, unika twierdzeń kategorycznych. 
Z braku dostatecznych materiałów źródłowych posługuje się często hipotezą, szuka 
analogii w dziejach obcego czasopiśmiennictwa. W rezultacie praca ta posiada duże 
wartości metodologiczne dla prasoznawstwa, i pod tym względem należy z całą pew
nością do poczynań pionierskich. Rezultaty zaś i wnioski do jakich dochodzi autor 
muszą być rozpatrywane z dużą dozą krytycyzmu.8) 

С P r a s a p i e r w s z e j p o ł o w y XIX w i e k u . Z grupy artykułów, odno
szących się do tego okresu chronologicznego (przeważają prace dotyczące prasy 
i dziennikarstwa okresu powstania listopadowego), odnotujemy pracę Aliny S ł o m-
k o w s ki e j . Przedmiotem pracy jest ocena zbiorowości dziennikarskiej („Uwagi 
o dziennikarzach w 1831 r." — t. IV, z. 1, s. 35—49). I ta praca, podobnie jak studium 

•"•) J ako zeszyt 2 . .Materiałów i studiów do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego" — 
serii wydawnic tw zwar tych Pracowni . 

") Na innym miejscu (Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 1—2, s. 124—129) podkreślałem wyjątkowo 
duże znaczenie dzieła Est re ichera dla dalszych badań prasoznawczych, lecz jednocześnie zazna
czyłem, że „właśnie w »Bibliografii polskiej«, jako bibliografii narodowej, skupiają się jak w so-
czewc- wszelkie braki w pracach badawczych nad historią czasopiśmiennictwa". 

7) Szerzej tym p rob lemem zajmowałem się na marginesie omawiania „Bibliografii polskiej" 
Estre icherów (Zeszyli/ Prasoznawcze 1964, nr 1—2, s. 128—129). 

") Pod tym względem jes tem zgodny z autorami innych wystąpień krytycznych (por. пр. : 
I. Zaporowska — Przegląd Historyczny, 1965, z. 2, s. 330—333). 
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J. Łojka o czytelnictwie prasy XVIII-wiecznej, podejmuje pomijaną w dotychcza
sowych studiach history czno-prasowy eh tematykę. 

Istotny moment z dziejów prasy Królestwa Kongresowego — kształtowanie się po- • 
jęcia wolności prasy — omówił J. Ł o j e k („Poglądy na rolę prasy w pierwszych 
latach Królestwa..." — t. I, s. 70—96), ukazując w tej kwestii inspiracje ustawodaw
stwa francuskiego. D. K a m o l o w a w artykule „B. Kiciński i jego czasopisma" 
(t. III, z. 1, s. 5-27) omówiła jego działalność literacko-publicystyczną i dziennikar
sko-wydawniczą. 

Tu znalazły się również artykuły, zajmujące się prasą pozawarszawską. M. in. 
T. C i e ś l a k omawia „Biedaczka — czasopismo ludowe z okresu Wiosny Ludów" 
(t. I, s. 112—127). 

D. P r a s a od P o w s t a n i a S t y c z n i o w e g o d o k o ń c a XIX w. Trzy 
wyczerpujące studia poświęcone zostały prasie emigracyjnej po r. 1864. J. W. В о-
r e j s z a charakteryzuje dzieje polskiej prasy emigracyjnej w latach 1863—65 (t. IV, 
z. 1, s. 50—104) oraz omawia „Prasę Zjednoczenia Emigracji Polskiej w 1. 1866—1870 
(t. III, z. 1, s. 72—125). W tym samym tomie (s. 126—169) J. S k r z y p e k publikuje 
przegląd bibliograficzno-materiałowy odnoszący się do „Czasopiśmiennictwa polskiego 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej" u schyłku XIX w. Jest to pierwsze 
tak obszerne w naszym piśmiennictwie studium poświęcone problemom polskiego 
czasopiśmiennictwa w USA, kreślące jego tendencje rozwojowe i charakteryzujące 
czynniki sprawcze tego czasopiśmiennictwa i poruszaną na łamach czasopism proble
matykę.9) Jednocześnie autor dokonuje krytycznej oceny dotychczasowych opracowań 
odnoszących się do tego czasopiśmiennictwa. 

Prasa warszawska II połowy ubiegłego stulecia została omówiona w dwu rozpra
wach. J. Ż u r a w i c k a przedstawiła „Zespół redakcji Głosu w 1. 1886—1894" (t. I, 
s. 155—183), zaś Z. K m i e c i k przedstawił sylwetkę Wacława Szymanowskiego jako 
reformatora stosunków dziennikarsko-wydawniczych w Kurierze Warszawskim (t. III, 
z. 2, s. 75—85). 

Kilka kolejnych rozpraw odnosi się do przełomu XIX i XX wieku. Dotyczą one 
m. in. prasy galicyjskiej. Stanisław L a t o omawia „Galicyjską prasę dla ludu 
1848—1913" (t. II, s. 57—74); artykuł ten o cechach bibliograficznego studium przynosi 
przegląd tytułów (charakterystyka problematyki i założeń programowych) w ośrodku 
krakowskim i lwowskim. J. M y ś l i ń s k i w artykule „Nakłady prasy społeczno-po
litycznej w Galicji w latach 1881—1913" (t. IV, z. 1, s. 115—133) przedstawia obszerną 
i wyczerpującą charakterystykę statystyczną ruchu wydawniczego na tych ziemiach, 
podaje również liczne informacje dotyczące nakładów czasopism. Pozostając przy 
prasie galicyjskiej zwrócimy uwagę na inną publikację J. M y ś l i ń s k i e g o . Odnosi 
się ona do materiałów źródłowych dotyczących przejęcia przez PPS Dziennika Kra
kowskiego — „Sprawa dziennika socjalistycznego w Galicji w latach 1897—1899 
w świetle korespondencji I. Daszyńskiego i Witolda Jodko-Narkiewicza". 

E. P r a s a p o c z ą t k u XX w. Tematyka dotycząca dziennikarstwa i czasopi
śmiennictwa okresu poprzedzającego wybuch i przebieg I wojny światowej jest na 
łamach „Rocznika" reprezentowana bardzo szeroko (por. wyniki analizy ilościowej). 

Dwa studia noszą charakter syntetycznych rozpraw. Z. K m i e c i k omawia pro
blematykę ruchu wydawniczego i czytelnictwa w zakresie pism „ludowych" Królestwa 
Polskiego w latach 1907—1914 (t. II, s. 75—114). Zwraca uwagę na najważniejsze ich 
tendencje rozwojowe, zagadnienia rozpowszechniania, rolę w szerzeniu oświaty oraz 
miejsce w kształtującym się ruchu ludowym, chęć wykorzystania organów prasowych 
dla celów określonych ugrupowań politycznych (np. działalność wydawnicza Stron
nictwa Narodowo-Demokratycznego). Cennym uzupełnieniem rozważań autora jest 
zestawienie prenumeraty pism „ludowych" wśród członków kółek rolniczych w 1913 r. 

Ciekawe i bardzo pracowite studium o „Prasie warszawskiej w pierwszym roku 
wojny światowej" przedstawiła R. G o d l e w s k a (t. I, s. 246—268), będące wyczer
pującą statystyczną charakterystyką zmian ilościowych rynku wydawniczo-prasowego 
Warszawy. Wybuch wojny w decydujący sposób wpłynął na polski ruch wydawniczy. 
Jeśli przyjąć za St. Jarkowskim, że 1.1.1914 ukazywało się 1200 polskich czasopism, 
to w następnym roku będzie ich tylko 344. Spoglądając na zgromadzone przez autorkę 
liczby nie trudno zauważyć, że najtrudniejsze warunki wydawnicze zaistniały pod 
zaborem austriackim. Z 503 czasopism ukazujących się tu w 1914, w następnym roku 

") Genezę czasopiśmiennictwa polskiego na tym terenie i jego pierwszy okres istnienia przed
stawił J. Skrzypek na innym miejscu (Początki czasopism polskich w Stanach Zjednoczonych 
A. P. — Problemy Polonii Zagranicznej, I, 1960, s. 155—186). 
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ukazuje się tylko 40. Jedynie — rzecz zresztą zrozumiała — wypadki wojenne nie 
wywarły większego wpływu na czasopiśmiennictwo emigracyjne. Na marginesie arty
kułu warto zauważyć, że autorka po większej części korzysta z opracowań St. Jar-
kowskiego. Rezultaty jego badań trzeba dziś w niejednym szczególe skorygować, co 
w nie każdym wypadku autorce się udało. 

Osiem prac odnoszących się do tego okresu nosi charakter ujęć monograficznych 
poszczególnych organów. M. in. J. F e 1 i к s i а к pisze o Jedności Robotniczej (pismo 
PPS z 1. 1916—1918; t. II. s. 185—234). A. G a r l i c k i — o Piaście (problemy związane 
z powstaniem pisma — tamże s. 169—184) i Wiadomościach Ideowych (t. I, s. 269—283), 
Z. K m i e c i k — o Nowych Torach (tamże, s. 204—220), A. P a c z k o w s k i — o Spo
łeczeństwie (tamże, s. 221—245). 

Prasę Ligi Narodowej (wydawanej w Krakowie przed 1905) omówił J. M y ś 1 i ri
s k i w zarysie informacyjno-bibliograficznym (t. II, s. 32—56). Autor, ograniczając 
w zasadzie swe rozważania do „strony organizacyjno-technicznej wydawnictw Ligi 
Narodowej", ukazał ewolucję programów ideowo-politycznych Ligi, z której z biegiem 
lat wyłoni się Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (co nie mogło nie znaleźć od
bicia w wydawanych pismach) i wagę jaką przywódcy przywiązywali do roli pro
pagandowej prasy. A. G a r l i c k a przedmiotem swych rozważań uczyniła „Organi
zację akcji prasowej Naczelnego Komitetu Narodowego w 1. 1914—17" (t. III, z. 2, 
s. 86—144). 

F. O k r e s m i ę d z y w o j e n n y jest reprezentowany w większości pracami 
o charakterze szkiców monograficznych. Przeważają opracowania dotyczące czaso
pism ruchu robotniczego, lub organizacji z nim związanych: „Miesięcznik Nauczy
cielski z lat 1935—37" (B. Ł u g o w s k i , t. II, s. 235—267), „Młodzi Idą 1936—39" 
(E. R u d z i ń s k i , tamże, s. 268—293), „Robociarz 1926—29" (R. Ś m i e c h , t. III, z. 1, 
s. 219—250), Sztandar Socjalizmu (M. M e g 1 i с к a, M. T r z a s k a , t. I, s. 284—300), 
Zielony Sztandar (A. P a c z k o w s k i , t. IV, z. 1, s. 158—170). 

G. O k r e s o w i o k u p a c j i redakcja poświęciła 5 studiów (są one w większości 
skupione w z. 2, t. III): H. B i o w s k i , opierając się na wspomnieniach i przeprowa
dzonych rozmowach z osobami zatrudnionymi w drukarniach i aparacie kolportażu, 
omówił powstanie, technikę i kolportaż Głosu Warszawy; B. H i l l e b r a n d t w for
mie zarysu informacyjnego przedstawił centralny organ PPR w okresie okupacji — 
Trybunę Wolności; J. M u l a k — w formie bibliograficznego zestawienia — prasę 
RPPS; W. S u 1 e w s к i zajął się dziejami prasy Armii Ludowej. W t. IV, z. 1 F. С z e-
r a n o w s k i przedstawił „Prasę konspiracyjną na Podlasiu podczas II wojny świa
towej". 

Tematyką konspiracyjnego czasopiśmiennictwa zajmują się również autorzy opra
cowań pamiętnikarskich10): T. G a r c z y ń s k i (t. III, z. 2, s. 145—154) i J. K r a w 
c z y ń s k a (t. I. s. 324—365). Szczególnie duży fragment pamiętnika J. Krawczyń
skiej nie jeden raz będzie pomocny dla historyka prasy tego okresu, szukającego 
w pracy autorki nie tylko szczegółów o konspiracyjnym ruchu wydawniczym, ale 
i realiów o życiu i działalności dziennikarzy w czasie okupacji. 

H. P r a s ą p o r o k u 1944 zajmują się 3 studia. St. S a w i c k i przedstawia szkic 
monograficzny poświęcony już 75 lat ukazującemu się w Poznaniu Poradnikowi Go
spodarskiemu (t. IV, z. 1, s. 105—114); H. D z e n d z e l przedstawił genezę i rozwój 
pierwszego pisma codziennego o wsi i dla wsi — Dziennika Ludowego (tamże, 
s. 188—219). W załączonym do artykułu aneksie autor opublikował „Wstępne starania 
o wydawanie pisma codziennego dla wsi", przynoszące wiele szczegółów o narodzi
nach dziennikarstwa w Polsce Ludowej. 

Interesujące wreszcie studium opublikował J. M y ś l i ń s k i — „Prasa polska 
okresu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego 23. VII.—31. XII. 1944. Przegląd 
informacyjno-bibliograficzny" (t. III, z. 1, s. 285—297). Ukazanie się tego studium 
zbiegło się z inną pracą o podobnym zakresie tematycznym (Z. M a ń k o w s k i : Kul
tura — oświata — prasa Polski Lubelskiej). W niejednym wypadku obaj autorzy po
dają dość rozbieżne informacje o opisywanych tytułach. Dowodzi to konieczności pod-

,0) W dotychczasowej charakterystyce pominąłem materiały typu pamiętnikarskiego. Każdy 
z nich wzbogaca ubogą literaturę odnoszącą się do polskiego czasopiśmiennictwa, a może nawet 
zastępuje brak monograficznego opracowania KPP-owskiego pisma dla wsi Niwa (J. T o m-
c z у к — t. I, s. 301, 323), Czarno na białem (J. G r z ę d z i ń s к i — t. IV, z. 1, s. 239—269). Wzbo
gaca dotychczasowe opracowania o Gazecie Grudziądzkie) wspomnienie St. К u n z a (w oprać. 
St. Kowalczyka, t. 1ГГ, z. 1, S. 299—330). 
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jęcia pilnych prac nad wyczerpującym katalogiem historycznym prasy Polski Ludo
wej. Odpowiedź na pytanie: czy wydana ostatnio (jako zesz. 1 „Materiałów i studiów 
do historii prasy i czasopiśmiennictwa polskiego") „Bibliografia prasy polskiej 1944— 
1948" może spełniać funkcję owego katalogu — przekracza ramy tego omówienia. 

* 

Reasumując: czytelnik łatwo dostrzeże, iż redakcja czasopisma nie zamyka swych 
łamów wyłącznie do kręgu naukowców związanych z Pracownią — kadra autorska 
reprezentuje kilka ośrodków i instytutów naukowych. Stąd — b o g a c t w o i r ó ż 
n o r o d n o ś ć tematyKi przedstawionej w omawianych tu tomach : od prasy osiem
nastowiecznej, aż do prasy PKWN. Różne jest także pochodzenie publikowanych prac: 
od pozycji pamiętnikarskich (pisanych niekoniecznie z myślą o publikacji), poprzez 
prace magisterskie, aż do fragmentów dysertacji doktorskich, co oczywiście nie mogło 
nie wpłynąć na ich niejednolitą wartość naukową. Lecz w momencie, gdy podejmo
wane badania kompleksowe nad historią prasy polskiej (pojmowanej jako wytwór 
narodowej kultury, jako czynnik organizujący i przekazujący opinię publiczną, jako 
zwierciadło skupiające wszelkie przejawy działalności polskiej społeczności), choć 
niezmiernie intensywne — nie wyszły poza fazę wstępnych czynności, wyszukiwanie 
sporadycznych potknięć w niektórych artykułach nie wydawało się tu najważniejszym 
zagadnieniem. 
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PRASA WIELKIEJ EMIGRACJI 

Sławomir K a l e m b k a : PRASA 
TOWARZYSTWA DEMOKRATYCZ
NEGO POLSKIEGO. Zarys dziejów 
wydawniczych i redakcyjnych 1832— 
1863. „Roczniki Biblioteczne'1 1963. 
R. VII. Zesz. 1—2 [druk. 1964]. Str. 
91—149. 

Historia naszej prasy i czasopiśmiennic
twa z doby Wielkiej Emigracji ciągle cze
ka na opracowanie monograficzne oraz 
całościową syntezę. Dotychczasowe omó
wienia objęły tylko kilka organów, jak 
głośną Tribune des Peuples pod red. 
A. Mickiewicza, Prawdę H. Kamieńskie
go, szwajcarską Ojczyznę, te ostatnie 
w niewystarczających, bądź bardzo frag
mentarycznych ujęciach. Spisy czasopism, 
które ukazują się prawie w każdej po
ważniejszej pracy z historii emigracji 
w latach 1832—1863, podają pewną ilość 
tytułów druków periodycznych, ale nigdy 
w komplecie, a to najczęściej z tego po
wodu, że wiele tytułów jest niedostęp
nych. Najbardziej całościowe ujęcie St. 
Z i e l i ń s k i e g o (Bibliografia czasopism 
polskich za granicą 1831—1934, Warszawa 
1935) — ma sporo błędów w nazwiskach 
redaktorów czy wydawców. 

Praca Sł. Kalembki musiała więc bu
dzić uzasadnione nadzieje na znalezienie 
w niej odpowiedzi na sporo intrygujących 
zagadek nie tylko od strony treści, ale 
i analizy tych zagadnień historii prasy, 
które od lat wysuwa nasza nauka o pra
sie na polu teorii badań historyczno-pra-
sowych. Niestety, w tym zakresie spotyka 
czytelników duży zawód. Autor wykazuje 
w swym aparacie przypisowym, że nie 
tylka nie zna żadnych rozpraw i artyku
łów traktujących o metodologii historii 
prasy i źródłoznawstwie tego działu, bądź 
też uznając je, ignoruje najzupełniej do

tyczące tej dziedziny wskazówki. Co wię
cej — przechodzi do porządku dziennego 
nad wielu zupełnie podstawowymi kwe
stiami, które stanowią istotę badań nad 
prasą dawną. 

Poniżej podajemy przykłady. Wynika 
z nich, że autor, jakby zasugerowany nie
wątpliwie nowatorską tematyką swej roz
prawy, którą sam nazywa „niepełnym za
rysem dziejów wydawania i redagowania 
pism Towarzystwa Demokratycznego" 
(str. 91) — idzie po linii najmniejszego 
oporu. Omawia genezy poszczególnych 
pism; daje niepełne omówienia zespołów 
redakcyjnych (niektóre całkowicie pomi
ja, np. co do Okólników, str. 96) i wresz
cie — ogólny zarys problematyki tych 
organów. 

Czyni to przeważnie na podstawie 
wglądu w treść samych pism, Okólników 
TDP (i to w odpisie maszynowym, mimo 
dostępności ich w bibliotekach krajo
wych), na podstawie kilku nowszych mo
nografii o członkach Towarzystwa (J. 
Czynskim, W. Daraszu, St. Worcellu, 
L. Siemieńskim) a także w oparciu o edy
cje źródłowe pism, listów i pamiętników 
emigracyjnych, w sumie nie przekracza
jące nawet dziesięciu pozycji. Z bogatego 
zasobu rękopisów wyzyskał autor w stop
niu stosunkowo największym, choć zu
pełnie 'niewystarczająco, korespondencję 
J. N. Janowskiego (Bibl. Jag.), J. Słowic-
kiego (Kórnik), L. Nabielaka (B. Nar.); te 
dwa ostatnie zespoły — najzupełniej po
bieżnie. Jasne więc, że przy takim wyzy
skaniu zarówno stosunkowo bogatej lite
ratury monograficznej o Wielkiej Emi
gracji, literatury biograficznej i edycji 
materiałów źródłowych dotyczących TDP, 
a także innych organizacji wychodź
czych — obraz „prasy" TDP musiał wy
paść słabo, z dużymi lukami. 

Oczywiście trudno zaprzeczyć, że na
wet to, co autor zebrał w swym studium, 
może stanowić skromny zaczątek badań 
wybranego przez niego wycinka czasopi-
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śmiennictwa Wielkiej Emigracji. Mają 
niewątpliwą wartość sugestie periodyza-
cyjne. Dzieli on na cztery okresy historię 
pism TDP: 1832—34; 1834—36; 1837—46; 
1850—62; niekonsekwencją jest jednak 
data końcowa okresu IV-tego, skoro ostat
ni numer Demokraty Polskiego wyszedł 
20 11863 i skoro autor sam w podtytule 
swej rozprawy umieścił — rok 1863. 

Ciekawe są informacje o sytuacji fi
nansowej Demokraty Polskiego, a miano
wicie o subskrypcji akcji, mających po
deprzeć materialne podstawy pisma 
w 1852—53 (s. 121). 

Kolejność redaktorów odpowiedzial
nych Demokraty Polskiego stanowi infor
mację cenną, ale nie dość jasno postawio
na jest analiza podziału pracy redakcyj
nej; zupełnie np. pominięto zagadnienie, 
czy decyzje co do przyjęcia do druku 
i tzw. redakcyjnych nożyc były podejmo
wane indywidualnie czy kolektywnie. Ca
ły skomplikowany proces publikacyjny na 
łamach pism TDP, a zwłaszcza Demokra
ty Polskiego, sprowadza się do osoby re
daktora. Czasem przy nazwisku tegoż 
autor pisze „redaktor odpowiedzialny", 
czasem „odpowiedzialny i faktyczny", 
czasem tylko „redaktor" (str. 117—121) 
lub „bezpośredni opiekun pisma" (str. 
122), co utrudnia ustalenie istotnego re-
daktorstwa w latach 1852—1862 (str. 123— 
125). 

Zupełnie subiektywne jest uznanie nu
meru Demokraty Polskiego z 20 XII 1862 r. 
za ostatni zeszyt tego organu w trybie 
„regularnego ukazywania się" (str. 125). 
Przeczy temu okoliczność, że regularne 
jego wydawanie ulegało częstym zaburze
niom w ciągu 25-letniego żywotu pisma, 
przeczy również ten fakt, że redakcja 
choć działająca do r. 1862 zapowiedziała 
koniec wydawnictwa, nie uznali tego inni 
członkowie Towarzystwa (zwłaszcza L. 
Bulewski), dzięki czemu numer ostatni 
ujrzał światło dzienne 20 stycznia 1863 r. 

Przejdźmy do konkretnych niejasności 
w pracy Sł. Kalembki. 

Jest rzeczą w dziejach prasy podsta
wową zaliczanie do niej, względnie nie-
zaliczanie, określonych typów druków pe
riodycznych. Np. „Przegląd Dziejów Pol
skich", publikowany przez W. Heltmana 
i J. N. Janowskiego jako ich „prywatne 
przedsięwzięcie wydawnicze" (str. 134) — 
nie miał zupełnie cech uznanych w dzi
siejszej teorii prasy za jej specyfikę. 
Przede wszystkim brak mu aktualności, 
wielorodzajowości treści, szerokiego adre
su czytelniczego. „Przegląd Dziejów Pol
skich" zawierał przedruk tekstów źródło
wych i fragmentów opracowań, dotyczą

cych dziejów od czasów prehistorycznych 
do 1815 r. Nie podawał aktualiów ani pu
blicystyki dotyczącej życia emigracji. Ka
lendarze — mimo swej nieraz bogatej 
treści informacyjnej — trudno zaliczać do 
„prasy" (str. 131). 

Druga kwestia podstawowa — to rezy
gnacja autora w wielu wypadkach z prób 
rozszyfrowania anonimowych artykułów, 
np. „Sejm Polski" czy „Odrodzenie Pol
skie" w wydawnictwie Towarzystwo De
mokratyczne Polskie nr 3 z 1833 r. (str. 95). 

Ważnym zagadnieniem w studium hi-
storyczno-prasowym jest układ redakcyj
ny organu, który się omawia: rodzaje ar
tykułów, ich rozmiary, następstwo w pi
śmie, odróżnienie materiału redakcyjnego 
od dostarczanego z zewnątrz. Brakuje 
nam tych wiadomości w dokonanym 
przez autora omówieniu Postępu (str. 99— 
100). 

Również sprawą podstawową jest okre
ślenie nakładu, aczkolwiek — trzeba to 
przyznać — nie zawsze łatwe do rekon
strukcji historycznej. Mówiąc o druku 
Towarzystwo Demokratyczne Polskie, za
dowala się autor stwierdzeniem, że pismo 
miało „duże znaczenie dla propagandy 
haseł TDP" (str. 96). 

Kolportaż nakładu — niejednokrotnie 
ilustruje nie tylko efekt ekonomiczny 
pisma, ale jest wykładnikiem jego zna
czenia w roli kulturalnej i propagando
wej. Niestety autor nie zadał sobie trudu 
ani w określeniu systemu kolportażowego 
na wychodźstwie, ani w przedstawianiu 
kanałów przemytu do kraju; a wiadomo, 
jak doniosłe skutki wywierały druki TDP 
na ziemiach 'polskich i jak pomysłowe 
były sposoby ich szmuglu. Autor daje 
tylko ogólne stwierdzenie tajnego kolpor
tażu w kraju (str. 107). A przecież z now
szych monografii okresu międzypowsta-
niowego wiemy już dość dokładnie, jak 
biegły szlaki przemytu druków do Polski: 
przez Lipsk i Wrocław do W. Ks. Po
znańskiego, gdzie dużą ruchliwość i spryt 
wykazał na tym polu księgarz W. Stefań
ski; przez Pragę do Krakowa i Galicji; 
przez Kłajpedę i Królewiec na Litwę 
i Białoruś itp. 

Nie można nie wyrazić zdziwienia, że 
autor poświęcił sporo uwagi pismom, któ
re nie były organami Towarzystwa: No
wej Polsce, wrogo atakującej TDP (str. 
103—104) i Północy, którą po Sz. Konar
skim redagował J. Czyński i której Cen
tralizacja TDP nigdy za organ swój nie 
uznała (str. 106). Fakt, że kilku członków 
TDP kolportowało Nową Polskę (co wy
nikało z zaciętej walki poglądów na wy
chodźstwie) i że Czyński nazywał Północ 
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„nieoficjalnym organem TDP" — nie sta
nowią argumentów za traktowaniem tych 
pism na równi z organami Towarzystwa. 
Natomiast o stosunku Demokraty Polskie
go do nauki Towiańskiego — znajdujemy 
zdanie, a raczej epitet, grubo niewystar
czający („mroczne a raczej mętne teorie", 
str. 131). 

Pożądane byłyby również bliższe, choć
by lapidarne informacje o takich współ
pracownikach omawianych pism, jak Le
sław Łukaszewicz (str. 140), czy „zecer" 
Fr. Ząbkowski (str. 141), który był auto
rem licznych prac z historii, teorii i tech
niki druku. 

Za skąpa jest informacja o tak waż
nych dla poznania dziejów TDP „Okólni
kach", wydawanych z dużymi przerwami, 
ale stanowiącymi dla badaczy TDP pod
stawowe źródło informacyjne, nie zawsze 
co prawda na równym poziomie. Wymie
nianie natomiast takich faktów, jak 
„omdlenia ks. Czartoryskiej" przy lektu
rze Pszonki (str. 149) — nie odpowiada 
poważnemu określaniu recepcji publika
cji TDP przez czytelników. 

Według dzisiejszych wymogów opraco
wanie „dziejów wydawniczych i redak
torskich" którejkolwiek z dawniejszych 
czy nowszych grup publicystycznych — 
nie może już się ograniczyć do zebrania 
nazwisk, tytułów, określenia profilów te
matycznych, omówienia niektórych stano
wisk redakcji wobec konkretnych spraw. 
Stawia się wyższe wymagania tego typu 
analizie history czno-prasowej. Dlatego 
rozprawa Kalembki — mimo węzłowego 
znaczenia jaki ma ten temat w dziejach 
prasy Wielkiej Emigracji oraz niewątpli
wie cennego pod niektórymi względami 
materiału faktograficznego — posiada lu
ki za wielkie, nawet w pracy o tych roz
miarach, jakie jej nadał autor. 

Marian Tyrowicz 

REGION SUWALSKI 

Zygmunt F i l i p o w i c z : PRASA 
SUWALSKA Z LAT 1919—1939. 
W: Studia i materiały do dziejów 
Suwalszczyzny, praca zbiorowa pod 
red. Jerzego Antoniewicza. Prace 
Białostockiego Tow. Nauk. nr 4, Bia
łystok 1965, s. 319—348. 

Dość często w ostatnich czasach podej
mowane są próby monograficznego przed

stawienia dziejów prasy regionalnej. Wy
starczy tu przykładowo wymienić studia 
lub charakterystyki bibliograficzne prasy 
częstochowskiej (S. Folfasinski), pomor
skiej (H. Baranowski), tarnowskiej (P. 
Chrzanowska), nowosądeckiej (K. Gola-
chowski), cieszyńskiej (A. Pilch), śląskiej 
(M. Przywecka, J. Reiter) i lubelskiej (R. 
Rosiak). Pełny wykaz tego rodzaju opra
cowań liczy przynajmniej setkę pozycji 
autorskich. Wzbogaca go omawiane tu 
studium Z. Filipowicza. 

Choć Suwalszczyzna w dziejach praso
wego ruchu wydawniczego nigdy nie od
grywała poważniejszej roli — autor skrzę
tnie rekonstruuje każdy przejaw tego ro
dzaju działalności. Pierwszym tytułem na 
tym terenie był Dziennik Suwalski (lata 
1920—21), skupiający na swych łamach 
przedstawicieli różnych ugrupowań poli

tycznych, wykazujących zdaniem auto
ra — „trzeźwy rozsądek w ocenie współ
czesnych wydarzeń politycznych". Po jego 
upadku (trudności finansowe) aż do 
r. 1926 Suwałki były pozbawione codzien
nego organu informacyjnego. W r. 1926" 
podejmowane są kolejne inicjatywy wy
dawnicze (B. Skąpski występuje z Suwal
skim Kurierem Polskim, a warszawski 
Ekspress Poranny z odpowiednią mutacją 
terenową pt. Dziennik Suwalski), obie 
jednak nie trwałe z powodu nikłego za
interesowania czytelników — nakład obu 
wydawnictw oscylował w granicach 150— 
300 egzemplarzy. 

Dłuższy czas ukazywała się na tym 
terenie mutacja warszawskiego ABC — 
ABC Ziemi Suwalskiej (1927—30) pod 
kierunkiem J. Ciecierskiego — bodaj je
dynego przedstawiciela miejscowego ru
chu wydawniczego, który dziennikarstwo-
traktował jako pracę zawodową i zarob
kową. 

W studium Filipowicza — prócz wy
mienionych tu — znajdujemy informacje-
o dalszych kilkunastu periodykach, które, 
jak poprzednie, przedstawiały bogate pro
gramy i... rychło upadały. Przyczyniały 
się do tego trudności finansowe wydaw
ców wobec nikłego zainteresowania czy
telniczego. A także tarcia wewnętrzne 
grup działaczy politycznych i samorzą
dowych. 

Autor z dużą skrupulatnością (i tu du
ża wartość i znaczenie studium) w opar
ciu o literaturę (skąpą), a przede wszyst
kim wspomnienia ludzi związanych z apa
ratem redakcyjno-wydawniczym i dru
karskim tego regionu ukazał możliwie 
wyczerpująco dzieje ruchu wydawniczego 
w skromnym ośrodku prowincjonalnym-
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w okresie 20-lecia międzywojennego, sta
nowiącego przecież jakiś ułamek dziejów 
prasy ogólnopolskiej tego okresu. 

Sylwester Dziki 

RADIO 

Stanisław B r o n i e w s k i : PRZEZ 
SITKO MIKROFONU, Ossolineum, 
Warszawa 1966, s. 490 oraz ilustracje. 

Lista krakowianów wzbogaciła się o pa-
miętnik-monografię poświęcony dziejom 
i ludziom rozgłośni krakowskiej Polskie
go Radia od dnia kiedy pierwszy program 
popłynął na krakowskich falach aż po 
rok 1939. Stanisław Broniewski, jeden 
z pierwszych pracowników Polskiego Ra
dia, napisał książkę, która dając bardzo 
skrupulatnie zgromadzony materiał o war
tości historycznego dokumentu, nie traci 
nic z walorów barwnej, przykuwającej 
uwagę gawędy, często wpada w ton 
dowcipnego felietonu, wydobywa mnó
stwo charakterystycznych szczegółów, 
a zarazem utrzymuje dystans wobec te
matu, zawiera szereg godnych uwagi 
uogólnień i przemyśleń. 

Dla czytelnika — przeciętnego krako
wianina czy miłośnika Krakowa będzie 
to przede wszystkim obszerny i często 
pasjonujący przyczynek do dziejów mia
sta i jego kultury. Broniewski potrakto
wał temat szeroko, sprawy radiowe rzuca 
na tło nakreślone z rozmachem — po
wstaje ciekawy obraz Krakowa i regionu 
w oczach radiowca. Dla fachowców, lu
dzi pracujących i piszących dla radia, 
będzie to zbiór doświadczeń bardzo inte
resujących z zawodowego punktu widze
nia. 

Być może jedną z największych zalet 
książki Broniewskiego jest bogata galeria 
żywo, plastycznie nakreślonych sylwetek 
ludzi, którzy w owych latach żyli i dzia
łali w Krakowie: stałych pracowników 
radia oraz wielu, którzy przy różnych 
okazjach i w różnych formach z radiem 
się kontaktowali — uczonych, artystów, 
pisarzy, działaczy. 

Nie brak arcyzabawnych anegdot. 
Blisko 500-stronicowy tom uzupełniony 

jest zbiorem dziś już historycznych foto
grafii, wzbogacony o wybór interesują
cych tekstów radiowych i dokumentów 
oraz o napisany zamiast przedmowy szkic 
S. W. Balickiego „Kraków tamtych lat". 

Teresa Reguła 

PRASA WE WRZEŚNIU 1939 

WSPOMNIENIA DZIENNIKARZY 
O WRZEŚNIU 1939 ROKU. Opraco
wał Eugeniusz Rudziński przy udzia
le zespołu Pracowni Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego XIX i XX 
wieku Polskiej Akademii Nauk. Ma
teriały i Studia do Historii Prasy 
i Czasopiśmiennictwa Polskiego, ze
szyt 3. Wyd. Państwowego Wydaw
nictwa Naukowego. Warszawa 1965, 
ss. 263 in 16°. Cena zł 36. 

Z inicjatywy Pracowni Historii Czasopi
śmiennictwa Polskiego PAN, podjętej 
przez Komisję Pamiętnikarską Zespołu 
Starszych Dziennikarzy przy oddziale 
warszawskim Stowarzyszenia Dziennika
rzy Polskich, kilkudziesięciu przedwojen
nych dziennikarzy napisało przed paru 
laty swoje wspomnienia o wrześniu 1939 
roku. Oryginały wspomnień zostały zło
żone do akt SDP, a kopie — do zbiorów 
Pracowni. W ub. roku doczekały się — 
po dokonaniu wyboru i opracowaniu re
dakcyjnym — opublikowania jako ze
szyt 3. Materiałów i Studiów do Historii 
Prasy i Czasopiśmiennictwa Polskiego, 
nakładem PWN. Zbiór zawiera 21 wspom
nień, których autorami (w układzie alfa
betycznym) jest 19 dziennikarzy warszaw
skich i 2 poznańskich. 

Jak mówi redakcja we wstępie do 
książki, chodziło o „zebranie rzeczowych 
i dokumentalnych materiałów, które mo
głyby stanowić cenną pomoc dla opraco
wania historii prasy polskiej tego właśnie 
okresu" (tj. września 1939 roku) oraz zilu
strowania postawy dziennikarzy podczas 
wojny, jako wyraźnie określonej grupy 
zawodowej". Czy zamieszczone w zbiorze 
wspomnienia spełniły tę rolę? 

Jeśli chodzi o materiały do opracowa
nia historii prasy polskiej, rolę tę spełniły 
jak najbardziej wspomnienia Karoliny 
В е у 1 i n (Warszawa czeka na wiado
mości), Adriana C z e r m i ń s k i e g o 
(W Służbie Informacji Polskiego Radia), 
Jadwigi K r a w c z y ń s k i e j (Wspom
nienia o Polskim Radio i Biuletynie Pra
sowym), Stanisława N i e m y s k i e g o 
(W redakcji Robotnika), Czesława N u s-
b a u m a (Moje wspomnienia z września 
1939 г.), Jana P i o t r o w s k i e g o (Tele
fon nr 243-52), Kazimierza P o 11 а с к а 
(Tragiczne dni Warszawy) i Andrzeja 
Z i e m i ę c k i e g o (Strzępy pamiętnika 
dziennikarskiego). We wszystkich tych 
wspomnieniach odmalowana jest sytuacja 
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prasy warszawskiej od 1 września do 
pierwszych dni października, kiedy to 
okupant zamknął ostatnie, dotychczas 
wychodzące jeszcze gazety warszawskie 
i zaczął wydawać od 11. X. jedyną ofi
cjalną gazetę w języku polskim, gadzino
wy Nowy Kurier Warszawski. Odmalo
wana jest w nich także sytuacja poszcze
gólnych dziennikarzy, ich walka o głodo
wy często byt, odwaga okazywana przy 
codziennej, nieustępliwej pracy w zdoby
waniu dla redakcji wiadomości nieraz 
pod obstrzałem artyleryjskim czy bombo
wym. Szczególną wartość dokumentalną 
pod tym względem posiadają wspomnie
nia J. Krawczyńskiej i S. Niemyskiego. 

Inną grupę stanowią wspomnienia 
z okresu wędrówki niektórych dziennika
rzy „w nieznane" po wyjściu z Warsza
wy na skutek wezwania dyrektora agen
cji prasowej „Iskra" płk. M. Wyżła-Scie-
żyńskiego, mianowanego po wybuchu 
wojny „wojennym szefem prasy". Na ze
braniu w lokalu Rady Ministrów 5. IX. 
wezwał on dziennikarzy do „wyruszenia 
na Wschód i robienia tam gdzie można 
gazet" dodając, że tegoż dnia odejdą 
z Dworca Gdańskiego pociągi z wagona
mi dla dziennikarzy. Na to wezwanie za
reagowało kilkudziesięciu dziennikarzy, 
a plonem tej „wyprawy w nieznane" są 
zamieszczone w zbiorze wspomnienia Wa
cława C z a r n e c k i e g o (Wyprawa po 
wielki reportaż), Mieczysława K r z e p -
k ó w s k i e g o (W nieznane), Jerzego 
N o w a k o w s k i e g o (Na siedem godzin 
przed wybuchem wojny), Stanisława Ma
rii S a l i ń s k i e g o (Wędrówka dzienni
karzy... w nieznane!) i Wacława Z u с h-
n i e w i c z a (Z Poznania na Wschód). 
Wspomnienia M. Krzepkowskiego i J. No
wakowskiego czyta się jak doskonałe fe
lietony. „Absurdalnym rajdem w niezna
ne" nazwał tę tułaczkę S. M. Saliński, 
który w barwny sposób opisał groteskową 
konferencję w Prezydium Rady Mini
strów 5. IX. z udziałem ze strony rządu 
nowomianowanego ministra informacji 
i propagandy wojewody śląskiego Micha
ła Grażyńskiego, wojennego szefa prasy 
płka Mieczysława Wyżła-Ścieżyńskiego 
i wsławionego swym bezsensownym ape
lem do warszawiaków, aby opuszczali 
stolicę, płka Romana Umiastowskiego. 

Osobną grupę stanowią wspomnienia, 
obejmujące wyłącznie okres okupacji. 
Należą do nich: Czesław B r z ó s k i 
(Dziennikarze poznańscy w Warszawie 
w okresie 1939—1941), Władysława D u-
n i n - W ą s o w i c z a (Dziennikarze pod
czas okupacji), Ireny P a n e n k o w e j 
(W konspiracji i na Pawiaku), Renaty 

S o s n o w s k i e j (Na Smolnej) i Marii 
Z a w a d z k i e j (W Warszawie podczas 
okupacji). Autorzy opisują w nich ciężką 
sytuację, w jakiej się znalazło paruset 
dziennikarzy i dziennikarek wobec za
mknięcia przez okupanta całej prasy pol
skiej, różne sposoby zdobywania przez 
nich środków do życia, organizowanie 
prywatnych stołówek i spółdzielni, han
del artykułami pierwszej potrzeby, różne 
prace biurowe (m. in. w RGO), chałupni
cze i wreszcie fizyczne. Ci, co wpadali 
w ręce gestapo na skutek pracy w prasie 
podziemnej, byli katowani w śledztwie, 
lecz nie wydobyto od żadnego z nich 
kompromitujących zeznań. Taki właśnie 
ponury obraz rysuje w swoim wspomnie
niu I. Panenkowa, więziona i katowana 
na Pawiaku, a potem w Majdanku, 
Oświęcimiu i Ravensbrück. 

Interesującą, choć jeszcze bardziej 
obiecującą od tytułu zbioru, jest relacja 
Marka S a d z e w i c z a (Dziennikarze 
i prasa w oficerskim obozie jeńców IIB 
i IID), o pracy dziennikarzy-jeńców nad 
organizacją i prowadzeniem gazetek 
w wymienionych oflagach. Autor podaje 
tytuły dwóch pism w oflagu IIB i ośmiu 
w IID, a także nazwiska 20 dziennikarzy-
jeńców, współpracowników tych pism. 
Pisma te istniały na podstawie konwencji 
genewskiej i podlegały cenzurze prewen
cyjnej, która zresztą była stosunkowo ła
godna. W gazetkach zamieszczali także 
artykuły jeńcy nie dziennikarze jak: Leon 
Kruczkowski, Adam Rapacki, prof. Oskar 
Bielawski i inni. 

Tytuł zbioru — jak widać — niezupeł
nie odpowiada treści wybranych przez 
redakcję książki wspomnień. Wybiegają 
one bowiem w znacznej części poza wrze
sień 1939 г., charakteryzując postawę 
dziennikarzy również podczas okupacji. 
Wprawdzie nakłoniona przez Grażyńskie
go, Wyżła-Scierzyńskiego i Umiastow
skiego część dziennikarzy opuściła War
szawę i udała się na Wschód, ale prze
szło 300 pozostało w Warszawie, wiążąc 
swe losy z losem stolicy. Niektórzy byli 
w rozterce: — jechać czy zostać? J .Kraw
czyńska przyznaje, że jej wahania w spra
wie wyjazdu przeciął jednym zdaniem 
kol. Jerzy Taylor, który oświadczył krót
ko: „Nigdzie nie wyjadę, tu jest mój kraj, 
moja ziemia i tu jest moje miejsce". Sta
nowisko to podtrzymał Witold Giełżyń-
ski, oświadczając w imieniu zarządu Syn
dykatu Dziennikarzy, że należy pozostać 
w Warszawie. Przyznaje się również do 
rozterki S. Niemyski, którego wątpliwości 
rozstrzygnął naczelny redaktor Robotnika 
Mieczysław Niedziałkowski, oświadcza-
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jąc współpracownikom redakcji: „Nic się 
nie zmieniło! Walka trwa nadal! Redak
cja Robotnika pozostaje na stanowisku". 

Oceniając postawę dziennikarzy pol
skich podczas wojny — co było drugim 
celem opublikowania zbioru wspom
nień — należy stwierdzić, że znalazłszy 
się w liczbie przeszło 300 w Warszawie 
dosłownie na bruku, dziennikarze ci za
jęli solidarnie wrogie stanowisko wobec 
okupanta, za wyjątkiem trzech, którzy 
poszli na służbę do szmatławego Nowego 
Kuriera Warszawskiego. W ciągu przeszło 
pięciu lat ani prywacje materialne, ani 
zwycięstwa Hitlera na wielu frontach, ani 
srożący się w Polsce nieludzki terror 
gestapo nie potrafiły złamać solidarnej 
postawy dziennikarzy, którzy z całym na
rodem wierzyli w ostateczną klęskę Hi
tlera. Ta wiara krzepiła ich i dopomagała 
w najcięższych okresach okupacji oraz 
podczas powstania do wytrwania i prze
trwania. 

Wspomnienia — jak każdy pamięt
nik — zawierają duży ładunek subiekty
wizmu, co jednak nie umniejsza ich war
tości jako źródła do charakterystyki nie 
tylko postawy ich autorów, lecz również 
do oświetlenia postawy ówczesnych dy
gnitarzy państwowych oraz członków 
różnych warstw społecznych. Wspomnie
nia i pamiętniki, zawierające opisy auten
tycznych faktów i spostrzeżeń „z pierw
szej ręki", są zawsze cennym materiałem 
dla historyków. Spomiędzy autorów 
wspomnień zamieszczonych w zbiorze nie 
żyją już: W. Dunin-Wąsowicz, S. Niemy-
ski, С Nusbaum, K. Pollack, J. Szapiro 
i A. Ziemięcki. A u żyjących jeszcze star
szych dziennikarzy przedwojennych siłą 
rzeczy będą się zacierać w pamięci 
wspomnienia o faktach i o ludziach, 
z którymi się stykali v swej pracy dzien
nikarskiej. Toteż Komisja Pamiętnikar
ska Zespołu Starszych Dziennikarzy ma 
przed sobą wdzięczne zadanie skłonienia 
tych „starszych" do utrwalenia na piśmie 
ciekawych wydarzeń i sylwetek wybit
nych polskich działaczy politycznych, go
spodarczych i społecznych z różnych okre
sów, a nie tylko z czasów wojny — jako 
materiałów dla historyków. 

Przy czytaniu tej niewątpliwie intere
sującej książki nasunęły się recenzentowi 
także pewne uwagi natury formalnej 
i merytorycznej. Wprawdzie bywa tak 
przeważnie, że w pracach zbiorowych nie 
wszystkie materiały mają wyrównany po
ziom, jednak rzeczą redakcji jest tak je 
selekcjonować, aby zbytnio nie odbiegały 
od siebie poziomem oraz aby w treści 
rzeczywiście odpowiadały założeniom, 

sformułowanym we wstępie do książki. 
Nie wiadomo nam, czy w napisanych 
przez dziennikarzy wspomnieniach, które 
nie zostały zamieszczone w książce, znaj
dowały się materiały, dotyczące pracy 
dziennikarzy w istniejących jeszcze we 
wrześniu 1939 gazetach. Jeżeli tak, to 
w zapowiedzianych przez redakcję dal
szych publikacjach powinny się one zna
leźć i zapełnić lukę, istniejącą pod tym 
względem w recenzowanym zbiorze. Tak
że, jeśliby chodziło o geografię prasową 
we wrześniu 1939. Niewątpliwie dzienni
karze z innych ośrodków, nie tylko z War
szawy i Poznania, mieliby tu coś do po
wiedzenia. Ze zbioru nic się nie dowiemy 
o sytuacji prasy we wrześniu 1939 na Wy
brzeżu, na Śląsku, w Krakowie. 

W zakończeniu uwaga pod adresem 
wydawcy. 

Obserwujemy stale wielki popyt na 
wszelkiego rodzaju pamiętniki przy 
zmniejszającej się jednocześnie ich poda
ży na rynku księgarskim. Wspomnienia 
dziennikarzy o wrześniu 1939 г., pisane 
przez zawodowych narratorów, są cieka
wą lekturą dla wszystkich interesujących 
się wydarzeniami w Polsce podczas ostat
niej wojny. Musi więc wywołać zdziwie
nie mały nakład książki — 1870 egzem
plarzy. Nic zatem dziwnego, że przy ma
łej objętości książki jest stosunkowo 
droga. 

Stanislaw Garztecki 

KULTURA MASOWA 

ZAGADNIENIA KULTURY MASO
WEJ W ZWIERCIADLE PRASY 
POLSKIEJ W 1962 ROKU (MATE
RIAŁY). Ossolineum, Wrocław— 
Warszawa—Kraków 1965, s. 172. 
(Praca wykonana w Zakładzie Badań 
nad Kulturą Masową PAN pod re
dakcją doc. dra Kazimierza Ż y g u 1-
s k i ego) . 

Na omawianą tu pracę składa się osiem 
studiów siedmiu autorów. I tak kolejno 
Jadwiga K o m o r o w s k a omawia dy
skusje o telewizji na łamach Życia War
szawy i Kuriera Szczecińskiego, Włodzi
mierz K o ł o d z i e j c z y k — sprawy fil
mu na łamach Życia Warszawy i Słowa 
Ludu, Imelda K a c z m a r e k — sprawy 
muzyki na łamach Życia Warszawy 
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i Dziennika Bałtyckiego oraz problemy 
czytelnictwa literatury pięknej na łamach 
Trybuny Ludu i Gazety Białostockiej, 
Maria B u r d o w i c z - N o w i c k a pro
blemy teatru w Trybunie Ludu i Gazecie 
Krakowskiej, Kazimierz O r t h w e i n — 
pisze o plastyce w Życiu Warszawy i Gło
sie Koszalińskim, Zygmunt S к ó r z у ri
s k i — analizuje sprawy placówek ruchu 
kulturalno-oświatowego na łamach kilku
nastu tytułów prasowych, a Jerzy R u d z 
k i — analizuje problemy kultury małych 
miast na łamach prasy codziennej i cza
sopism. 

Jak wynika ze „Wstępu" u podstaw tej 
zbiorowej pracy Zakładu legły trzy zało
żenia : 

a) analiza prasy powinna objąć dosta
tecznie długi i wyraźnie wyodrębniony 
odcinek czasu; 

b) przedmiotem analizy powinna być 
prasa codzienna, zarówno centralna, war
szawska, jak i wojewódzka, regionalna; 

c) analiza prasy dotyczyć powinna tych 
treści, które związane są ze sprawami 
kultury masowej w interesującym socjo
loga aspekcie. 

Poprawność tak sformułowanych ogól
nych dyrektyw metodologicznych jest 
również oczywista. Ponieważ nie jest to 
ani jedyne ani na pewno ostatnie opraco
wanie tego typu — chciałbym w niniej
szej recenzji podjąć kilka szczegółowych 
zagadnień metodologicznych, jak również 
sformułować przy tej okazji kilka, dysku
syjnych być może, propozycji. 

Zacznijmy więc od p u n k t u a): za 
odcinek czasu został tu wybrany cały rok 
1962. Opracowanie daje więc odpowiedź 
na pytanie, jak w sensie ilościowym i ja
kościowym podejmowała prasa zagadnie
nia kultury masowej na przestrzeni jed
nego roku. Wydaje się, że nie zwiększając 
ilości miesięcy (12) — można by uzyskać 
odpowiedź na bardziej frapujące pytanie: 
jak przebiega p r o c e s odzwierciedlania 
problemów kultury masowej przez prasę? 
A więc zastąpienie opisu statycznego opi
sem dynamicznym. Prasa jest przede 
wszystkim (szczególnie zaś codzienna) 
i n s t r u m e n t e m kształtowania poli
tyki kulturalnej, do zadań jej należy re
gulowanie procesów kultury masowej. 
Rozciągnięcie więc badań w czasie, obję
cie nimi trzech czy czterech różnych lat 
(po 4 lub 3 miesiące z każdego) — umo
żliwiłoby uchwycenie kierunku przemian 
w zakresie interesujących nas spraw. 

Przejdźmy teraz do p r z e d m i o t u 
a n a l i z y . We wszystkich prawie opra
cowaniach mamy do czynienia z analizą 
porównawczą, w każdym (poza dwoma) 

z przypadków porównywane są dwa 
dzienniki: centralny z wojewódzkim. Po
dział jednak dzienników na centralne 
i wojewódzkie nie wyczerpuje stopnia jej 
zróżnicowania typologicznego. Bardziej tu 
chyba istotny jest podział na dzienniki 
partyjne, dzienniki popołudniowe i dzien
niki inne. W każdym razie przy typowa
niu przedmiotu porównań te elementy 
zróżnicowania typologicznego powinny 
być brane pod uwagę *). Oto np. porów
nanie Życia Warszawy z popołudniowym 
dziennikiem Kurier Szczeciński czy orga
nem komitetu wojewódzkiego Głosem 
Koszalińskim z punktu widzenia ewen
tualnych wniosków dla redakcji niewiele 
daje. Dla Kuriera Szczecińskiego punktem 
odniesienia może być albo Express Wie
czorny, albo inna popołudniówka, albo 
inna gazeta wojewódzka. Ale odnoszenie 
tego dziennika do gazety centralnej inne
go typu może nasuwać pewne wątpliwo
ści co do właściwości doboru, ponieważ 
nie daje podstaw dla wyciągania wnio
sków praktycznych, a chyba ten element 
powinien być uwzględniony w każdych 
badaniach. 

W s p r a w i e t r e ś c i , szczegółowej 
problematyki badań — decyzje są oczy
wiście określane celem badawczym i za
interesowaniami badacza, w tym wypad
ku trudno jest coś dodać czy ująć. 

Można jedynie w tym wypadku dysku
tować na temat szczegółów r o z w i ą 
z a ń m e t o d o l o g i c z n y c h . Poszcze
gólne opracowania nie są w tym wzglę
dzie jednolite. Tylko w nielicznych ma
my próby obiektywizacji sądów, opiera
nych o analizę ilościową (najbardziej tu 
typowe jest opracowanie Włodzimierza 
Kołodziejczyka „Sprawy filmu"). 

Niektóre stwierdzenia wymagałyby 
szerszej podbudowy materiałowej. Oto 
np. na str. 108 jeden z autorów, pisząc 
o sprawach plastyki, stwierdza, że „w cią
gu całego roku ukazało się tylko jedno 
omówienie wydawnictwa książkowego, 
a jest nim recenzja I. Witza nowego tomu 
pracy zbiorowej pt. »Historia sztuki pol
skiej«". Chciałoby się wiedzieć w tym 
miejscu, ile w ogóle wydawnictw tego ty
pu ukazało się w danym roku? W tymże 
opracowaniu często operuje się stwierdze
niami takimi jak: „tylko jedno omówie
nie...", „tylko 2 artykuły...", „tylko jedną 
sylwetkę...", „tylko jeden artykuł...". Są
dy takie zawierają jednocześnie i oceny 

*) Wszystkie badania zawartości prasy wy
kazują jej zróżnicowanie w zależności od typu. 
Por. m. in.: Irena T e t e l o w s k a : Badania 
zawartości 10 dzienników zachodniej i północ
nej Polski, Zeszyty Prasoznawcze, nr 4/1961. 
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(negatywne), i postulaty (za mało, więc 
trzeba zwiększyć). 

Czytając wiele ocen prasy codziennej 
sporządzanych przez różne instancje — 
często spotkać można tego typu sądy, że 
czegoś jest za mało. To samo powtarza 
się w dyskusjach oceniających działal
ność pism. Zawsze stwierdza się, że cze
goś nie było, że czegoś było za mało, że 
coś pominięto. Ale nigdy jeszcze nie spot
kałem się z oceną, że czegoś było za dużo. 
Przy powierzchni jaką dysponuje nasza 
prasa codzienna zaiste trudno o zachowa
nie idealnych proporcji tematycznych. 
A poza tym — nikt nie zdefiniował tych 
„idealnych proporcji". 

Szkoda też, że w trakcie opracowania 
nie ujednolicono terminologii. Oto np. 
sprawa nazywania dzienników. „Wstęp" 
poprawnie używa takich określeń, jak 
„dziennik centralny", „dziennik woje
wódzki". Ale już poszczególni autorzy 
stosują takie terminy jak „pismo prowin
cjonalne", „gazeta terenowa". Słowo „pro
wincjonalny" ma określone pejoratywne 
znaczenie, a słowo „terenowa" niczego 
nie oznacza. 

Zbyt wielkie różnice występują rów
nież w poszczególnych opracowaniach 
przy określaniu gatunków dziennikar
skich. W jednych spotykamy się z podzia
łem na „notatki, artykuły, felietony, wy
wiady" (str. 9), w innych wszystko okre
śla się mianem „artykułów" (str. 81), 
w innych „artykuły, wzmianki, informa
cje" (str. 123) i tamże wydziela się łączną 
grupę „polemiki i felietony". Jeden 
z autorów używa terminu „notatka" dla 
określenia wszystkich gatunków dzienni
karskich (str. 45) i chociaż w przypisie 
wyjaśnia, że „notatka" jest tu terminem 
o charakterze operacyjnym — to trudno 
jest się z tym pogodzić. „Notatka" jest 
określonym pojęciem z zakresu gatunków 
dziennikarskich informacji, i odnosi się 
do ściśle określonych wypowiedzi dzien
nikarskich. Z równym powodzeniem autor 
w sensie terminu operacyjnego mógłby 
określać wszystkie gatunki dziennikarskie 
mianem „reportażu". Określenia z zakre
su analizy zawartości mają swoje defi
nicje i powinny być stosowane przy ana
lizach prasy. 

Do nieporozumień dochodzi już przy 
cytowaniu nazwisk autorów i wartościo
waniu dbałości redakcji o pozyskiwanie 
dla siebie aktywu autorskiego. Leszek 
Goliński jest określany jako dziennikarz 
szczeciński tylko dlatego, że jego artykuł 
ukazał się w Kurierze Szczecińskim (str. 
10). Goliński był i jest nadal publicystą 
Trybuny Ludu, a pisuje czasami do biu

letynu Agencji Robotniczej (AR), tak więc 
Kurier Szczeciński zamieścił po prostu 
przedruk z arowskiego biuletynu. Inny 
autor pisze: „Dalszym przykładem dbało
ści redakcji o dobre prezentowanie czy
telnikom poszczególnych problemów — 
to p o z y s k i w a n i e (podkr. — TK) dla 
tych spraw wybitnych specjalistów. Stąd 
też odznajdujemy na łamach Głosu (ko
szalińskiego — TK) znane w polskiej pu
blicystyce nazwiska, jak choćby Tadeusza 
Jackowskiego (polityka), Andrzeja Kijow
skiego (krytyka literacka), Ignacego Kra
sickiego (polityka watykańska), Ignacego 
Witza (plastyka)" (str. 112). I w tym wy
padku mamy do czynienia z przedrukami 
z biuletynu arowskiego, a stopień jego 
wykorzystania przez prasę partyjną prze
kracza 80% (od 50 do 100). Trudno jest 
więc przypisywać tu redakcji Głosu Ko
szalińskiego jakieś specjalne zasługi. To 
samo dotyczy też zasług w zamieszczaniu 
zdjęć, sygnowanych przecież literkami 
„CAF" (Centralna Agencja Fotograficzna). 

Poruszając jednak krytycznie (takie 
zadanie recenzenta) różne aspekty tej 
pracy zbiorowej — należy podkreślić jej 
niewątpliwe zalety. Otrzymaliśmy opra
cowanie bardzo interesujące i o dużych 
walorach poznawczych. Każde studium 
zakończone jest ciekawymi wnioskami, 
przydatnymi nie tylko dla socjologa kul
tury masowej, ale i dla prasoznawcy, jak 
również dla praktyki. 

Szczególnie interesujące jest zestawia
nie opinii różnych dzienników o tych sa
mych zjawiskach kulturalnych. Skrajnie 
np. przeciwstawne recenzje o tych sa
mych filmach ukazują się na łamach Ży
cia Warszawy i kieleckiego Słowa Ludu 
(str. 60—62), ciekawe są też sformułowane 
przy tym postulaty i hipotezy („do jakie
go kręgu czytelników docierają te propo
zycje wieloczynnikowej oceny filmów 
i jakie są efekty odbioru tych właśnie 
propozycji" oraz „recenzent reprezentu
jąc krąg określonych ludzi, patrzących na 
film przez pryzmat specyficzny, określony 
środowiskowo, może uczynić swe publicz
ne wystąpienie wyrazem bardzo wąskich 
kręgów profesjonalnych"). 

Niezmiernie ciekawe jest stwierdzenie 
autora opracowania o sprawach teatru 
(porównanie Trybuny Ludu i Gazety Kra
kowskiej). Pisze on w konkluzji, że „cha
rakterystyczne jest zjawisko przewagi za
wodowych interesów i zagadnień nad in
teresami szerokiego kręgu czytelników: 
publicystyka dziennikarzy dla dziennika
rzy i świata twórczości na łamach maso
wej gazety. Niezwykle drobiazgowo roz
patrywane są repertuar i organizacja fe-

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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stiwali, które z natury rzeczy ogląda nie
wielka ilość osób i które, połączone z na
grodami i wyróżnieniami, znacznie więk
sze posiadają znaczenie dla ludzi zawo
dowo związanych z teatrem aniżeli dla 
jego masowego odbiorcy. Przykład ten 
wskazuje na istotne społeczne zjawisko, 
które może i powinno być przedmiotem 
szczegółowych badań" (str. 102). 

W tych przykładowo poruszonych tu 
wnioskach i uwagach zawarty jest nie
zmiernie istotny dla działalności prasy 
codziennej problem: problem proporcji 
w oddziaływaniu na odbiorcę, a w od
działywaniu na twórców; jest to zresztą 
część ogólnego problemu: zadań prasy 
codziennej a czasopism wyspecjalizowa
nych. 

Tadeusz Kupis 

KULTURA MASOWA 

Edgar M o r i n : DUCH CZASU, tłu
maczyła A. Frybesowa, SIW „Znak", 
Biblioteka Więzi, Kraków 1965, s.. 202. 

Począwszy od lat pięćdziesiątych, a jak 
niektórzy chcą od końca lat trzydziestych 
tego wieku, ukazują się na Zachodzie, 
z pewną regularnością, prace krytyczne 
poświęcone kulturze masowej. Ukazywa
nie się ich nie przeszkadza istnieniu in
nego nurtu studiów nad współczesną kul
turą, który grupuje prace empiryczne 
i fachowe oceny praktyków. 

Prace z nurtu krytycznego mają swoje 
zdawna ustalone cele, podobny rodzaj au
torów i w końcu zwykle zbliżoną do sie
bie formę. Piszą je intelektualiści, repre
zentujący typ europejskiego krytyka sztu
ki, a punktem wyjścia ich rozważań jest 
socjologiczna bądź psychologiczna analiza 
wytworu lub jego funkcjonowania. Przy 
czym rozważania same pisane są w for
mie eseju. Szkic zwalnia autorów od po
wołania aparatu naukowego, który, jak 
starają się nas przekonać, stoi za wywo
dami teoretycznymi, za to forma ta po
zwala nadać myślom większą klarow
ność, a pracy zapewnia szeroki odbiór. 

Z pozornie bezstronnego opisu anali
tycznego wynikają tam wnioski o deka
dencji współczesnej kultury, o utraceniu 
przez nią wartości wyższych, o bez
względnym upadku życia umysłowego 
w społeczeństwach wysokiej cywilizacji. 

Jaki jest stosunek tych prac do wnio
sków płynących z badań empirycznych? 
Gdy krytycy widzą rzeczywistość jasno, 
lecz nieskomplikowanie, to empirycy czy
nią przy jej opisie tyle zastrzeżeń, że 
obraz jaki przedstawiają jest mało kla
rowny, lecz bardziej rzetelny i mniej pe
symistyczny. U krytyków stwierdzone 
prawdy mają charakter powszechny, 
u empiryków opatrzone są zwykle mały
mi, czasem bardzo małymi kwantyfika-
torami. 

Przykładowo: gdy z prac nurtu kry
tycznego wynika, że wzrost przedstawień 
scen zbrodni i gwałtu na ekranach 
i w prasie zawsze pociąga za sobą wzrost 
ilości takich czynów dokonywanych 
w życiu, to badania empiryczne ograni
czają słuszność tego twierdzenia jedy
nie do sytuacji, gdy program taki podzia
ła bezpośrednio na osoby, znajdujące się 
w silnych sytuacjach frustracyjnych. 

Czytelnik polski nie miał okazji śle
dzenia rozwoju tej krytycznej produkcji 
na Zachodzie, na podstawie materiałów 
z pierwszej ręki. Praca Morina jest pierw
szą tłumaczoną u nas pracą tego nurtu, 
książką jak się wydaje najbardziej kom
petentną, od pięciu lat „wiodącą" dla 
studiów i rozważań nad kulturą popular
ną. Morin swymi poprzednimi szkicami, 
zwłaszcza wydanymi w 1956 „Les Stars" 
wysunął się na czoło nurtu krytycznego, 
przejmując rolę czołowego teoretyka kul
tury masowej po Mac Donaldzie, Van 
den Haagu, Shillsie. Późniejszy „Duch 
czasu" (L'esprit du temps) pozycję autora 
ugruntował. 

Jeżeli przyjmiemy, że do Morina, au
tora francuskiego, należy ostatnie słowo 
w krytyce kultury masowej, że odebrał 
przodownictwo Amerykanom, dając do
wód, że Europa jest terenem, na którym 
rozwój kultury popularnej może być pod
stawą do inspirujących spostrzeżeń, to 
wypada dodać, że to ostatnie słowo wy
daje się rzeczywiście ostatnim w tym 
nurcie. Rzeczywistość bowiem nagle prze
stała się stosować do wywodów kryty
ków. Kilka lat temu Morin musiał przy
znać, że wypracowany przez niego mo
del odbioru kultury masowej znajduje 
swe potwierdzenie tylko w wielkich mia
stach, gdy prowincja europejska mu się 
nie podporządkowuje. 

W 1965 w posłowiu do polskiego wy
dania referowanej pracy posunął się 
w swoim sceptycyzmie jeszcze dalej : „Mi
nęło parę lat od ukończenia mojej książ
ki «L'esprit du temps» i w dziedzinie tej 
zaszły pewne przemiany. Toteż wydaje 
mi się dziś, że podana przeze mnie defi-
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nicja kultury masowej, i określenie jej 
formy odpowiadają etapowi historyczne
mu, który już obecnie zaczyna powoli 
przemijać." (s. 185). 

Te przemiany to: 1. powstanie w ra
mach kultury masowej nowych rozwar
stwień, zacierających dotychczasowe prze
ciwstawienie kultury elit i kultury mas; 
2. wydzielenie się z kultury masowej spe
cyficznej kultury młodych — nastolat
ków; 3. kryzys powszechnych modeli ży
cia, opartych o kult gwiazdy-bohatera. 

Z właściwym dla naszej działalności 
wydawniczej opóźnieniem czytelnik pol
ski ma możność zapoznania się z pierw
szą udostępnioną mu pracą z nurtu kry
tyki w chwili, gdy bieg wydarzeń zmie
nił tak dalece sytuację w kulturze popu
larnej, że podstawowe tezy tego nurtu ma
ją dziś wartość poniekąd historyczną. 

Czytając pasjonujące wywody francu
skiego autora, musimy stale wyjaśniać 
sobie dwojakiego typu wątpliwości: 

1. czy zmiany jakie zaszły w kultu
rze popularnej na Zachodzie nie odebra
ły tym wywodom aktualności? 

2. w jakiej mierze stwierdzone tam 
prawdy stosują się do polskiej rzeczy
wistości? 

Prace Morina wychodzą z rozważań 
szkoły psychologicznej. I to nie amery
kańskiego behawioryzmu, lecz europej
skiej psychologii głębi i psychoanalizy, 
Freuda, Junga, Adlera. Autor stara się 
wyjaśnić, jak przebiega odbiór kultury 
masowej we współczesnym społeczeń
stwie. Twierdzi, że odbywa się to w pro
cesie identyfikacji-projekcji. Według nie
go centralnymi postaciami współczesnej 
kultury są osobowości gwiazd-bohate-
rów, jednoczące w sobie cechy atrakcyj
ne dla odbiorcy. Ten, śledząc ich losy na 
ekranie czy w powieści, utożsamia się 
z nimi, przeżywa ich triumfy jako swoje 
własne, żyje ich sukcesami, w ten sposób 
zaspokaja swoje potrzeby znaczenia, suk
cesu, działania, których rzeczywiste za
spokojenie jest ograniczone przez warun
ki współczesnego społeczeństwa. 

Treści kultury masowej mają zaspo
kajać różne potrzeby odbiorców. Stosu
nek kultura masowa — odbiorca jest 
sprzężonym układem samoregulującym 
się: kultura daje to, czego oczekuje od
biorca, a odbiorca jest poddany jej wpły
wowi. 

Interpretacja treści kultury masowej 
oparta jest u Morina o koncepcję statycz
nej natury ludzkiej. Założenie to jakkol
wiek nie wyrażone explicite, przedsta
wione zostało w postaci jego konsekwen
cji: teorii cyrkulacji archetypów. 

Morin nie wyjaśnia pojęcia archety
pów. Zgodnie z Jungiem rozumiemy je 
jako wzorce osobowości, lub sytuacje mo
delowe, wytworzone w zamierzchłej mi
tologicznej przeszłości danej kultury. Ar
chetypy są treściami kultury masowej; 
są stałe, powtarzają się w niej, zmienia 
się jedynie forma ich przedstawienia. Za
łożenie to wymaga, byśmy w kulturze po
pularnej dostrzegali następstwa stale tych 
samych wzorów. Kultura popularna nie 
ma zatem nowych treści. Zdanie to jest 
w sprzeczności z konkretnymi przykła
dami dawanymi przez Morina. Spotyka
my się tam z archetypami bardzo świe
żej daty: archetyp współczesnej kobiety, 
archetyp młodego gniewnego człowie
ka itp. 

Natura ludzka nie jest zatem tak sta
tyczna skoro produkuje nowe archetypy 
i jeżeli te nowe modele rozpowszechnia 
kultura popularna. I tylko częstość po
jawiania się tych nowych modeli decydo
wać może o tym czy opisywany tutaj 
proces bliższy będzie statycznemu, czy 
dynamicznemu obrazowi kultury maso
wej. Osobiście wypowiadam się za obra
zem dynamicznym. Założenie, że treści 
kulturowe nie ulegają we współczesnym 
dynamicznym społeczeństwie zmianom, 
już samo wskazuje na nienormalność roz
woju społecznego. Jeżeli obraz kultury 
masowej dany przez Morina, nabiera, 
jego zdaniem, wartości historycznego opi
su, to najlepszy dowód, że kultura ma
sowa nie jest chorobliwą anomalią, lecz 
zdrowym objawem. 

Czytając książkę Morina poznajemy 
krytyczny i nieco jednostronny obraz kul
tury popularnej Zachodu z lat pięćdzie
siątych tego wieku. Odnotujmy, co wów
czas rzucało się krytykowi w oczy: 
w świecie działa wielki przemysł kul
turowy ze swym rynkiem odbiorczym, 
zwanym masową publicznością (lub ma
sowym odbiorcą); produkcja ta wypiera
jąc i ograniczając hermetyczną kulturę 
elit, zaspokaja rosnące potrzeby związane 
ze spędzeniem czasu wolnego. Poziom 
estetyczny tej produkcji odpowiada este
tycznemu wyrobieniu mas: nie pełni ona 
przy tym właściwych kulturze wyższej 
funkcji posłannictwa moralnego, ani po
budzania intelektów. Zaspokaja za to 
ludzkie potrzeby psychiczne: uczucia sa
tysfakcji, poczucia bezpieczeństwa, suk
cesu. Treści jej — to kult osobowości 
gwiazd-bohaterów, przyciąga odbiorcę 
swą erotyką, przygodą i zbrodnią, złudze
niem szczęścia, wiecznej młodości i mi
łości. 

Czy obraz kultury mas lat 60-tych bę-

10* 
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dzie się różnił od wyżej przedstawione
go? Wydaje się, że będzie bogatszy o da
jące się już dziś stwierdzić elementy. 

Morin tak je szkicuje w posłowiu: 
„Osobiście żywię nadzieję, że w najbliż
szym okresie wykształcą się: zarysowują
cy się już w filmie dokumentarnym i nie
których reportażach telewizyjnych prąd 
stawiający znaki zapytania w stosunku 
do życia codziennego; pozwala on każ
demu spojrzeć świadomie na własny los 
i daje szanse wyłamania się z tępej ak
ceptacji ujętego w rutynę biegu rzeczy; 
występujący w tele-komunikacji prąd 
usiłujący wyrwać widza z tego biernego 
odosobnienia; przekształca on wywiad 
telewizyjny w ludzki kontakt, wymianę 
uczuć i myśli... prąd krytyczny wreszcie, 
który stale będzie podawał w wątpliwość 
podstawy ustalonego ładu i hierarchii 
wartości." (s. 192) 

Najciekawsza, moim zdaniem, w swych 
konsekwencjach, jest podana przez Mo-
rina koncepcja o tym, że kultura popular
na staje się kulturą w skali globu. In
teresująca, bowiem takiemu rozprzestrze
nianiu się kultury masowej towarzyszyć 
musi wzrost uczestniczenia w niej warto
ści kultur lokalnych, które do tej pory 
znajdowały się poza zasięgiem wąskiej 
grupy twórców tej kultury. 

Jeżeli w latach pięćdziesiątych polska 
kultura popularna tylko w swej części 
zdradzała prawidłowości kultury maso
wej, to interesujące staje się pytanie 
jakie będzie jej miejsce w kulturze ma
sowej w skali globu. 

Jerzy Pomorski 

TEŻ DLA DZIENNIKARZY 

Henryk S t o n e r t : JĘZYK I NA
UKA. Wiedza Powszechna, Warsza
wa 1964, ss. 270. 

Chyba nigdy jeszcze literatura popular
nonaukowa nie miała tak wielkiego zna
czenia jak obecnie. Składają się na to 
dwie przyczyny. Jedna obiektywna, dru
ga subiektywna. 

Za obiektywną uważam stale pogłębia
jącą się specjalizacją badań naukowych, 
która praktycznie uniemożliwia pojawie
nie się dziś geniusza tak wszechstronne
go, jakim był da Vinci. Dlatego coraz 
częściej do książek popularyzujących 
osiągnięcia, czy choćby punkt widzenia, 

jednej dziedziny wiedzy, sięgają specja
liści z innych dziedzin. 

Przyczynę subiektywną widzę w tym, 
że ambicją niemal każdej dyscypliny na
ukowej jest dziś jak najskuteczniejsze 
służenie praktycznym potrzebom życia. 
Nauki techniczne i przyrodnicze mogą za
spokoić tę ambicję przez zastosowanie 
dokonanych odkryć i wynalazków bezpo
średnio w produkcji, hodowli, lecznictwie 
itd. Inne nauki jednak, jak historia, filo
zofia czy nauka o literaturze znajdują 
zaspokojenie ambicji związku z życiem 
przede wszystkim przez upowszechnienie 
w społeczeństwie znajomości swych osią
gnięć. 

Henryk Stonert, adiunkt Katedry Lo
giki II Uniwersytetu Warszawskiego, sta
wia sobie za cel popularyzację twierdzeń 
nowej dyscypliny zwanej semantyką lo
giczną, której przedmiotem badawczego 
zainteresowania jest język nauki, czyli 
mówiąc innymi słowy, „sposoby przecho
wywania i przekazywania wiedzy". Se
mantyka logiczna składa się z trzech za
sadniczych części składowych, z których 
pierwsza, składnia, dotyczy klasyfikacji 
wyrażeń należących do danego języka 
oraz reguł konstruowania z tych wyra
żeń innych wyrażeń; druga, semantyka 
w węższym rozumieniu, zajmuje się sto
sunkiem tych wyrażeń do rzeczywistości 
(a więc w pewnym sensie znaczeniem wy
rażeń); trzecia, pragmatyka, traktuje 
o stosunkach zachodzących między wy
rażeniami języka a osobami posługują
cymi się tym językiem. Każdej z tych 
części poświęcił autor osobny rozdział. 
Czwarty rozdział (w książce drugi z ko
lei) omawia różne rodzaje definicji i spo
soby ich formułowania. Znajdują tu nie
wątpliwie wyraz osobiste, szczegółowe 
zainteresowania Stonerta, który w roku 
1959 wydał znakomitą rozprawę pt. „De
finicje w naukach dedukcyjnych". 

Z nauką o języku styka się każdy oby
watel PRL już w szkole podstawowej. 
Nauczyciel na lekcjach gramatyki stara 
się wykształcić w uczniach umiejętność 
sprawnego posługiwania się kulturalną 
polszczyzną, znajomość jej systemu, zdol
ność wyboru takich środków językowych, 
które są zgodne z opartym na społecznym 
zwyczaju współczesnym poczuciem języ
kowym. Temu celowi służą też różne wy
dawnictwa ortograficzne, ortofoniczne, 
ortoepiczne i stylistyczne. Wszystkie one 
pouczają, które formy językowe uważane 
są za poprawne, a których, jako niepo
prawnych, należy unikać, a także infor
mują o tym, jakie wartości emocjonalne 
wiążą się z poszczególnymi środkami ję-
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zykowymi. Tego rodzaju wskazówkami 
służy nauka o języku usprawnieniu pro
cesu społecznego porozumiewania się lu
dzi. 

Podobne ambicje żywią przynajmniej 
niektórzy psychologowie mowy, badający 
zależność między formą językową tekstu 
a jego percepcją. 

Jako trzecią dyscyplinę wymienić tu 
wreszcie trzeba semantykę logiczną. Jej 
praktycznym celem jest przecież także 
usprawnienie metod przekazywania in
formacji. Tak więc trzy dyscypliny, języ
koznawstwo, psychologia i semantyka lo
giczna mają ten sam przedmiot i w osta
teczności ten sam cel praktyczny badań. 
0 ile jednak językoznawstwo zwraca 
uwagę na p o p r a w n o ś ć (= zgodność 
ze zwyczajem użycia w określonych śro
dowiskach) formy językowej, a psycholo
gia przede wszystkim na jej z r o z u 
m i a ł o ś ć , to semantyka logiczna zaj
muje się wyłącznie p r e c y z y j n o ś c i ą 
wysłowienia. 

Twierdzenia i postulaty semantyki lo
gicznej dotyczą właściwie tylko tych spo
sobów wyrażania się, dla których precy
zja jest sprawą najwyższej wagi, a więc 
do języków nauki, czyli języków ścisłych. 
Ale wiele jej wskazówek zachowuje war
tość także w odniesieniu do wypowiedzi 
formułowanych w języku naturalnym, to 
znaczy także w odniesieniu do wypowie
dzi prasowych. Jestem głęboko przekona
ny o korzyściach, jakie z lektury oma
wianej książki mogą odnieść wszyscy 
czynnie zaangażowani w procesie maso
wego komunikowania. Dlatego w gruncie 
rzeczy mógłbym tę recenzję ograniczyć 
do wezwania pod adresem dzienikarzy 
i studentów dziennikarstwa: C z y t a j 
c i e S t o n e r t a ! 

Wprawdzie niejeden czytelnik żachnie 
się podczas lektury na zbyt infantylny 
styl niektórych fragmentów, ale powetują 
mu to odczucie inne fragmenty, przy któ
rych będzie musiał pomęczyć się nad 
przypomnieniem sobie wiadomości z li
cealnej matematyki. 

Na zakończenie jedna smutna uwaga. 
Wydana przez Wiedzę Powszechną książ
ka Stonerta jest tragicznym przykładem 
niestaranności redaktora i korektora. Roi 
się w niej od błędów językowych, od po
przekręcanych wyrazów, nazw własnych, 
a nawet wzorów. Wszystko to razi szcze
gólnie ze względu na temat książki po
święconej przecież ścisłości wyrażania. 
1 tak to jeszcze raz okazuje się, że naj-
precyzyjniejsze narzędzie zawodzi, jeśli 
się je powierzy ludziom nieodpowiedzial
nym. 

Walery Pisarek 

SOCJOLOGIA 
ŚRODKÓW MASOWYCH 

SOCIOŁOGIA W SSSR. Izdatielstwo 
Socialno-Ekonomiczieskoj Litieratury 
„Mysi", Moskwa 1965 г., tom I, «. 532, 
tom II, s. 509. 

Dzieje socjologii radzieckiej podzielić 
można z grubsza na tr^y etapy. Pierwszy 
obejmowałby lata dwudzieste i trzydzie
ste. Wydawano wówczas liczne publika
cje, których przedmiotem były socjolo
giczne badania. Rozumiano w tym okre
sie potrzebę i przydatność konkretnych 
studiów nad życiem społecznym. 

Drugi etap — lata zwane zwykle „okre
sem kultu jednostki". Charakteryzował je 
m. in. całkowity zastój w naukach spo
łecznych. Socjologia jako dyscyplina na
ukowa nie istniała. Zresztą samo słowo 
„socjologia" znalazło się na indeksie. 

Od XX Zjazdu KPZR rozpoczyna się 
okres, który można określić jako „odro
dzenie" socjologii radzieckiej. Nie nastą
piło ono automatycznie. Przezwyciężenie 
impasu w socjologii trwało dłużej w po
równaniu z innymi naukami społecznymi. 
Niechętnie używano słowa „socjologia", 
pisano raczej o „konkretnych badaniach 
społecznych". Zresztą w niektórych pu
blikacjach kwestionowano potrzebę tego 
typu badań, zastanawiano się czy zjawi
ska życia społecznego można ujmować 
ilościowo. 

Wydane niedawno dwa tomy „Socjok>-
gii w ZSRR" świadczą o przezwyciężeniu 
zastrzeżeń i uprzedzeń w stosunku do tej 
dyscypliny naukowej. Są zarazem dużym 
osiągnięciem tak młodej przecież socjolo
gii radzieckiej. 

Praca „Socjologia w ZSRR" jest w za
sadzie obszerną monografią dotychczaso
wego dorobku tej nauki. Prezentuje wy
niki dociekań teoretycznych i badań em
pirycznych prowadzonych przez naukow
ców z różnych ośrodków socjologicznych 
ZSRR (Moskwa, Leningrad, Nowosybirsk, 
Swierdłowsk, Gorki, Kiszyniów i in.). 

Rozdział I, zatytułowany „Ogólne pro
blemy socjologii", stanowi m. in. próbę 
określenia przedmiotu tej nauki. Problem 
ten omówiony jest dokładniej w artykule 
„Główne cechy i osobliwości marksis tow
skiej socjologii", którego autorem jest na
czelny redaktor całej pracy G. W. O s i-
p o w. Socjologię definiuje on jako „...na
ukę o prawach powstawania, rozwoju 
i zmiany społeczno-ekonomicznych for
macji, prawach, które przejawiają się 
w formie różnych konkretnych społecz-
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nych zjawisk (materialnych i duchowych), 
społecznych procesów, czynników". G. W. 
Osipow w istocie utożsamia socjologię 
z materializmem historycznym. Podobny 
pogląd wyrażają również i inni autorzy 
zamieszczonych artykułów. Tymczasem 
problem stosunku obu tych dyscyplin sta
nowi w ZSRR centrum dyskusji. Niestety 
inne punkty widzenia są w omawianej 
pracy pominięte. Wydaje się, że w roz
dziale tym oprócz ciekawych prac, oma
wiających stosunek socjologii i historii, 
socjologii i polityki, winien znaleźć się 
artykuł specjalnie poświęcony zależno
ściom między materializmem historycz
nym a socjologią marksistowską i artykuł 
prezentujący różne stanowiska. 

Znaczne miejsce w „Socjologii w ZSRR" 
zajmują zagadnienia metodologii i meto
dyki społecznych badań (II rozdział pra
cy). Rozdział nie wyczerpuje oczywiście 
wszystkich głównych problemów metodo
logii badań. Wydaje się, że celem jego 
jest jedynie wskazanie kierunku, jakim 
winna ona iść oraz przedstawienie nie
których specyficznych metod, mających 
zastosowanie w konkretnych badaniach 
socjologicznych. Zawiera artykuły oma
wiające metodę objaśnienia, badania 
obiektów, będących systemami, metodę 
społecznych modeli oraz przedstawia róż
ne metody stosowane przy badaniu okre
ślonych zagadnień. 

Na uwagę zasługuje artykuł W. S. 
N i e m c z i n o w a pt. „Socjologia i staty
styka". Autor wskazuje na znaczenie ma
sowych zjawisk społecznych, które winny 
być badane metodami statystyki. Z dru
giej jednak strony podkreśla ograniczo
ność stosowania tych metod w naukach 
społecznych. 

Rozdziały III—VII przedstawiają wy
niki konkretnych badań socjologicznych, 
dając obraz kierunków zainteresowań so^ 
cjologii radzieckiej oraz stosowanych 
w badaniach empirycznych metod. Pro
blematyka zamieszczonych w nich 29 ar
tykułów (zresztą o różnym poziomie na
ukowym) koncentruje się wokół zagad
nień klasowej struktury społeczeństwa 
radzieckiego, wpływu kolektywu na oso
bowość, socjalnych aspektów pracy, urba
nizacji, wolnego czasu, zacierania się róż
nic między miastem a wsią, migracji, sto
sunków narodowościowych, socjologii, re
ligii i in. 

W jakim stopniu przedmiotem zainte
resowań socjologii radzieckiej jest spo
łeczna problematyka środków masowego 
oddziaływania? 

W omawianej pracy wskazuje się czę
sto na przydatność i ważkość badań so

cjologicznych w praktyce ideologicznego 
i kulturalnego kształtowania społeczeń
stwa. Dlatego też można było oczekiwać, 
że problematyka środków masowego od
działywania znajdzie się również w cen
trum zainteresowań radzieckich socjolo
gów. Niestety, jeżeli wziąć za miernik 
tych zainteresowań oba tomy „Socjologii 
w ZSRR", problematyka taka wydaje się 
być traktowana marginesowo. Niektóre 
artykuły (np. omawiające zagadnienia 
wolnego czasu, podnoszenia kwalifikacji, 
poziomu kulturalno-technicznego), aż pro
szą się o uwzględnienie socjologicznych 
problemów korzystania ze środków maso
wego oddziaływania. 

Zagadnienia czytelnictwa są przedmio
tem jednego tylko (zresztą dość słabego) 
artykułu pt. „Duchowe zainteresowania 
radzieckiego robotnika" napisanego przez 
S. T. G u r i a n o w a. Autor przeanalizo
wał 840 kart czytelniczych robotników 
pożyczających z biblioteki zakładowej 
w jednej z radzieckich fabryk. Wnioski 
jakie uzyskał wskazują, że stosunkowo 
więcej książek pożyczają kobiety, ludzie 
młodzi. Jako zbiorowość czytelnicza wy
różniają się członkowie KPZR i Komso-
mołu. Przeciętnie każdy z przebadanych 
robotników pożycza rocznie ok. 21 pozy
cji. Największą poczytnością cieszy się 
współczesna literatura radziecka oraz za
graniczna; najmniej pożycza się czaso
pism społeczno-politycznych i czasopism 
technicznych. 

Klasyfikacja tematyki czytanej litera
tury, zawierająca książki, broszury, cza
sopisma, klasyfikacja, w której kategorie 
nie wykluczają się — nie wydaje się być 
najszczęśliwsza. Zastrzeżenia budzi rów
nież analiza na podstawie kart czytelni
czych. Może ona dawać jedynie ogólną 
orientację i stanowić pierwszy krok do 
zbadania faktycznego czytelnictwa. 

Autor przeprowadził również ankietę, 
która miała dać odpowiedź, skąd czytel
nicy czerpią informację o książce. Blisko 
połowa przebadanych robotników stwier
dziła, że przy wyborze książki korzysta 
z porad bibliotekarza, co czwarta osoba 
usłyszała o książce od znajomych; jedy
nie znikomy procent korzystał z informa
cji w radio czy prasie. 

W omówionym szczegółowiej artykule 
zastosowane zostały metody ankiety, wy
wiadu, wykorzystania dokumentacji urzę
dowej. Ta — chyba słuszna — tendencja 
łączenia w badaniach jakiegoś problemu 
różnych metod występuje w większo
ści prac zamieszczonych w „Socjologii 
w ZSRR". Zarówno przy zbieraniu źró
deł, jak i opracowywaniu materiału, sto-
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sowany jest cały wachlarz rozmaitych 
metod i technik badawczych. 

Książka kończy się krótkim słowni
kiem terminologicznym. Jest on b. skrom
ny, a pojęcia często określone są niedo
statecznie. Przy tak szczupłym słowniku 
razi zamieszczenie ogólnometodologicz-
nych terminów, takich jak „teoria", „pro
cedura", „analogia" itp. 

„Socjologia w ZSRR" zawiera liczne 
braki. Razi nierówność prac, potknięcia 
metodologiczne. Niektóre tytuły rozdzia
łów czy artykułów nie odpowiadają tre
ści zamieszczonych prac. Mimo wielu nie
dostatków praca jest dużym osiągnięciem 
radzieckich socjologów. Trzeba pamiętać, 
że socjologia w ZSRR jest bardzo młodą 
nauką. Stąd też wydanie monografii do
tychczasowego dorobku socjologii świad
czy o jej dynamizmie. Książka niewątpli
wie spełni również swą rolę informa
cyjną, podręcznikową i popularyzatorską, 
co wobec braku kadr wykształconych spe
cjalistów jest rzeczą bardzo ważną. 

Henryk Siwek 

O INFORMACJI 

Roger С 1 a u s s e: PUBLIKUM UND 
INFORMATION. Westdeutscher Ver
lag Köln und Opladen, 1962. S. 160. 

Roger Clausse (z wykształcenia filozof-li-
teraturoznawca) kierował przez wiele lat 
radiofonią francuską w Belgii, a przed 
kilku laty objął dyrekcję Centre National 
d'Etude des Techniques de Diffusion Col
lective, prowadzącego badania nad prasą, 
filmem, radiem i telewizją. Jest autorem 
kilku książek z zakresu wychowania, kul
tury, teorii radiofonii i informacji maso
wej. Omawiana praca ukazała się jako 
tom 6 wydawanej przez prof. A. Silber
manna serii wydawnictw na temat so
cjologii sztuki i masowego komunikowa
nia. 

Zamierzeniem autora było odniesienie 
środków informowania do wydarzeń, uję
te w aspekcie socjologicznym. Clausse 
wychodzi od tezy, że współczesne aktu
alne informacje (a zwłaszcza wiadomości) 
wymagają — by mogły się posługiwać 
środkami masowego przekazu — odręb
nego socjologicznego poznania, które na
zywa „socjologią wydarzenia" lub „so
cjologią odniesioną do wydarzenia" (s. 9). 

Dla współczesnego człowieka „być po
informowanym" stało się koniecznością 
życiową, wynikającą z dwojakich potrzeb: 
1. wiedzy (otrzymania niezbędnych wia
domości), 2. socjalno-psychologicznych. 
Tu czyni autor ciekawe spostrzeżenie. Je
go zdaniem, każdy serwis informacyjny 
dzięki swej rozległości i wszechstronno
ści posiada wielkie właściwości rozryw
kowe; dzięki temu może stanowić tera
peutyczne ujście dla ludzkich „prain-
stynktów" (s. 11). Teza jest interesująca, 
wymaga chyba jednak weryfikacji empi
rycznej. 

W rozdziale I, omawiającym specyfikę 
informacji a k t u a l n e j , znajdujemy 
określenie jej przedmiotu: jest nim spra
wozdanie o wydarzeniach danego czasu; 
rozpatrując informację aktualną, trzeba 
ją odgraniczyć od rozlicznych wpływów 
pogranicznych — informacji ogólnej, zaj
mowania stanowiska i wyrażania opinii, 
zagadnień kultury i wychowania (s. 15). 
Clausse przyjmuje istnienie czterech ro
dzajów informacji aktualnej (s. 15—16): 

1. dotycząca zainteresowań ogólnych 
(prognozy pogody, komunikaty, kalenda
rzyki imprez itp.). Logicznie przynależą 
tu ogłoszenia; 

2. sprawozdania o aktualnych wyda
rzeniach (posiedzenia parlamentarne, im
prezy publiczne, wystawy, a także prze
glądy prasy); 

3. wiadomości o najświeższych fak
tach, „wydarzeniach" (stanowią one 
jądro informacji aktualnej); 

4. „wiadomości mieszane" (wypadki, 
skandale, anegdoty, ciekawostki). 

Podział ten jest nierozłączny, nazew
nictwo — nieprecyzyjne. Posiedzenia 
parlamentarne i różne imprezy publicz
ne np. mogą być najświeższej daty, tak 
samo wypadki i skandale. Ciekawszy, acz
kolwiek także nieprecyzyjny]) jest wpro
wadzony przez autora podział cech in
formacji aktualnej na „zawodowe" i „spo
łeczne" (s. 18). Jako cechy „zawodowe" 
Clausse wymienia uniwersalność (wszech
stronność) treści, szybkość przekazu, 
zwięzłość, oryginalność, różnorodność. Do 
cech „społecznych" zalicza społeczną waż
ność, dokładność sformułowań, komplet
ność sprawozdania, aktualność (nie 
w sensie szybkości przekazu, lecz poda
nia w odpowiednim momencie), po
wszechną dostępność. 

Na tej podstawie została zbudowana 
definicja: Informacja aktualna, rozpo
wszechniona możliwie najszerzej z dnia 
na dzień, jest prawdziwym, obiektywnym 

') Brak tu bliższego określenia takich termi
nów, jak „zwięzłość", „oryginalność". 
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i dokładnym sprawozdaniem o wszyst
kich faktach mających społeczne znacze
nie (s. 19). Nie wszystkim cechom przy
pisał więc autor istotną wagę. W defi
nicji nie występują zwięzłość i orygi
nalność (różnorodność jest chyba równo
ważna z wszechstronnością). 

O b i e g i n f o r m a c j i widzi Claus-
se w trzech fazach, wokół których wystę
puje 8 newralgicznych momentów (s. 20): 

F a z ę p i e r w s z ą stanowi fakt. 
F a z a d r u g a — to zbieranie infor

macji. Newralgicznymi momentami są: 
zanotowanie faktu przez sprawozdawcę; 
przekazanie zapisu do agencji; przebieg 
drogi do agencji przy jednoczesnym 
pierwszym przepracowaniu formy i tre
ści; rozprowadzenie informacji z agencji 
do abonentów serwisu. 

F a z a t r z e c i a składa się z przebie
gu informacji do gazet przy jednocze
snym powtórnym przepracowaniu formy 
i treści; publicznego rozpowszechniania; 
reakcji publiczności. 

Takim spojrzeniem na przebieg infor
mowania zamyka się ciekawy rozdział I. 
Rozdziały II i III, w których omówiono 
pierwszą i drugą fazę, nie wnoszą niczego 
ważnego. Są wręcz technicznym opisem 
czynności i zjawisk, występujących w ko
lejnych „newralgicznych momentach". 

Przechodząc do rozpowszechniania, 
charakteryzuje Clausse następująco, isto
tę i rozwój prasy informacyjnej: „Infor
macja aktualna nie posiada własnej, ab
solutnie samodzielnej i niezależnej bazy... 
Dziennik jako taki istnieje z innych przy
czyn, niż wyłącznie informacyjne... Ist
nieje poprzez i dla rozpowszechniania 
mnóstwa niejednorodnych materiałów... 
Od XIX wieku rozwinął się dziennik 
z pisma wyrażającego opinię (Meinungs
blatt) w pismo informacyjne, z pisma in
formacyjnego w sensacyjne, z pisma sen
sacyjnego w magazyn codzienny" (s. 84— 
86). Ta błyskotliwie wyrażona myśl fra
puje i w pierwszej chwili wydaje się 
całkiem przekonująca. Czy jednak rzeczy
wiście nie ma i s t o t n y c h różnic ga
tunkowych między klasycznym magazy
nem, a dziennikiem? Jak przejawia się 
w prasie codziennej ilustracyjnbść, 
wszechstronność formalna, uniwersalność 
tematyczna, występowanie materiałów 
rozrywkowych i dalszych cech, uznanych 
za typowo magazynowe? Czy wreszcie 
lapidarną charakterystykę przemiany 
dzienników z „wyrażających opinie" 
w „magazyny" potwierdziłaby historycz
na analiza typologiczna? Są to wątpli
wości niemożliwe do usunięcia bez ba
dań empirycznych. Wskazują one na sła

bą stronę teoretycznych uogólnień Claus-
se'a: bez podbudowy wynikami badań 
są właściwie tylko h i p o t e z a m i , pod
czas gdy autor wyraźnie je absoluty
zuje.2) 

Miejscami idealizujące stanowisko wie
dzie autora wręcz do sprzeczności, jak np. 
gdy pisze: „Jeśli nie chce się wprowadzać 
zamętu... i uczynić z informacji propa
gandy, wtedy jest ona i nie może być... 
niczym innym, jak czystym i prostym 
sprawozdaniem o faktach" (s. 91). Może 
się to jednak w rzeczywistości odnosić 
tylko do jednego z (nie wymienionych 
przez Clausse'a) rodzajów — do infor
macji czystej, pojętej w sensie gatunko
wym. Natomiast rygorystyczne odgrani
czenie od propagandy informacji, pojętej 
jako przekaz w procesie jej obiegu, kłó
ci się z wcześniej wyrażoną opinią au
tora, że sarn dobór informacji jest ten
dencyjny. 

Wątpliwości budzą też sądy odnośnie 
do obrazowego przekazu informacji. 
Clausse niesłusznie kwestionuje obiek
tywność i pełność informacji filmowej 
(w przeciwieństwie do prasowej i radio
wej). Kronika filmowa jakoby „...przeka
zuje z opóźnieniem (nachträglich) ilu
strację do bardzo ograniczonej ilości wy
darzeń, dowolnie wybranych i ujętych 
w stosunkowo kiepskich warunkach zdję
ciowych" (s. 99). Przeczą temu wyraź
nie osiągnięcia np. Polskiej Kroniki Fil
mowej.3) Nie udokumentowany, oparty 
raczej na intuicji jest sąd, że mimo ści
słego pokrewieństwa telewizja nie stano
wi kontynuacji lub sprzęgnięcia z prasą, 
radiem i filmem, lecz stanowi „...zupełnie 
nowy środek wyrazu i informacji" 
(s. 99).4) 

Wspólne są natomiast dla mass media 
następujące rysy istotne: 1. aktualizacja 
(szybkość) sprawozdania, 2. szybka prze-
mijalność (aktualności) i powierzchow
ność sprawozdania, 3. ciągłość, 4. deper-

2) Nb. autor opiera się na przestarzałych da
nych. Materiał o agencjach np. pochodzi sprzed 
blisko dziesięciu lat przed opublikowaniem 
książki. Przestarzałe są w rozdziale IV opinie 
o technicznych możliwościach telewizji, prowa
dzące do niesłusznych wniosków. 

3) Por. rozprawę prof. J. T o e p l i t z a 
w Zeszytach Prasoznawczych nr 3/1964. 

4) Nasuwa się tu następujący problem w za
kresie typologii mass media: Obecnie jest po
wszechnie przyjmowany klasyczny podział na 
środki przekazu drukowane (prasa), obrazowe 
(film), słowne (radio) i obrazowo-słowne (tele
wizja). W świetle „socjologii wydarzenia" 
Claussa należałoby jednak szukać innych, nie
formalnych pokrewieństw. Analiza zawartości 
i rodzaju informacji w różnych środkach prze
kazu wykazałaby prawdopodobnie więcej cech 
wspólnych, np. gazety codziennej i kroniki fil
mowej, niż dziennika i czasopisma społeczno-
literackiego. 
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sonifikacja i wulgaryzacja języka, którym 
się przemawia do różnorodnej publiczno
ści (s. 101—102). 

Z naszego stanowiska nie do przyjęcia 
jest burżuazyjna ideologia autora, który 
do fundamentalnych elementów demo
kracji zalicza obok wolności słowa — 
własność prywatną (przedsiębiorstwa in
formacyjnego, s. 104). Co gorsza, Clausse 
jedynie szkicuje prawne aspekty infor
mowania w kapitalizmie, zupełnie zaś 
ignoruje jego przesłanki ekonomiczne; 
poświęcając sporo uwagi informowaniu 
w krajach socjalistycznych, całkowicie 
pomija status prawny; w ogóle nie roz
patruje różnej sytuacji prasy a radia i te
lewizji, które wszak także w „wolnych 
demokracjach" są państwowe. 

Ostatni rozdział V poświęcony jest re
akcji publiczności na informację. Clausse 
uważa, iż wiadomości zajmują nadrzęd
ne miejsce w zabiegach o aktualność in
formacji. Wyciąga stąd wniosek, że socjo
logię aktualnej informacji można okre
ślać jako „socjologię środków komuniko
wania" (Soziologie des Nachrichtenwe
sens, s. 145). 

Dla tej socjologii nakreśla autor cele 
badawcze w poszczególnych fazach ko
munikowania jak następuje (s. 150—153): 

— analiza zakresu zgodności sprawo
zdania z faktem (wydarzeniem) odnośnie 
do fazy pierwszej i drugiej, 

— badanie oddziaływania wiadomości 
na odbiorców w momencie jej otrzymania 
(faza trzecia). 

Godny uwagi jest w tym zakresie kry
tycyzm autora. Ze względu na krótki 
czas czystości „uderzenia" (impact) wia
domości, widzi Clausse konieczność no
wej orientacji metodologicznej. Wyklu
cza z przyczyny ociężałości i powolności 
stosowanie próby losowej, postuluje nato
miast nasilenie obserwacji i wywiadów 
przy ich stałej weryfikacji oraz rozwija
nie metod eksperymentalnych (s. 154). 
Problemów metodologicznych nie naświe
tla jednak autor szerzej, sygnalizuje je 
tylko. 

Książka Clausse'a zachęca niewątpli
wie do przemyśleń i dyskusji. Na minus 
trzeba jej zapisać to, że obok wielu opi
nii niesłusznych i nasuwających wątpli
wości, zawiera jednak zbyt wiele stro
nic poświęconych sprawom powszechnie 
uznanym za bezsporne. Dotyczy to przede 
wszystkim całych rozdziałów II i III, któ
re stanowią prawie trzecią część książki. 
Sprawy omówione w tych rozdziałach 
można było z korzyścią dla całości omó
wić zwięźlej. 

Paweł Dubiel 

PRASA W ANGLII 

Robert H o r n b y : THE PRESS IN 
MODERN SOCIETY, London 1965, 
wyd. 1, str. 123. 

Autor nie jest dziennikarzem ani praso-
znawcą. Pełnił natomiast funkcję rzecz
nika prasowego angielskich placówek dy
plomatycznych. Książka przeznaczona jest 
dla laików — zawiera popularne infor
macje o pracy nad przygotowaniem ga
zety i mechanizmie działania agencji pra
sowych. Rozdziały końcowe poświęcone 
są ogólniejszym rozważaniom o zawodzie 
dziennikarskim i o roli prasy brytyjskiej. 

Szczególnie interesują autora dwa za
gadnienia ogólniejsze: ranga zawodu 
dziennikarskiego w Anglii oraz społeczny 
sens procesów zachodzących na rynku 
prasowym. Problemy te stały się szcze
gólnie aktualne w związku ze znaną afe
rą Profumo. Okazało się, że prasa w po
goni za sensacją popełniła wiele nieści
słości. Nadano całej sprawie niezdrowe, 
sensacyjne zabarwienie. Na procesach są
dowych związanych z tą aferą publicz
ność dowiedziała się o nieuczciwych spo
sobach zbierania i opracowywania mate
riału przez prasę. 

Książka pomyślana jest jako częściowe 
usprawiedliwienie prasy przez pokazanie 
warunków, w jakich dziennikarze pracu
ją. Zdaniem autora sytuacja ekonomiczna 
prasy zmusza wydawców do pogoni za 
coraz większym nakładem, a to określa 
wymagania, jakie pracodawca stawia za
trudnionym u siebie dziennikarzom. 

Ale popularne wyobrażenie dziennika
rza, jako nieporządnie ubranej, bezczel
nej i przeważnie pijanej figury, wyobra
żenie upowszechnione między innymi 
przez filmy, wynika oczywiście z niezna
jomości tego środowiska. Taki system in
formacji, jak na przykład Agencja Reu
tera, wymaga ludzi bardzo zdyscyplino
wanych i pracowitych. Skłonność do kie
liszka bardzo szybko eliminuje ludzi 
z tego zawodu. 

Autor daje przykłady sprawności no
woczesnych agencji prasowych. Bardzo 
często ich informacje stają się podstawą 
działania ministerstwa spraw zagranicz
nych czy władz wojskowych, ponieważ 
własne systemy informacyjne tych insty
tucji działają o wiele wolniej. 

Wiele rzeczy można zrozumieć, znając 
technikę pracy redakcyjnej, gdzie więk
szość wiadomości przychodzi późnym 
wieczorem, a najnowsza wiadomość bu-
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rzy cały plan numeru. Dyżurny redaktor 
musi nieraz w nocy na własną odpowie
dzialność podejmować decyzje, które 
przynoszą na drugi dzień burzliwe re
akcje. 

Rola współczesnej prasy wymaga, aby 
dziennikarze byli coraz gruntowniej wy
kształceni i aby posiedli gruntownie róż
ne praktyczne umiejętności, takie jak na 
przykład stenografia. Wymagania stawia
ne osobom szukającym pracy w tym za
wodzie istotnie rosną. W roku 1952 związ
ki dziennikarzy i wydawców utworzyły 
Państwową Radę Szkolenia Dziennikarzy, 
która organizuje kursy zawodowe dla 
absolwentów szkół wyższych. Zaświad
czenie o ukończeniu takiego kursu 
i o zdaniu egzaminu jest wymagane przy 
staraniach o pracę w redakcji. Jednak 
wielkie gazety ogólnokrajowe, które ścią
gają najlepszych dziennikarzy z prasy 
prowincjonalnej, nie dają im możliwości 
dalszego rozwoju intelektualnego. 

Omawiając rolę prasy we współcze
snym społeczeństwie angielskim autor 
analizuje głównie dwa zagadnienia: rolę 
prasy prowincjonalnej i niebezpieczeń
stwo wynikające ze skupienia zbyt wielu 
wydawnictw w jednych rękach. Prasa 
prowincjonalna ma, zdaniem autora, 
wielkie znaczenie dla funkcjonowania 
demokracji angielskiej. Informuje ona 
obywateli o problemach lokalnych, co 
wyrabia w nich poczucie współuczestnic
twa w życiu miast i miasteczek, w któ
rych mieszkają. Prasa lokalna jest czyn
nikiem integrującym i pobudzającym 
aktywność społeczną. 

W monopolizacji prasy angielskiej 
autor upatruje wielkie niebezpieczeństwo. 
„...Dla dobra demokracji naszego narodu 
powinno być tak wiele gazet, jak to tylko 
jest możliwe, i wiele stanowisk. Gazety 
powinny być mocne i zdecydowane. Niech 
lepiej będą przesadne i skłonne do sen
sacji niż słabe i kontrolowane...". Zda
niem autora prasie powinni nadawać ton 
dziennikarze, a nie dyrektorzy firm wy
dawniczych. 

W przedostatnim rozdziale autor oma
wia zarzuty najczęściej kierowane pod 
adresem prasy, a na zakończenie zasta
nawia się nad perspektywami prasy 
w przyszłości. Jego zdaniem przyszłość 
prasy spoczywa w rękach młodego poko
lenia dziennikarzy i należy rozpoczynają
cym pracę w tym zawodzie stworzyć mo
żliwość podnoszenia poziomu wykształ
cenia. Niezbędna jest także szeroka wy
miana poglądów tego środowiska na 
sprawy zawodowe. 

Andrzej Magdoń 

PODRĘCZNIK 
DZIENNIKARSTWA 

Julian H a r r i s , Stanley J o h n 
s o n : THE COMPLETE REPORTER. 
New York, London 1965, wyd. dru
gie, str. 472. 

W języku polskim nie ma takiego pod
ręcznika dla adeptów dziennikarstwa — 
obejmującego stylistykę, prawo prasowe, 
znaki korektorskie i inne potrzebne 
w pracy redakcyjnej wiadomości. Książ
ka, o której mowa, mogłaby posłużyć za 
wzór takiego podręcznika. Napisana zo
stała przez byłych dziennikarzy ze zna
jomością potrzeb redakcji. Na końcu każ
dego rozdziału znajdują się ćwiczenia 
praktyczne polegające na przykład na 
redagowaniu notatek według podanego 
wzoru na podstawie skrótowych notatek 
o jakimś wydarzeniu, na przerabianiu 
informacji, poprawianiu błędnych tek
stów itp. 

Autorzy rozpoczynają podręcznik od 
ogólnych informacji o zawodzie dzienni
karskim, o zasadach pisania dla gazet 
oraz o prawnych problemach pracy w re
dakcjach. Zakładają oni, że młody adept 
dziennikarstwa może nie wiedzieć nawet 
tego, iż dla redakcji należy pisać na ma
szynie, po jednej stronie arkusza, z po
dwójnym odstępem. 

Nauka pisania to przede wszystkim 
drobiazgowa analiza podstawowej formy 
dziennikarskiej jaką jest informacja 
(story). Liczne ćwiczenia mają nauczyć 
jasności, zwięzłości i eksponowania naj
ciekawszych momentów opisywanego wy
darzenia. Autorzy analizują rodzaje ma
teriałów najczęściej spotykane w prakty
ce redakcyjnej a więc: human interest 
story, informacje o wypadkach, pożarach 
i pogrzebach, wiadomości kryminalne, 
sprawozdania sądowe, informacje z ze
brań, omówienie przemówień itd. Począt
kujący reporter dowie się z książki nie 
tylko jak zredagować dany typ wiado
mości i czego się wystrzegać, ale znajdzie 
też wiele użytecznych informacji o źró
dłach, z których dziennikarz czerpie wia
domości. Na diagramach pokazano na 
przykład strukturę władz miejskich i są
dów z zaznaczeniem czego w jakim wy
dziale można się dowiedzieć. Książka 
przeznaczona jest w zasadzie dla przy
szłych reporterów, ale zawiera także roz
działy o podstawowych czynnościach re
dakcyjnych takich jak adiustacja, korek
ta, łamanie i graficzne komponowanie 
tytułów (czynność, którą u nas przeważ-
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nie pozostawia się zecerni). Dołączono na 
końcu słowniczek żargonu redakcyjnego. 

Spora część książki nie będzie oczywi
ście przydatna dla polskiego czytelnika. 
Używa się u nas innych znaków korek-
torskich, inna jest struktura władz miej
skich i sądów, inne przepisy prawne. 
Jednak taki podręcznik odpowiednio do
stosowany do polskich warunków mógłby 
być bardzo przydatny dla słuchaczy Stu
dium Dziennikarskiego. Jak wiadomo 
Studium ma dostarczać głównie wiado
mości fachowych, a program został ostat
nio zmodyfikowany na korzyść praktyki. 
Jednak nawet świetny reportażysta pro
wadzący zajęcia ze słuchaczami nie zaw
sze pamięta już jakie miał kłopoty, gdy 
rozpoczynał pracę w redakcji. Jednemu 
ze słuchaczy Studium przytrafiła się na 
przykład następująca przygoda: przyszedł 
na praktykę do redakcji pełen wiadomo
ści o historii prasy i gatunkach dzienni
karskich, a kierownik działu miejskiego 
polecił mu zredagować kronikę wypad
ków. Student poszedł na miasto i chodził 
cały dzień, czekając na wypadek. Wrócił 
do redakcji bez kroniki wypadków. Za
pomniano mu po prostu powiedzieć z ja
kich źródeł czerpie się wiadomości do ta
kiej kroniki. 

Dziennikarze z praktyką nie znajdą 
oczywiście w książce nic nowego. Warto 
jednak skonfrontować własne doświad
czenia, zdobyte nieraz metodą prób i błę
dów, z gotowymi radami dla początkują
cych. Lektura omawianej książki może 
także zwrócić uwagę na pewne błędy, 
które na skutek przyzwyczajenia prze
staje się już zauważać. Na przykład 
w podrozdziale zatytułowanym „Reporter 
nie wyraża swej opinii" autorzy podają 
szereg zwrotów ilustrujących to zjawisko. 
Pisze się na przykład wadliwie: „Przy
gotowano interesujący program", zamiast 
po prostu wymienić punkty tego progra
mu, a czytelnikowi pozostawić ocenę. 
Z tego względu książkę można także po
lecić dziennikarzom doświadczonym. 

(am) 

SIÓDME MOCARSTWO? 

Stanislav B u d i n : SEDMA VEL-
MOC, wyd. Ceskoslovensky Spisova-
tel, 1966, s. 200. 

Prosta, szokująca tą prostotą obwoluta. 
Na niej — znane winiety: New York He
rald Tribune. Le Figaro. La Vanguard. 

The Times. Le Monde. Nad tym, przez 
całą kolumnę, krwisty tytuł: Siódme mo
carstwo. 

Tak nazwał ktoś prasę w czasach, gdy 
pępkiem światowych wydarzeń była jesz
cze Europa, jej sześć mocarstw. Pragnął 
w ten sposób wyrazić potęgę prasy. To 
było dawno, ach jak dawno! Gazetę mógł 
wtedy założyć każdy, mający trochę ini
cjatywy i grosza. Jeśli go nie miał — po
życzał w banku. 

I wyrastał na wielkość. Lokalną, naro
dową. Nawet państwową. Zależnie od 
okoliczności, potrzeb, temperamentu. In
formował i kształtował opinię. Bywał 
wielbiony i zwalczany. Słowa jego wstrzą
sały tronami i — pleśniały w archiwach 
policyjnych. Konfiskując i zamykając ga
zetę, prześladując i aresztując redakto
rów — musiano się jednak liczyć z nimi, 
z ich wpływem. Stanowili siódme mocar
stwo. 

Dzisiaj założenie nowej gazety kosztuje 
miliony. Grube miliony dolarów. Gazeta 
jest przede wszystkim wielkim przedsię
biorstwem. Musi przynosić zysk, przynaj
mniej na Zachodzie. Inaczej ginie, zostaje 
wchłonięta przez silniejszą konkurencję. 
Razem z ludźmi, którzy gazetę robią, albo 
bez nich. Różnie bywa. 

Koncerny pożerają gazety. Nigdzie, 
w żadnej gałęzi gospodarki, monopoliza
cja nie jest tak widoczna gołym okiem. 
Okiem zwykłego konsumenta zadrukowa
nego papieru, który pewnego ranka nie 
spostrzega już w kiosku, gdzie kupował 
„swoją" gazetę, znajomej winiety. 

Dane z książki Budma nie potrzebują 
komentarza. 

Największe miasto amerykańskie, New 
York, liczący przed pierwszą wojną czte
ry miliony mieszkańców, miał około dwu
dziestu dzienników, porannych i popołud
niowych. Obecnie — sześć. Przy dziesię-
ciomilionowej ludności. 

W roku 1914 ukazywało się w Paryżu 
czterdzieści osiem gazet. Gdy wybuchła 
druga wojna — już tylko trzydzieści dwie. 
Dzisiaj — ilość ta stopniała do osiemna
stu. Przy tym dwie z tych gazet są jedy
nie europejskimi wydaniami pism ame
rykańskich. 

Monopolizacja prasy angielskiej jest 
czymś tak znanym, towarzyszyły jej tak 
drastyczne zjawiska — wystarczy przy
pomnieć okoliczności likwidacji Daily 
Herald, oficjalnego organu Labour Par
ty — że nie ma sensu rozwodzić się nad 
tym w fachowym kwartalniku. 

Środowisko dziennikarskie ma w świe
żej pamięci klasyczne dla tego procesu 
chwyty Kanadyjczyka, Roy Thomsona, 
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z jego genialnym wyczynem powierzenia 
redaktorstwa Sunday Times Magazin 
małżonkowi księżniczki Małgorzaty, poza 
tym doskonałemu fotografikowi. 

Ale książeczka Budina jest adresowana 
nie tylko do dziennikarzy, choć i oni 
znajdą tu coś dla siebie. Budin pisał ją 
z myślą o człowieku, który wprawdzie 
czyta gazety, chciałby się z nich dowie
dzieć trochę więcej niż z radia lub tele
wizji, ale wie o prasie, na dobrą sprawę, 
tyle co nic. W jego świadomości kołacze 
się zasłyszany kiedyś stereotyp .,siódmego 
mocarstwa". Mglisty, niezbyt konkretny. 

Budin daje temu człowiekowi solidną 
porcję wiedzy. Informuje go o zasadni
czych przeobrażeniach, jakie się dokonały 
i nadal jeszcze dokonują w prasie. Wska
zuje drogę od ręcznie składanej gazety 
do dzisiejszego wielkiego przedsiębior
stwa z przemysłowymi metodami produk
cji. Charakteryzuje najważniejsze pisma, 
największe koncerny. Wyjaśnia czym jest 
„żółta" prasa, co to są pisma dla „elity", 
jakimi prawami rządzi dziś polityka ogło
szeń, jaką pozycję zajmują w zupełnie 
zmienionej sytuacji wybitni publicyści. 
I jeszcze wiele innych rzeczy, których nie 
zna zwykły czytelnik. 

Ale to nie wszystko. Trzecią część ksią
żeczki otwiera rozdział nazwany: Miasto 
bez gazet. Budin opisuje w nim konse
kwencje czteromiesięcznego strajku dru
karzy gazet nowojorskich. I to stanowi 
dla niego punkt wyjścia dla refleksji nad 
rolą prasy we współczesnym świecie. 

Budinowi nie chodzi tylko o zjawiska 
wywołane tym strajkiem. Na przykład 
o to, że mimo dotkliwego braku gazet 
nowojorskich ludność tego miasta nie ku
powała innych pism, bo nie zawierały 
lokalnych informacji, ogłoszeń, potrzeb
nych w codziennym życiu. Nie chodzi Bu
dinowi również o reperkusje gospodarcze, 
spadek obrotów w handlu, zmniejszenie 
się ilości widzów w kinach, teatrach. Ani 
nawet o rolę radia i telewizji w mieście 
pozbawionym gazet. 

Przedmiotem zainteresowania i reflek
sji Budina jest przede wszystkim jedno — 
ale za to najważniejsze — zagadnienie: 
w jakim stopniu prasa pozostała we 
współczesnym świecie „siódmym mocar
stwem". Inaczej mówiąc — czy i o ile 
kształtuje nadal, mimo wszelkich zmian, 
opinię publiczną. Jaka jest pozycja dzien
nikarza, co powinien robić, ile znaczy 
jego głos. 

Rzymskie pismo Nuovi Argumenti zor
ganizowało przed dwoma laty ankietę na 
temat: neokapitalizm i literatura. Redak
tor pisma, znany pisarz Alberto Moravia, 

wypowiedział się wtedy w ankiecie, pi
sząc esej „Wieczność przyrody i wiecz
ność przemysłu". Różnica między obu ro
dzajami wieczności wydaje się, jego zda
niem, na pozór mało istotna: w obu przy
padkach chodzi o cykl: narodziny — ży
cie — śmierć. Ale to, co widzirrry w przy
rodzie, posiada głębszy sens, jest tragicz
ne lecz zarazem wzniosłe, majestatyczne. 
Natomiast „przemysłowa wieczność" bu
dzi w nas tylko poczucie szaleństwa 
i absurdalności. 

„Wśród wszystkich seryjnie wyrabia
nych produktów — pisał Moravia — ga
zety są najdoskonalszym, najwięcej zna
czącym i najbardziej skomplikowanym. 
Jest to masowy produkt, wyrabiany dla 
mas, nieskończone mnóstwo takich sa
mych egzemplarzy. Gazeta ma krótszy 
żywot niż jakikolwiek inny produkt se
ryjny. Teoretycznie żyje dwadzieścia czte
ry godziny, faktycznie jest martwa już 
w chwili narodzin, gdyż wiadomości po
dawane przez nią przestają żyć już w mo
mencie zamknięcia numeru, zastępują je 
nowe, świeższe. Prócz tego gazetę robi się 
z kiepskiego materiału, z papieru, który 
gromadzi się w stosy, ulega przemiałowi, 
stając się ponownie papierem. I tak 
w kółko." 

„Podobnie jak gazeta stanowi najbar
dziej seryjny produkt społeczeństwa prze
mysłowego — pisał Moravia — również 
artykuł dziennikarski jest najbardziej se
ryjnym spośród wszystkich produktów 
ludzkiego mózgu. Pisze się bowiem arty
kuł dla milionów śpieszących się i prze
ważnie mało kulturalnych ludzi. Musi 
więc być wykonany z intelektualnego su
rowca, który nader łatwo strawić, już 
z góry, przez piszącego, przeżuty, słowem 
istna papka ze słów. Można ją przełknąć 
nawet tego nie zauważywszy, nawet się 
nad nią nie zastanowiwszy." 

I tak dochodzi Moravia do pesymi
stycznego wniosku, że artykuł to tylko 
jakiś mały trybik większej, skompliko
wanej maszyny — gazety. Człowiek wo
dzi wzrokiem po białym arkuszu zadru
kowanym czarnymi znakami i spokojnie 
wyrzuca przeczytaną gazetę. „Maszyna 
zrobiła swoje, dała czytelnikowi iluzję, 
której potrzebował, iluzję, że został poin
formowany o wydarzeniach w świecie 
w ciągu ostatnich 24 godzin." 

Konsekwencją tego stanowiska jest 
przekonanie o ogłupiającej, nieludzkiej, 
glajchszaltującej roli prasy, o opinii na
rzucanej z góry odbiorcy, o działalności 
budzącej grozę i wstręt. 

Przeciw temu przekonaniu, przeciw 
takiemu pojmowaniu roli prasy i pracy 
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dziennikarza, mimo wszystkich ograni
czeń narzuconych mu przez dzisiejszą sy
tuację, Budin podnosi w swym dziełku 
wyraźny protest. Twierdzi, że proces 
kształtowania się opinii publicznej odby
wa się dwukierunkowo, nie tylko z góry 
na dół, ale i z dołu do góry, podaje liczne 
przj^kłady na poparcie tego twierdzenia. 
„Moravia — pisze — nie widzi drugiej 
strony zjawiska, nie zauważa człowieka 
myślącego, o mentalności określonej jego 

• DZIEJE LUBLINA. Próba syntezy. Praca 
zbiorowa. Tom I. Przew. kom. red. J. M a-
z u r k i e w i c z . Wyd. Lubelskie. Lublin 1965, 
s. 3SG plus ilustracje na wklejkach. 

Pierwszy tom tej obszernej historycznej mo
nografii Lublina obejmuje okres od czasów 
przedlokacyjnych po rok 1918. W książce przed
stawione jest także życie kulturalne miasta, 
a w tym — jego prasa. Wcześniej jeszcze nim 
powstała tu prasa, miasto było ośrodkiem dru
karstwa. Pisze o tym J. L e w a ń s к i (s. 166— 
168) w częci monografii poświęconej Lublinowi 
w okresie XVII—XVIII wieku. 

O drukarstwie XIX-wiecznym i początkach 
prasy lubelskiej w I połowie tego wieku znaj
dujemy sporo informacji w rozdziale pt. „Ży
cie umysłowe, szkolnictwo i oświata w I poł. 
XIX w.", którego autorem jest J. D o b r z a ń 
s k i (s. 245—246 oraz 251 i nast.). Lublin na 
początku tego wieku miał 4 drukarnie. W 1816 r. 
zaczął tam wychodzić (2 razy w tygodniu 
przez kilka miesięcy) Dostrzegacz Ekonomicz
ny i Polityczny Lubelski. 

W następnej części monografii, obejmują
cej okres 1864—1918, w rozdziale o stosunkach 
społeczno-ekonomicznych St. К r z у к a ł a pi
sze о kolportażu prasy socjalistycznej (s. 303 
i nast.). Tu także A. W o j t k o w s k i , przed
stawiając życie kulturalne tego okresu, oma
wia w osobnych podrozdziałach lubelskie pe
riodyki (s. 324—327 i 335—336). Autor podaje 
ważniejsze daty i charakteryzuje poszczególne 
tytuły. W sumie znajdujemy więc w tej książce 
podstawowe informacje o rozwoju prasy lubel
skiej. 
• Jerzy P o ś p i e c h : SPRAWY ŚLĄSKIE 
W KRAKOWSKIM CZASIE, 1848—1871, w: Stu
dia Śląskie, seria nowa, tom IX pod red. S. Wy
słoucha, Instytut Śląski w Opolu, Wydawnic
two „Śląsk", Katowice 1965, s. 181—218. 

Rozprawa przedstawia wyniki przeprowa
dzonych przez autora badań nad zawartością 
Czasu pod aspektem odbicia spraw śląskich 
w czołowym organie konserwatywnym na te
renie Galicji. J. Pośpiech dokonuje oceny tych 
materiałów, stwierdzając, że „niejednokrotnie 
stanowiły jedyne źródło informacji czytelnika 
galicyjskiego o sprawach i wydarzeniach ślą-

przeszłością, jego środowiskiem, przyna
leżnością do jakiejś klasy, człowieka, któ
rego nikt i nic nie jest w stanie zmusić, 
aby poddał się temu naciskowi z góry, 
uznał narzucony pogląd za swój." 

I na tym także polega wartość ocen 
zawartych w dziełku Stanislava Budina. 
Ocen zasługujących na szersze poznanie 
właśnie przez dziennikarzy. 

Stefan Dębski 

skich" i „akcentowały patriotyczny obowiązek 
współdziałania ze śląskimi rodakami". Dla hi
storyków Śląska, materiały Czasu zawierają 
sporo cennego i różnorakiego budulca fakto
graficznego. Aneksem do rozprawy jest zawar
tość bibliograficzna materiałów śląskich w Cza
sie zestawiona chronologicznie latami od 1848 
do 1871. 

• Andrzej W a k a r : PRZEBUDZENIE NARO
DOWE WARMII, 1886—1893. W serii: Rozprawy 
i materiały, wyd. Stow. SpoJ.-Kulturalne „Po
jezierze", Ośrodek Badań Naukowych im. 
W. Kętrzyńskiego, Olsztyn 1965, s. 114. 

Choć tytuł tego nie zapowiada, bo określa 
inne, pozaprasoznawcze zamierzenie badawcze 
autora, studium to znajdzie trwałe miejsce 
w bibliografii historyczno-prasowej. Powstało 
zresztą, jak wyjaśnia autor we wstępie, przy 
okazji pracy nad dziejami Gazety Olsztyńskiej. 

Rozpatrując wszystkie czynniki, które wpły
nęły na rozbudzenie narodowe Warmiaków, 
A. Wakar pisze szczególnie obszernie o roli, 
jaką spełniła prasa i jej działaniu przypisuje 
w tym zakresie bodaj decydujące znaczenie. 
Autor nie ogranicza się przy tym do przed
stawienia zawartości treściowej omawianej 
prasy (głównie wspomnianej Gazety Olsztyń
skiej, a także innych), ale daje drobiazgową 
informację historyczno-prasową. Wszystkie 
omawiane tytuły scharakteryzowane są pod 
względem wydawniczym, redakcyjnym, kolpor
tażowym, recepcji czytelniczej. Interesująco, 
często polemicznie wobec dawniejszych ustaleń 
historyków, przedstawia A. Wakar rolę po
szczególnych redaktorów i wydawców na tle 
stosunków politycznych jak i redakcyjnych. 
W sumie — ta monografia stosunków warmiń
skich, obejmująca czasowo krótki, ale ważny 
dla Warmii okres, jest zarazem cennym przy
czynkiem prasoznawczym. 

• Alojzy T a r g : BRONISŁAW KORASZEW-
SKI (1864—1924). Instytut Śląski w Opolu. Ko
munikaty; seria monograficzna. Opole 1965, 
s. 62. 

Biografia organizatora życia polskiego 
w Opolskiem, wydawcy i redaktora Gazety 
Opolskiej. Autor określa swą pracę w przed-

Noty o polskich nowościach wydawniczych 
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mowie jako publicystykę naukową, zastrzega
jąc się, że nie mógł do niej wykorzystać 
wszystkich istniejących zespołów akt i źródeł. 
Pisze również, że przedstawiając najogólniej 
całokształt działalności Koraszewskiego, nie
którym zagadnieniom, szerzej omówionym 
przez innych autorów, poświęcił mniej uwagi. 
Wśród nich — także roli Gazety Opolskie]. 

Koraszewski, nim w 1890 r. osiedlił się 
w Opolu (pochodził z Kujaw) miał już doświad
czenia pracy dziennikarskiej, redagując pi
sma na Górnym Śląsku. W Opolu założył Ga
zetą Opolską, którą wydawał przez 30 lat (do 
1920; w czasie pogromu Polaków przez bojów
ki niemieckie przypadkiem uniknął śmierci 
i przeniósł się do Katowic). A. Targ pisze ob
szernie o redakcyjno-wydawniczej pracy Ko
raszewskiego i sprawy prasowo-wydawnicze są 
dominującym tematem w tej rozprawie. Gazeta 
Opolska nie ma jeszcze swej pełnej monogra
fii, A. Targ podaje jednak dość obszerną już 
jej bibliografię. 

Ф Władysław U z i e m b ł o : WSPOMNIENIA 
1900—1939. PWN. Warszawa 1965, s. 467. 

Autor, którego ojciec był członkiem Wiel
kiego Proletariatu, brał również udział w lewi
cowym ruchu politycznym. Już z początkiem 
obecnego wieku, jako uczeń lwowskiego gim
nazjum, związał się z organizacją młodzieżową 
„Promienistych", a potem należał do PPS. 
W swoich wspomnieniach niejednokrotnie pi
sze o ówczesnej prasie i ma ku temu powody. 
Znajdujemy więc najpierw wzmianki o Pro
mieniu (s. 15 i nast.). Dalej, cały rozdział po
święca W. Uziembło konspiracyjnej drukarni 
PPSu w Warszawie (s. 55 i nast.). 

Jest to rok 1905. W Kongresówce narasta 
fala strajków. Wł. Uziembło przyjeżdża do 
Warszawy, gdzie w konspiracji działa jego oj
ciec. Młody Uziembło zostaje przydzielony do 
pracy w Technice Centralnej PPS. We wspom
nieniach pisze o tej pracy, o tajnych drukar
niach, o kolportażu wydawnictw partyjnych. 
Omawia szczegółowo pracę drukarni partyjnej 
zorganizowanej przy ul. Foksal, gdzie druko
wano Robotnika. Rozdział ten zawiera wiele 
informacji techniczno-oiganizacyjnych, jest 
nawet rysunkowy schemat drukarni zakonspi
rowanej pod sklepem papierniczym, „...przez 
moje ręce w ciągu ostatnich 4 miesięcy prze
szło 177.000 egzemplarzy Robotnika i 51.900 in
nych pism partyjnych." Drukarnia ta była 
czynna przez przeszło 2 lata. 

Dalsze wzmianki na temat prasy: z okresu 
pobytu autora przed I wojną światową w Pe
tersburgu o rosyjskiej prasie robotniczej 
(s. 12(i i nast.); o Jedności Robotniczej, wyda
wanym w Charkowie piśmie polskiej lewicy 
w Rosji w 1917 r. (s. 147 i nast.); oraz kilka 
drobniejszych już z lat międzywojennych, np. 
o współpracy z pismem Zycie Robotnicze 
(s. 305 i nast.). W dwudziestoleciu międzywo
jennym W. Uziembło bral czynny udział w ży
ciu politycznym (PPS), pracując na różnych 
stanowiskach w samorządzie miejskim (kolej
no wiceprezydent Lublina, Radomia i Piotr
kowa). 

©Benedykt H e r t z : NA TAŚMIE 70-LECIA. 
Zebrał i opracował L. B. Grzeniewski. Biblio
teka Syrenki. Państwowy Instytut Wydawni
czy, Warszawa 1966, s. 172. 

Zbiór wspomnieniowych felietonów o starej 
Warszawie znanego satyryka i bajkopisarza 
(1872—1952). Jak wynika z przytoczonego we 
wstępie L. B. Grzeniewskiego planu sporzą
dzonego przez Benedykta Hertza, zamierzał on 
w swych wspomnieniach sporo uwagi poświę
cić prasie. Zamiaru tego nie zdążył spełnić. 
W wydanym zbiorze interesujący jest z punktu 

widzenia historyka prasy tylko jeden szkic 
pt. „Życiorys własny satyryka", w którym 
Hertz pisze o swej współpracy z prasą. 

• MIECZYSŁAW SZCZUKA. Opracowali Ana
tol S t e r n i Mieczysław B e r m a n . Wyd. 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1965, s. 192. 

Szczuka miał niecałe 29 lat, gdy zginął 
w wypadku taternickim na Zamarłej Turni 
w 1927 r. Wydana obecnie, po blisko 40 latach 
pierwsza poświęcona mu monografia, przed
stawia w esejach, wspomnieniach, dokumen
tach artystę, którego nazwisko na trwałe jest 
związane z działalnością polskiej awangardy 
artystycznej lat 20-tych. Nie ma prawie dzie
dziny sztuki, w której nie zaznaczyłaby się 
jego inwencja; malarstwo, rzeźba, architektura. 
Ale Szczuka jest także twórcą pierwszych pol
skich fotomontaży, którym on, artysta awan
gardowej i walczącej lewicy artystycznej, wy
znacza rolę agitacyjnego i propagandowTego 
oręża. Stosuje fotomontaż w plakatach i ilu
stracjach. 

Nas tutaj szczególnie interesować będą no
watorskie poszukiwania Szczuki w dziedzinie 
typografii. Z drukarstwem zetknął się prak
tycznie jako graficzny współpracownik pisma 
KPP Nowa Kultura, a potem współzałożyciel 
i redaktor pisma awangardy artystycznej Blok, 
a wreszcie redaktor miesięcznika lewicy kul
turalnej Dźwignia. 

O działalności Szczuki w dziedzinie typo
grafii pisze w swym eseju M. Berman (Pionie
rzy fotomontażu w Polsce; s. 70—109). Tekst 
uzupełniają liczne reprodukcje rozwiązań gra
ficznych wykonanych przez Szczukę, a wśród 
nich strony tytułowe czasopism Blok i Dźwig
nia. 

M. Berman przedstawia eksperymenty „no
wego drukarstwa" Szczuki na tle ówczesnego 
technicznego i artystycznego zaniedbania na
szego drukarstwa, w którym rządziła jeszcze 
wówczas secesja. Pisze również o kontynuowa
niu dzieła Szczuki i w tej dziedzinie przez Te
resę Żarnowerównę, towarzyszkę życia i pracy 
tragicznie zmarłego artysty. 

O Maciej R a t a j : PAMIĘTNIKI. Do druku 
przygotował Jan Dębski. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1965, s. 492, ilustracje 
na wklejkach. 

Rataj (1884—1940; zamordowany przez Niem
ców w Palmirach) był jedną z czołowych po
staci ruchu ludowego w okresie międzywojen
nym. Od 1919 poseł w kilku kolejnych ka
dencjach sejmu, minister oświaty w rządzie 
Witosa (1920), marszałek sejmu. Wydane pa
miętniki obejmują okres 1918—1927. Niektóre 
lata są opracowane obszerniej, inne w formie 
krótkich, na bieżąco prowadzonych zapisków. 
Rataj, jak większość polityków i działaczy, 
uprawiał także publicystykę. Już w gimnazjum 
był korespondentem Przyjaciela Ludu, w cza
sie studiów — Kuriera Lwowskiego. Także 
później parał się publicystyką w prasie ludo
wej. Na ten temat, jego osobistej pracy dzien
nikarskiej, znajdujemy w pamiętniku tylko nie
liczne wzmianki (np. s. 19). Jest to bowiem 
w niewielkim stopniu pamiętnik osobisty, 
a raczej diariusz polityka, ukazujący kulisy 
rozgrywek politycznych, przede wszystkim 
w rządzie i sejmie w omawianym dziesięcio
leciu. W tym zakresie może być interesujący 
dla historyka prasy międzywojennej. O pra
sie jest tu bowiem często mowa, o tym jak 
się kupowało całe pisma i poszczególnych 
dziennikarzy (między innymi finansowo-poli
tyczne zakrętasy IKCa Dąbrowskiego; s. 206), 
o konfiguracji politycznej prasy, o dekrecie 
prasowym itd. 
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• Maria T u r l e j s k a : PRAWDY I FIKCJE. 
Wrzesień 1939 — grudzień 1941. Wyd. Książka 
i Wiedza, Warszawa 1966, s. 726, ilustracje na 
wklejkach, mapy. 

Tom I monografi i poświęconej II wojnie 
świa towej , przedstawionej w „polskiej wer
s j i" , j ak pisze au to rka . To znaczy z uwzględ
n ien iem sp raw polskich w szerszym zakresie , 
niż w pracach obcych na ten temat . Wyda
rzenia mi l i ta rne na tle pol i tyczych; między
na rodowych i k ra jowych . A ponieważ ich od
biciem jest p rasa — dlatego też czytelnik zna j 
duje o niej wiele informacj i w tej książce. 
Np. tam, gdzie M. Tur le jska pisze o kon
figuracji pol i tyczno-organizacyjnej podziemia 
w Polsce. Niektóre ty tu ły są obszerniej oma
wiane , nie ty lko pod względem treści poli
tycznej , ale od s t rony redakcyjne j i tech-
niczno-wydawniczej (np. Polska Żyje; n r 1 
ukaza ł się już 10 październ ika 1939). Autorka 
podaje też liczne informacje na t emat polskich 
ty tu łów prasowych , ukazujących się w Za
chodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainie , na 
dawnych t e renach wschodnich Drugiej Rzeczy
pospoli te j . Było ich wiele i, j a k dotychczas , 
w naszej l i tera turze h is toryczno-prasowej nie 
m a m y choćby p róby ich monograf icznego 
opracowania . Książka zawiera też blisko dwa
dzieścia fotokopii ówczesnych ty tu łów praso
wych. 

• Eugeniusz D ą b r o w s k i : SZLAKIEM 
„JĘDRUSIÓW". Inst. Wyd. Pax, Warszawa 
196G, s. 416 oraz ilustracje na wklejkach. 

Wspomnieniowo - dokumen ta lna książka o 
u tworzonej w Tarnobrzegu , w październiku 
1939 r. organizacji podziemnej , ,Odwet" oraz 
o wyłonionej z niej później grupie pa r tyzanc 
kiej , . Jędrus ie" . Twórcą organizacji był zabity 
w 1943 r. przez Niemców Władysław Jas ińsk i . 
Au to rem książki jest jego współpracownik , 
współorganiza tor i członek organizacji „Od
we t " . Prowadzi ła ona również akcję p ropa-
gandowo-informacyjną przy pomocy w y d a w 
nictw. Od grudnia 1939 ko lpor towano przepi
sywane na maszynie b iu le tyny z wiadomo
ściami radiowymi , a od wczesnej wiosny 
1940 — powielaną tajną gazetkę tygodniową 
Odwet. Autor opisuje także i tę, r edakcy j -
no-wydawniczą działalność ugrupowan ia (od 
s. 35 i nast . , a później wielokrotnie) . Zna j 
du j emy tu obfity mater ia ł dotyczący w p r a w 
dzie jednego ugrupowan ia w j e d n y m z regio
nów Polski , ale cenny dla h is toryka p rasy 
tajnej czasu okupacji h i t le rowskie j . E. Dą
browsk i podaje wiele szczegółów na t emat p ra 
cy redakcyjne j , wydawnicze j , techniki i kol
por tażu. 

• BIBLIOGRAFIA PRASY POLSKIEJ 1661— 
1831. Materiały i studia do historii prasy i cza
sopiśmiennictwa polskiego, Zeszyt 2. Opraco
wał Jerzy Ł o j e k przy udziale zespołu Pra
cowni. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego XIX i XX wieku Polskiej Akademii 
Nauk, PWN, Warszawa 1965, s. 78. 

Bibliografia najstarszej polskiej p rasy obej 
muje 370 tytułów. Prezentu je ona w układzie 
chronologicznym możliwie pełny, na ile po
zwala obecny s tan badań , zestaw ty tu łów 
prasowych tego okresu. Zostały przy tym wy
e l iminowane tytuły , k tó re dawniej zaliczano 
do czasopism, a k tó re nimi nie są. Bibliografia 
obejmuje wszystkie czasopisma w y d a w a n e na 
ziemiach Rzeczypospolitej przedrozbiorowej 
oraz poza jej granicami , jeśli ukaza ły się 
w j ęzyku polskim lub obcym, ale były wy
dawane przez polskie redakcje . Zebrane ty tu ły 
zostały sp rawdzone drogą au tops j i ; ty lko 34 
z nich nie udało się odszukać w kra jowych 
zbiorach publ icznych. Bibliografię zamyka in
deks ty tu łów czasopism oraz indeks nazwisk 

wydawców, r edak to rów i d ruka rzy . Przygoto
wanie i opubl ikowanie tej biografii to dalszy 
k r o k w k i e r u n k u s tworzenia pods taw do ba
dań nad historią p rasy polskiej.*) 
• Wiktor H a h n : BIBLIOGRAFIA BIBLIO
GRAFII POLSKICH. Do 1950 roku. Wydanie III 
uzupełni! Henryk Sawonik. Wyd. Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, Wrocław—Warsza
wa—Kraków 1966, s. XXIV ! 587. 

W s tosunku do poprzedniego wydan ia (1956) 
obecne zostało znacznie powiększone: o ok. 
1000 pozycji (ogółem jes t ich 6533). Książka 
o o g r o m n y m znaczeniu p rak tyczno-pomocni -
czym dla wszelkiego rodzaju b a d a ń n a u k o 
wych i poszuk iwań źródłowych. Szkoda, że 
t ak j ak poprzednie wydanie , z amyka ją rok 
1950. W dziale t rzecim, rozdział : XXI. Czaso
piśmiennic two. Wydawnic twa per iodyczne — 
najbardziej in teresujący z p u n k t u widzenia 
prasoznawczego. Na ten rozdział sk łada s ię : 
1. Zestawienie l i t e ra tury o czasopiśmiennictwie 
(pozycje 5817—5333), 2. Zestawienia czasopism 
(spisy; 5834—5949), 3. Spisy treści czasopism 
(5950—6003), 4. Kalendarze , sp rawozdan ia szkol
ne i inne wydawnic twa doroczne. Ponad to spi
sy czasopism specjalnych, j ak i ich t reści , 
znajdują się w innych rozdziałach z biblio
graf iami różnych dziedzin. Bibliografie do
tyczące d r u k a r s t w a znajdują się w rozdzia
le XX. Księgoznawstwo i b ib l io tekars two. 

• WZDŁUŻ DALEKIEGO BRZEGU. Wybór re
portaży z lat międzywojennych. Wyboru do
konali: Jerzy G e m b i c k i i Zbiegniew 
M i t z n e r . Wstęp napisał Zbigniew M i t z 
n e r . Wyd. Czytelnik. Warszawa 1966, s. 742. 

Wydana w 19G2 antologia „Polskie d rog i" l) 
zawierała wybór repor taży z lat międzywo
jennych , tematycznie związanych ze s p r a w a m i 
k ra jowymi . Ukazywały one głównie p rob lemy 
społeczne, nur tu jące wówczas (przeważnie lata 
trzydzieste) nasz k ra j . Tom w y d a n y obecnie 
jes t j a k b y uzupełnieniem, dopełnieniem t a m 
tego: też zawiera repor taże polskich p isarzy 
i dz iennikarzy z okresu międzywojennego, ale 
są to repor taże spoza gran ic Polski . W k i lku 
w y p a d k a c h są to także repor taże z ziem. k tó re 
wróci ły do Polski . 

Książka zawiera prace 44 au torów, wśród 
k tó rych mniej niż j edna trzecia to dz iennika
rze i publicyści , a ponadto duża g rupa pisa
rzy, uprawia jących także publ icys tykę , oraz 
pa ru p isarzy-podróżników. Na końcu książki 
zamieszczone są noty biograficzne o au to rach . 

Zbigniew Mitzner we wstępie , pisząc o celu 
j ak i przyświecał w y d a w c o m tej publ ikacj i , 
dzieli się również ref leksjami na t ema t samego 
ga tunku , jego miejsca w dz iennikars twie daw
niej i obecnie, w wieku telewizji. Autor ws tę 
pu i współau tor wyboru nawiązuje do wy
powiedzi Melchiora Wańkowicza , k tó ry k r y 
tycznie recenzował tom ..Polskie d rog i " -). To 
polemiczne nawiązanie służy Zbigniewowi 
Mitznerowi do wyjaśnienia zasad doboru re 
por taży do wydanego obecnie t omu „Wzdłuż 
dalekiego brzegu" . 

• WEJŚCIE W KRAJ. Wybór reportaży z lat 
1944—1964. Wybrał i opracował Zbigniew S t o 
l a r e k . Wyd. „Iskry", Warszawa 1965, dwa 
tomy s. 296 i 276. 

W m a s o w y m wydan iu „Biblioteki Powszech
n e j " (nakład 25 tys . egz.) ukazała się ta p ie rw
sza, r ep rezen ta tywna antologia polskiego re -

*) Redakcja przewiduje opublikowanie rów
nież obszerniejszej recenzji. 

>) „Polskie d rog i " ; w y b ó r — J. Dąbrowsk i ; 
ws tęp Zb. Mitzner, Warszawa 1962. 

-') Melchior W a ń k o w i c z : Drogami pol
skiego repor tażu . Zeszyty Prasoznawcze, 
nr 1—2/1963. 
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portażu powojennego. Otwiera ją pisany krót
ko po wyzwoleniu, w 1944, reportaż Jerzego 
Putramenta z Majdanka; zamyka — reportaż 
Janusza Roszki z 1964 r. pt. „Palenie Juda-
szów". Książka zawiera 37 reportaży, po jed
nym każdego z wybranych autorów (w istocie 
jest ich 40, bo 3 reportaże podpisane są przez 
dwuosobowe zespoły autorskie). 

Wybór poprzedzony jest wstępem Zbignie
wa Stolarka, w którym pisze on o rodowodzie 
tego gatunku, jego właściwościach, znaczeniu, 
jako dokumentu społecznego. Pisze również 
o kryteriach wyboru, w których — ze wzglę
du na ograniczoną objętość — przyjęto także 
jako kryterium poboczne, ograniczenie się do 
autorów, mających w swym dorobku publi
kacje książkowe. Zb. Stolarek pisze, że „książ
ka ta jest o wiele bardziej głosem za potrzebą 
stworzenia antologii polskiego reportażu, niż 
sama taką antologię stanowi." 

® Stanisław S i e r o t w i ń s k i : SŁOWNIK 
TERMINÓW LITERACKICH. Teoria i nauki 
pomocnicze literatury. Wyd. II przerobione 
i rozszerzone. Zakład Nar. im. Ossolińskich, 
Wydawnictwo PAN, Wrocław—Warszawa—Kra
ków 1966, s. 352. 

Pierwsze wydanie słownika opracował au
tor z myślą przede wszystkim o nauczycielach 
i studentach, jako pomoc w studiach i lektu
rze. Słownik wzbudził jednak zainteresowanie 
w szerszych kręgach czytelników i z myślą 
o tych odbiorcach jego zakres został posze
rzony. W tym rozleglejszym kręgu z pewno
ścią znajdują się ludzie związani z pracą re-
dakcyjno-wydawniczą. Słownik objaśnia zre
sztą także wiele pojęć i terminów z tej dzie
dziny. Autor pisze we wstępie: „Potraktowano 
nieco obszerniej słownictwo księgoznawcze, 
objaśniono nazwy rodzajów piśmiennictwa po-
zaliterackiego, elementów książki, form wy
dawniczych, terminy bibliograficzne, bibliote
karskie itp." Także — z dziedziny sztuki fil
mowej i radia. 

Znajdujemy ich rzeczywiście sporo. Dla 
orientacji parę haseł na literę A: Alinea, Abo
nament, Adiustacja, Adres wydawniczy, Aka
pit, Antedatowanie, Antykwa, Arkusz (oraz: 
autorski, drukarski, wydawniczy), Artykuł. 
Pamiętajmy oczywiście, że słownik opraco
wany został jako pomoc w studiach poloni
stycznych i słownika prasowo-wydawniczego 
nie zastąpi, a z punktu widzenia teorii prasy 
wiele określeń i definicji nas nie zadowoli. 
Dla przykładu — reportaż: „Sprawozdanie pu
blicystyczne oparte na zebranych bezpośred
nio i autentycznych materiałach (podróże, 
wywiady itp.)". Pamiętajmy jednak, że słow
nik ma spełnić rolę pomocniczą, podręczną, 
dając choćby powierzchowny, to jednak ogólny 
przegląd problematyki. I w tym zakresie jest 
wydawnictwem pożytecznym. 

• ŚRODKI INFORMACJI NA ŚWIECIE; opra
cował zespół, zeszyt pierwszy, wyd. Polska 
Agencja Prasowa, Dział Dokumentacji, rok V, 
nr 6 (30), Warszawa 1965, pow., s. XIV+ 142. 

Jest to pierwszy z zapowiedzianych trzech 
zeszytów, obejmujących monografię prasy, ra
dia, telewizji i kinematografii na świecie. Ze
szyt pierwszy zawiera materiały o Polsce i kra
jach Europy, następne będą poświęcone: II — 
Afryce i obu Amerykom, III — Azji i Oceanii. 
Opracowuje je zespół dziennikarzy z działu 
dokumentacji PAP (R. B o r k o w s k i , 
A. C z e r w i ń s k i , I. J u g o w s k a , D. P l a 
n e r , A. S z u r e k). 

Treść pierwszego z wydanych zeszytów 
przedstawia się następująco: po redakcyjnym 
wstępie, charakterystyka ogólna środków in
formacji na świecie, następnie środki infor
macji w Polsce (obszerniej, z zarysem histo
rycznym prasy), oraz w kolejności alfabetycz

nej w innych krajach. W rozdziałach poświę
conych poszczególnym krajom omawia się ko
lejno prasę, agencje, radiofonię, telewizję i ki
nematografię, podając dane historyczne, opi
sowe i statystyczne. 

Podstawowym materiałem, na jakim oparła 
się redakcja tej monografii, jest wydawnictwo 
UNESCO „World Communications" (wyd. 1964 
z danymi za 1962), uzupełnione nowszymi da
nymi jeśli tylko były one dostępne dla auto
rów. Ż publikacji UNESCO pochodzą również 
dwie kolorowe plansze. Monografię uzupełniają 
dwie zbiorcze tablice statystyczne oraz 26 mo
nografii poszczególnych tytułów prasy euro
pejskiej lub agencji wybranych z tygodnika 
Forum i The Times (wprawdzie zestaw dość 
przypadkowy, bo wykorzystano co było go
towe, ale i taki zbiór jest pożyteczny). 

We wstępie do tego wydawnictwa autorzy 
opracowania nie uzasadniają celowości publi
kowania tej dokumentacyjnej monografii. Słu
sznie, bo jej użyteczność jest niewątpliwa.*) 

• ZIEMIE ZACHODNIE I PÓŁNOCNE W LICZ
BACH. Statystyka regionalna, zeszyt 2. Wyd. 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1966, 
s. 146. 

Wydawnictwo bardzo cenne, pożyteczne, 
aktualne, podające dane statystyczne ukazu
jące rozwój 7 województw (gdańskie, koszaliń
skie, olsztyńskie, opolskie, szczecińskie, wro
cławskie, zielonogórskie i m. Wrocław) w dwu
dziestoleciu 1945—65. Jeśli jednak chodzi 
o przedstawienie interesujących nas tutaj środ
ków informacji masowej, których integrującej 
roli na tych ziemiach nie ma potrzeby przy
pominać, to wydawnictwo to nasuwa kilka 
uwag. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że podana 
w książce statystyka regionu, ma w postaci 
tablic statystycznych ukazać ten region cało
ściowo, a jego rozwój w różnych przekrojach, 
społecznym, gospodarczym, oświatowym, kul
turalnym. I zrozumiałe, że w takim ujęciu nie 
ma miejsca na zbyt szczegółowe potraktowanie 
pojedynczych zagadnień, takich jak w dziale 
kultury — prasa, radio i telewizja. Ale w książ
ce są tylko dwie tablice: Sprzedaż gazet i cza
sopism (tabl. 90) oraz — Abonenci radia i te
lewizji (tabl. 95). W „Ważniejszych danych 
o rozwoju społeczno-gospodarczym", zestawio
nych dla każdego województwa, podano jeszcze 
ilość abonentów radia i telewizji, a w uwa
gach wstępnych, które są jakby komentarzem 
i uzupełnieniem tablic, kilka liczb porównaw
czych, zestawiających przeciętne czytelnictwa 
oraz abonamentów radiowych i telewizyjnych 
z danymi ogólnopolskimi. Rzuca się więc 
w oczy brak ilościowego przedstawienia środ
ków informacji — nie wiadomo ile tu wycho
dzi gazet i czasopism, ile jest rozgłośni ra
diowych itp. 

Do niektórych danych z interesującej nas 
dziedziny czytelnik oczekiwałby komentarza, 
choćby w postaci odnośnika przy tablicy sta
tystycznej. Zwłaszcza, gdy chodzi o abonentów 
radiowych. W uwagach wstępnych czytamy, że 
liczba radioabonentów od 1950 do 1965 wzrosła 
prawie 4-krotnie i przeciętna na 1000 mieszkań
ców jest w tym regionie wyższa niż przeciętna 
ogólnopolska (180 wobec 179). Uważny czytelnik 
zobaczy jednak w ostatnich latach stagnację 
ilości abonentów radiowych (prawdopodobnie 
z powodu konkurencji telewizji, która no
tuje 8-krotny wzrost abonentów od 1960), a na
wet znaczny spadek z 1964 na 1965 do poziomu 
jaki był 4—5 lat wcześniej. Być może ta róż
nica powstała po zniesieniu obowiązku opłat 
abonamentowych za odbiorniki detektorowe. 
Jeśli tak — jeden przypis mógł to wyjaśnić. 

*) Redakcja przewiduje opublikowanie rów
nież obszerniejszej recenzji. 
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Natomiast liczba abonentów telewizji w re
gionie ziem zachodnich i północnych wzrosła 
imponująco. Jej dynamikę ilustruje zestawie
nie dwu wskaźników: udział procentowy w sto
sunku do całego kraju wynosił w i960 — 18,8, 
a w 1965 — 30,7. 

Jeśli chodzi o sprzedaż gazet i czasopism — 
przedstawiono ją w b. skromnej tablicy, ze
stawiającej dane za cztery lata: 1954, 1960, 1964 
i 1965. Z tych czterech lat — najniższa sprze
daż gazet przypadła na 1960. Sprzedaż czaso
pism zmniejszyła się w 1965 w stosunku do 
1964 (z 133 milionów egz. do 131,8 min). Za
ważył na tym głównie Wrocław i woj. wro
cławskie. Sprzedaż nieco wzrosła w woj. gdań
skim, i zielonogórskim. W innych spadła nie
znacznie lub utrzymała się na tym samym po
ziomie. Jest to niewątpliwie jakiś sygnał, tym 
bardziej, że w skali ogólnopolskiej sprzedaż 
czasopism w 1965 w stosunku do 1964 wzrosła. 

W sprzedaży gazet przeciętna dla ziem za
chodnich i północnych jest wyższa niż prze
ciętna ogólnopolska i wynosi 59 egzemplarzy 

rocznie na 1 mieszkańca wobec 56 dla całej 
Polski. 

Reasumując: sprawy środków informacji 
masowej nie zostały w tej publikacji przed
stawione w sposób pełny. Niektóre dane wy
magały komentarza. 

• Roman W a j d o w i c z : MASZYNY MÓ
WIĄCE. W serii „z dziejów techniki", Wyd. 
Naukowo-Techniczne, Warszawa 1966, s. 259. 

Monografia przedstawiająca rozwój techniki 
dźwiękowej i jej stan współczesny; od pierw
szych prób nagrywania dźwięku, poprzez fo
nograf i gramofon, dyktafon, radiofonię, film 
dźwiękowy, magnetofon, do stereofonii i tele
wizji. Takie kompendium wiadomości o dźwię
kowych środkach informacji zainteresuje nie 
tylko tych, którzy mają z nimi związek tech
niczny; również twórców programów, a wśród 
nich dziennikarzy. 

Noty opracował: 
JAN KALKOWSKI 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 



W С Z A S О P I S M A C H 

KATALOG 
CZASOPISM STARYCH 

W OSSOLINEUM 

Z dwu co najmniej powodów podjęcie 
prac nad wyczerpującą bibliografią pol
skiej produkcji czasopiśmienniczej staje 
się pierwszorzędnym i zasadniczym celem 
zarówno bibliotekarzy, prasoznawców 
i historyków czasopiśmiennictwa. Jed
nym z nich jest wzrastająca, szczególnie 
po ostatniej wojnie (m. in. wskutek po
ważnego zniszczenia bazy źródłowo-archi-
walnej), rola prasy jako. części narodo
wego piśmiennictwa, jako źródła histo
rycznego w badaniach stosunków poli
tyczno-społecznych i kulturalno-literac-
kich. Drugim zaś powodem — widoczna 
co najmniej od 10 lat intensyfikacja ba
dań historyczno-prasowych, badań nad 
dziejami czasopiśmiennictwa. 

Jak dotąd prace nad takim dzie-
lem nie zostały jeszcze podjęte — pe
wne czynności wstępne, przygotowawcze 
(w sensie inwentaryzowania zasobów bi
bliotecznych) dokonują się w Zakładzie 
Centralnego Katalogu Czasopism Polskich 
Biblioteki Narodowej (por. informację 
J. Czerniatowicz Przegląd Bibliograficz
ny, z. Va, 1964, s. 42—45). Stąd więc ogól
nym, i w nie każdym wypadku dokład
nym i szczegółowym informatorem w za
kresie czasopiśmienniczej produkcji wy
dawniczej będzie dość długo „Spis czaso
pism" K. Estreichera w nowym wyd. Bi
blioteki polskiej (Kraków 1962 t. 3 
s. 386—494). 

W tym miejscu pozostaje do odnoto
wania interesujący katalog B. G ó r 
s k i e j * ) — choć w kontekście prac, 
zmierzających do powstania bibliografii 
czasopiśmiennictwa, o której wspomina
łem na wstępie, studium to nosi charak
ter przyczynkarski. Jeśli wspominamy 
w tym miejscu o „Katalogu czasopism 

*) Barbara G ó r s k a : Katalog czasopism 
XVI—XVIII wieku w zbiorach Starych Dru
ków Biblioteki Ossolineum. Ze skarbca kul
tury zesz. 15 s. 7—262. 

XVI—XVIII w. w zbiorach Starych Dru
ków Biblioteki Ossolineum", będącym 
przecież tylko biblioteczną ewidencją, 
czynimy to z następujących powodów: 

— zastosowany przez autorkę opis 
można uznać za wzór dla tego rodzaju 
opracowań; 

— udane dzieło autorki winno znaleźć 
naśladowców wśród innych bibliotek, po
siadających poważniejsze zasoby czaso-
piśmiennicze. Dopiero z kart Katalogu 
(noty w układzie alfabet., 445 tytułów) 
dostrzegamy, ile w jednej bibliotece kry
je się czasopiśmienniczych „białych kru
ków", nie rzadko uznanych przez bada
czy za zaginione. 

Katalog jest przede wszystkim doku
mentem bibliotecznym. Nie tu więc miej
sce na wyliczanie pozycji, których przy
należność do literatury czasopiśmienni
czej jest dość wątpliwa. Wynika to 
w głównej mierze z odmiennych od pra-
soznawstwa bibliotecznych kryteriów 
wyodrębniania czasopisma de facto 
z wydawnictw ciągłych, a p r z e d e 
w s z y s t k i m (w tym konkretnym wy
padku) braku definicji wskazującej ce
chy zasadnicze pojęcia gazety ulotnej, 
ich rodzaj nadrzędny i właściwości od-
г-óżniające (differentia specifica) od in
nych druków ulotnych, (sd) 

MATERIAŁY DO BIBLIOGRAFII 
PRASY XIX W. 

Dział Bibliograf i czno-Dokumentacyjny 
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich podjął przed kilku laty pracę 
nad zewidencjonowaniem i opracowa
niem bibliograficznym zbiorów Bibliote
ki, odnoszących się do dziejów polskiego 
ruchu rewolucyjnego i demokratycznego. 
Praca ta ma na celu poinformowanie in
teresujących się tą problematyką o istnie
niu tych materiałów w zbiorach Biblio
teki i o ich charakterze. 

Interesujące i ambitne przedsięwzię
cie służby informacyjnej — godne naśla-
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dowania przez inne książnice — jest obli
czone na lata. Dotąd udostępnione nam 
zostały w formie publikacji dwa frag
menty tego opracowania — oba niezmier
nie interesujące dla historyka czasopi
śmiennictwa. 

Przed kilku laty otrzymaliśmy w opra
cowaniu H. Ł a p i ń s k i e g o , Wł. S o-
k o ł o w s k i e j i M. Z a w i a l s k i e j 
bibliografie zawartości Pracy, Równości 
i Walki Klas (Ze skarbca kultury 1961 
z. 13 s. 171—244) poprzedzone obszerny
mi informacjami o dziejach tych czaso
pism. Najnowszy numer Ze skarbca kul
tury *) przynosi opracowanie Ryszarda 
G r a b o ł o w s k i e g o , Henryka Ł a p i ń 
s k i e g o , Władysławy S o k o ł o w s k i e j 
i Romualda S z y s z k o w s k i e g o p t : 
„Materiały do bibliografii polskiego ru
chu robotniczego. Ruch rewolucyjny i de
mokratyczny 1831—1837." Obok charak
terystyki rękopisów, druków ulotnych 
i zwartych omawiana tu praca zawiera 
obszerny rozdział poświęcony czasopi
śmiennictwu. 

Choć bibliografia ta nie jest całkowi
cie wyczerpującym wykazem polskiego 
czasopiśmiennictwa rewolucyjnego i de
mokratycznego z lat 1831—1877 (jak za
znaczyłem wyżej, autorzy kwerendę ogra
niczyli do zbiorów jednej biblioteki), jest 
ona z innych względów ważna i interesu
jąca dla nas. 

Opis bibliograficzny w tym opraco
waniu — moim zdaniem — zawiera więk
szość tych wszystkich elementów, które 
prasoznawca poszukuje w bibliografii. 
Obok tytułu i podtytułu znajdujemy tu 
następujące inne dane: 

1) częstotliwość, 2) redakcja, 3) miej
sce i czas wydawania, 4) format, 5) obję
tość, 6) adres redakcji i administracji, 
7) drukarnia, 8) cena, 9) data pierwsze
go i ostatniego numeru, 10) charaktery
styka — program i problematyka pisma, 
współpracownicy oraz zestawienie arty
kułów charakteryzujących profil pisma, 
11) wykaz literatury o piśmie, 12) infor
macje biblioteczne. 

Mimo tak rozbudowanej adnotacji nie 
wszystkie informacje zostały w niej 
uwzględnione, które prasoznawca chciał
by otrzymać od bibliografa. Brak tu 
m. in. takich elementów jak: 

— dane o zasięgu terytorialnym pi
sma; 

— o wywieranym wpływie na czy
telników; 

*) Zeszyt n r 17, 1965, s. 191—217. 

— redakcyjno-pisarska charakterysty
ka konstrukcji pisma '). 

Nie chodzi w tym miejscu o krytykę 
omawianego tu opracowania, które a prio
ri przeznaczone jest do innego celu, niż 
potrzeby prasoznawcze. Jeśli wspomina 
się o tych brakach w opisie, to tylko po 
to, aby wskazać na postulaty prasoznaw
cze wobec bibliografii. Warto wszakże 
dodać, iż zgromadzona w poszczególnych 
adnotacjach literatura opracowań w nie
jednym wypadku zezwala na wydobycie 
informacji, których brak nam w omawia
nej tu pracy. W sumie otrzymaliśmy 
opracowanie fragmentaryczne, ale grun
towne i wyczerpujące, będące rzetelnym 
przyczynkiem do bibliograficznych przed
sięwzięć z zakresu czasopiśmiennictwa. 

* 
Przedstawiona bibliografia zawiera in

formacje o 31 czasopismach. Większość 
z nich ukazywała się poza granicami 
ziem polskich (Paryż — 12, Poitiers — 2, 
Genewa, Londyn, Zurich — po 1); naj
aktywniejszym zaś krajowym ośrodkiem 
wydawniczym była Warszawa — 9 tytu
łów, w Krakowie i Lwowie ukazywały 
się po 2 tytuły, w Poznaniu 1. (sd) 

CZASOPISMO DRUKARZY 

Wśród dziejów polskiej prasy specjal
nej, zawodowej, czasopiśmiennictwo bi-
bliologiczne w szerokim rozumieniu tego 
pojęcia (i pokrewnych dyscyplin) zajmuje 
wyjątkową i bogatą kartę. Sporządzona 
przeze mnie kartoteka czasopism biblio-
logicznych liczy ok. 600 pozycji, choć od
powiednia kwerenda nie jest jeszcze za
kończona. Mimo to, czasopiśmiennictwo, 
o którym tu mowa, nie znalazło jeszcze 
swego badacza — rezultatem zaś dotych
czasowych badań są dziesiątki mniej lub 
bardziej rzetelnych szkiców, przyczynków. 

Jednym z tych ostatnich jest obszer
niejszy artykuł A. K ł o s s o w s k i e g o 
o dodatku „Z dziedziny sztuki drukar
skiej", ukazującym się w latach 1878—79 
na łamach tygodnika Gazeta Przemyslo-
wo-Rzemieślnicza.*) A więc trudno w tym 
wypadku mówić o samodzielnym piśmie. 
Pierwszymi polskimi periodykami po
święconymi sztuce drukarskiej pozostaje: 

') Szerzej o prasoznawczej zawartości adno
tacji bibliograficznej — w informacj i o ..Cen
t r a l n y m kata logu czasopiśmiennic twa polskie
g o " — Zeszyty Prasoznawcze 2/1965, s. 103—106. 

*) Andrzej K ł o s s o w s k i : Nieznane w a r 
szawskie czasopismo d r u k a r s k i e — „Z dziedzi
n y sz tuki d r u k a r s k i e j " (1878—1879). W: Roczni
ki Biblioteczne r. VIII (1964) n r 3—4 s. 509—531. 

11* 
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lwowska Czcionka (od 1872; dziś trudno 
z całą stanowczością ustalić jej czaso
kres ukazywania się), Praca (w pierw
szym roku swego istnienia), Naprzód, 
Budzik, Przewodnik dla spraw drukar-
sko-litograjicznych i in. 

Środowisko drukarzy warszawskich 
(zorganizowane w 1826 w Zgromadzeniu 
Drukarzy Warszawskich), choć liczniej
sze od lwowskiego, nie wykazywało z po
czątku większych inicjatyw w zakresie 
podnoszenia poziomu zawodowego swych 
członków. Stąd i problem własnego pe
riodyku nie był aktualny w tym środo
wisku w latach wcześniejszych. 

Dopiero po 1874 poczynione próby uak
tywnienia działalności Zgromadzenia 
(kwestia szkolenia drukarzy), dopuszcze
nie do pracy kobiet, inicjatywa utworze
nia biblioteki, czy też muzeum drukar
skiego) wyłoniły także problem własnego 
periodyku. 

Z konkretnymi propozycjami w poło
wie 1878 wystąpił podstarszy Zgroma
dzenia Drukarzy Warszawskich Ignacy 
Zawiszewski do Aleksandra Makowiec
kiego, wydawcy Gazety Przemysłowo-
- Rzemieślniczej. Pisał on.: „Stale rozwi
jające się i posiadające własne stowarzy
szenie drukarstwo warszawskie ma wiele 
spraw, które z pożytkiem nie tylko dla 
tego zawodu należałoby w większej niż 
dotychczas mierze poruszać w prasie. 
Gazeta zaś z kolei nie cieszy się zbytnią 
popularnością wśród swych adresatów. 
Proponuję przeto wydzielenie na łamach 
Gazety specjalnej rubryki, poświęconej 
wyłącznie poligrafii, której prowadzenie 
biorę całkowicie na siebie. Może w ten 
sposób Gazeta uzyska większą ilość pre
numeratorów, a drukarstwo własny or
gan prasowy." 

Redaktor A. Makowiecki — upatrujący 
odbudowę Polski poprzez rozwój przemy
słu, rzemiosła i oświaty — chętnie z pro
pozycji skorzystał. Od 28 września 1878 
rozpoczyna samodzielny byt specjalny do
datek Gazety — „Z dziedziny sztuki dru
karskiej" (posiadający jednak wspólną 
paginację z pismem macierzystym). Choć 
efemeryda, spotkała się z entuzjastycznym 
wręcz przyjęciem przez prasę krajową, 
a nawet w ośrodku lipskim. 

Andrzej Kłossowski po przedstawieniu 
najważniejszych momentów z dziejów 
Gazety i dodatku — zajął się omówieniem 
i analizą zawartości ,,Z dziejów sztuki 
drukarskiej" oraz publikacji Gazety, od
noszących się do problematyki drukar
stwa, papiernictwa i spraw związanych 
z produkcją książki. Omawiane tu stu

dium stanowi ciekawy i pracowity przy
czynek do nie napisanej jeszcze dotąd 
historii polskiego czasopiśmiennictwa bi-
bliologicznego. (sd) 

PRZEGLĄD BADAŃ 
NAD TELEWIZJĄ 

Problemem tym zajęła się Pola W e r t 
w obszerniejszym szkicu informacyjno-bi-
bliograficznym pt. „Polskie publikacje 
o telewizji w latach 1960—1965"*). War
to dodać, iż jest to już drugi kolejny 
rozdział dotyczący oceny literatury po
święconej telewizji pióra tej autorki (por. 
Kwartalnik Filmowy, nr 4, 1962). 

Podejmując ocenę prac (ograniczoną 
co prawda do wydawnictw zwartych i co 
bardziej reprezentatywnych publikacji 
czasopiśmienniczych), autorka na wstępie 
wyznacza zakres dyscyplin, które zaj
mują się telewizją. Zaproponowany ob
szar wiedzy o TV jest zdaniem autorki 
dyskusyjny, „wiedzy tej właściwie jeszcze 
nie ma, istnieją zaledwie jej przesłanki. 
Rodzi się więc pytanie, czy rozwinie się 
ona w samodzielną dyscyplinę badawczą, 
jakkolwiek — wydaje się — istnieje jej 
potrzeba, i to — dodajmy — nie tylko 
z przyczyn naukowych, lecz również spo
łecznych". Warto dodać, że koncepcja 
przedmiotu jest całkowicie zbieżna 
z uznaną i wypracowaną w Ośrodku Ba
dań Prasoznawczych. 

Podkreślając szeroki wachlarz dyscy
plin, zajmujących się telewizją, swe za
interesowania autorka skupia przede 
wszystkim na telewizji jako specyficznym 
środku oddziaływania kulturalnego i ar
tystycznego. Choć w pierwszym rzędzie 
należy do osiągnięć i przedmiotów zain
teresowań nauk technicznych, będąc środ
kiem masowego komunikowania, spełnia
jącym różnorodne funkcje społeczne (in
formacyjne, rozrywkowe, a także wycho
wawcze i nauczające) — „znajduje się 
w centrum zainteresowań nauk społecz
nych, głównie socjologii, psychologii, pe
dagogiki, dydaktyki, a także w pewnym 
stopniu nauk o sztuce". 

Stworzony przez autorkę system po
działu wiedzy o TV okazuje się przydat
ny dla przejrzystego przedstawienia do
robku piśmiennictwa. Stwierdzając, iż po
dobnie jak w innych krajach, najobfitszy 
nurt piśmiennictwa stanowią publikacje 
z dziedziny techniki, autorka zauważa, że 
„decydujące znaczenie mają niewątpliwie 
prace z zakresu nauk społecznych, a mó-

*) Kwartalnik Filmowy, nr 3, 1965, s. 23—35. 
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wiąc ściślej, publikacje poświęcone te
lewizji jako elementowi kultury maso
wej". 

W świetle powyższych, ogólniejszych 
uwag, interesujące wydają się być wnio
ski, które autorka konstruuje na mar
ginesie przeglądu. 

Zdaniem autorki dorobek polskiego pi
śmiennictwa w tym zakresie, choć róż
norodny, nie jest nadto imponujący. 
Szczególną uwagę autorka zwraca na ubó
stwo publikacji z zakresu teorii i historii 
telewizji programowej. Przyczyną jest 
z jednej strony młodziutki wiek polskiej 
TV, z drugiej zaś brak starannie prowa
dzonej dokumentacji programów, utrud
niający prowadzenie badań koniecznych 
„dla opracowania teorii dzieła telewizyj
nego, jego poetyki opisowej i teorii pro
cesu historycznego telewizji programo
wej. Pozwoli to dopiero na uporządkowa
nie klasyfikacji przekazów TV, na wy
pracowanie ich genologii, da kryteria in
terpretacji dzieła i jego oceny. Za ba
daniami takimi przemawiają i względy 
społeczne, i naukowe — w szerszej skali 
niż można by to sądzić z pozorów. Słu
żyć one będą szerzeniu «kultury telewi
zyjnej», tj. rozwijaniu umiejętności ko
rzystania z wytworów TV. Posłużą one 
także przedstawicielom różnych nauk — 
socjologom, pedagogom, dydaktykom, psy
chologom, którzy badając dzieła telewi
zyjne od innej strony (odbioru, zawarto
ści treściowej), mają częstokroć podsta
wowe trudności z wyborem pojęć doty
czących formy przekazu". 

Warto podkreślić, iż swój wyczerpu
jący szkic autorka oparła nie tylko na 
dorobku już opublikowanych' prac. Ko
rzystając z opracowań o charakterze bi
bliografii prospektywnych autorka przed
stawiła ocenę aktualnego stanu rzeczy 
i w pewnej mierze zarysowała perspek
tywy rozwojowe badań nad TV w Pol
sce, (sd) 

DWIE ROZPRAWY 
W STUDIACH PEDAGOGICZNYCH 

Julian Jonkisz*) przy pomocy testów 
pedagogicznych i wywiadów przebadał 
207 niezamężnych kobiet, zatrudnionych 
w zakładach produkcyjnych Dolnego 
Śląska. Większość z nich stanowiły dziew-

*) Z badań nad oświatowymi, kulturalnymi 
i zawodowymi problemami dziewcząt pracują
cych, Studia Pedagogiczne, t. XIII, 1965, ss. 
199—275. 

częta pochodzenia chłopskiego zamieszka
łe w Domach Młodego Robotnika. Autor 
stwierdza u badanych osób niedostatecz
ny zasób wiedzy społeczno-politycznej 
i kulturalnej, słabą znajomość zagadnień 
gospodarczych. Uważa, że winnym takie
go stanu rzeczy jest szkolnictwo podsta
wowe. 

Praca porusza również problem zain
teresowań kulturalnych młodzieży. Wy
niki prowadzą do wniosku, że badane 
dziewczęta nie interesują się teatrem, 
książką fachową, sportem i turystyką. 
Nieco lepiej przedstawia się czytelnictwo 
książek beletrystycznych, dzienników 
i czasopism (zwłaszcza ilustrowanych), 
słuchanie radia. Natomiast najbardziej 
masową rozrywką jest wśród badanych 
osób — film. Autor wskazuje również na 
wzrastającą rolę telewizji. 

Aneks pracy zawiera wzór stosowanej 
ankiety i testów wiadomości społecz
no-politycznych i kulturalnych. 

Autor drugiej publikacji Henryk Zio
bro **), przeprowadził w 1957 r. wywiady 
z 240 osobami pochodzenia chłopskiego. 
Byli to młodzi mężczyźni w wieku 17— 
22 lat. Próba została dobrana losowo 
z siedmiu województw Polski. Przedmio
tem opracowania są zainteresowania kul
turalne tej młodzieży. 

Autor dochodzi do pesymistycznych 
wniosków. Stwierdza ogólnie niski po
ziom zainteresowań kulturalnych prze
badanej zbiorowości. Wyraża się to w nie
zadowalającym stanie czytelnictwa ksią
żek, prasy codziennej, braku zaintereso
wań teatrem, muzyką, działalnością arty
styczną. Zainteresowania kulturalne nie 
wykraczają w przebadanej zbiorowości 
poza uczęszczanie do kina, przeglądanie 
czasopism, mechaniczne słuchanie radia. 
Stosunek osób do wartości kulturalnych 
jest bierny. 

Autor publikacji stwierdził wyraźną 
zależność między jakością i ilością zain
teresowań a formalnym wykształceniem. 
Osoby, które ukończyły więcej klas szkol
nych mają szersze i głębsze potrzeby 
kulturalne. Podobnie młodzież pochodze
nia chłopskiego, zamieszkałą w miastach, 
cechuje wyższy poziom zainteresowań 
kulturalnych w porównaniu z zamieszka
łą na wsi. (hs) 

**) Uczestnictwo w życiu kulturalnym mło
dzieży pochodzenia chłopskiego. Studia Peda
gogiczne, t. XIII, 1965, ss. 158—198. 
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PUBLIZISTIK 1964*) 

Od czasu ostatniego omówienia na na
szych łamach J) zaszły w czołowym za-
chodnioniemieckim czasopiśmie praso-
znawczym poważne zmiany. Z dwumie
sięcznika Publizistik przekształciło się 
w kwartalnik; jako wydawcy sygnują pi
smo przede wszystkim trzej znani bada
cze środków masowej informacji — 
E. Dovifat, W. Haacke i G. Kieslich, a do
piero w następnej kolejności prasoznaw
cze instytuty uniwersyteckie i stowarzy
szenia. 

W pierwszym numerze rocznika 1964 
dominowała problematyka historyczna, 
dotycząca kamuflażowych form „legalnej 
opozycji prasowej" w III Rzeszy. Dwie 
rozprawy, poświęcone na ten temat cza
sopismu Deutsche Rundschau i osobie pu
blicysty Paula Fechtera, wydają się ze 
stanowiska polskiego czytelnika co naj
mniej dyskusyjne. „Opozycyjność" miała 
się jakoby przejawiać w recenzjach-ese-
jach, werbalna krytyka, dotycząca sto
sunków w innych krajach, miała się od
nosić do narodowego socjalizmu. Argu
mentacja autorów, Karla-Wolfganga 
M i r b t a i Sabiny F e c h t e r jest jed
nak bardzo nieprzekonująca. 

Także w numerze drugim była publi
kowana rozprawa na temat historii prasy 
niemieckiej. Gerhard Rolf M a t t h ä u s 
naświetlił sytuację prasy w strefie 
okupacyjnej amerykańskiej w latach 
1946—1948. 

W kręgu materiałów historycznych 
znajduje się też dokumentacja prasy ra
dzieckiej za lata 1940—1962, opracowana 
przez Paula R o t h a według źródła Pie-
czat' SSSR. Sumiennie wykorzystane sta
tystyki nie obyły się mimo wszystko bez 
akcentów komentarza politycznego. Dziw
ne wydaje się m. in. także podejście au
tora do zaliczania do prasy różnych ty
pów wydawnictw periodycznych. O ile 
nie wyraża on zastrzeżeń odnośnie do 
uwzględniania w zestawieniach „Notat
ników agitatora"(?), a także gazet koł
chozowych — to, w przeciwieństwie do 
tychże, niekonsekwentnie kwestionuje 
przynależność do prasy gazet zakłado
wych. Takich zastrzeżeń redakcja Publi
zistik nie miała w stosunku do zakładó-
wek zachodnioniemieckich. 

Rozprawę pt. „Publiczne zadanie pra
sy, a czasopismo zakładowe" zamieścił 
w numerze drugim Martin L ö f f 1 e r. 
Wychodząc od stwierdzenia, że w NRF 

*) Publizistik. 9 Jahrgang 1964, Bremen, 
nr 1—4, str. 384. 

') por. Zeszyty Prasoznawcze, nr 1—2/1963, 
s. 211 1 d. 

ukazuje się 500 gazet zakładowych, ma
jących około 5 milionów czytelników, re
krutujących się nie tylko z pracowników, 
lecz także ich rodzin — autor wnioskuje, 
iż nastąpiła „...przemiana gazety zakła
dowej z często bardzo jednostronnego or
ganu przedsiębiorcy, w aprobujący spo
łeczną współpracę głos całego zakładu" 
(s. 121). Owa „aprobata społecznej współ
pracy" stanowi credo Löfflera w odnie
sieniu do gazety wydawanej w przedsię
biorstwie kapitalistycznym. 

Autor neguje prawo rad zakładowych 
do współdziałania w prasie zakładowej, 
która jakoby stoi... ponad interesami pra
codawców i pracowników. „Głównym za
daniem prasy zakładowej jest zapewnie
nie pokoju społecznego, wytworzenie do
brego klimatu w zakładzie, osobistego 
kontaktu i zaufania między partnerami 
społecznymi, jak również utrzymanie chę
ci do pracy i świadomości jej sensu" — 
pisze Löffler na s. 122, zamykając całko
wicie oczy na występujące w NRF 
w ostatnich latach coraz ostrzej sprzecz
ności między kapitalistami a zatrudnio
nymi (np. metalowcy, górnicy). 

Krytykę własnego zakładu w gazecie 
zakładowej dopuszcza autor tylko wtedy, 
gdy służy przytoczonemu zadaniu zasad
niczemu, a granicę dla krytyki widzi 
w nienaruszalności pokoju społecznego. 
Nienaruszalność ta leży oczywiście wy
łącznie w interesie klasy posiadaczy; pró
ba typologicznej charakterystyki prasy 
zakładowej, podjęta przez Löfflera, ma 
wyraźnie określony klasowy, reakcyjny 
charakter. 

Jak zwykle interesujące są w Publi
zistik rozprawy teoretyczne. Uwagi Wil-
monta H a a c k e g o w numerze trzecim 
mają charakter tylko przyczynkarski, ale 
znajdują odniesienie i do naszych wa
runków. Haacke wskazuje na płytkość, 
cechującą współczesne jednostkowe bada
nia prasoznawcze. Przyczynę główną tego 
stanu rzeczy widzi (podobnie jak Otto 
Groth) w trudności porozumienia się te
oretyków z praktykami, przy jednocze
snym wielkim zapotrzebowaniu na na
tychmiastowe środki zaradcze. Haacke za
rzuca praktykom, że przychodzą oni do 
badaczy jak do „nocnej apteki dyżurnej" 
po panaceum na wszelkie dolegliwości 
prasy. Dalszą, większą część opracowa
nia Haackego zajmuje polemika z książ
ką Ericha Feldmanna „Theorie der Mas
senmedien" 2), negująca żądanie Feldman
na, by wyodrębnić samodzielne nauki 
o filmie i telewizji. 

2) por. recenzję w Zeszytach Prasoznaw-
czych, nr 2/1965, s. 80 i d. 
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Inne rozprawy poświęcone zagadnie
niom teoretycznym znalazły się w nume
rze czwartym. Franz R o n n e b e r g e r 
omówił „Funkcje polityczne środków ma
sowego komunikowania". W oparciu 
o model rozwiniętego społeczeństwa prze
mysłowego we współczesnym państwie 
wielkokapitalistycznym, autor scharakte
ryzował następujące 4 funkcje polityczne 
mass media: 

1. wytwarzanie przez środki masowego 
komunikowania „obszaru opinii publicz
nej"; 

2. integrację i socjalizację społeczeń
stwa; 

3. kontrolę wobec państwa i nacisków 
społecznych; 

4. aktywizację obywateli, uczestniczą
cych w życiu politycznym (jest to wyci
nek ogólniejszej, wybiegającej poza poli
tyczną, funkcji kształcenia i wychowywa
nia społeczeństwa). 

W stosunku do państw o socjalistycz
nym ustroju społeczna-ekonomicznym 
przewiduje Ronneberger w swym intere
sującym artykule występowanie częścio
wo innych funkcji, zwłaszcza zaś różną 
ich realizację i hierarchię. 

Kolejne 4 rozprawy stanowiły skrót 
referatów, wygłoszonych na sympozjum 
zorganizowanym przez Deutsche Gesell
schaft für Publizistik- und Zeitungswis
senschaft. 

Tytuł wystąpienia Emila D o v i f a t a 
brzmiał „Zadania prasoznawstwa" (Pu
blizistikwissenschaft). Zdaniem autora, 
„Publizistik" może wciągać w zakres 
swych zainteresowań tylko takie zjawi
ska, które mają cechę jawności — przy-
stępności. „Stosunki międzyludzkie" inne
go rodzaju, stanowiące przedmiot szerzej 
pojętych badań nad komunikowaniem, 
lecz nie dokonujące się jawnie — n i e 
należą do „Publizistik". Ma ono inny, po 
części węższy zakres niż socjologia, psy
chologia społeczna czy historia, wymienia 
jednak z tymi dyscyplinami wzajemnie 
wyniki badań. 

Przedmiotem prasoznawstwa jest „pro
ces publicystyczny", tzn. pełny przebieg 
każdej jawnej akcji, przeprowadzanej 
w celu określenia wiedzy i działania pu
bliczności. Badaniom podlegają duchowe, 
techniczne i ekonomiczne uwarunkowa
nia tego procesu (czyli ogólna „Publizi
stik"), następnie ich zastosowanie w po
szczególnych mediach (czyli praktyczna 
„Publizistik"). Złożoność procesu wymaga 
własnej metody. 

Normatywny, wartościujący charakter 
tej dyscypliny jest niezbędny. Wyklucza
jąc ściśle ukierunkowane, np. partyjno-

polityczne ograniczenia, wartościowanie 
dokonuje się jednak zawsze na podłożu 
ś wiatopogl ądo wym. 

Fritz E b e r h a r d przedstawił swój 
pogląd na „Granice prasoznawstwa". Py
tanie o zakres tej nauki utożsamił z py
taniem o jej przedmiot. Według Eber-
harda, jest nim istota i oddziaływanie 
środków masowego komunikowania 
(współcześnie przede wszystkim dzienni
ków, czasopism, filmu, radia, telewizji). 

W węższym zakresie badawczym na
stępuje przejmowanie wyników od in
nych dyscyplin — historii, nauk politycz
nych, socjologii, psychologii, językoznaw
stwa. 

W badaniach powinna być zawsze ja
sno stawiana kwestia, czy chodzi o od
działywanie poszczególnych wypowiedzi, 
poszczególnych środków masowego ko
munikowania — lub ich ogółu. 

Autor skonstruował tezę, iż badacz po
winien wypowiadać tylko twierdzenia 
teoretyczne, bez stawiania praktycznych 
żądań; ma więc np. stwierdzać istnienie 
oddziaływania różnych programów tele
wizyjnych i natężenia oraz uwarunkowań 
tego oddziaływania, lecz nie powinien się 
wypowiadać c z y takie oddziaływanie 
m a b y ć osiągane, czy m a b y ć nasi
lone lub osłabione. 

Henk P г а к к e mówił o oczywistości 
istnienia prasoznawstwa. Dla określenia 
miejsca tej dyscypliny posłużył się przed
stawieniem jej przedmiotu w zarysie hi
storycznym jako dyscypliny uniwersytec
kiej w Niemczech. 

Już na przełomie wieków występowało 
interdyscyplinarne zainteresowanie prasą 
ze strony ekonomii politycznej i historii 
(dzienniki) oraz nauki o literaturze (cza
sopisma). W ten sposób wytworzyła się 
„wiedza o prasie" (Zeitungskunde), prze
kształcona przez Karla d'Ester w „naukę 
o prasie" (Zeitungswissenschaft). 

W połowie lat 20-tych rozpoznano 
istotne pokrewieństwa cech prasy z ra
diofonią i filmem, co rozszerzyło praso-
znawczą fenomenologię i metodę. Prze
łom terminologiczny nastąpił jednak do
piero po II wojnie światowej, gdy — poza 
jednym uniwersytetem — określono dy
scyplinę jednolicie jako „Publizistikwis
senschaft". 

Od o p i s u wszystkich zjawisk „pu
blicystycznych" doszło się więc do p o-
z n a n i a pojęć i metod, tworzących sy
stematyczną naukę prasoznawstwa. Nale
żą do niej jako odrębne gałęzie także 
tradycyjna retoryka, filmologia, radiolo
gia, nauka o propagandzie i nauka o re
klamie. 
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Stan dzisiejszej wiedzy o procesie ko
munikowania dopuszcza tezę, że w związ
kach między nadawcą a odbiorcą nie cho
dzi o stosunek przyczynowy, lecz funkcjo
nalny. To p o z n a n i e prowadzi do 
funkcjonalnej m e t o d y , bazującej na 
założeniu, że przedmiotem badań nie jest 
wypowiedź, lecz międzyludzkie komuni
kowanie o jawnym (publicznym) i aktual
nym charakterze. 

Końcową część referatu poświęcił 
Prakke problemom dydaktyki dziennikar
skiej. 

Inny charakter miało wystąpienie Win-
frieda B. L e r g a. Przedstawił on pocho
dzący z 1960 r. projekt encyklopedii pra
soznawcze], opracowany przez E. Dovi-
fata. Projektowane na 3 tomy wydawnic
two przewidywało następujące rozdziały 
zasadnicze: 

Tom I — Istota i systematyka tworze
nia opinii i działania społecznego. 

Tom II — Prasoznawstwo praktyczne 
(1. część). Słowo mówione i wypowiedź 
wizualna: a) retoryka, b) „publicystyka" 
obrazowa, c) film, d) radio, e) telewizja, 
f) inne środki i formy wypowiedzi reto
rycznej i obrazowej. 

Tom III — Prasoznawstwo praktyczne 
(2. część). Słowo pisane i drukowane: 

a) dziennik, b) czasopismo, c) prasa 
i świat otaczający — siły wzajemnie od
działujące. 

Poszczególne rozdziały miały do jede
nastu podrozdziałów, te dzieliły się na 
hasła artykułowe. Np. rozdział „dzien
nik", podrozdział „działy dziennika" miał 
mieć 8 takich haseł — artykułów. 

Mimo iż już w I960 r. zawarto z auto
rami umowy wydawnicze, a nad ency
klopedią pracował ponad 60-osobowy ze
spół, po czterech latach nie przystąpiono 
do druku. 

* 

Jak wynika z lektury kwartalnika 
Publizistik, szereg problemów teoretycz
nych, metodologicznych, terminologicz
nych i praktycznych wyłania się w po
dobnym okresie przed prasoznawcami 
różnych krajów. Chociaż w większości 
nie możemy bezpośrednio korzystać z do
świadczeń prasoznawstwa krajów kapita
listycznych, niektóre wyniki szczegółowe 
będą na pewno przydatne i u nas, a pew
ne tezy, chociaż dyskusyjne lub wręcz 
obce naszym stosunkom — mogą się przy
czynić do wzbogacenia naszych dyskusji 
i wniosków. 

Czesław Biel 
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Co to jest publicystyka? — Dyskusja trwa 

Wzrost zainteresowania teoretycznymi 
rozważaniami nad pracami publicystów 
radzieckich, nad cechami ich twórczości 
i metodami wywierania wpływu na czy
telnika, daje się zauważyć nie tylko 
wśród naukowców, prowadzących bada
nia nad prasą, lecz także wśród samych 
publicystów, wśród tych, którzy — we
dług obrazowego określenia Lenina — 
powołani są do tego, by pisać historię 
współczesności. 

Jedno z kolejnych posiedzeń sekcji 
publicystów moskiewskiego oddziału 
Związku Dziennikarzy ZSRR było po
święcone zagadnieniom oświetlenia aktu
alnych problemów współczesności. 

„Publicysta zaczyna się tam, gdzie po 
nowemu przemyśla się fakty. Publicysty
ka winna znajdować przyczyny zjawisk, 
winna zmuszać czytelnika do myślenia" — 
oto zdanie dziennikarza, A. A g r a n o w -
s к i e g o. Równocześnie Agranowski wy
stępował o patos i odwagę słowa publi
cysty, lecz bez zbytnich — jak się wy
raził — wykrzykników, którymi niektó
rzy autorzy starają się zastępować praw
dziwe uczucia. „Czytelnik zawsze odczuje, 
gdzie fałsz, gdzie zaś ma do czynienia ze 
szczerym głosem publicysty". Dodajmy 
od siebie, że publicystyczne wystąpienia 
Anatola Agranowskiego na łamach ga
zet i czasopism zawsze wzruszają czy
telnika, wywołują lawiny listów do re
dakcji, zbiory jego reportaży zdobyły so
bie zasłużoną popularność w całym kra
ju.1) 

„O publicystyce może być mowa tylko 
w tym wypadku, gdy wystąpienie dzien
nikarza nosi na sobie znamię mistrzo
stwa" — oświadczył w swoim wystąpie
niu N. M. С h ł y n o w, pracownik wy-

*) Patrz artykuł o publicystyce A. Agra
nowskiego w czasopiśmie Sowietskaja Pie
czar, nr 3/1964, pt.: Współczynnik sprawno
ści Anatola Agranowskiego. 

dawnictwa, autor prac poświęconych jed
nemu z gatunków publicystyki — arty
kułowi.2) Wielką troską o jakość wystą
pień publicystycznych nacechowane były 
również przemówienia T. L e h r e r (mie
sięcznik Nowyj Mir), L. P o d w o j s k i e -
g o i innych. 

Wielu mówców podkreślało z jednej 
strony ścisłą więź publicystyki z życiem, 
z drugiej zaś — z marksistowską socjolo
gią, filozofią, ekonomią polityczną. 

Znane jest twierdzenie, że „publicysty
ka jest czymś pośrednim między nauką 
a literaturą piękną". Ta teza o pośrednim 
położeniu publicystyki między nauką 
a beletrystyką staje się ostatecznie punk
tem wyjściowym dla wszystkich rozmy
ślań nad specyfiką twórczości publicy
stycznej. Już dawno zostały określone 
i zbadane funkcje, treść, przedmiot i me
tody nauki, sztuki, literatury pięknej. Pu
blicystyka zaś, która zapożycza od nauki 
jej ścisłą logiczną analizę rzeczywistości, 
a od twórczości artystycznej — obraz 
i inne środki artystycznego odbicia rze
czywistości, ciągle jeszcze oczekuje na 
zbadanie. 

Prace badawcze nad twórczością pu
blicystyczną nabrały obecnie ogólnokrajo
wego charakteru. Historycy literatury 
oraz zespoły katedr dziennikarskich uni
wersytetów Moskwy, Leningradu, Kijo
wa, Rostowa i innych uczelni prowadzą 
owocne badania nad różnymi gatunkami 
publicystyki, jej funkcją, treścią itd. 

Międzyuczelniana konferencja w Mo
skwie, ogólnozwiązkowa narada twórcza 
publicystów w roku 1964, poświęcone za
gadnieniom publicystyki niewątpliwie 
sprzyjały jej dalszemu rozwojowi. Odby
wa się jakby ilościowe gromadzenie wia
domości o gatunkach, o ogólnych prawi-

г) Patrz, пр., „Rodzaje gazet radzieckich", 
Moskwa, MGU 1959, Rozdział VI „Artykuł". 
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dłowościach twórczości publicystycznej. 
Tak, na przykład, w wydawnictwie Uni
wersytetu Moskiewskiego ukazały się 
prace E. P. P r o c h o r o w a pt.: Prze
gląd publicystyczny"', „Publicystyka i jej 
funkcje". Na szczególną uwagę zasługuje 
praca tego autora pt. : „W. I. Lenin o pu
blicystycznej formie odbicia rzeczywisto
ści". W pracy tej. obok innych zagad
nień, omawiany jest problem typizacji 
publicystycznej (uogólnienia); autor roz
patruje problemy wzajemnego oddziały
wania naukowego i artystycznego sposo
bu odbicia rzeczywistości w publicystyce. 
Uważa on, że owo wzajemne oddziały
wanie odbywa się w trakcie procesu ty
pizacji publicystycznej. 

Dalsze wszechstronne badanie zagad
nień typizacji publicystycznej winno 
stworzyć możliwość bardziej głębokiego 
i dokładnego określenia cech szczegól
nych twórczości publicystycznej jako ta
kiej. Przede wszystkim powstaje tu za
gadnienie specyficznego charakteru obra
zu w publicystyce, którego nie można, 
oczywiście, utożsamiać z obrazem w twór
czości artystycznej. 

W pracach, ukazujących się w ostat
nim czasie, określa się publicystykę jako 
szczególny rodzaj działalności twórczej, 
zdolnej — podobnie jak nauka — do 
wdarcia się w sferę świata materialnego, 
do badania i udowadniania, a równocze
śnie z tym — posiadającej zdolność (po
dobnie do twórczości artystycznej) do 
emocjonalno-obrazowego odbicia rzeczy
wistości. Oto dlaczego publicystyka, syn
tetyzując pojęciowe i obrazowe sposoby 
odzwierciedlenia życia, nie ma sobie rów
nych pod względem siły natychmiastowe
go wpływu na mas}'. Siła ta zostaje zdwo
jona przez dobór najbardziej palących, 
aktualnych dla mas treści, czerpanych 
z nieprzerwanego potoku zjawisk życia. 

Publicystyka zawsze jest wykorzysty
wana przez klasę, partię, w celu wywie
rania określonego wpływu i oddziaływa
nia na masy; jest ona w swej istocie 
otwarcie bardziej tendencyjna niż sztu
ka i literatura. 

Publicystyka sprzyja przetwarzaniu 
idei w siłę materialną, albowiem pomaga 
ona w opanowaniu mas przez te idee. 
I na tym polega jej nieoceniona, ogromna 
siła społeczna. Właśnie ta ważna rola pu
blicystyki w życiu społecznym zobowią
zuje do bardziej wnikliwego i konse
kwentnego badania specyficznych cech 
owej niezwykle ostrej broni ideologicz
nej. 

Radziecka nauka o prasie stworzyła 
wystarczająco trwały fundament dla 
wniosków i uogólnień, odnośnie prawi
dłowości rozwoju syntetycznej formy od
bicia rzeczywistości — publicystyki. Zba
dana została działalność publicystyczna 
ogromnej ilości wybitnych publicystów 
dawnych i współczesnych. Zbadano prace 
publicystyczne wodzów proletariatu —• 
Marksa, Engelsa, Lenina, oraz ich prace 
poświęcone zagadnieniom prasy. W okre
ślonym stopniu zbadana została specyfika 
poszczególnych gatunków publicystyki, 
jak również jej cele, funkcje, jej rola 
w kształtowaniu opinii publicznej. 

Obecnie badacze stoją u progu bar
dziej pełnego określenia istoty publicy
styki, metod badania w niej zjawisk ży
ciowych. Dążą oni do wyjaśnienia źródeł 
owej potężnej siły, którą ona posiada 
w społeczeństwie, po to, by podwoić tę 
siłę, by zwiększyć wpływ publicystyki 
na masy. 

KLARA BOJKO 
Akademia Nauk Pedagogicznych — 

Moskwa 

Badania prasoznawcze 
w szkołach dziennikarskich USA 

Badania nad procesem masowego prze
kazu informacji mają w USA krótką 
historię; większość ich pochodzi z ostat
nich trzydziestu lat. Początkowo niemal 
wszystkie godne uwagi prace w tym za
kresie były dziełem niewielu ludzi, któ
rych naukowe zainteresowania na ogół 
nie dotyczyły zagadnień dziennikarstwa. 

Przychodzą tu na myśl nazwiska L a s s -
w e l l a , L a z a r s f e l d a i B e r e i s o-
n a ; wszyscy ci trzej uczeni nie byli 
dziennikarzami. Do badaczy natomiast 
związanych z dziennikarstwem należał 
Ralph O. N a f z i g e r z uniwersytetu 
stanu Wisconsin. Jeden człowiek jednak 
od wielu lat bardziej niż inni niezmien-
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nie zajmuje się badaniem procesu ma
sowego komunikowania. Człowiekiem 
tym jest Wilbur S c h r a m m , wykłada
jący obecnie na uniwersytecie Stanford. 

Począwszy od roku 1950 kilka amery
kańskich uniwersytetów zaczęło przygo
towywać pewną liczbę osób (w tym kilka 
kobiet) do badań nad masowym komuni
kowaniem. W większości wypadków 
kształceniem przyszłych badaczy kiero
wały szkoły dziennikarstwa, a w szczegól
ności szkoły przy uniwersytecie stanu 
Wisconsin, uniwersytecie Stanford i uni
wersytecie stanu Illinois. 

Stopniowo z biegiem lat absolwenci 
tych uczelni (a także inni. którzy uzy
skali doktoraty w dziedzinie badań ma
sowego komunikowania) podjęli samo
dzielną pracę dydaktyczną i badawczą 
w różnych uniwersytetach. Liczba tych 
badaczy jest dziś bardzo duża, wynosi 
z pewnością kilkaset osób. 

W miarę, jak rozszerzało się zaintere
sowanie problematyką masowego komu
nikowania, w miarę, jak wzrastała liczba 
badaczy, zajmujących się tą dziedziną 
wiedzy, powstało w ramach wielu ame
rykańskich uniwersytetów szereg ośrod
ków prasoznawczych. Tam uczeni, spe
cjalizujący się w różnych dyscyplinach, 
mogą pracować samodzielnie lub w ze
społach nad zagadnieniami masowego 
komunikowania. Chociaż takie ośrodki 
stanowią zwykle część szkół dziennikar
stwa, praca ich nie ogranicza się do stu
diów nad prasą. W rzeczywistości obej
muje ona zarówno problematykę maso
wego komunikowania, jak i stosunków 
międzyludzkich w ogóle. 

Dzisiaj działa w ramach amerykań
skich uniwersytetów około 20 ośrodków 
prasoznawczych. Są wśród nich ośrodki 
bogato wyposażone, liczące wielu pracow
ników, ale są także jedno- lub dwuoso
bowe. Ponadto sporo badań prowadzą 
instytucje, które nie mają zorganizowa
nego ośrodka badawczego. 

O zakresie i rodzaju prowadzonych 
w USA badań nad masowym komuniko-

W dniach 16 i 17 marca 1966 r. od
było się w Lozannie posiedzenie stałego 
biura AIERI. Uchwaliło ono ostatecznie 
program zwyczajnego zgromadzenia ogól
nego, które odbędzie się w dniach 7 i 8 

waniem informuje tom pt. Communica-
l lions Research in US Universities (Uni

versity of Illinois, Urbana 1965). opraco
wany przez Eleanor B l u m . Autorka 
wymienia 105 szkół i wydziałów dzien
nikarstwa oraz podaje, jakie badania pro-

i wadzi się w każdej z tych placówek. 
Plan badawczy poszczególnych ośrod-

7 ków prasoznawczych jest bardzo zróżni
cowany, a ponadto rozmaite badania pro
wadzą osoby nie związane formalnie 

i z żadnym ośrodkiem. Na uniwersytecie 
stanu Północna Karolina — na przy
kład — pracownicy naukowi kontynuują 

i studia w takich dziedzinach, jak histo
ria dziennikarstwa, tendencje poczytno-
ści prasy, rozpowszechnianie informacji, 
zastosowanie maszyn liczących do analizy 

l zawartości. 
i Najpoważniejszym amerykańskim cza-
i sopismem informującym o wynikach ba

dań masowego komunikowania jest Jour
nalism Quarterly. W ubiegłym roku zna
lazło się w nim 77 artykułów, z czego 36 

i przypada na pracowników różnych ośrod-
i ków prasoznawczych, 41 zaś na innych 

badaczy. 
Spośród najnowszych książek, których 

autorami są naukowcy związani ze szko
łami dziennikarstwa, na szczególną uwa
gę zasługują następujące pozycje: 

i G r e e n b e r g a i P а г к e r a : The Ken
nedy Assassination and the American 
Public (Stanford University Press); 
S c h r a m m a i L e r n e r a: Communi
cations and Change in Developing Coun
tries (East-West Center Press, Honolulu, 
Hawaii) oraz Kennetha E. O l s o n a : The 
Press of Europe: The History Makers 
(Luisiana State University Press. Baton 
Rouge). 

Ponadto wydawnictwo uniwersytetu 
stanu Iowa zapowiada wydanie w roku 
1966 pracy Jamesa W. M а г к h a m a: 
Mass Communications in Soviet Russia 
and Communist China. 

JOHN B. ADAMS 
The University of North Carolina (USA) 

września br. w jugosłowiańskiej miejsco
wości nadmorskiej, odległej o kilka ki
lometrów od Dubrownika, Hercegnovi. 
Przemówienia i referaty tłumaczone bę
dą na języki francuski, angielski i praw-

Informacia AIERI 
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dopodobnie na niemiecki i serbsko-chor-
wacki. 

Stałe biuro wystąpi z propozycją re
formy statutu, która dotyczyć będzie 
przeredagowania artykułów 5 i 7 statu
tu. Przedstawi ono również członkom 
konkretne propozycje dotyczące reformy 
statutu, które wpłyną do biura przed 
15 czerwca 1966 r. 

Najbliższe posiedzenie ogólne AIERI 
ustosunkuje się do propozycji zwołania 
zgromadzenia ogólnego w r. 1968 w Keb-
le-College w Oxi'ordzie, która wpłynęła 
od członków AIERI Wielkiej Brytanii. 
Omówi również sprawę następnego zgro
madzenia w r. 1970, w Moskwie lub Pra
dze. 

AIERI otrzymało zaproszenia do wzię
cia udziału w następujących posiedze
niach: 

— Uniwersytetu Nawarra, Instituto de 
Periodismo w Pampelunie, maj 1966; 

— sekcji prawnej w Paryżu, 27 ma
ja 1966; 

— z okazji X rocznicy Ośrodka Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa" w Kra
kowie, 20/25 listopada 1966; 

— w posiedzeniu w Berlinie na wio
snę 1967; 

— w Lipsku z okazji rocznicy Allge
meines Nachrichten Büro (Powszechna 
Agencja Informacyjna). 22 listopada 1966. 

(jap) 
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MIECZYSŁAW KAFEL 

Zapiski przy lekturze 

Ośrodek Badań Prasoznawczych wysunął bardzo interesujący projekt 
opracowania encyklopedii prasy czy — użyjmy skromniejszych określeń — 
słownika prasowo-wydawniczego. Takich encyklopedycznych słowników 
dopracowała się już niejedna dziedzina naszego życia społecznego, kultu
ralnego czy gospodarczego. Wydaje się więc rzeczą w pełni uzasadnioną, 
by również środki masowej informacji doczekały się u nas naukowego 
opisu i ścisłych definicji pojęć, odnoszących się do różnych warsztatów 
pracy dziennikarza. 

Sprawa jest tym pilniejsza, że pojęcia te i terminy są często wielo
znaczne. Do dziś jeszcze pokutuje nieraz w różnych wypowiedziach ich 
stare, nieaktualne już znaczenie. Jakże często przy określaniu samej roli 
i funkcji prasy (radia i TV) dochodzi do nieporozumień. Nie opracowane 
są dotąd — choć pewne poważne próby były już czynione — definicje 
i klasyfikacja różnych pisarskich gatunków, występujących w twórczości 
dziennikarskiej. Istnieje wiele spraw z dziedziny prawa prasowego i autor
skiego, których opisanie i sklasyfikowanie bardzo by pomogło praktyce 
wydawniczo^prasowej. Czeka wreszcie na taką „kodyfikację" cała tech
nika prasowa, radiowa i telewizyjna, a zwłaszcza te jej działy, które znaj
dują się na stykach twórczości intelektualnej i realizacji ściśle technicznej. 
Ta ostatnia sprawa najbardziej już dotyczy samej praktyki, powiedział
bym produkcji prasowej, radiowej i telewizyjnej. Tu chodzi już o uspraw
nianie procesu produkcyjnego przez wprowadzenie w obieg ujednolico
nego słownictwa zawodowego, z którego korzystaliby wspólnie zarówno 
twórcy intelektualni jak i realizatorzy techniczni. 

Można by wskazywać i wymieniać jeszcze dalej różne grupy terminów 
i haseł, które powinny się znaleźć w takim encyklopedycznym opracowa
niu. Jest to więc sprawa bardzo na czasie, a równocześnie jest to projekt 
realny. Taką pracę można oczywiście podjąć tylko zespołowo. Praca to 
olbrzymia ale — chciałbym z całym naciskiem podkreślić — w naszych 
warunkach wykonalna. 

Mamy już dziś kilka ośrodków interesujących się w taki lub inny spo
sób prasą i dziennikarstwem jako przedmiotem badań. M a n ^ wreszcie 
sporą grupę dziennikarzy-praktyków, którzy coraz częściej wspierają pracę 
tych ośrodków i sami występują z ciekawymi inicjatywami wydawniczymi 
na temat dziennikarstwa. Jest rzeczą pewną, że wszyscy ci ludzie wezmą 
udział w realizacji projektu OBP. Warto więc go podjąć. 
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Do tych uwag, przemawiających za projektem, chciałbym dorzucić jeszcze 
jedną, jak mi się wydaje, bardzo istotną. Sprawa opracowania słownika 
prasowo-wydawniczego ma również swój aspekt międzynarodowy, prze
mawiający za podjęciem i realizacją tego projektu. Chodzi mianowicie 
o to, iż podobne (do pewnego stopnia) prace przygotowawcze podjęło rów
nież Międzynarodowe Zrzeszenie Badań Prasoznawczych (AIERI). Insty
tucja ta, działająca pod egidą UNESCO, zleciła mianowicie swej Sekcji 
Terminologicznej i Metodologicznej gromadzenie (w kilku podstawowych 
językach) materiałów tego zakresu. Przewodnictwo tej Sekcji znajduje 
się obecnie w rękach polskich prasoznawców. Na próbny apel Sekcji, wy
słany do około 20 uniwersytetów i osób w różnych krajach o przygoto
wanie definicji kilkudziesięciu podstawowych haseł prasowych, odpowiedzi 
udzieliły prawie wszystkie proszone o to placówki. Listy te to bardzo in
teresująca lektura. Wśród nich znajdują się odpowiedzi uniwersyteckich 
ośrodków z takich krajów jak: Anglia, Holandia, Urugwaj, Czechosłowa
cja, Japonia, Związek Radziecki, Francja, Austria, Stany Zjednoczone, 
Ekwador, Belgia, Włochy, Turcja, Kuba, India, Kolumbia oraz Argentyna. 
Nieliczne z tych placówek wysuwały zastrzeżenia co do możliwości ta
kiego opracowania (w skali międzynarodowej), ale prawie wszystkie wy
rażały gotowość współpracy. 

Otóż wydaje mi się, iż można by niektóre z tych materiałów wykorzy
stać przy opracowywaniu polskiego słownika prasowo-wydawniczego, 
a w każdym razie nawiązać korespondencyjny kontakt z tymi ośrodkami 
co do trudniejszych i ogólnych haseł, zwłaszcza techniczno-warsztatowych. 
W ten sposób OBP mógłby przy okazji spełnić rolę współautora i do pew
nego stopnia organizatora prac terminologicznych AIERI, a z drugiej strony 
redakcja polskiego słownika korzystałaby w razie potrzeby z konsultacji 
zagranicznych ośrodków prasoznawczych, współpracujących z Sekcją Ter
minologiczną AIERI. 

Taka współpraca — niezależnie od innych celów — mogłaby stosun
kowo szybko przyczynić się także do urealnienia międzynarodowych sta
tystyk prasy przez wypracowanie jednolitej terminologii takich podsta
wowych pojęć jak пр.: prasa, gazeta, czasopismo, dziennik, periodyk, na
kład jednorazowy, nakład globalny itd. Gdyby tylko tę jedną sprawę udało 
się w tej współpracy posunąć naprzód, już byłoby to bardzo dużym osią
gnięciem. Dotąd bowiem brak ujednolicenia terminologii utrudnia, a nie
raz wręcz uniemożliwia zestawienie i porównanie ruchu prasowo-wydaw
niczego różnych krajów.*) 

Dla redakcji polskiego słownika otwierałaby się również droga do sta
łego otrzymywania z tych ośrodków bezpośrednich i aktualnych materia
łów z zakresu typologii prasy zagranicznej (nakłady, inne dane). Materiały 
te byłyby bardzo pomocne w pracach redakcji przy opracowywaniu krót
kich haseł (artykułów) monograficznych, dotyczących podstawowych ty
tułów prasy światowej. Gdyby nawet przyjąć, że hasła tego typu nie będą 
wchodzić do projektowanej encyklopedii, to i tak zebrany tą drogą mate
riał przydałby się bardzo polskim ośrodkom prasoznawczym i szkolenio
wym. 

*) Zob. Sylwester D z i k i : O statystycznej charakterystyce prasy światowej, Zeszyty Praso
znawcze, nr 4/1965. 
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Skoro już mówimy o AIERI to warto słów kilka jeszcze wspomnieć o in
nych aspektach działalności tej międzynarodowej organizacji. Została ona 
powołana do życia dziesięć lat temu. Pierwszą konferencję międzynaro
dową w sprawie badań prasoznawczych zwołało UNESCO w 1956 roku 
w Paryżu. Na tej właśnie konferencji powołano do życia AIERI. W myśl 
rezolucji, podjętych przez tę konferencję, w skład nowej międzynarodowej 
organizacji, jako instytucje członkowskie wejść miały krajowe instytuty 
badań nad środkami masowej informacji oraz szkoły i uniwersyteckie wy
działy dziennikarskie. Ponadto statut przewidywał członkostwo indywi
dualne, przyznawane pracownikom naukowym oraz dziennikarzom zainte
resowanym problematyką badawczą. Dziś, po dziesięciu latach działalności, 
AIERI jest już poważną i okrzepłą organizacją międzynarodową, skupia
jącą 347 członków indywidualnych z 67 krajów oraz 74 instytucje badawcze 
i dydaktyczne z 46 krajów. W ramach AIERI działa obecnie kilka sekcji. 
Obok wymienionej już sekcji (komisji) Terminologicznej i Metodologicznej, 
żywą działalność przejawia Sekcja Historyczna, której przewodniczy 
prof. Vladimir К 1 i m e ś z Czechosłowacji, Sekcja Prawna (przew. 
prof. Fernand T e r r o u — Francja), Sekcja Techniki i Ekonomiki Prasy 
(red. M. S t i j i n s — Belgia) oraz Sekcja Socjologiczna (prof. A. S. E d e l 
s t e i n — USA). 

Na posiedzeniu Prezydium AIERI w Lozannie (marzec 1966) przewod
niczący tej organizacji, dr Jacques Bourquin (Szwajcaria) i jej sekretarz 
generalny prof. V. К 1 i m e ś, przedstawili bardzo interesujący plan pracy 
AIERI na najbliższe lata. Poza projektami badawczymi przewiduje się także 
wydatną pomoc tej organizacji w zakresie różnych akcji międzynarodo
wych w sprawie przygotowania kadr dziennikarskich w krajach będących 
w rozwoju. 

Wszystkie te sprawy będą przedmiotem obrad najbliższego Walnego 
Zgromadzenia AIERI, które w tym roku (7—8 września) odbędzie się (po 
raz pierwszy) w kraju socjalistycznym, a mianowicie w Jugosławii. 

Jak wynika z dokumentów rozesłanych członkom organizacji, przewi
duje się, iż na walnym zgromadzeniu przedstawione zostaną referaty, ko
munikaty i sprawozdania prasoznawców z Anglii, Jugosławii, Japonii. Bel
gii, NRD, NRF, Czechosłowacji, Polski, Włoch, Stanów Zjednoczonych oraz 
Związku Radzieckiego. 

Na walnym zgromadzeniu przedstawiona także będzie propozycja zmiany 
statutu, idąca w kierunku umocnienia pozycji delegacji mniejszych państw 
przy decydowaniu o sprawach organizacji. 
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KRONIKA POLSKIEJ PRASY 
(1 styczeń — 31 marca) 

8. I. — z okazji XX-lecia ZAP (1965) w Klu
bie Międzynarodowej P ra sy i Książki o twar to 
wys tawę wydawnic tw ZAP. W uroczystości 
wzięli udział : kier . Biura P ra sy КС S. О 1-
s z o w s к i, szef Urzędu Rady Minis t rów 
J . W i e c z o r e k , v -min . ku l t u ry i sz tuki 
K. R u s i n e k , dyr . D e p a r t a m e n t u P ra sy i In
formacj i MSZ — W. Chabas iński oraz v-prezesi 
RSW „ P r a s a " E. K r ó l i B. S t ę p i e ń . Na 
wys tawie eksponowane były per iodyki i książ
ki, dokumentu jące nasze p r awa do Ziem Za
chodnich i Północnych, w y d a n e przez ZAP 
oraz dokumen ty zbrodni h i t lerowskich w Pol
sce. 

10.1. — spo tkan ie dziennikarzy opolskich z I 
s ek re ta rzem KW P Z P R Pawłem W o j a s e m ; 
t ema t : ak tua lna sytuacja gospodarcza i per
spek tywy rozwoju województwa w najbliż
szych la tach. 

11.1. — w Bia łymstoku gościł kier . Biura 
P ra sy КС St. O l s z o w s k i . Zwiedził on Bia
łostockie Zak łady Graficzne i rozgłośnię Pol
skiego Radia, zapoznając się z w a r u n k a m i p ra 
cy i s t anem techn icznym obu zakładów. Uczest
niczył również w zebraniu Oddziału SDP, na 
k t ó r y m omawiano węzłowe p rob lemy związane 
z dalszym rozwojem p ra sy i radia na tym te
renie . St. Olszowski us tosunkował się do przed
s tawionych koncepcj i oraz omówił ak tua lne 
zadania p r a sy w najbl iższym okresie . 

12.1. — w Klubie Publ icys tów Międzynaro
dowych noworoczne spo tkan ie z a t taches pra
sowymi i ko re sponden tami zagran icznymi akre 
dy towanymi w Warszawie z udziałem v-mi-
nis t ra sp raw zagranicznych M. N a s z к о w-
s к i e g o, kier . Biura P r a s y КС S. Olszowskie
go, prezesa ZG RSW „ P r a s a " T. G a l i ń s k i e -
g o, prezesa ZG SDP St. M o j k o w s k i e g o 
i naczelnych r edak to rów pism warszawskich . 
W spotkaniu wzięła udział delegacja radziec
kiego k lubu ko re sponden tów dyplomatycznych , 
bawiąca z wizytą w Polsce. 

12. I. — przew. CRZZ I. L o g a - S o w i ri
s k i przyjął przedstawiciel i p rezyd ium ZG 
SDP, k tórzy poinformowal i go o ak tua lnych 
p rob lemach zawodu dziennikarskiego. Omó
wiono n iek tóre zagadnienia związane ze spo
łeczną funkcją prasy, wskazywano na pot rzeby 
dz iennikarzy w dziedzinie opieki zdrowotne j , 
wypoczynku i lecznictwa sanatoryjnego. Przew. 
CRZZ przyrzekł poparc ie związków zawodo
wych przy rozwiązywaniu przeds tawionych 
prob lemów. 

18.1. — w Sejmie noworoczne spotkanie 
członków Klubu Sprawozdawców Pa r l amen ta r 
nych z k o r e s p o n d e n t a m i p r a sy kra jów socja
l is tycznych z udzia łem z-cy kier . Biura P rasy 
КС A. W e b e r a , przedstawiciela Kancelar i i 
Sejmu min . S. S k r z e s z e w s k i e g o i se
k re t a rza genera lnego SDP — T. R o j k a . 

I. — minis te r szkolnictwa wyższego podpisał 
nowy p r o g r a m S tud ium Dziennikarskiego UW 
(omawia Zbigniew Mitzner w Prasie Polskiej, 
n r 3, s. 1—4). 

7. II . — spo tkan ie dziennikarzy gdańskich 
z k ie rownic twem wojewódzkich władz pa r t y j 
n y c h ; t e m a t : p rob lemy ekonomiczne Wybrzeża. 

14. II — przewodniczący Głównej Komisji 
Badania Zbrodni Hit lerowskich w Polsce, min . 
sprawiedl iwości St. W a l c z a k przyjął k ie
rownic two ZAP. W toku rozmowy przeds ta
wiciele Agencji poinformowal i go o działal
ności i p lanach placówki , zwłaszcza w zakresie 
demaskowan ia hi t lerowskich zbrodniarzy wo
jennych . Minister wyrazi ł się z uznaniem o pu
bl ikacjach ZAP z tego zakresu w jęz. polskim 
i j ęzykach obcych. 

14. II . — w kie leckim Wydziale P ropagandy 
KW PZPR n a r a d a poświęcona czytelnictwu 
p rasy par ty jne j w t y m województwie. Słowo 
Ludu w ciągu 1965 r. zwiększyło swój nak ład 
prawie o 20 tys . egzemplarzy, Trybuna Ludu — 
o 200 egz., Polityka — o 1140, Zycie Partii — 
o ponad 550. W styczniu 1965 roku sprzedaż 
p rasy par ty jne j wg nak ładów jednorazowych 
osiągnęła 116 tys . egzemplarzy, zaś w grudniu 
wzrosła do 139 tys . 

15. II. — spo tkan ie k ie rownic twa ZG ZMS 
z k ie rownic twem ZAP; cel: omówienie współ
pracy nad pogłębieniem w szeregach Związku 
znajomości zagadnień dotyczących prob lemu 
niemieckiego, rozwoju polskich Ziem Zachod
nich i Pó łnocnych . 

24. II. — w Klubie ZW T P P R w e Wrocławiu 
spotkanie k ie rownic twa redakcj i tygodnika 
Kraj Rad z czyte ln ikami . 

25. II . — z okazji 48 rocznicy powstan ia 
Armii Czerwonej spo tkan ie konsula radziec
kiego W. S. M i e d o w a z przedstawicie lami 
p rasy k r a k o w s k i e j . 

28. II . — szef Gł. Zarządu Polit. WP gen. 
dyw. Józef U r b a n w obecności zastępców 
gen. b ryg . W. P o l a ń s k i e g o i Z. S z y -
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d ł o w s k i e g o — przyjął członków kierow
nictwa redakcji Sztandaru Młodych z red. nacz. 
Jerzym Feliksiakiem. Wyraził podziękowanie 
zespołowi pisma za dotychczasową działalność 
w podejmowaniu problematyki patriotyczno-
obronnej. Omówiono aktualne problemy obron
ności kraju, życia wojska oraz sformułowano 
najważniejsze zadania prasy młodzieżowej 
w tym zakresie. 

II. — Na kolejnym posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Kultury i Sztuki, któremu przewodni
czyli posłowie: S. K a l i s z e w s k i i R. H a j 
d u k , wiceprezes RSW „Prasa" E. K r ó l za
poznał posłów z informacją o przewidywanym 
zaopatrzeniu prasy w papier w bieżącym 5-le-
ciu. Zdaniem referenta spodziewane przydziały 
papieru powinny umożliwić pewne zwiększenie 
objętości gazet. Nie pozwolą natomiast na po
ważniejsze złagodzenie deficytu w zakresie na
kładu czasopism (z braku odpowiedniego dla 
tych wydawnictw papieru). 

25. III. — Stowarz3'Szenie dziennikarzy za
granicznych, akredytowanych w Bonn, wydało 
pożegnalne przyjęcie na cześć wieloletniego 
członka swego Zarządu, bońskiego korespon
denta Trybuny Ludu, red. Mariana P o d к o-
w i ń s k i e g o , który po 5-letniej pracy w NRF 
powrócił do kraju. Nieco wcześniej red. Pod-
kowiński był podejmowany pożegnalnym obia
dem przez kierownika Urzędu Prasy i Infor
macji rządu NRF K. Günthera von Hasse'go. 
Placówkę bońską Trybuny Ludu przejął red. 
Artur K o w a l s k i . 

29. III. — w Rzeszowie narada dziennikarzy 
sportowych rozgłośni centralnej i rozgłośni te
renowych PR; temat: problemy pracy radio
wych sprawozdawców sportowych. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 

19.1. — Sowietskaja Rossija zamieściła ko
lumnę przygotowaną przez zespół redakcyjny 
Życia Warszawy. Kolumna zatytułowana: 
„Warszawa, dzień urodzenia — 17. I. 1945" za
wiera materiały omawiające odbudowę stolicy 
Polski, rozwój jej przemysłu, budownictwa 
mieszkaniowego oraz wiele danych statystycz
nych, a także pozycje zapoznające z życiem 
kulturalnym i ulubionymi rozrywkami warsza
wiaków. 

19. I. — w Pradze obrady przedstawicieli te
lewizji polskiej i czechosłowackiej, podczas 
których ustalono plan współpracy na rok 1966. 
Ustalono пр., iż obie TV wymieniać będą mię
dzy sobą w ciągu każdego miesiąca — poza 
wymianą w ramach Interwizji — co najmniej 
15 tematów z zakresu telewizyjnych aktual
ności filmowych. Np. TV CSRS przygotuje spe
cjalny program związany z 1000-leciem Polski, 
a telewizja polska na temat XIII Zjazdu KPCz. 

8. II. — obrady międzynarodowej konferen
cji redaktorów naczelnych oddziałów fotogra
ficznych agencji prasowych — zob. informację 
w dziale Sprawozdań i informacji. 

28. II. — narada przedstawicieli agencji pra
sowych krajów socjalistycznych — zob. infor
mację w dziale Sprawozdań i informacji. 

II. — spotkanie sekretariatu ZG SDP 
z v-przew. Zw. Dziennikarzy Bułgarskich H. 
T r a j k o v e m na temat współpracy między 
obu organizacjami w roku 1966. 

II. — w Moskwie, zorganizowana z inicja
tywy dziennika dziennika Trud oraz czasopi

sma Sowietskie Profsojuzy — narada redakto
rów naczelnych centralnych gazet i czasopism 
związkowych krajów — członków RWPG oraz 
Jugosławii. Temat: zmiany dokonywane w dzie
dzinie gospodarowania i planowania oraz rola 
prasy związkowej w tych przeobrażeniach. 
W skład delegacji polskiej wchodzili m. in.: 
T. L i p s k i (Głos Pracy), R. J u c h n i e 
w i c z (Przegląd Związkowy) i kier. zespołu 
prasowo-wydawniczego CRZZ — J. K a r 
c z e w s k i . 

ODZNACZENIA 

5.1. — z okazji XX-lecia Kuriera Szczeciń
skiego (1965) Złotym Krzyżem Zasługi odzna
czony został red. naczelny Zdzisław C z a 
p l i ń s k i , Srebrnym — Lidia W i ę c k o w 
s k a — kier. działu łączności z czytelnikami. 

7. I. — z okazji 15-lecia żołnierskich gazet 
Złotymi Krzyżami Zasługi odznaczeni zostali: 
Leszek C i c h o c k i , Stefan M a k o w i e c k i , 
Józef O l e j n i c z a k ; Srebrnymi: Józefa 
N i e s ł u c h o w s k a , Franciszek C z e r s k i , 
Janusz J o a c h i m c z a k , Antoni K a z a n a , 
Waldemar M a k o w i e c k i , Karol S z e l ą g 
i Jerzy D r u ż y c k i . 

20.1. — z okazji 30-lecia Szpilek wysokie 
odznaczenia państwowe dla współpracowników 
sprzed 1939 г.: Leon P a s t e r n a k (Order 
Sztandaru Pracy II ki.), Zbigniew M i t z n e r 
(Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Pol
ski), Stanisław Jerzy L e c (Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski) ; Karol B a r a 
n i e c k i , Anna G o s ł a w s k a - L i p i ń s k a , 
Andrzej N o w i c k i i Mieczysław P i o t r o w 
s k i — odznaczeni Krzyżami Kawalerskimi Or
deru Odrodzenia Polski. Z tejże okazji Prez. 
St. RN m. Warszawy honorowymi odznakami 
„Za zasługi dla Warszawy" wyróżniło: Wiesła
wa B r u d z i ń s k i e g o , Annę К u ś n i e-
w i с z, Cecylię K w i a t k o w s k ą , Eryka 
L i p i ń s k i e g o , Antoniego M a r i a n o w i 
c z a , Arnolda M o s t o w i c z a , Andrzeja No
w i c k i e g o , Anatola P o t e m k o w s k i e -
g o, Jadwigę R u t k o w s k ą i Jerzego Z a-
r u b ę. 

22. I. — długoletnim i aktywnym korespon
dentom Trybuny Mazowieckiej przyznano od
znaczenia ,.Za zasługi dla woj. warszawskie
go": Mieczysławowi C h u d e m u , Marianowi 
K o f m a n o w i , Włodzimierzowi K o w a l 
s k i e m u . Tadeuszowi K u l a w i k o w i i Jó
zefowi S n i e g o c k i e m u . 

27. I. — Anna C w i a k o w s k a (Polskie 
Radio), Jerzy B i e r o ń s k i (Trybuna Robot
nicza) i Eugeniusz K o s t r z e w a (TV) z oka
zji 21 rocznicy wyzwolenia Śląska i Zagłębia 
otrzymali odznaki honorowe katowickiego 
TPPR. 

27. I. — Słowo Ludu (Kielce) odznaczone dy
plomem i Złotą Odznaką WK SFOS. 

I. _ jerzy S t e i n h a u f (Dziennik Polski) 
odznaczony złotą odznaką „Zasłużonego Dzia
łacza Ligi Obrony Kraju". 

5. II. — z okazji 15-lecia Życia Literackiego 
red. naczelny Władysław M а с h e j e к odzna
czony Orderem Sztandaru Pracy I kl„ Zygmunt 
G r e ń , Włodzimierz M a c i ą g i Tadeusz O 1-
s z e w s k i — Krzyżami Kawalerskimi Orderu 
Odrodzenia Polski. 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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NAGRODY 

17. I. — wśród l au rea tów warszawskie j na
grody za osiągnięcia w dziedzinie upowszech
niania ku l tu ry — Olgierd B u d r e w i c z 
z Przekroju, pisarz i publ icysta , au tor l icznych 
a r tyku łów i felietonów poświęconych Warsza
wie, t rzech t omów „Baedeke ra warszawsk ie 
go" , a także scenar iusza filmu o stolicy i jej 
mieszkańcach — „Homo varsoviens i s" . 

17. I. — j e d n y m z l au rea tów dorocznej na
grody Prez. RN m. Łodzi został J an K o p r o w 
s k i — li terat , publ icysta red. Odgłosów. 

22.1. — w dorocznym konkur s i e poznańsk ie 
go WKKFiT decyzją j u r y I miejsce p rzypadło 
T. P a s i k o w s k i e m u {Gazeta Poznańska), 
II — B. D o h n k e m u {Głos Wielkopolski), 
III — P a u l {Gazeta) i P o ł c z y ń s k i e j 
(TAP), IV — St. G a r c z a r c z y k o w i {Ga
zeta) o raz B. Z g o d z i ń s k i e m u (TAP). 

I. — na doroczny k o n k u r s Ligi Ochrony 
P rzy rody i SDP z okazji Tygodnia Ochrony 
P rzy rody na publ ikac je p rasowe, rad iowe i te
lewizyjne omawiające zagadnienia ochrony 
p rzyrody zgłoszono 1200 p rac omawiających 
p rob lemy ochrony wód, powietrza , lasów, 
a t akże znaczenie ochrony p rzyrody dla zdro
wia i życia ludzkiego. J u r y przyznało specjal
ną nagrodę zespołową Dziennikowi Polskiemu; 
i ndywidua lne : I ex aequo Romualdowi K a r a 
s i o w i {Kurier Lubelski) i Tadeuszowi W i 1-
1 ä n o w i (Głos Olsztyński), I I : Zdzisławowi 
J a g i e l s k i e m u (Trybuna Ludu), I rmie 
W i e c z o r k o w s k i e j - B e d n a r e k (Służ
ba Zdrowia) i Michałowi Ż y w i e n i o w i 
(Słowo Polskie), I I I : Albinowi B o b r u k o w i 
(Dziennik Ludowy), Tadeuszowi F 1 i s i u к o-
w i (Poglądy) i Jadwidze K o p i j o w s k i e j 
(Światowid); nag roda spec ja lna : B a r b a r a T o -
p o c z e w s k a (PAP). Wyróżnienia : Wanda 
C h o t o m s k a , J o a n n a W i e r z b i c k a i Ta
deusz R o m a n (TV), Edward K a r ł o w i c z 
(Świat), S tanis ław P e ł k a (Przegląd Technicz
ny), Andrzej P o r o s z e w s k i (Trybuna Ma
zowiecka), Cezary T r o j a n o w s k i (Sztandar 
Młodych), Zbigniew T r u s z k i e w i c z (Dzien
nik Bałtycki), Eugeniusz W a s z c z u k (Zycie 
Warszawy) i Teresa Z w i e r z c h o w s k a 
(Głos Robotniczy). 

I. — w konkur s i e na s łuchowisko radiowe 
III p rog ramu Polskiego Radia I nagr . p rzypa
dła Lucynie L e g u t (za s łuchowisko „Nie 
t rzeba k rzyk iem zagłuszać ciszy nocy" , II : 
J. K o n i u s z o w i („Nikt n ie w y r y w a t ra 
w y " ) , L. L e g u t („Na godzinę przed p rzy j 
ściem p taków") , I I I : W. K a i d e r o w i („Pró
ba zostanie powtórzona") oraz J. K o r c z a 
k o w s k i e m u ( „Pe rpe tuum mobi le") . 

I. — nagrody Rady Naczelnej ZSP za cało
kształ t działalności dziennikarskie j w zakres ie 
p rob lema tyk i s tudenckiej o t rzymal i : A. K o 
z e r a (TV), K. L e ś (ITD), K. K a m i ń s k a 
(Dziennik Polski), D. W ą s o w i c z (Kurier 
Polski), H. C h a b r o s (Kurier Lubelski), T. 
B u r z y ń s k i (Gazeta Robotnicza), M. S z e-
l i n g o w s k a (Gazeta Krakowska), Zb. 
S w i ę с h (Echo Krakowa) i A. K i s z k i s 
(Dziennik Bałtycki). Wyróżnien ia : I. G i z i ń-
s k a (AR), Zb. W o j c i e c h o w s k i (PR 
Łódź), J. M a c h (Głos Wybrzeża), E. L e c h 
(API), W. B u r t o w y (Express Poznański), 
I. S r o k a (ZAP), O. B ł a s i e w i c z (Głos 
Wielkopolski). 

I. — ju ry , zamknię tego k o n k u r s u na repor 
taż o t ema tyce światopoglądowej , społeczno-
obyczajowej i ku l tu ra lne j Faktów i Myśli, 
przyznało I nag rodę Aleksandrowi R o w i ń 

s k i e m u z Warszawy; I I : Urszuli Ł ą c z 
k o w s k i e j z Bydgoszczy; I I I : Remigiuszowi 
N a p i ó r k o w s k i e m u z Warszawy i Renie 
N a l e p i e z Krakowa . Wyróżnienia : J. S u r-
d y k o w s k i z Gdańska , Wojciech J a n k o -
w e r n y z Warszawy oraz Leszek В а к u ł a 
z Ustki . 

I. — w konkur s i e p r a s o w y m poświęconym 
t ema tyce zagłębia miedziowego I nagrodę uzy
skał S. K o z i c k i (Polityka), И: С K u l i k 
(Trybuna Ludu) i R. P o 1 1 а к (TV), I I I : T. 
P o d w y s o c k i (Trybuna Robotnicza), А. К о-
ł a c i ń s k i (Żołnierz Wolności), Z. W i ś 
n i e w s k i (Tygodnik Kulturalny), Z. T e m p -
s k i (Słowo Polskie). Wyróżnienia : J. K o 
n i u s z (Nadodrze), C. K u l i k (Zycie Gospo
darcze) i S. K o z i c k i (Sztandar Młodych). 
Wręczenie nag ród : 11. II. 

7. II. — w Poznaniu rozstrzygnięty został 
całoroczny k o n k u r s dla dz iennikarzy pn. „Pu
bl ikacja p rasowa w trosce o poprawę bezpie
czeństwa na d r o g a c h " zorganizowany przez 
Wydział Komunikac j i Prez . WRN oraz KW MO. 
Pierwszą nagrodę uzyska ł M. S t a b r o w s k i 
z Głosu Wielkopolskiego, na s t ępne : J. Z a 1 u ta
s k i (Express Poznański), M. Ł u c z a k (Głos 
Wielkopolski), J . U n i e r z y s k i (Express Po
znański), oraz Wł. O f i e r s k i i St. O s s o w-
s k i (Gazeta Poznańska). 

15. II. — j u r y „Warszawskie j S y r e n y " — na 
grody Klubu Kry tyk i Fi lmowej SDP dla n a j 
lepszych f i lmów fabula rnych wyświe t lanych 
w ub . r. — „Syreną" obdarowało „Rysopis" 
J. S k o l i m o w s k i e g o i „Osiem i pó ł " 
F . F e l l i n i e g o . Wyróżnienia : czeski film 
„Oska rżony" J. K a d a r a i E. K ł o s a oraz 
brazyl i jski ,Susza" N. P e r e i r y d o s S a n 
t o s a. 

16. II . — Tow. Przyjaciół Łodzi nagrodzi ło 
dz iennikarzy z tygodn ika Odgłosy J . B a b i ń 
s k i e g o i K. F r e j d l i c h a za prace „zwią
zane z przeszłością, dniem dzisiejszym i per
spek tywą rozwoju mias ta" . 

17. II. — j u r y k o n k u r s u dz iennikarsk iego 
o nagrodę „Srebrne j Kie ln i" ogłoszonego w ub . 
roku przez Gdańsk ie Zjednoczenie Budownic
twa, Koordynac ję Branżową Budownic twa i Od
dział Morski SDP — przyznało w dziale publ i 
cys tyki I nagrodę Kazimierzowi K o ł o d z i e 
j o w i (Głos Wybrzeża), II — J. M o d e l o w i 
(Wieczór Wybrzeża). W dziale informacji p ra 
sowej : I nag roda przypadła St. M a 1 w i ń-
s к i e m u (Głos Wybrzeża), II — Wł. N i e ż y-
w i ń s k i e m u (Dziennik Bałtycki). W dziale 
fotografii p rasowej I nagrodę o t rzymał Zb. 
K o s y c a r z (Głos Wybrzeża). W pionie radia 
i TV: I nagrodę — J. P r u s i ń s k i (PR), II — 
J. R i n g e r (TV) i III — Zb. O b r o w s k i 
(PR). Za najwyższy poziom oraz wszechs t ron
ność publ icys tyki i informacj i na t ema ty zwią
zane z budownic twem „Srebrną Kie ln ię" przy
znano redakcj i Głosu Wybrzeża. 

24. II. — j u r y Śląskiej Nagrody im. J. Ligo
nia przyznało nagrodę naukową współpracow
nikowi Ośrodka Badań Prasoznawczych prof, 
dr M. T y r o w i c z o w i za całokształ t dzia
łalności naukowej związanej ze Śląskiem; na
grodę publ icystyczną ot rzymał zespół r edak
cyjny WTK w Warszawie za całokształt p r acy 
redakcyjne j ze szczególnym uwzględnieniem 
dwóch specja lnych n u m e r ó w poświęconych 
p rob lematyce antyrewizjonis tycznej . Związaną 
z nagrodą s u m ę (10 tys . zł) redakc ja p rzeka
zała na b u d o w ę Pomnika Powstańców Śląskich 
(wręczenie n a g r o d y n a akademi i z okazji X X -
lecia Stow. „ P a x " w Katowicach — 3. IV). 
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26. II. — „Złote Ekrany" (przyznane przez 
red. Ekranu za najlepsze p r o g r a m y telewizyjne 
1965 r.) p r zypad ły : 

— w dziale t ea t ru telewizyjnego Je rzemu 
K r a s o w s k i e m u (za reż. widowiska „Szó
sty Lipca") ; 

— w dziale filmu TV Je rzemu A n t c z a 
k o w i (za „Wyst rza ł" wg Puszkina) ; 

— w dziale p r o g r a m ó w roz rywkowych ex 
aequo Marii Z i e n t a r o w e j i J e r zemu 
G r u z i e (za film „Wojna domowa") oraz ze
społowi twórców cyklu widowisk sensacyjno-
szpiegowskich pt . „S tawka większa niż życ ie" ; 

— w dziale p r o g r a m ó w publ icys tycznych ze
społowi Dziennika Telewizyjnego; 

— za naj lepszy p rog ram z ośrodka te reno
wego prof, dr Wiktorowi Z i n o w i za cykl 
„P ió rk iem i węg lem" (Kraków); 

— za kreac je w Teatrze Telewizji J anowi 
S w i d e r s k i e m u (za role w sz tukach 
„Volpone" i „Przygoda pana T r a p s a " ; 

— Karol M a ł c u ż y ń s k i uznany został 
za najwybitniejszą indywidualność telewizyjną. 

Por . t akże „ Jub i l eusze" : 20-lecic Rzemieślni
ka (22 I), 15-lecie Głosu 'Żołnierza (I), 15-lecie 
Żołnierza Ludu (I), 15-lecie Walczymy o stal 
(I), 20-lecie Echa Krakowa (10 III), 20-lecie Na
szego Życia (21 III), 60-lecie p racy F. Hryn ie 
wicza (26 II). 

II. — Na ogłoszony przez NOT k o n k u r s na 
naj lepsze p race publ icys tyczne związane z p ro
b lematyką V Kongresu Techniki Polskiej — 
122 au to rów nadesłało 385 pozycji publ icystycz
nych . Nagrody przyznano w 4-ch grupach te 
matycznych : 

w grupie I (problem nowoczesności p roduk
cji i jakości ) : I nagroda К. К r a s u s s za 
publ ikacje w Życiu Gospodarczym i Sztanda
rze Młodych i j . K o w a l s k i za audycje ra
diowe w akcji . .Klubu entuzjastów nowocze
sności ' . II — H. W e b e r za publ ikac je w Gło
sie Pracy i A. K o n i e c z n y za a r tyku ły 
w WIT-AR. III — W. В а г с у с h za a r t yku ły 
w gazecie zakładowej Walczymy o stal i Z. 
P i e n k a w a za a r t yku ł w doda tku Głosu 
Stoczniowca — . .Korab" . 

W grupie II (problematyka organizacji wa r 
sztatu twórczej p racy inżyniera i technika oraz 
efektywność ich pracy) : Г nagroda — A. B r o-
n i к o w s к i i H. S t a s i к o w s к i {Przegląd 
Techniczny), II — Niziałek, Teisseyre. Wojta-
szewski (za a r tyku ł w Mechaniku). III —' K. 
Ö l e n d e r (za a r tyku ł w Mechanizacji Gór
nictwa) i T. O ś r o d e k (Głos Stoczniowe z — 
dodalek . .Korab") . 

W grupie III (kształcenie, rozmieszczenie 
i wykorzys tan ie kad r technicznych) ' II nag ro 
da — T. R o b a k i J. D o s t a t n i [Kurier Lu
belski). Hf nagroda — S. J a k u b o w s k i 
(Głos Pracy) i T. P o d w y s o c k i (Trybuna 
Robotnicza). 

W grupie IV (skuteczniejsze i szybsze wy
korzys tan ie zdobyczy nauk i i produkcji) II na
groda — A. F i l a s i e w i c z (Chemik) i Wł. 
Ł o z i ń s k i (Telewizja). III — H. B a t o r o -
w i с z (a r tykuły w tyg. Odgłosy i w Głosie 
Robotniczym). A. J a c e w i c z (BNT PAP) 
i Z. T e m p s k i (Słowo Polskie). 

14. III. — zwycięzcy dorocznego k o n k u r s u 
prasowego krakowskiego społecznego Komite
tu Przec iwalkoholowego: I nag roda : dr Kazi
mierz К ą к o 1 (Prawo i Zycie), II — Janusz 
R o s z к o (Dziennik Polski) i J acek Ż u k o w 
s k i (Gazeta Krakowska), III — Rena N a 1 e-
p a (Dziennik Polski), t rzy równorzędne wy
różnienia o t rzymal i : Brunon R a j c a , sędzia 
Mikołaj T o ł к a n i J e r zy W a l a w s k i 
(wszyscy — Dziennik Polski). 

27. III. — wręczenie nagród zwycięzcom 
w konkursie Tow. Przyjaciół Łodzi i Wydziału 

Kultury na najlepszą recenzję o teatrach łódz
kich. Otrzymali j e : M. W a w r z k i e w i c z , 
St. K a s z y ń s k i , W. K a r c z e w s k a i J. 
P a n a s e w i c z . 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 

13.1. — w Warszawie obrady redaktorów 
kilkudziesięciu gazet zakładowych z całego 
kraju. Temat: zadania prasy w rozwiązywaniu 
aktualnych problemów ekonomicznych i spo
łecznych przedsiębiorstw. Uczestnicy narady 
przyjęli projekt dokumentu normującego sy
tuację prawno-organizacyjną prasy zakłado
wej — „Karty Dziennikarza Zakładowego". Wy
bór nowego zarządu Klubu Redaktorów Prasy 
Zakładowej; przewodniczącym został (ponow
nie) Z. K l a t k a , red. gazety zakładowej WSK 
Rzeszów. 

15.1. — spotkanie (w Arturówku pod Ło
dzią) redaktorów naczelnych gazet branżowych 
zw. zaw. z udziałem kierownika zespołu pra-
sowo-wydawniczego CRZZ J. K a r c z e w 
s k i e g o , na temat sytuacji gazet związko
wych oraz ich zadań w świetle założeń pro
gramowych związków zawodowych na rok 1966. 
Przedyskutowano projekt unowocześniania za
sad organizacji pracy redakcji pism branżo
wych oraz problemy działalności rady praso
wej i Klubu Publicystów Związkowych przy 
SDP. 

17.1. — IV Plenum ZG SDP. Temat: sprawa 
członkostwa Stowarzyszenia w RSW „Prasa" 
(decyzję w sprawie przyjęcia podjęto na po
siedzeniu Rady Nadzorczej RSW „Prasa" 2 lu
tego) oraz dyskusja nad sprawozdaniem Se
kretariatu ZG. 

29.1. — zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
Klubu Dziennikarzy Związkowych SDP. Nowy 
zarząd: przew. — Ludwik S t a ś z у ń- s k i (Ro
botnik Rolny), v-przew. — Wiktor В г у х 
(Transport i Drogi) i Ludwik S t a n k e (Prze
gląd Związkowy), sekretarz — Karol R u d-
n i e w s к i (Przyjaciel przy pracy), skarbnik — 
Krystyna D e m b i c k a (Zespół Prasowo-Wy-
dawniczy CRZZ). 

2—4. II. — na Białostocczyźnie z inicjatywy 
Klubu Dziennikarzy Sportowych oraz RG 
LZS — sesja wyjazdowa dziennikarzy sporto
wych poświęcona problematyce sportu wiej 
skiego. 

4. II. — we Wrocławiu ogólnopolska sesja 
klubu Publicystyki Prawnej SDP poświęcona 
omówieniu aktualnej problematyki społecznych 
komisji wychowawczych. 

11—12. II. — w Krakowie 2-dniowa sesja Klu
bu Publicystów Morskich SDP; temat: zaopa
trzenie rynku krajowego w ryby. 

22. II. — w Klubie Publicystyki Prawnej SDP 
spotkanie z v-min. spraw wewnętrznych S. F i-
1 i p i а к i e m, który zapoznał dziennikarzy 
z niektórymi problemami pracy tego resortu. 

25—26. II. — w Katowicach sesja wyjazdowa 
Klubu Publicystów Polityki Kulturalnej. Sesję 
zorganizował ZG ZZ Górników. W obradach 
poświęconych sprawom kultury w środowisku 
górniczym uczestniczyło ok. 30 dziennikarzy 
z całego kraju. 

28. II. — w Klubie Publicystyki Prawnej 
spotkanie z prezesem Sądu Najwyższego — 
przewodniczącym Sekcji Karnej Komisji Kody
fikacyjnej, Franciszkiem W r ó b l e w s k i m , 

12* 
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poświęcone w y n i k o m p r a c n a d kodyfikacją 
p r a w a karnego . 

I I . — przy Klubie Publ icys tyk i P r awne j SDP 
u tworzona została Sekcja Łączności z Czytel
n ikami . Jej działalność zmierzać będzie do lep
szego wykorzys tan ia w p racy zespołów redak
cy jnych wpływających do redakcj i l is tów od 
czytelników. 

3—4. III . — z udziałem ponad 30 dziennika
rzy z całej Polski sesja wyjazdowa Klubu Pu 
bl icystów Budownic twa i Inwestycj i SDP 
w Szczecinie; t ema t : zapoznanie dz iennikarzy 
z p rob l emami inwes tycy jnymi i budownic twa 
w t y m województwie. 

4—5. III . — w Warszawie sesja dz iennikarzy 
depeszowych za t rudn ionych w pras ie codzien
ne j , rad iu i TV. Wybór nowego zarządu Klubu 
Dziennikarzy Depeszowych SDP. 

11—13. III . — w Szczecinie sesja wyjazdowa 
Klubu K r y t y k i Teat ra lne j SDP. 

18. III . — z in ic ja tywy Klubu Publ icys tów 
Związkowych SDP przy współudzia le Zespołu 
Prasowo-Wydawniczego CRZZ odbyło się 
w Kazimierzu n/Wisłą spo tkan ie dziennikarzy 
z przeds tawic ie lami samorządów robotniczych 
F-ki Samochodów Ciężarowych w Lubl in ie 
i Zak ładów Azotowych w P u ł a w a c h poświę
cone wymian ie poglądów na t ema t p rak tycz 
n y c h doświadczeń samorządów robotniczych 
w e współzarządzaniu zak ładami pracy . 

21. III . — posiedzenie ZG SDP poświęcone 
sytuacj i zdrowotnej i w a r u n k o m p racy dzien
n ikarzy . Mater ia ły zebrane w wielu redakc jach 
i ins ty tuc jach p rasowych wykaza ły pilną po
t rzebę rozszerzenia opieki lekarskie j nad dzien
n ikarzami , a zwłaszcza rozwinięcia prof i lakty
k i . W obradach P l e n u m uczestniczyli : k ie row
n ik Biura P r a s y КС St. O l s z o w s k i , sekre 
t a rz CRZZ K. N o w i c k i , przewodnicząca ZG 
ZZ P r a c . Książki, P r a s y i Radia W. M o r a w -
s k a - H a n k i e w i c z oraz k ie rownicy n a j 
ważniejszych wydawnic tw p rasowych . 

22. III . — z inic ja tywy Sekcji T ranspo r tu 
i Komunikac j i Klubu Publ icys tów Ekonomicz
n y c h SDP spo tkan ie dz iennikarzy z v-minis t ra-
m i komun ikac j i : T. B r o n o w s k i m i W. 
S z a b l e w s k i m oraz v-min. p rzemys łu cięż
kiego J . T a l m ą ; t e m a t : p rob lemy produkcj i 
i dos taw t abo ru pasażerskiego dla P K P . 

JUBILEUSZE 

a) p i s m : 
3 .1 . — 15-lecie Bandery, t ygodn ika Mary

n a r k i Wojennej (kon tynua tora gazety codzien
nej Na Straży Wybrzeża). 

15.1. — 20-lecie Expressu Ilustrowanego, 
łódzkiej popołudniówki . Zasłużeni dz iennikarze 
o t rzymal i nag rody p rzyznane przez Tow. P rzy 
jaciół Łodzi. 

16.1. — 500 n r Kierunków (1 n r —20. V. 1956), 
tyg . społ.-pol. Stow. Pax . W n-rze jubi leuszo
w y m (3) r edakc ja publ ikuje opinie czytelników 
o piśmie. 

19.1. — 3000 n r Dziennika TV; ogląda go 
dziennie 5 m i n widzów. 

20.1. — 30-lecie Szpilek. W jub i leuszowym 
spo tkan iu w war szawsk im Domu Dziennikarza 
uczestniczyl i : członek Biura Poli tycznego КС 
P Z P R — Z. K l i s z k o , k ie rownik Biura P r a 

sy КС — S. O l s z o w s k i , wicemin. ku l t u ry 
i sz tuki K. R u s i n ek, prezes RSW P r a s a 
T. G a l i ń s k i , r edak to rzy naczelni stołecz
nych dz ienników i tygodników, li teraci, p la
s tycy oraz r edak to rzy naczelni tygodników sa
ty rycznych z Moskwy, Berl ina, Budapesztu , 
Pragi , Bra tys ł awy i Sofii. Z okazji jubi leuszu 
zorganizowano w y s t a w ę his tor i i k a r y k a t u r y 
polskiej oraz p rzygotowano a lbum „Coś n a m 
zostało z tych la t" , obejmujący wybór n a j -
celnłejszych i najbardzie j cha rak te rys tycznych 
t eks tów i r y s u n k ó w z 30 roczników pisma. 
Liczne odznaczenia p a ń s t w o w e dla zespołu pi 
sma (zob.: Odznaczenia) . 

21.1. — 10-lecie popu la rnego magazynu ra
diowego ,,Z k ra ju i ze świa ta" . Rezultat 10-let-
niej działalności t o : 3 tys . codziennych audycj i 
i 520 niedzielnych przeglądów tygodniowych 
n a g r a n y c h na 3900 k m t a ś m y magnetofonowej . 
Z redakcją (9 osób) współpracują korespon
denci 16 rozgłośni regionalnych, a nad to ko
respondenc i zagraniczni z Moskwy, Paryża , 
Londynu , Berl ina, Pragi , Budapesztu , Sofii, 
Belgradu, Rzymu, Akry , Meksyku, Bonn i No
wego J o r k u . 

22.1. — 20-lecie Rzemieślnika ( tygodnika sa
morządu gospodarczego rzemiosła) . Członkowie 
zespołu redakcy jnego (Wł. B e r n a t , M. B r z o 
z o w s k i , H. D ą b r o w s k a i J. G a i k ) 
udekorowan i Honorowymi Odznakami Rzemio
sła. 

I. — 15-lecie Głosu Żołnierza, gazety żołnier
skiej Okręgu Warszawskiego. Z tej okazji p i 
smo odznaczone zostało Złotą Odznaką „Za 
zasługi dla wo j . warszawsk iego" , a t akże ,.Od
znaką Kośc iuszkowską" przyznaną przez d-two 
1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. 
T. Kościuszki . 

I. — 15-lecie Żołnierza Ludu, gazety Śląskie
go Okręgu Wojskowego; p ismo odznaczone od
znaką „Budowniczego Wrocławia" . 

I. — 10-lecie mieś . Handel Zagraniczny, p i 
sma Polskiej Izby Hand lu Zagranicznego (na
k ład 4 tys . egz.). 

I. — 20-lecie Kobiety i Życia. 

I. — 10-lecie Naprzodu — dwutygodn ika za j 
mującego się p rob l emami upowszechnienia 
i ko lpor tażu p ra sy . 

I . — 10-lęcie Nowin Gliwickich. 

I. — 10-lecie mieś . Budownictwo Okrętowe 
(Gdańsk) — organ sekcj i okrę towców NOT. 

I. — 20-lecie Życia Szkoły (Toruń), mieś. , 
o rgan Min. Oświaty . 

I. — 15-lecie gazety zakładowej Huty im. 
Nowotk i w Ostrowcu Świę tokrzyskim — Wal
czymy o stal; p i smo wyróżniono odznaką „Za 
zasługi dla Kie lecczyzny" . 

4. II . — 2000 n r Gazety Handlowej, 

5. I I . — 15-lecie Życia Literackiego. Spo tka 
nie zespołu redakcy jnego w KW PZPR z I se
k r e t a r zem KW Cz. D o m a g a ł a , p rezesem ZG 
RSW „ P r a s a " T. G a l i ń s k i m i p rezesem 
Głównego Urzędu Kontro l i P r a s y — J. S i e m-
k i e m ; spo tkan ie z czyte ln ikami w aul i UJ. 
Wysokie odznaczenia pańs twowe dla członków 
zespołu red. (zob. Odznaczenia) . 

6. II . — 250 n r m a g a z y n u turys tycznego Świa
towid, t ygodn ika powstałego w 1961 (jako k o n 
tynuac ja Turysty). 
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15. II. — 15-lecie Głosu Pracy, codziennego 
pisma związkowców. Z wielu okolicznościo
wych imprez zanotujemy, iż krakowscy druka
rze — członkowie ZZ Prac. Poligrafii ofiaro
wali redakcji kilkaset miniaturowych egzem
plarzy reedycji 1 n-ru Głosu z 15. II. 1951 r. 

21. II. — 50 nr gdańskiego mieś. społ.-kult. 
Litery; w czasie redakcyjnego spotkania 
z przedstawicielami wojewódzkich władz par
tyjnych i państwowych omówiono dorobek 
i perspektywy rozwojowe pisma. 

II. — 100 nr krakowskiego mieś. kult.-społ. 
Głos Młodzieży Wiejskiej adresowanego do 
młodego czytelnika wiejskiego i małych miast 
Polski Południowej. 

1. III. — 100 nr Nadodrza — popularnego 
kult.-społ. dwutygodnika zielonogórskiego 
(1 nr — 1. X. 1957, do V. 1965 jako mieś.; nakład 
jednorazowy 8 tys. egz.). J. Koniuszowi i St. 
Wachnowskiemu wręczono dyplom zasłużonego 
Obywatela Zielonej Góry. 

10. III. — 20-lecie Echa Krakowa, w pierw
szym swym okresie organu krakowskiej PPR. 
Do redakcji wpłynęło szereg depesz gratula
cyjnych, m. in. od I sekr. KW PZPR, władz 
miejskich, prezesa RSW „Prasa", SDP. Prez. 
RN odznaczyło pismo ,,Złotą Odznaką za pracę 
społeczną dla m. Krakowa". W czasie uroczy
stości jubileuszowych zorganizowano okolicz
nościowy koncert w krak. Filharmonii (20. III). 
Dochód z imprezy przeznaczony został na za
inicjowaną przez Echo budowę Domu Spokoj
nej Starości. 

13. III. — 900 nr popularnego magazynu mło 
dzieżowego — Nowej Wsi; redakcja ogłosiła 
ankietę „Moje zdanie o Nowej Wsi". 

21. III. — 20-lecie Naszego Życia, organu ZZ 
Prac. Przem. Włókienniczego, Odzieżowego 
i Skórzanego. W n-rze jubileuszowym opinie 
czytelników o piśmie. 2 pracowników (J. 
G r z e b a l s k i i Z. K o n o p s k i ) oraz 4 ko
respondentów wyróżniono odznaką „Zasłużone
go Działacza Związku Włókniarzy". 

27. III. — 20-lecie tyg. Przyjaźń — organu 
ZG TPPR (pismo początkowo ukazywało się 
jako mieś., później dwutygodnik, a od r. 1948 — 
tygodnik). Gratulacje od przew. ZG TPPR Cz. 
W у с е с h a, TPRP — I. S p i r i d o n o w a , 
ambasadora ZSRR w Polsce — А. В. A r i 
s t o w a, władz bratnich organizacji i czaso
pism. W Domu Kultury Radzieckiej impreza — 
„Żywe wydanie tygodnika". 

Ш. — 10-lecie tygodnika poświęconego spra
wom budownictwa Fundamenty. Z tej okazji 
redakcja ogłosiła ankietę-konkurs pn. „Wszys
cy redagujemy Fundamenty". 

III. — 40-lecie zasłużonego dla popularyzacji 
wiedzy mieś. Wiedza i Zycie. 

III. — 10-lecie popularnego w kraju i za 
granicą mieś. Jazz. O osiągnięciach, dziejach 
i koncepcji pisma informuje red. nacz. Józef 
B a l c e r a k w wywiadzie dla Ruchu Muzycz
nego (nr 4, s. 12). 

Ш. — 5-lecie wrocławskiego mieś. społ.-lite-
rackiego Odra. 

b) dziennikarzy, publicystów: 

5.1. — 50-lecie urodzin Wilhelma S z e w 
c z y k a , publicysty, pisarza, red. naczelnego 
Poglądów, współpracownika Trybuny Robotni
czej i Życia Literackiego. Jubilat z tej okazji 

otrzymał tytuł honorowego górnika kop. „Dę-
bieńsko" za popularyzację w swoich dziełach 
górniczego trudu. 

10. II. — 40-lecie pracy dziennikarza Zygmun
ta M e r t y, przed laty współorganizatora 
Dziennika Polskiego, dziś kierownika działu 
terenowego, sportowego publicysty. Znany 
także jako autor prognoz pogody czytelnikom 
Dziennika Polskiego, Przekroju (Prorok), Gło
su Nowej Huty (Promyczek) i Wieści (Pro
myk). Niejednokrotny zdobywca czołowych 
miejsc w konkursach stenograficznych. Pracę 
dziennikarską rozpoczął w 1926 w 1KC. 

26. II. — 60-lecie pracy dziennikarza Fran
ciszka H r y n i e w i c z a - B a r a ń s k i e g o , 
red. Głosu Wielkopolskiego. Z tej okazji ju
bilat został odznaczony Krzyżem Komandor
skim Orderu Odrodzenia Polski. Ur. w Wilnie 
(14 XII 1883). Studia na UJ. W 1906 podjął pracę 
w Kurierze Litewskim, w latach międzywo
jennych kier. wileńskiego oddziału IKC. Ze 
środowiskiem poznańskim związał się po 1945, 
będąc red. Polski Zachodniej, od 1946 Głosu 
Wielkopolskiego; członek Instytutu Zachodnie
go, działacz wielu organizacji społecznych. 
Fragment dziennikarskiego pamiętnika Hrynie
wicza publikuje Głos Wielkopolski. 

1. III. — 40-lecie pracy zawodowej Henryka 
J a g i e l s k i e g o i Jana C i e ś l a k a — re
daktorów Expressu Poznanskiego. 

1. III. — 40-lecie pracy dziennikarza Hen
ryka Ś m i g i e l s k i e g o — współpracownika 
prasy poznańskiej. 

III. — 20-lecie pracy w zawodzie dziennikar
skim Stanisławy G o g o ł o w s k l e j — red. 
Sztandaru Ludu. 

III. — 30-lecie działalności społecznej w pił-
karstwie red. Grzegorza A l e k s a n d r o w i 
c z a . 

PROCESY PRASOWE 
П1. — J. R. wystąpiła na drogę sądową do

magając się od RSW „Prasa" 50 tys. zł od
szkodowania za opublikowanie zdjęcia (na 
okładce Przyjaciółki) bez rzekomej jej zgody. 
Sąd przyjął, poparte dowodami, wyjaśnienia 
fotoreportera Janusza V., iż powódka w mo
mencie sporządzania zdjęcia została poinfor
mowana, iż zdjęcie może być publikowane 
w prasie. Zeznania fotoreportera potwierdził 
m. in. jej b. mąż stwierdzając, iż żona lubiła 
rozgłos i była zadowolona, kiedy jej zdjęcia 
ukazywały się w prasie. Oddalając powództwo 
sąd zasądził od J. R. na rzecz RSW „Prasa" 
700 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe pisma: 
I. — l nr Kina — miesięcznika poświęco

nego twórczości i kulturze filmowej (w miej
sce przestającego się ukazywać Kwartalnika 
Filmowego — organu Instytutu Sztuki PAN; 
ostatni nr: 4 z 1965); wyd. : Wydawnictwa Ar
tystyczne i Filmowe, red. naczelny: Jerzy 
T o e p l i t z ; w skład kolegium weszli m. in.: 
A. F o r d , Zb. К 1 а с z y ń s к i, R. K o n i -
c z e k , T. K o n w i c k i , T. Ł o m n i c k i , 
B. M i c h a ł e k , L. P i j a n o w s k i (sekr. 
red.) i A. W a j d a . Bogato ilustrowane; ce
na 1 nru 15 zł; 
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I. — 1 nr Made in Poland; wyd.: Wydaw
nictwo Handlu Zagranicznego; magazyn reda
gowany jest w dwóch wersjach językowych — 
angielskiej i rosyjskiej; 

I. — 1 nr czasopima naukowego Z dziejów 
stosunków polsko-radzieckich — studia i ma
teriały; wyd.: Zakład Historii Stosunków Pol-
sko-Radzieckich PAN; 

I. — 1 nr mieś. Horyzont; wyd. ZG ZZ Ma
rynarzy i Portowców; redaguje kolegium z red. 
nacz. Józefem O g r o d n i k i e m na czele. 
Przeznaczone dla załóg polskich statków ry
backich i handlowych oraz pracowników por
tów Wybrzeża ; 

I. — 1 nr gazety zakładowej samorządu ro
botniczego Poznańskiej Fabryki Maszyn Rol
niczych — Motowidla; red. mgr inż. Witold 
K a w e c k i ; piąta z kolei gazeta zakładowa 
w Poznaniu ; 

I. — 1 nr dwutygodnika Gazeta Sądowa 
i Penitencjarna — organ pracowników resortu 
sprawiedliwości. Pismo kontynuuje dotychcza
sowy biuletyn (do użytku wewnętrznego) — 
W służbie penitencjarnej; 

III. — 1 nr kwartalnego Biuletynu Star
gardzkiego Towarzystwa Kultury; 
Zmiana częstotliwości: 

1.1. — Gospodyni Wiejska (dotychczasowy 
dwutygodnik) została przekształcona w tygod
nik; 
Zmiana szaty graficznej: 

I. — 1 nr Wiedzy i Życia, pisma posiada
jącego 40-letnią tradycję, ukazał się w (zmniej
szonym) formacie A5, lecz powiększonej obję
tości (96 str.; poprzednio A4, 48 s.); drukowany 
w technice wielobarwnej w formie magazynu; 
Inne: 

1. I. — 1 nr Tygodnika Morskiego w nowej 
wersji; ukazujący się poprzednio od 8 lat 
jako organ Wybrzeża Gdańskiego, poświęcony 
zagadnieniom gospodarczym, rozszerzył swój 
zasięg i tematykę o zagadnienia ekonomiki 
morskiej, społeczne, kulturalne i turystyczne 

POLSKA 

Konferencje międzynarodowe agencji 
W lutym i pierwszych dniach marca od

były się w Warszawie dwie ważne konferen
cje międzynarodowe przedstawicieli agencji 
prasowych krajów socjalistycznych, których 
celem była wymiana poglądów na temat roz
woju współpracy między europejskimi krajami 
socj alisty cznymi. 

I tak w dniach 10—12 II odbyła się z ini
cjatywy polskiego CAF-u konferencja redakto
rów naczelnych agencji fotograficznych. Uczest
niczyli w niej przedstawiciele agencji praso
wych Bułgarii (BTA), Czechosłowacji (CTK), 
NRD (ADN-Zentral Bild), Rumunii (Agerpress), 
Węgier (MTI) i Związku Radzieckiego (APN 
i TASS). Na otwarcie konferencji przybyli: 
kierownik Biura Prasy КС PZPR — St. Ol
szowski i prezes RSW „Prasa" — T. Galiński. 

woj. szczecińskiego i koszalińskiego. Powię
kszona została objętość pisma z 8 do 12 ko
lumn. W związku ze zmianą profilu Tygod
nika w końcu ub. r. przestał się ukazywać 
Kurier Morski — miesięczny dodatek poświę
cony problematyce gospodarki morskiej Ku
riera Szczecińskiego. 

5. II. —• ukazał się 1 nr sobotnio-niedziel
nego wydania Gazety Zielonogórskiej w roz
szerzonej (do 10 kolumn) objętości. Nową edy
cję poprzedziła redakcyjna ankieta n. t. zawar
tości pisma. Wypowiedzi uczestników ankiety 
pokrywały się w zasadzie z opinią zespołu 
redakcyjnego. Uczestnicy ankiety proponują 
wzbogacenie publicystyki gospodarczej, spo
łecznej i poruszającej kwestie wychowawczo-
-obyczajowe. 

I. — Gazeta Robotnicza (Wrocław) powołała 
nową terenową mutację (M) obejmującą po
wiaty: milicki, sycowski, trzebnicki, wołowski 
i górowski. 

VARIA 

13. III. — w Krakowie X Ogólnopolski Kon
kurs Stenografów. I miejsce zajął niezwycię
żony w tej konkurencji Władysław C y b u l 
s k i — red. Dziennika Polskiego (350 głosek 
na minutę), IV — Władysław M a s ł o w s k i 
(Echo Krakowa) i V — Zygmunt Merta (Dzien
nik Polski). 

III. — Lublin otrzymał telefoto produkcji 
radzieckiej, dzięki któremu można w ciągu 
kilkunastu minut przekazać zdjęcia z CAF 
w Warszawie. Zdjęcia można będzie nadawać 
także z Lublina do Warszawy. 

III. — Konstruktorzy warszawskiego „Me-
troprojektu" opracowali projekt zmechanizo
wanej trasy do transportowania prasy w Do
mu Słowa Polskiego od maszyny rotacyjnej 
do rozdzielni gazet. Wykonawcą urządzenia, 
które ma być przekazane do użytku w lipcu 
br. — są Inowrocławskie Zakłady Metalowe 
Przemysłu Terenowego. Projektem warszaw
skich konstruktorów interesują się również 
Jugosłowianie. 

Red. naczelny Centralnej Agencji Fotogra
ficznej Dobrosław Kobielski poinformował ze
branych o działalności i planach agencji w za
kresie obsługi prasy krajowej i zagranicznej 
oraz omówił sprawy wykorzystania przez CAF 
serwisów nadsyłanych przez agencje z krajów 
socjalistycznych. Zarówno prelegent jak i dy
skutanci wskazywali na niedostateczną jeszcze 
współpracę w tej dziedzinie oraz na potrzeby 
ustalenia planów współdziałania na najbliższe 
lata. Postulowano zwiększenie ilości i podnie
sienie atrakcyjności wymienianych materiałów 
przeznaczanych zarówno dla prasy codziennej, 
jak też dla celów archiwalnych. 

Uczestnicy konferencji obejrzeli pokaz 
sprzętu fototelegraficznego niektórych firm 
(Muirhead z Anglii i „Heli" z NRF). Na mar
ginesie powyższej informacji warto podać, iż 
CAF dysponuje własną centralą telefoto, która 
włączona jest do światowej sieci fototelegrafii. 
Tą drogą CAF nadaje miesięcznie ok. 440 zdjęć 
i przyjmuje około 570. Jednocześnie agencja 
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ta pozostaje w kontakcie z 50 innymi agen
cjami zagranicznymi. 

W dniach od 28 II do 2 III odbyła się w War
szawie narada przedstawicieli agencji praso
wych NRD, Rumunii, Bułgarii, Czechosłowa
cji, Węgier i Polskiej Agencji Prasowej po
święcona usprawnieniu istniejącego systemu 
łączności oraz problemom redagowania wymie
nianych serwisów. W naradzie uczestniczyli 
także przedstawiciele agencji „Nowosti", TASS 
oraz „Tanjug" (Jugosławia). 

Uczestnicy narady spotkali się z kierowni
kiem Biura Prasy КС PZPR — St. Olszow
skim, który poinformował zebranych o aktu
alnych problemach politycznych i gospodar
czych Polski, (sd) 

Polsko-czechosłowacka, 
współpraca prasy technicznej 

Od trzech już lat odbywają się polsko-cze
chosłowackie narady przedstawicieli prasy 
technicznej. Ostatnio, kolejna z tych narad, od
była się w kwietniu w Zakopanem. Głównym 
tematem obrad była wymiana doświadczeń 
i rozwój wzajemnych kontaktów. 

Z interesującym referatem wystąpił czło
nek delegacji polskiej, red. D. Gajewski, mó
wiąc o roli i umiejętnościach redaktora prasy 
technicznej. Postulował on konieczność posia
dania przez tych dziennikarzy wyższych stu
diów technicznych w dziedzinie, której poświę
cona jest tematyka czasopisma. Studia tech
niczne winny być ponadto uzupełnione stu
diami i praktyką dziennikarską. 

Rola prasy technicznej rośnie, następuje 
też coraz większa jej specjalizacja. W 1925 r. 
ukazywało się w świecie 25 tys., a w 1960 — 
60 tys. tytułów. Prasa ta jest dziś ważnym 
źródłem informacji naukowo-technicznej, (r) 

MIĘDZYNARODOWE 

Rada międzynarodowa 
Doroczna sesja wiosenna Międzynarodowego 

Ośrodka Dziennikarskiego w Strasburgu pod
jęła uchwałę o powołaniu Międzynarodowej 
Rady do spraw rozwoju publicystyki nauko
wej. Ośmioosobowe gremium przygotowuje 
ukonstytuowanie Rady. Pracom przewodniczy 
Stanę Stanic (Borba), jego zastępcami są Ry
szard Doński (Agencja Robotnicza) i Werner 
Büdeler — dziennikarz zachodnioniemiecki 
(stanowisko wiceprzewodniczącego zarezerwo
wano także dla dziennikarza z ZSRR). Sekre
tarzem generalnym został Pierre de Latil (Le 
Figaro). Poza tym do gremium przygotowaw
czego należą: Earl Ubell (New York Herald 
Tribune), Björn Malmgren (Agencja TT, Sztok
holm) i J. A. Redeker (Allgemeen Dagblad, 
Rotterdam), (pd) 

20-lecie MOD 
Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy 

(IOJ) obchodziła w czerwcu 1966 dwudziestole
cie istnienia. Inicjatywa jej założenia powstała 
w czasie wojny w Londynie w Międzynarodo
wym Związku Dziennikarzy krajów Alianckich 
lub Wolnych. Kongres założycielski odbył się 
w dniach 3—8 czerwca 1946 w Kopenhadze. 
Uczestniczyli w nim przedstawiciele 21 krajów. 
W okresie rozpoczęcia „zimnej wojny", w li
stopadzie 1948, obradował Komitet Wykonaw

czy MOD w Budapeszcie, uchwalając w duchu 
zasad ONZ i UNESCO rezolucję przeciw pro
pagandzie wojennej. Gdy wkrótce potem dele
gaci domagali się zastosowania uchwały wobec 
kilku opublikowanych w Stanach Zjednoczo
nych artykułów podżegujących do wojny, de
legat amerykański Harry Martin opuścił obra
dy, zapoczątkowując tym samym rozłam. Po
wołana przez odszczepieńców w Brukseli orga
nizacja FIJ prowadzi — wbrew gołosłownym 
deklaracjom — od lat walkę przeciwko krajom 
socjalistycznym. 

Ponownie ukonstytuowana na III Kongre
sie w Helsinkach w 1950 r. IOJ nadal stoi otwo
rem dla wszystkich organizacji i indywidual
nych dziennikarzy, za wyjątkiem tych, którzy 
poświęcili się propagandzie wojennej. MOD 
jest najliczniejszą organizacją dziennikarską 
na świecie, (pd) 

Znaczenie satelitów 
telekomunikacyjnych 

Szeroki krąg czytelników prasy, słuchaczy 
radia i telewidzów nie zdaje sobie jeszcze spra
wy z tego, jak istotne zmiany w dziedzinę 
techniki masowej informacji wprowadzą sate
lity telekomunikacyjne. Jako przykład może 
tu posłużyć zwołana z inicjatywy UNESCO 
w grudniu 1965 konferencja specjalistów 20 
krajów, poświęcona przedyskutowaniu roli, 
jaką odegrać mogą satelity telekomunikacyjne 
w rozwoju oświaty, wymiany kulturalnej i in
formacji. 

Otóż na tę konferencję, którą organizowała 
Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna, do
starczono uczestnikom szczegółową dokumen
tację na temat technicznych aspektów łącz
ności kosmicznej. W tym materiale były przed
stawione możliwości zrealizowania emisji od
bieranych bezpośrednio przez indywidualne od
biorniki. A więc odbioru bezpośrednio w mie
szkaniu programów radiowych czy telewizyj
nych wysyłanych poprzez satelity. 

Prof. W. Schramm, który w Informations 
UNESCO (nr 12/65) omawia także przyszłość 
satelitów, pisze, że takie bezpośrednie przeka
zywanie nastąpi w „drugim wieku" satelitów 
telekomunikacyjnych, a ten „drugi wiek" spo
dziewany jest za 5—20 lat. Na razie żyjemy 
w „pierwszym wieku" satelitów telekomunika
cyjnych, zapoczątkowanym przez „Telstara". 

Jak wielki przewrót nastąpił już w dzie
dzinie telekomunikacji, stwierdzić można na 
następującym przykładzie: przeprowadzone 
w 1956 r. dwa anglo-amerykańskie kable pod 
Atlantykiem mogły przekazywać jednocześnie 
36 rozmów telefonicznych, ale ich łączna moc, 
mimo że były w 1956 r. ostatnim osiągnięciem 
techniki, nie wystarczyła do przekazywania 
programów telewizyjnych. Natomiast już 
pierwszy model satelity komunikacyjnego miał 
dostateczną moc dla przekazania programu 
telewizji. Kolejny satelita amerykański „Eerly 
Bird" może przekazywać programy i posiada 
jednocześnie ok. 300 linii do rozmów. Przy
gotowany „Hughes 307" będzie miał już 50 tys. 
linii telefonicznych. Oto skala zmian nastę
pujących w tej dziedzinie. 

Pisząc o jej perspektywach, prof. W. 
Schramm, zwraca uwagę, że satelity komuni
kacyjne ogromnie przyczynią się do rozwoju 
wymiany informacji. Potanią, przyspieszą, 
usprawnią ją technicznie. Np. rozmowy tele
foniczne międzykontynentalne staną się po
wszechnie dostępne. Będą z nich mogli także 
korzystać korespondenci jako z taniego i tech
nicznie sprawnego środka telekomunikacji. 
Podobnie korzystać będą mogli z możliwości 
przekazywania wiadomości telegraficznie i da
lekopisowo. 



184 INFORMACJE Z KRAJU I ŚWIATA 

Aż wreszcie s tanie k iedyś na porządku 
dz iennym, j ako zagadnienie do technicznego 
rozwiązania w p rak tyce , s p r a w a nowoczesnego 
te leau togra iu , k tó ry umieszczony na satelicie, 
będzie mógł bezpośrednio do mieszkań czy
te ln ików przekazywać gazetę, (r) 

Początki prasy europejskiej 
Pod t ak im ty tu łem zorganizowała sztok

ho lmska Bibl ioteka Kró lewska wys tawę 
w Dor tmundz ie na przełomie 1965/66 roku . 
Szczególną uwagę zwraca ły t rzy u n i k a t y : wy
dane w 1609 r. w Wolfenbüttel Avisa, ucho 
dzące wraz ze s t rasburską Relation za na js ta r 
szą gazetę świa ta ; na js ta rszy dziennik świata , 
w y d a n y w 1650 r. w Lipsku pt. Einkommende 
Zeitungen, oraz szwedzkie pismo ze stycznia 
1645 pt. Ordinari post Tijdender, k tó re ukazuje 
się do dziś — wprawdz ie pod zmienionym 
tytułem, j ako Post- och Inrikes Tidningar. (pd) 

Festiwal filmów reklamowych 
W Gottwaldowie odbył się I Międzynarodo

wy Fest iwal F i lmów Rek lamowych Krajów 
Socjal is tycznych. Regulamin przewidywał zgło
szenia fi lmów formatu 35 m m . w y p r o d u k o w a 
nych w latach 1962—1965. Ogółem zademon
s t rowano 156 filmów. Cztery główne nagrody 
o t rzymały f i lmy: 1. Concerto Glassico (CSRS), 
reż. L. R y c h m a n ; 2. Utrovi (Jugosławia), reż. 
M. Sa jko ; 3. T r a u m l a n d (CSRS), reż. B. Po-
j a r ; 4. Tranqui l lan t ia (Węgry), reż. L. Banki . 

Sukces czechosłowacki nie był n iespodzian
ką, gdyż już w la tach międzywojennych — po 
Budapeszcie i Wiedniu — wielkie f i rmy cze
skie zlecały p rodukc ję fi lmów rek lamowych . 
Ten rodzaj r e k l a m y posiada więc t a m t r a d y 
cje, zwłaszcza w dziedzinie filmów r e k l a m o 
wych a n i m o w a n y c h (tak powsta ła znana po
stać laleczki fi lmowej — pan ProKouk). 

W uzasadnieniu w e r d y k t u j u r y stwierdziło, 
że szereg k ra jowych produkcj i osiągnęło wy
soki poziom. Odnosi się to zwłaszcza do fil
mów rek l amowych NRD (jakość techniczna, 
p raca k a m e r y i montaż) oraz Węgier (nie
zwykle in teresujące , pomysłowo rozwiązane, 
a r tys tycznie dobrze w y k o n a n e filmy), (pd) 

Prasa, radio i TV w Afryce 
Według danych UNESCO pod koniec 1963 r. 

w Afryce (na południe od Saha ry , włącznie 
z Sudanem) wychodziło ogółem 231 dzienników 
o nakładzie ogólnym 3 mi l iony egz. Na ca łym 
kontynenc ie było 150 radiostacj i i 5,5 min ra 
d ioapara tów. Na drodze do dalszego rozwoju 
nadawan ia p r o g r a m ó w rad iowych istnieje wie
le przeszkód, z k tó rych główną jes t wie lka 
ilość języków i narzeczy w czarnej Afryce 
oraz różnice w poziomie k u l t u r y ludności afry
kańsk ie j . Co się tyczy cent rów telewizyjnych, 
to is tnia ły one w 13 p a ń s t w a c h af rykańskich , 
a te lewizorów było około 260 tysięcy, (sg) 

Nagroda im. Kischa 
Od tego roku wszystkie telewizje świata 

mogą się ubiegać o us tanowioną w 1963 r. 
nag rodę OIRT (Interwizja) im. E. E. Kischa. 
Nagroda będzie p rzyznawana w r a m a c h Mię
dzynarodowego Tygodnia F i lmów Dokumen ta l 
nych i Kró tkomet rażowych w Lipsku. W ro 
ku 1965 o t rzymał ją zmar ły już publ icysta 
te lewizyjny Huber t Kin tscher z Telewizji NRD 
za repor taże z Wie tnamu, (pd) 

„Złote pióro" 
Nagrodę Międzynarodowego Zrzeszenia Wy

dawców FIEJ — „Złote p ióro" , o t rzymał Ju les 
Dubois , po łudn iowoamerykańsk i ko responden t 
Tribune Press Service z Chicago, (pd) 

„Nadprodukcja" papieru 
Na r y n k a c h północnoamerykańskich i za

chodnioeuropejsk ich zaznacza się „nadproduk
cja" papieru, którego ilość w ostatnim dwu-
nastoleciu podwoiła się. Najważniejszymi wy
twórcami są następujące kraje (produkcja 
w 1000 ton) : 

kra j 

S t any Zjednoczone 
Kanada 
Japon ia 
Wielka Bry tan ia 
Związek Radziecki 
NRF 
Franc ja 
Finlandia 
Szwecja 
Włochy 
Holandia 
Norwegia 
NRD 

produkcja; 

1950 
22 108 
6 178 

871 
2 605 
1485 
1565 
1316 

768 
1 180 

538 
631 
481 
492 

1963 
35 319 
6 346 
6 380 
4 138 
3 834 
3 740 
3 002 
2 748 
2 672 
1 926 
1 113 

895 
871 

Gdy chodzi o produkcję i zapotrzebowanie 
na papier gazetowy, to w latach 1963—1965 za
pot rzebowanie wzrosło z 13,7 min t do 15,2 min t 
p rzy j ednoczesnym wzroście produkcji świa
towej z 16,5 do 17,5 min t. Tak więc zapotrze
bowanie wynos i przeciętnie tylko ok. 85% p r o 
dukcj i , wobec czego wzrasta popyt na papier 
wyższej jakości , (pd) 

AUSTRALIA 

Udana próba 
W połowie 1964 roku wydano po raz p i e rw

szy od 20 lat nowy dziennik w Australii. Re
dakcja i d r u k a r n i a macierzysta The Australian 
są w Canber ra . Matryce transportuje się sa
molo tami do Melbourne i Sydney. Z końcem 
1965 roku n a k ł a d wynosił ponad 70 tys. i w y 
kazywał tendencję zwyżkową, (pd) 

AUSTRIA 

Rada prasowa 
W lutym ukonstytuowała się Austriacka 

Rada Prasowa z prof. Walterem Pollakiem 
j ako przewodniczącym, (pd) 

Reklama 
Według danych wiedeńskiego instytutu Me

dia obse rve r , rozwój reklamy w ostatnich la
tach był nas tępu jący : 
Rek lama : 
p rasowa 
telewizyjna 
rad iowa 
p laka ty 

Z ogólnej s u m y wydatków reklamowych 
718 min szylingów, najwyższe kwoty przypadły 
na r ek lamę artykułów spożywczych (156 min), 
kosme tyków (106 min), urządzeń domowych 
(93 min). 

Komisja r e k l a m o w a przemysłu austriackie
go s twierdziła, że koszty reklamy telewizyj
nej są ok. dwukrotnie wyższe niż w Anglii 
i NRF. (pd) 

1964: 
62,5% 
22,0% 
11,5% 
4,0% 

1965: 
57,0% 
28,0% 
11,5% 
3,5% 
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BUŁGARIA 

Telewizja 
W kraju jest 173 tys. telewidzów, z czego 

40 tys. na wsi. Niedawno oddano do użytku 
największą stację przekaźnikową, zainstalo
waną na szczycie góry Botewa (2376 m). An
tena ma 77 m. Zasięg odbioru zwiększył się 
w kraju z 17°/o do blisko połowy teryto
rium, (pd) 

„Polityczna Oświata" 
Od stycznia br. wychodzi w Bułgarii mie

sięcznik Politiczeskoje Proswieszczenje (Poli
tyczna Oświata) jako organ КС КРВ. Czaso
pismo przeznaczone jest dla aktywu partyjne
go, a zarazem dla szerszego koła czytelników, 
studiujących zagadnienia marksizmu i leniniz-
mu. Najwięcej miejsca w miesięczniku zaj
mują materiały poświęcone marksistowsko-le
ninowskiej teorii i praktyce budownictwa so
cjalistycznego w Bułgarii, rozwojowi systemu 
socjalistycznego w świecie, światowemu ru
chowi komunistycznemu i robotniczemu, mię
dzynarodowej sytuacji i walce o pokój. 

„Puls" 
W nowej szacie ukazało się młodzieżowe 

czasopismo bułgarskie Puls, poświęcone za
gadnieniom literatury i sztuki. Pismo to wy
chodziło dotąd (przez trzy lata) jako dwu
tygodniowy dodatek do gazety Narodna Mla-
deż. Obecnie Puls, jako samodzielny dwuty
godnik, ma objętość 12 stronic, (mb) 

BURMA 

Zakaz edycji 
Rząd zakazał wydawania wszelkich gazet 

obcojęzycznych, znajdujących się w obcym 
posiadaniu. Tym samym uległo likwidacji 6 ga
zet indyjskich i 4 chińskie, (pd) 

CSRS 

Statystyka 
Agencja CTK opublikowała dane o rozpro

wadzaniu prasy poprzez pocztę w roku 1965. 
Przeciętnie ekspediowano dziennie 3850 tys. 
egzemplarzy dzienników i czasopism, czyli 
1710 milionów egzemplarzy w minionym roku. 
Oznacza to wzrost w stosunku do 1964 r. 
o 117 min egz. (pd) 

DANIA 

Stulecie agencji 
Agencja prasowa Ritzaus Bureau obchodziła 

1 lutego br. stulecie istnienia. Obsługuje ona 
obecnie wszystkie 63 dzienniki duńskie, radio 
i telewizję. Agencja stanowi własność (spółkę) 
całej prasy krajowej, (pd) 

FRANCJA 

„Dzienniki czasów przeszłych" 
Francuscy wydawcy potrafią wyśmienicie 

eksploatować dla swych celów prasę! Po spe
cjalnych „dziennikarskich" seriach wydawni

czych: „Kiosque" A. Collina, a szczególnie 
„Mappenmonde" R. Juliarda, omawiającej 
sprawy aktualne w sposób dziennikarski, re-
portażowo-publicystyczny, ale „trwalszy", niż. 
artykuł zamieszczony w piśmie, który niknie 
z oczu czytelnika już po ukazaniu się następ
nego n-ru, inne wydawnictwo paryskie: „Edi
tions les Yeux ouverts" sięgnęło do tej samej 
problematyki. Oto pod koniec lata w paryskich^ 
księgarniach ukazuje się równie wspaniałe, co 
oryginalne dzieło: „Dzienniki czasów prze
szłych. Wielkie wydarzenia historyczne na kar
tach 85 dzienników". 

Na całość tego ogromnego dzieła, nie ma
jącego dotąd swego odpowiednika w świato
wym edytorstwie, złożą się faksymilowe re
produkcje naturalnej wielkości 85 wybranych' 
dzienników najbardziej reprezentatywnych dla 
poszczególnych epok historycznych — od La 
Gazette T. Renaudot (1633) do France-Soir (1944). 
Wiek XVII i XVIII reprezentować będzie 12 
dzienników, okres rewolucji — 21, czasy na
poleońskie i restauracji — 23, okres II cesar
stwa i III republiki — 18; wreszcie okres oku
pacji hitlerowskiej — 11 tytułów konspiracyj
nych. 

Każdy z tych numerów przedstawiać będzie 
najgłośniejsze, najważniejsze wydarzenie swej 
epoki. I tak np. L'Aurore z 13 11898 publikuje 
znany list E. Zoli do prezydenta republiki 
„J'accuse...", Le Petit Parisien z 24 V 1883 
przynosi wiadomość o śmierci V. Hugo, La 
Revolution Sociale przypomina 10 rocznicę Ko
muny i jej znaczenie dla rozwijającego się 
ruchu robotniczego. Wśród innych przypomi
nanych dzienników znajdują się: La Gazette 
de Loret, Les Annonces, Affiches et Avis Di
vers, Le Courrier de l'Europe, L'Ami du Peuple 
(Marata), Le Journal des Jacobins, Le Tribun 
du Peuple (G. Babeufa), Le Peuple Constituant 
(Lamennais), L'Evénement (V. Hugo), Le Cri 
du Peuple (J. Vallesa), Le Tribun du Peuple 
(Lissagaray), La Patrie en Danger (Blanqui) 
i inne. Na kartach tych pism odżywają jak 
gdyby najgłośniejsze i najdonioślejsze wyda
rzenia polityczno-społeczne, naukowo-kultural-
ne Francji i Europy (m. in. Wielka Rewolucja 
Październikowa). 

Dzieło to wydawane zostaje z wielką sta
rannością, na dobrym papierze (100 g), możli
wie najczęściej zbliżonym do tego, na jakim 
dane pismo było drukowane. La Revolution 
sociale — drukowane jak wiadomo na papierze 
czerwonym — zachowuje także oryginalny 
kolor. Całość wydawnictwa (zaopatrzonego 
w ozdobne etui o formacie 37X26) uzupełnia 
komentarz i obszerne noty o pismach M. A. 
Rossela. W ijitencji wydawcy — czytelnik po
znając historyczne wydarzenia w relacji i in
terpretacji dziennikarza poznaje realia ówcze
snego życia francuskiego, felietony pisywane 
przez Eugeniusza Sue i Balzaca, notowania na 
giełdzie paryskiej, kronikę Trybunału, krytykę 
teatralną, ówczesne ogłoszenia. Wydawca do
daje: lektura pasjonującego i interesującego 
wydawnictwa pozwoli śledzić ewolucję techniki 
i stylu prasy, pozwoli wreszcie stwierdzić, iż. 
ludzie za czasów Ludwika XIII mieli te same 
troski i zadowolenia, które przed nimi stawia 
życie współczesne. 

Pomijając w tym miejscu różne refleksje 
jakie mogą" rodzić się na marginesie tego cen
nego wydawnictwa, wypadnie stwierdzić, iż 
przedsięwzięcie „Editions les Yeux ouverts" 
jest ciekawym przyczynkiem w studiach nau
kowo-badawczych nad historią prasy, kultury, 
a przede wszystkim wspaniałym i oryginalnym 
dziełem dla wszystkich zajmujących się pro
blematyką druku. 

Sylwester Dziki 
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Zmiany w czasopiśmie 
Tygodnik TV France ulega stałym prze

mianom. Założony jako gazeta telewizyjna dla 
młodzieży pt. Tele Jeunes, został obecnie 
przekształcony w magazyn pod nazwą Tele 
Dernière. Pierwszy numer pod nowym tytu
łem liczył 92 strony, w tym 8 czterobarw-
nych. (pd) 

Jubileusz „Nouvelles Littéraires" 
Ewenementem dużej miary, nie tylko na te

renie Paryża, było wydanie 30 XII ub. r. 
2000 n-ru Nouvelles Littéraires. W ciągu 43 lat 
istnienia pismo zdobyło światowy zasięg, zaś 
we Francji stało się jednym z najistotniej
szych elementów życia literackiego i kultural
nego. Numer pierwszy ukazał się 21 X 1922, 
dyrektorami wydawnictwa byli wówczas 
J. Guenne i M. Martin du Gard, redaktorem 
naczelnym — Frederic Lefevre. Obecny dy
rektor i współzałożyciel pisma Andre. Gillon 
objął kierownictwo w roku 1936, zaś red. na
czelnym jest A. Bourin (od 1962). 

W numerze jubileuszowym redakcja przed
stawiła ciekawie opracowane calendaiium 
działalności z okresu 1922—1940 i wybór tek
stów najwybitniejszych współpracowników 
z lat międzywojennych, (sd) 

Zmiana w redakcji 
Generalny dyrektor centralnego organu par

tii socjalistycznej SFIO — Le Populaire, zaj
mujący to stanowisko od połowy 1963 r. Ge
rard Jacquet, ustąpił ze względu na różnicę 
zdań z sekretarzem generalnym partii, Guy 
Molletem. Jacquet jest zwolennikiem b. kan
dydata na prezydenta Republiki, Gastona Def-
ferre'a. (pd) 

Male formaty dzienników 
Od pięciu lat ukazuje się Paris Jour (na

kład ponad 300 tys.) w formacie tabloidowym 
40X28 cm. Jesienią ub. roku przeszedł na ten 
format nowo wydany dziennik 24 Heures, a ja
ko trzecia paryska gazeta niedzielna przyjmuje 
go Parisien Libère (nakł. ok. 900 tys.). Dziennik 
ten dokonał jednak ciekawego eksperymentu: 
połowa nakładu zachowała dotychczasowy 
wielki format, połowa — dla pasażerów me
tra — przyjęła format tabloidowy. Każde wy
danie największego nakładowo dziennika pary
skiego jest więc drukowane dwukrotnie z tymi 
samymi materiałami, (pd) 

Stulecie 
Prawicowy dziennik paryski Le Figaro ob

chodzi jubileusz. Założony w 1826 г., od 16 li
stopada 1866 ukazuje się jako dziennik. Do 
najwybitniejszych pracowników redakcji nale
żeli Theodore de Banville i Charles Baudelaire; 
obecnie m. in. współpracują z Le Figaro b. am
basador Francois Poncet i prof. Raymond 
Aron. Redakcja zatrudnia ok. 300 dziennika
rzy, (pd) 

Marin nadal 
dyrektorem AFP 

Rada nadzorcza France-Presse po raz czwar
ty wybrała prezydentem i dyrektorem general
nym AFP na przeciąg trzech lat Jeana Marin. 
Na stanowiskach wiceprezydentów powtórnie 
zatwierdzeni zostali Claude Bellanger (general
ny dyr. dziennika Parisien Libère) i Jacques 
Lemoine (generalny dyr. dziennika Sud-Ouest 
z Bordeaux), (pd) 

HISZPANIA 

Nowe prawo prasowe 
W kwietniu weszła w życie nowa ustawa 

prasowa (po 909 poprawkach, wniesionych pod
czas jej trzechletniego opracowywania). W za
sadzie znosi ona cenzurę prewencyjną. 

Pierwsze posunięcia władz ujawniły już cał
kowitą fikcję nowej ustawy. Za wyekspono
wanie wiadomości o rozruchach studenckich 
ukarano wydawany w Barcelonie dziennik 
Tele-Express grzywną w wysokości 250 tys. 
pesetów (ok. 4 tys. dolarów). Nakład młodzie
żowego czasopisma katolickiego Juventad 
Obrera Catolica, donoszącego o demonstracjach 
1-majowych, został zniszczony przed przystą
pieniem do rozpowszechniania. 

Kroki te mają skłonić liberalnych dzienni
karzy i wydawców do zrozumienia nowej usta
wy prasowej jako martwej litery, (pd) 

Szkoła dziennikarska 
w Madrycie 

Założona w 1941 r. Państwowa Szkoła Dzien
nikarska w Madrycie uzyskała w 1962 r. prawa 
wyższej szkoły w stopniu akademickim. Dy
plomy uczelni dają teraz prawo używania 
oficjalnie tytułu „dziennikarza" i wpisania abi
turienta do Państwowego Rejestru Dziennika
rzy. 

Szkoła podlega resortowo Generalnej Dy
rekcji Prasy, lecz zwierzchnikiem jej jest pa
tronat, którego prezesem jest z urzędu minister 
informacji i turystyki, a jednym z wicepreze
sów — dyrektor szkoły. Obecnie funkcje dy
rektora pełni J. Beneyto, profesor uniwersy
tetu, dziennikarz z zawodu, b. dyrektor agencji 
prasowej „Dux", dyrektor Narodowego Cen
trum Doskonalenia Dziennikarzy. Szkoła jest 
instytucją autonomiczną, posiada radę składa
jącą się ze wszystkich profesorów, a na czele 
jej stoi czteroosobowy komitet. 

Studia w szkole trwają 3 lata. Program ich 
zawiera na pierwszym roku współczesną histo
rię świata i Hiszpanii, teorię informacji, orga
nizację redakcji, styl dziennikarski; na drugim 
roku — socjologia i socjografia, dogmat i mo
ralność, socjalna doktryna katolicka, technika 
dziennikarstwa prasowego i audiowizualnego 
(radio i TV), ogłoszenia; na trzecim — historia 
prasy, technika i organizacja transmisji wia
domości, prawo a informacja, ekonomiczne 
formy przedsiębiorstwa prasowego, praca re
dakcji, informacja zagraniczna. 

Prócz wykładów odbywają się raz na ty
dzień obowiązkowe dla słuchaczy wszystkich 
trzech kursów konferencje na temat „Inter
pretacja aktualności" oraz cotygodniowe ko
lokwia; ponadto seminaria i praktyczne zajęcia 
w redakcjach, drukarniach, laboratoriach foto
graficznych, studiach radia i TV. 

Warunki wstąpienia na Wyższą Szkołę 
Dziennikarską są zasadniczo takie same jak 
na uniwersytet: świadectwo maturalne i zda
nie egzaminów wstępnych. Obowiązują 3 egza
miny pisemne i jeden ustny. Egzaminy pi
semne składają się z pracy na temat zadany 
przez komisję egzaminacyjną, tłumaczenia 
z jednego z języków nowożytnych i z odpo
wiedzi na testy na temat różnych zagadnień 
aktualnych. Egzamin ustny polega na odpo
wiedziach na testy, dotyczące zainteresowań 
dziennikarskich kandydata. 

Aby otrzymać dyplom z ukończenia szkoły, 
student musi zwycięsko przejść tzw. próbę 
stopnia. Minister informacji i turystyki wy
znacza członków trybunału egzaminacyjnego, 
który nadaje stopień dziennikarza. Aspirant 
musi zdać egzamin z 2 języków obcych oraz 
teorii 1 praktyki dziennikarstwa; jeśli chodzi 
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o tę ostatnią, musi przedstawić pracę z zakresu 
dziennikarstwa na temat wskazany przez try
bunał. 

Studenci szkoły mogą korzystać (odpłatnie) 
z mieszkań i utrzymania w domach akademic
kich, (sg) 

H O L A N D I A 

Nakłady 
Statystyka nakładów dzienników ogólnokra

jowych i regionalnych przedstawiała się w ro
ku 1965 następująco (w tys. egz.): 
Dzienniki ogólnokrajowe: 
De Telegraaf (niezależny) — 316 
Het Vrije Volk (socjaldemokratyczny) — 305 
Het Parool (lewicowo-niezależny) — 209 
Algemeen Dagblad (niezależny) — 203 
De Volkskrant (katolicki) — 165 
Nieuws van de Dag (niezależny) — 128 
Trouw (protestancki) — 108 
De Tijd (katolicki) — 73 
Algemeen Handelsblad (liberalny) — 63 
Nieuwe Rotterdamse Courant (liberalny) — 57 
Dzienniki regionalne: 
Haagsche Courant, Den Haag — 130 
Nieuwsblad van keet Noorden, Groningen — 92 
De Celderlander, Nimwegen — 89 
De Stem, Breda — 74 
Limburgsch Dagblad, Heerlen — 70 
Eindhovens Dagblad, Eindhoven — 69 
Brabantsch Dagblad, Den Bosch — 66 
Rotterdamsch Niewsblad, Rotterdam — 66 
Utrechtsch Nieuwsblad, Utrecht — 65 
De Nieuwe Limburger, Limburg — 63 

(Pd) 

INDIA 

Prasa 

Ministerstwo Informacji przedłożyło dane 
za rok 1965. Aktualnie ukazuje się 514 dzienni
ków w 44 językach. 29 z nich, mających na
kład powyżej 50 tys. egz., drukuje 40% ogólne
go nakładu gazet codziennych, wynoszącego 
5,6 min egz. 72,9% dzienników ma nakład po
niżej 10 tys. Ogółem ukazuje się w Indii 8.161 
gazet, z tego przeszło 75% znajduje się w rę
kach prywatnych wydawców. 23% wydają 
rząd, partie polityczne i organizacje (najwięcej 
Partia Kongresowa — 31 tytułów, przed Partią 
Komunistyczną — 22 tytuły, których nakład 
łączny 60 tys. egz. jest jednak 3 razy większy, 
niż nakład prasy Partii Kongresowej). Naj
większym dziennikiem jest Indian Express, 
mający 310 tys. egz. nakładu. 

Przy 76% analfabetów wśród 470 min mie
szkańców, wypadało wg sprawozdania UNESCO 
za rok 1964 1,2 dziennika na stu mieszkańców. 

(Pd) 

J A P O N I A 

Kto czyta dzienniki? 
Amerykańskie czasopismo Journal of Com

munications (nr 3 z r. 1965) ogłosiło wyniki ba
dań prowadzonych przez Y. Kurodę nad czy
telnictwem dzienników w Japonii. Z badań wy
nika, że dzienniki cieszą się większą poczyt-
tiością u ludzi o przekonaniach pacyfistycz
nych, liberalnych i socjalistycznych aniżeli 

w środowiskach militarystycznych, u konser
watystów i liberalnych demokratów. Zachodzi 
więc wyraźna korelacja między czytelnictwem 
dzienników, a postępowymi przekonaniami. 

(wp) 

Szkoła dziennikarska 
w Tokio 

Pierwszą szkołą dziennikarską na poziomie 
uniwersyteckim jest wydział dziennikarstwa, 
otwarty w 1931 r. w Sophia Uniwersity w To
kio. Szczególną frekwencją cieszy się na tym 
wydziale lektorat języka hiszpańskiego, co się 
tłumaczy zarówno wysokim poziomem naucza
nia, jak i wzrostem zainteresowania w Japonii 
krajami Ameryki Łacińskiej, (sg) 

J U G O S Ł A W I A 

Nowy nadajnik 
Rozgłośnia belgradzka otrzymała w końcu 

1965 r. nowy nadajnik: w miejsce dotychcza
sowego, o mocy 200 kW, nadajnik 400 kW. 
Umożliwi on dobry odbiór radia Belgrad we 
wszystkich regionach Jugosławii. Nadajnik zo
stał skonstruowany w zakładach radiowych 
w Zagrzebiu, (r) 

Miesięcznik turecki 
W Skopje wydawane jest od kilku miesięcy 

czasopismo społeczno-literackie Sesler w ję
zyku tureckim. Miesięcznik ten, pierwszy tego 
rodzaju w języku tureckim, drukowany jest 
w nakładzie 1000 egz., a przeznaczony dla 
mniejszości tureckiej zamieszkującej Macedo
nię, (r) 

K A N A D A 

Prasa 
Nakłady prasy w 1965 r. wyniosły 956 tys. 

egzemplarzy dzienników porannych, 3.228 tys. 
egz. dzienników popołudniowych oraz 656 tys. 
egz. gazet niedzielnych, (pd) 

Sprzedaż dziennika 
Największy dziennik kanadyjski, niezależno-

konserwatywny Globe & Mail został zakupiony 
przez FP Publications Ltd. w Winnipeg, które 
stało się największym wydawnictwem praso
wym kraju. Należą do niego także gazety 
Victoria Colonist, Victoria Times, Vancouver 
Sun, Winnipeg Free Press, Lethbridge Herald, 
Calgary Albertan, Ottawa Journal oraz maga
zyn Free Press Weekly, (pd) 

K E N I A 

Likwidacja gazety 
Ze względu na trudności finansowe przesta

ła się ukazywać najstarsza gazeta Afryki 
Wschodniej — Mombassa Times, wydawana 
w języku angielskim, (pd) * 

M O N G O L S K A R L 

Rozwój dziennikarstwa 
W Mongolii przed rewolucją 1921 r. mało 

kto potrafił czytać i pisać. W 1940 r. 80% 
mieszkańców stanowili analfabeci, obecnie zaś 
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ok. 80—90°/o ludności posługuje się słowem pi
sanym. Zadecydowało to o szybkim rozwoju 
prasy po drugiej wojnie światowej. 

Pierwsza rewolucyjna gazeta mongolska 
ukazała się w Irkucku 10 listopada 1920 (dzień 
10 listopada jest obecnie dorocznie obchodzony 
jako Święto Prasy). Wydawał ją przywódca 
rewolucji mongolskiej Suche-Bator pt. Mon
golia Unen (Mongolska Prawda). Gazetę roz
powszechniano potajemnie na terenie Mongolii. 
Po rewolucji, w lipcu 1921, ukazała się w dzi
siejszym Ułan Bator Uria (Odezwa), pierwsza 
legalna postępowa gazeta mongolska. 

Jedynym dziennikiem kraju jest Unen, 
który w ubiegłym roku obchodził 40-lecie. Jest 
to organ КС Mongolskiej Rewolucyjnej Partii 
Ludowej i rządu MRL, wydawany w stuty
sięcznym nakładzie. Inne gazety centralne, to 
pismo młodzieży Saluczuudijn Unen (60 tys. 
egz.) i gazeta związków zawodowych Chudul-
mur (50 tys. egz.). Obie gazety ukazują się 
3 razy tygodniowo. W 18 okręgach ukazują 
się pisma miejscowych komitetów partyjnych 
i władz administracyjnych, w miejscowościach 
przemysłowych (np. w nowym mieście Dar-
chan) — pisma lokalne. Ogółem ukazuje się 
w kraju 30 gazet (częściej niż raz w tygodniu) 
i 20 czasopism. W redakcjach i wydawnictwach 
pracuje ponad tysiąc dziennikarzy. 

Od połowy 1957 r. działa agencja informa
cyjna MONZAME. Wydaje ona codziennie ok. 
60-stronicowy biuletyn informacji zagranicz
nych i ok. 25-stronicowy biuletyn krajowy. 
Agencja zawarła układ o wymianie informa
cji z dwunastoma agencjami zagranicznymi. 

Gdy 1 września 1934 rozpoczęła pracę roz
głośnia w Ułan Bator, było w kraju 1700 ra
dioodbiorników. Obecnie jest ich prawie 70 ty
sięcy, na 1,2 min mieszkańców. Emitowane są 
dwa programy. Wkrótce ma się przystąpić do 
uruchomienia studia telewizyjnego. 

Kadry dziennikarskie kształcą się na wy
dziale dziennikarskim, istniejącym od 1960 r. 
przy uniwersytecie w Ułan Bator, (pd) 

NOWA ZELANDIA 

Dzienniki 
Ogólny nakład 41 gazet codziennych wynosi 

981 tys. egzemplarzy. Największe ukazują się 
w Auckland: New Zealand Herald (210 tys.) 
i Star (135 tys.), następne co do nakładu 
w Wellington; są to Evening Post (98 tys.) 
i Dominion (94 tys.). (pd) 

NRD 

Dwudziestolecie VDJ 
27 stycznia obchodziło dwudziestolecie istnie

nia Stowarzyszenie Dziennikarzy NRD. Z tej 
okazji Prezydium Stowarzyszenia ustaliło pla
kietki honorowe, wykonane z porcelany mi
śnieńskiej. Plakietkę otrzymali m. in.: pierw
szy przewodniczący Stowarzyszenia Fritz Apelt, 
prof, dr Gerhart Eisler — przew. Państwowego 
Komitetu Radi#fonii, dr Georg Krausz — prze
wodniczący VDJ i prof, dr Franz Knipping — 
dziekan Wydz. Dziennikarstwa w Lipsku, (pd) 

Nowy dyrektor 
Prezydium Stowarzyszenia Dziennikarzy po

wołało na stanowisko dyrektora zawodowej 
Szkoły Dziennikarskiej Stowarzyszenia — Man
freda Seidlera, dotychczasowego docenta na 
Wydz. Dziennikarstwa w Lipsku, (pd) 

ADN 

Agencja ADN posiada własne przedstawi
cielstwa w 27 krajach (w tym 10 socjalistycz
nych) oraz przy UNESCO. Poza tym w 12 kra
jach działają stali współpracownicy — obywa
tele danych państw, (pd) 

Absolwenci dziennikarstwa 
Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu w Lip

sku wydał dotychczas 960 dyplomów absol-
wenckich na studiach stacjonarnych oraz 450 
dyplomów na studiach zaocznych. Nadano 
22 tytuły doktorskie i otwarto pierwszy prze
wód habilitacyjny, (pd) 

Ośrodek informacji 
i dokumentacji 

W lutym 1966 utworzono przy Wydziale 
Dziennikarstwa w Lipsku Centralny Ośrodek 
Informacji i Dokumentacji Dziennikarskiej. 
Jest on odpowiedzialny za planowanie, rozwój, 
koordynację i kierowanie pracą informacyjną 
i dokumentacyjną w dziennikarstwie całego 
kraju. Podstawowe zadanie Ośrodka polega 
na gromadzeniu pełnej literatury fachowej 
z NRD oraz podstawowych materiałów z za
granicy socjalistycznej i kapitalistycznej, na 
zebraniu najnowszych doświadczeń wszelkich 
dziedzin dziennikarstwa i udostępnieniu ich 
wszystkim teoretykom i praktykom. Jeszcze 
w bieżącym roku ma Ośrodek przystąpić do 
realizowania zamówień na informacje i karto
teki przedmiotowe. 

Zgodnie z uchwałą ministerialną, planuje 
Ośrodek zorganizowanie sieci punktów infor-
macyjno-dokumentacyjnych w miejscowościach 
uniwerysteckich i ośrodkach kształcenia dzien
nikarzy, przy gabinetach naukowych, archi
wach i bibliotekach różnych instytucji oraz 
redakcji. 

Materiały gromadzi się według następują
cych podstawowych grup zagadnieniowych: 

0. Nauka o dziennikarstwie (prasoznawstwo) ; 
1. Dziennikarstwo a społeczeństwo; 
2. Podstawowe metody i gatunki; 
3. Organizacja pracy redakcyjnej ; 
4. Dziennikarski proces twórczy; 
5. Środki masowego informowania; 
6. Dziennikarstwo w NRD; 
7. Dziennikarstwo poza NRD; 
8. Zawód i organizacje zawodowe; 
9. Osobistości. 
Grupy podstawowe podlegają dalszemu po

działowi według zasad dziesiętnych. Dla abo
nentów zainteresowanych tylko wybranymi 
problemami opracowano listę haseł podstawo
wych, którą uzupełni pełny zestaw haseł. Dla 
ustalenia zakresu zainteresowań, opracowano 
i rozesłano kierownictwom redakcji central
nych i okręgowych oraz rozgłośniom odpo
wiednią ankietę, (pd) 

Prenumerata pocztowa 
W 1949 r. można było prenumerować tylko 

256 tytułów prasowych. Obecnie na liście pre
numeraty pocztowej figuruje 4200 dzienników 
i czasopism, (pd) 

NRF 

Dzienniki 
Według stanu na koniec 1965 roku, ukazy

wało się 671 gazet codziennych o ogólnym na 
kładzie 20184 tys. egzemplarzy, (pd) 
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Biblioteka czasopism naukowych 
Biblioteka Wyższej Szkoły Technicznej 

W Hanowerze prenumeruje 8400 czasopism 
naukowych. 71Vo tytułów abonowanych uka
zuje się w językach obcych (1810 w języ
kach wschodnioeuropejskich, w tym 1196 
z ZSRR), (pd) 

Gazety komunistyczne 
Koła rządowe podały, że zdelegalizowana 

KPD wydaje 9 gazet tygodniowych lub dwu
tygodniowych o łącznym nakładzie 125 tys. 
egzemplarzy, (pd) 

Telewidzowie 
Z początkiem roku było zarejestrowanych 

11 379 odbiorników telewizyjnych. Oznacza to. 
że 57°/o wszystkich gospodarstw domowych po
siada telewizory, (pd) 

Prasa prawicowa 
Nakład globalny 40 tytułów ekstremistycz

nej prasy prawicowej wzrósł w roku 1965 
o 44 tys. i wynosił ogółem 227 tys. egzempla
rzy. Prawie cały wzrost przypadł najbardziej 
szowinistycznym pismom — osławionej Deut
sche National-Zeitung und Soldaten-Zeitung 
oraz organowi nowej, jawnie hitleryzującej 
partii NPD — Deutsche Nachrichten, (pd) 

Spis czasopism naukowych 
Nowy katalog niemieckich czasopism nau

kowych wymienia 1583 tytuły, czyli o 355 wię
cej niż w roku 1961. (pd) 

Mikrofilmy prasy emigracyjnej 
Archiwum mikrofilmów prasowych Biblio

teki Niemieckiej we Frankfurcie przystąpiło 
do kopiowania prasy, wydawanej przez emi
grantów antyhitlerowskich za granicą w latach 
1933—1945. (pd) 

Audycje stereofoniczne 
Od stycznia pierwszy program Südwestfunk 

nadaje na falach ultrakrótkich muzykę ste
reofoniczną, przerywaną wstawkami reklamo
wymi, (pd) 

Nowe pismo opozycyjne 
Z dużym zainteresowaniem w postępowych 

kołach zachodnioeuropejskiego dziennikarstwa 
przyjęty został w styczniu br. 1 nr miesięcz
nika Niemiecka Panorama. Na rynku wydaw
niczym NRF opanowanym przez koncerny pra
sowe (Springer), reprezentujące ugrupowania 
prawicowe, prorządowe, jest to jedyna trybu
na sił postępowych. Wydawcą i redaktorem 
hamburskiej Panoramy jest Gert von Paczen
sky, który swego czasu był zmuszony za swe 
przekonania wystąpić z koncernu Springera. 

W pierwszym numerze wydawca przedsta

wia listę współpracowników — w skład re
dakcji wchodzą znani publicyści, literaci i nau
kowcy, którzy podobnie jak G. Paczensky 
zostali swego czasu usunięci z radia, telewizji 
i z koncernu Springera: prof. Kogon, S. Haff-
ner (autor książki „Państwo SS"), R. Proske, 
Gęsta von Uexkuell, В. Engelman, Manfred 
Delling, D. Hildebrandt. Paczensky rozpoczął 
cykl artykułów pt. „Czy dziennik telewizyjny 
kłamie?", w którym odsłania kulisy preparo
wania wiadomości dla potrzeb partii politycz
nych, (sd) 

Archiwum „Spiegla" 
Zachodnioniemiecki tygodnik Die Zeit za

mieścił cykl publikacji na temat prasy nie
mieckiej. Odcinek VII poświęcono archiwum 
tygodnika Der Spiegel, słynnemu zwłaszcza 
od pamiętnej akcji policyjnej przeciwko re
dakcji, podczas której agenci policyjni nie 
mogli sobie poradzić z przeglądem olbrzymie
go zbioru dokumentacji. 

Archiwum istnieje od założenia tygodnika 
w 1957 r. i rozwijało się wraz z nim. W 1958 r. 
zaczęto mikrofilmować najważniejsze gazety 
krajowe i zagraniczne oraz te personalia, do 
których w przeciągu trzech lat nie doszedł 
żaden nowy fakt. Obecnie w archiwum zgro
madzono ok. 3 miliony wycinków prasowych 
i wskazówek co do personaliów i ok. 2,5 mi
liona w kwestiach rzeczowych. Dokumentacja 
ta umieszczona jest w skoroszytach, zajmu
jących półtora kilometra regałów w pomie
szczeniach na dwóch piętrach, obejmujących 
960 metrów kw. 

Dla celów dokumentacyjnych wykorzystuje 
się ponad 200 publikacji. Archiwum jest po
dzielone na 6 referatów, odpowiadających 
mniej więcej organizacji działów redakcyjnych: 
Zagranica, Niemcy, Gospodarka, Kultura, Mi
litaria i Sport. Wycinki gromadzi się nie we
dług zasad klasyfikacji dziesiętnej, lecz sy
stemu liczbowo-literowego. Tak np. odpowiedź 
na pytanie opisującego archiwum dziennikarza 
z Die Zeit o obecną wysokość wulkanu Etna 
znaleziono w dziale „geologia" pod hasłem 
„wulkany", termin „Etna" — symbol KW 97, 
w wycinku z 1964 roku. 

Najobszerniejszym referatem jest archiwum 
personaliów, zawierające dane o ponad 200 tys. 
osobistości. W 3,5 tys. segregatorów zgroma
dzono wszystko, co znaleziono w prasie jako 
wypowiedziane lub uczynione przez te osoby, 
względnie napisane o nich. 

Archiwum zatrudnia 31 dziennikarzy-doku-
mentalistów z uniwersyteckim wykształceniem 
oraz 30 pracowników pomocniczych. Ich za
daniem jest dostarczanie dokumentacji dla 
artykułów, pisywanych przez 120 redaktorów 
tygodnika Der Spiegel, (pd) 

Rozwój reklamy 
Ins ty tu t badan ia r e k l a m y Kapfere r i Schmidt 

w H a m b u r g u ogłosił dane o rozwoju r e k l a m y 
w la tach 1962—1965: 

Środek r ek l amowan ia 

Dzienniki 
Czasopisma 
Radio 
Telewizja 
P laka towan ie 

Razem 

W y d a t k i na r e k l a m ę 

1962 

min m a r e k 

527,0 
877,5 
55,9 

281,8 
39,7 

1 781,9 

°/o 
29,6 
49,2 
3,1 

15,8 
2,3 

100,0 

1965 

m i n m a r e k 

680,0 
1 205,5 

91,5 
470,9 
43,1 

2 491,9 

o/o 

27,3 
48,4 
3,7 

18,9 
1,7 

100,0 

(pd) 
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Jednak dzienniki 
Według rep rezen ta tywnych badań Instytutu 

Wickerta w Tübingen, vv wypadku możliwości 
korzystania z jednego tylko środka informo
wania — li!)"/.) wybra łoby dzienniki . 1H% tele
wizje. У "/o radiu i 4".'u czasopisma i lustro
wane , (pü) 

Najpopularniejsze 
Ins ty tu ty Divo i In tratest przeprowadzi ły 

badania reprezentatywne' , z k tórych wynika . 
że przeciętny mieszkaniec NRF poświecą dzien
nie 1.5 godz. na słuchanie1 radia. 1 godz. 
i 10 min. na oglądanie telewizji i ,3ii min. na 
lek turę dzienników. 

Z radia 74".n słuchają stale lub częste) wia
domości, ale tylko 21)";u odbiera p rogramy re
gionalne i iokalne. Dla telewizji odsetki' wy
noszą: !!(!"• «i za in teresowanych programami po
dającymi wiadomości i .ï-p.a p rogramami regio-
na lnymi . W dziennikach nntomiasi najpoczyt-
niejsze są doniesienia lokalne, k tórymi intere
suje sie. stale lub często t'A";« ezyfolnikow. (pil) 

Największy w NRF 
Ponad i mil iony egzemplarzy jednorazowo 

nakładu ma największy dziennik NRF -- llild-
Zeiluiu/. w y d a w a n y przez potężny копсеч'п 
Spr ingera . Ilość czytelników gazety szacowana 
jest na 10 milionów, czyli że co piąty obywa
tel NRF" jest informowany za jej pośrednic
twem. Bild-Zeituiu/ d rukowana jest w 7 du
żych zakładach polier;-; licznych w I l ambu igu . 
Kssen. Kolonii. Fi ani; furcie, Monachium. Stutt
garcie i zachodnim lici linie, a jej siei'- roz
prowadzenia liczy itz tysiące punktów sprze
daży. 

Pod względem nakładu Bild-Zeitum/ bije 
wszystkie inne dzienniki , d rukując L') 'li) razy 
więcej egzemplarzy niż najpoważniejsze, zna
ne gazety NHF, takie jak Die Welt lub Frank
furt с Allgemeine Zeitiinu. Bild-Zeit tuli) z ceną 
1") fenieow jest też dziennikiem naj lanszym. 
Drukuje ii Ö kolumn dziennie. 

Gazeta adresowana jest di/ szerokich mas 
czytelników. Wsrod odbiorców Bild-Zeitung 
tylko nieco ponad .'HP .. ma wykszta łcenie śred
nie i wyższo. Gazeta ;iest redagowana zgod
nie z zasadą wyznawana przez Spr ingera , że 
,,czytelnik niemiecki nie chce rozmyślać" . Tak 
też ijodawane sa wiadomości : i lust racje, forma 
graficzna, nagłówki, mają clo m a k s i m u m ułat
wić percepcje;. Publ icystyka jest natomiast 
ograniczona do min imum. : a rowno w prze
strzeni, jaką zajmuje1 na s t ronach gazety, jap 
i w długości poszez.i golnyoh gozyep. liez za
wiłości i subtelności myślowych podaje ona 
raczej juz gotowe cło przyjęcia tezy. 

W chaosie' informacji . w równorzędnym 
po t rak towaniu wszystkiego, co może c/.vtclnika 
zainteresować, w pomieszaniu wielkiej polityki 
z wiadomościami k rymina lnymi , nadaje sie ga
zecie pozór obiektywności . W rzeczywistości 
Bild-Zciiun<j służy polityce rządu NRF. bliska 
jest tendencjom skrajnej prawicy z jej re-
wiz.jonizmein, mi l i taryzmom, ani y komuniz
mem. W tym też duchu nddzialywuje ten 
dziennik na swych 10 milionów czytelników, (r) 

Na zjeździe- Związku Dziennikarzy w m a r 
cu br. zobrazowano nas tępującymi danymi 
stale postępującą ekspans ję ' t rustu Axcla 
Spr ingera (tab. 1) 

Koncentracje, zachodnioniomieckiej prasy 
codziennej i lustruje niemniej j a sk r awo zesta
wienie obejmujące dwa największe organizmy 
miejskie (lab. 2) 

Liczby nie tylko ukazują monopolistyczną 
pozycję Spr ingera na zachodnioniemieckim 
rynku p rasowym. Dowodzą one wyraźnie, jaką 
mrzonką jest burżuazyjna teza o „wolności 
prasy w ustroju kapitalistycznym", wolności 
prak tycznie z redukowane j na rzecz jednego 
człowieka, (pd) 

RODEZJA 

Proces 
John Pa rke r , przewodniczący Syndykatu 

Dziennikarzy Rodezyjskich stanął przed sądem 
za odmowę ujawnienia źródła informacji do 
ar tyku łu na temat możliwych konsekwencji 
ekonomicznych, j ak ie pociągnęłaby za sobą 
j ednos t ronna deklaracja niepodległości. Par
ker został aresztowany w związku z tą od
mową, izba Apelacyjna rodezyjskiego Sądu 
Najwyższego uniewinniła dziennikarza. Brytyj-
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skie stowarzyszenie dziennikarzy wysłało list 
protestacyjny na ręce lana Smitha, szefa par
tii rządzącej, domagający się, by pozwolono 
spokojnie pracować dziennikarzom rodezyj-
skim. List pozostał bez odpowiedzi, (ja) 

Zaostrzenie cenzury 
Rząd upoważnił cenzorów do dowolnego 

zmieniania tekstów i tytułów prasowych oraz 
publikowania ich na innym miejscu gazety, 
niż to przewidywała redakcja, (pd) 

RUMUNIA 

Rozwój telewizji 
W 1965 roku przemysł telewizyjny wypro

dukował 100 tys. odbiorników. Co dziesiąta 
rodzina w kraju posiada telewizor, (pd) 

STANY ZJEDNOCZONE 
Gazeta-gigant 

Mając 20 lat, kupił Adolph Ochs w 1878 roku 
za 250 dolarów zadłużoną gazetę Chattanooga 
Times. W 1896 r. nabył New York Times, dru
kującą dziennie zaledwie 9 tys. egzemplarzy; 
konkurencyjny Journal drukował wówczas 
300 tysięcy. New York Times przynosił tygod
niowo przynajmniej tysiąc dolarów straty. 

Ochs zmienił całkowicie charakter dzien
nika. Przede wszystkim dostosował go do in
teresów świata gospodarczego (publikował co
dziennie listę kupców przybywających do No
wego Jorku). Raz w tygodniu zamieszczał 
recenzje książkowe, wprowadził niedzielny do
datek ilustrowany. W winiecie New York 
Times umieścił slogan: All the News That's 
Fit to Print — Wszystkie wiadomości godne 
drukowania. 

Gdy w 1898 roku przy nakładzie 25 tys. 
egzemplarzy mógł obniżyć cenę z trzech do 
jednego centa, uzyskał w ciągu trzech lat czte
rokrotny wzrost nakładu, który przekroczył 
sto tysięcy. 

Ochs był wydawcą dziennika do swej śmier
ci w 1935 roku. Testamentem przekazał pismo 
rodzinie. Obecnie od 1963 r. wydawcą jest jego 
wnuk, Arthur „Punch" Ochs-Sulzberger. 

Dziennik drukowany jest w ponad 700 tys. 
egzemplarzy i rozpowszechniany najszerzej 
z wszystkich gazet codziennych w USA. Po
siada wręcz horrendalne rozmiary; największe 
wydanie, datowane 17 października 1965, liczyło 
946 stron i ważyło ok. 3,5 kg. Wydania nie
dzielne ważą przeciętnie 2 kg. 

Pismo zamieszcza liczne „tasiemce" — np. 
bez skrótów publikowane są teksty wszystkich 

konferencji prasowych prezydenta USA. W ca
łości wydrukowano także słynny raport War
rena (296 tys. słów) w sprawie zabójstwa prez. 
Kennedy'ego. W zasadzie New York Times 
utrzymuje charakter nadany przez Adolpha 
Ochsa: jest pismem „wielkiego byznesu" i fi-
nansjery nowojorskiej. Przeciętnie 10 stron za
wiera informacje banko wo-giełdowo-przemy-
słowe. 

Rok 1964 przyniósł najwyższy czysty zysk: 
2 miliony 669 tys. dolarów. Stanowiło to ok. 
2°/o wpływów brutto, na które złożyło się 
31 min doi. ze sprzedaży dziennika i ponad 
100 min doi. z ogłoszeń reklamowych. Inse-
raty zajęły w roczniku 1964 aż 67,7 milionów 
wierszy normalnego składu gazety, ale — jak 
widać — interes był intratny i stanowił pod
stawę rentowności pisma. Nic dziwnego — przy 
cenie 5,5 tys. dolarów za całostronicowe ogło
szenie (w wydaniu niedzielnym nawet 7 tys. 
dolarów). Na dobro pisma trzeba jednak za
znaczyć, że nie drukuje ono ogłoszeń bezkry
tycznie. Przeredagowuje się teksty, głoszące 
jednorazową wyjątkowość; np. „najlepszą oka
zję" zmienia się w „jedną z najlepszych" itp. 

Roczny koszt produkcji New York Times 
dochodzi do 135 min dolarów. Na papier i druk 
wydatkowuje się 38 milionów, o 10 milionów 
więcej na uposażenia personelu i honoraria. 
Ale też w dzienniku tym pracują... 1003 osoby! 
Sama centrala nowojorska zatrudnia 355 re
daktorów, 28 dziennikarzy tworzy oddział 
w Waszyngtonie, 44 pracuje na stałych etatach 
korespondentów zagranicznych. 

W ankietach rozpisywanych wśród kapi
talistycznych prasoznawców i dziennikarzy, 
kreuje się często New York Times jako naj
lepszy dziennik świata. Jedno jest pewne: jest 
to największy dziennik na świecie, (pd) 

Ujemny bilans 
Dzienniki nowojorskie mają niewesołe per

spektywy. Jak stwierdził Walter Thayer z New 
York Herald Tribune podczas dyskusji z przed
stawicielami redakcji i związków zawodowych, 
z sześciu dzienników nowojorskiego City tylko 
dwa przynoszą zyski, jeden ma bilans mniej 
więcej zrównoważony, trzy pozostałe przyno
szą straty. Od 1950 roku dzienniki straciły 23% 
nakładów w dniach powszednich i 37%i w nie
dziele. W najbliższej przyszłości fuzje wydają 
się być nieuniknione, (pd) 

Analiza czytelnictwa 
Instytut Alfred Politz Media Studies przed

łożył z końcem ub. roku pierwszą analizę czy
telnictwa czasopism w USA. Objęła ona czytel
ników 112 tytułów. Przebadano 8.156 osób 
w wieku od 10 lat. Dla największych czaso
pism uzyskano dane (w milionach): 

Better Homes & Gardens 
Family Circle 
Good Housekeeping 
Ladies' Home Journal 
Life 
Look 
McCall's 
Reader's Digest 
Redbook 
Saturday Evening Post 
Time 
Women's Day 

sopisma 

is 

Ogółem 
czytelników 

23 124 
19 763 
19 182 
18 093 
39 378 
36 902 
27 138 
46 312 
12 053 
29 838 
18 230 
16 032 

W t y m : 

mężczyzn 

6 425 
3 588 
3 5S6 
3 859 

20 194 
18 196 

5 410 
20 707 

2 271 
15 059 
10 174 
2 079 

k o b i e t 

16 699 
16 175 
15 586 
14 234 
19 184 
18 706 
21 728 
25 605 

9 782 
14 779 

8 056 
13 953 

(pd) 
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Najważniejsze „stories" 
Associated Press rozpisała wśród swych 

abonentów ankietę na temat najważniejszej 
„story" w 1965 roku. Na pierwszym miejscu 
wymieniono, podobnie jak rok wcześniej, woj
nę w Wietnamie. Na dalszych miejscach wy
liczono : 

— zamieszki murzyńskie w Los Angeles, 
— ustawodawstwo rządu Johnsona, 
— przerwę w dostawie prądu do północnych 

.Stanów, 
— loty Gemini, 
— marsz protestacyjny w sprawie praw 

obywatelskich w Selmie, 
— kryzys w Dominikanie, 
— śmierć Winstona Churchilla, 
— wizytę papieża w Nowym Jorku, 
— wojnę między Indią i Pakistanem, (pd) 

„Przeciętny" dziennik 
Prof. Raymond Simon z Uniwersytetu Sy

racuse rozpisał ankietę wśród dzienników 
amerykańskich poszczególnych Stanów, któ
rych nakłady oscylowały dokładnie w środku 
między najwyższym i najniższym. Z otrzyma
nych 38 odpowiedzi wynikł następujący opis 
typowego „przeciętnego" dziennika: Jest to 
gazeta wieczorna o nakładzie 13 tys. egzem
plarzy, ukazująca się bez konkurencji lokal
nej, zatrudniająca 39 pracowników. Redakcję 
tworzą redaktor prowadzący, redaktor działu 
kobieco-towarzyskiego, redaktor sportowy oraz 
dwóch reporterów. Poza tym do załogi należy 
kierownik ogłoszeń, kierownik kolportażu 
i często pracownik zajmujący się ogłosze
niami drobnymi, (pd) 

Strajk prasowy 
w Porto-Rico 

Portorykański dziennik El Mundo przestał 
się ukazywać na skutek strajku dziennikarzy 
i drukarzy, który rozpoczął się z końcem 
1965 r. i trwa przez szereg miesięcy. Porto
rykański Związek Prasy oświadczył, że „strajk 
jest kampanią, mającą na celu wyjaśnienie 
największemu potentatowi prasy portorykań-
skiej, że członkowie Związku nie zgadzają się 
na pracę za wynagrodzeniem i w warunkach 
lat trzydziestych." (ja) 

Przyszłość mass media 
David Sarnoff, prezydent wielkiej firmy 

elektronicznej Radio Corporation of America 
przemawiając do amerykańskich fachowców 
reklamowych wyraził przekonanie, że w nie
zbyt dalekiej przyszłości prasa, radio i tele
wizja połączą się w jednolity system maso
wego komunikowania. Sarnoff wskazał, że już 
obecnie dzięki mikrofalom, satelitom teleko
munikacyjnym i kablom wysokiej częstotli
wości dokonuje się przekazywanie dźwięku, 
obrazu i tekstu tym samym systemem. Prze
widuje on wytworzenie wszechstronnego apa
ratu obrazowego, złączonego z dźwiękowym 
i powielającym urządzeniem, które umożliwi 
skopiowanie i utrwalenie każdej informa
cji, (pd) 

Prasa finansowana przez CIA 
Poczynając od dnia 26. IV. 1966 The New 

'York. Times opublikował w kolejnych nume
rach serię obszernych artykułów o działalności 
amerykańskiej agencji wywiadowczej CIA. 
W trzecim artykule mowa jest o powiązaniu 
prasy z CIA. 

Niektóre gazety, wydawcy magazynów, 
autorzy oraz uniwersytety korzystają z dotacji 

CIA. Agencja popiera finansowe liberalne orga
nizacje intelektualistów oraz ich wydawnictwa. 

„...Encounter — znane antykomunistyczne 
czasopismo intelektualistów drukowane w ję
zyku hiszpańskim, niemieckim i angielskim 
było przez dłuższy okres — chociaż obecnie 
nie jest — na utrzymaniu CIA. Fundusze do
starczane były różnymi drogami, które nigdy 
nie zostały publicznie ujawnione..." (am) 

„Masscomm" 
Tym pogardliwym nieco skrótem od „mass 

communication" określają amerykańskie środ
ki masowego przekazu autorzy krytycznej oce
ny prasy, radia i telewizji USA opublikowanej 
ostatnio przez Republic's Center for the Study 
of Democratic Institutions. 

„...Środki przekazu upodabniają się coraz 
bardziej do cyrku, będącego dodatkiem do 
chleba obiecywanego przez Wielkie Społeczeń
stwo..." — czytamy w tym opracowaniu. 

Autorzy proponują powołanie komisji, któ
ra by co rok oceniała działalność instytucji 
prasowych. Pomysł ten został wysunięty 
i ostro skrytykowany przez prasę przed 20 la
ty, (am) 

Kolor 
Odbiorca otrzymuje coraz więcej informa

cji... wielobarwnych. Z początku br. ponad 
5,5 min gospodarstw domowych posiadało tele
wizory przystosowane do odbioru wizji kolo
rowej. 1.042 dzienniki (docierające do ponad 
90% rodzin) stosują druk przynajmniej dwu-
barwny, a przeszło połowa z nich posiada wy
posażenia dla druku wielobarwnego. 1.400 dzien
ników drukuje kolorowe wkładki. Mimo tego 
uważa się, że stosowanie koloru tkwi jeszcze 
w powijakach, (pd) 

Rekordy reklamowe 
Biuro reklamowe ANPA ustaliło, że w 1965 r. 

wpływy dzienników z tytułu reklamy wyniosły 
4,4 miliardy dolarów i pobiły rekord z roku 
poprzedniego o 6,5°/o. Wpływy reklamowe z ga
zet codziennych są równe sumie, uzyskanej 
z reklamy przez czasopisma, telewizję i radio
fonię łącznie. 

Po raz jedenasty z rzędu przoduje w ilości 
zamieszczonych materiałów reklamowych Los 
Angeles Times (nakład 838 tys., w niedziele 
1.174 tys. egz.). Po raz pierwszy przekroczył 
ten dziennik granicę stu milionów wierszy 
ogłoszeniowych — o 1,4 miliona wierszy. Tym 
samym padł „rekord" z roku 1964, przekro
czony o 8,3 min wierszy. 

New York Times, zajmujący drugie miejsce, 
miał aż o 32,8 min wierszy ogłoszeniowych 
mniej. Na wynik ten wpłynął jednak ujemnie 
strajk drukarzy, podczas którego dziennik nie 
ukazywał się przez 24 dni. 

Ekspert gospodarczy Ch. Y. Young szacuje, 
że wydatki reklamowe wyniosły w 1965 r. po
nad 15 miliardów dolarów. Oznaczałoby to 
wzrost o 6,1% w stosunku do roku 1964 — czyli 
wzrost prawie równy zwiększeniu globalnego 
dochodu narodowego, (pd) 

Zyski 
Wydawnictwo Time Inc. uzyskało w 1965 r. 

ponad 33,5 min dolarów czystego zysku. Wpły
wy za ogłoszenia w czasopismach Life, Time 
oraz Fortune wyniosły 232 min dolarów — o 7% 
przekraczając wpływy z r. 1964. (pd) 

Gazeta podmiejska 
Srebrny jubileusz obchodził założony przed 

25 laty przez małżeństwo Guggenheimow News-
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day, wydawany dla nowojorskiego przedmie
ścia Long-Island. Obecnie nakład jego wynosi 
415 tys. egz., a wśród popołudniówek zajmuje 
on 8 miejsce w Stanach co do objętości części 
ogłoszeniowej, (pd) 

Sprzeczne dane 
Biuro kontrolne ABC podało, że w 1965 r. 

ilość dzienników powiększyła się w porówna
niu z rokiem poprzednim o 43 i wynosiła 1.694 
tytuły. Ich ogólny nakład osiągnął 60,6 min 
egzemplarzy, czyli o milion więcej. Gazet nie
dzielnych wydawano 566 (o 3 więcej). Ich na
kład wynosił 49 min egzemplarzy (wzrost o pół 
miliona). 

Inne dane zawiera 98 rocznik księgi adre
sowej, wydawanej przez agencję reklamową 
N. W. Ayer & Sons. Podano, że ukazywało się 
1.846 dzienników o nakładzie 60,4 min egz. 
(wzrost o 3 tytuły i 400 tys. egz. w porównaniu 
z rokiem 1964). Gazety niedzielne miały liczyć 
48,4 min egz. przy wzroście o 67 tys. 

Jak z tego wynika, także w USA nieprecy
zyjnie zalicza się gazety do różnych typów 
i niedokładnie prowadzi statystykę, (pd) 

SZWAJCARIA 

Komuniści w stowarzyszeniu dziennikarzy 
44 delegatów kantonów francuskiej Szwaj

carii przegłosowało przeciw 31 delegatom przy
jęcie dziennikarzy komunistycznych do Szwaj
carskiego Związku Prasowego. Od 1954 roku 
dziennikarze komunistyczni nie posiadali pra
wa przynależności, (pd) 

SZWECJA 

Likwidacja dziennika 
Po 77 latach ukazał się 27 lutego ostatni nu

mer codziennego pisma socjaldemokratyczne
go, Stockholms Tidningen. Ostatnia strona była 
niezadrukowana poza słowem „koniec". Przy
czyną likwidacji były straty finansowe, wywo
łane zmniejszeniem ogłoszeń. Gazeta, która 
w 1955 roku miała 181 tys. nakładu, drukowała 
ostatnio jedynie 132 tys. egzemplarzy. 

W ciągu powojennego dwudziestolecia ule
gło w kraju likwidacji 60 dzienników, (pd) 

TUNEZJA 

Debit 
Zakaz kolportażu francuskich gazet Carre

four, Paris-Jour, Le Parisien Libère, l'Aurore 
oraz Paris-Presse, wydany w 1961 roku, został 
zniesiony, (pd) 

WENEZUELA 

Na uniwersytecie w Caracas 
Na fakultecie nauk humanistycznych uni

wersytetu im. Andres Bello w Caracas, stolicy 
Wenezueli, istnieje od 1961 r. wydział dzienni
karski z czteroletnim kursem studiów. W 1965 r. 
studiowało dziennikarstwo 204 słuchaczy oboj
ga płci. W końcu 1965 r. odbyła się pierwsza 
promocja abiturientów wydziału, który ukoń
czyło 23 słuchaczy, (sg) 

WIELKA BRYTANIA 

Nakłady gazet londyńskich 
Brytyjskie biuro kontroli nakładów ABC 

opublikowało dane za drugie półrocze 1965, we
dług których nakłady londyńskich dzienników 
i gazet niedzielnych nadal wzrastały i wyno
siły w tys. egzemplarzy: 
News of the World — 6176 
People — 5538 
Sunday Mirror — 5082 
Daily Mirror — 5019 
Sunday Express — 4190 
Daily Express — 3987 
Daily Mail — 2274 
Daily Telegraph — 1337 
Sunday Times — 1290 
Sun — 1274 
Evening News — 1238 
Daily Sketch — 844 
Evening Standard — 662 
The Guardian — 270 
Sunday Citizen — 233 

(pd) 

Automaty telewizyjne 
W Londynie wprowadzono eksperymental

nie automaty telewizyjne. Około 2500 telewizo
rów w dwóch dzielnicach podłączono do auto
matów, w które wrzuca się monety. Po wrzu
ceniu odpowiedniej wartości odbiornik wy
świetla specjalny program, (pd) 

Jubileusz 
Najstarsze pismo Anglii — London Gazette, 

obchodziło 300 lat istnienia. Założone w 1665 r. 
jako pismo królewskie pt. Oxford Gazette, po
siadało monopol informacyjny dla kraju, (pd) 

„The Times" zmienia 
pierwszą stronę 

Począwszy od 3 maja londyński The Times 
zamieszcza na pierwszej stronie wiadomości 
zamiast ogłoszeń — jak to było w zwyczaju od 
założenia pisma w 1785 roku. Wprowadzi się 
także obszerny dział poświęcony sztuce, roz
szerzy się problematykę kobiecą i wprowadzi 
coś w rodzaju stałej rubryki plotek rządo
wych. 

Zmiany te mają zapobiec dalszemu spadko
wi nakładu, który zmalał w ciągu ostatnich 
5 lat o 7 tys. egzemplarzy, (am) 

Nowa popołudniówka 
Angielski „król prasowy" Roy Thomson 

założył w Burnley nowy dziennik wieczorny, 
kontynuując zakładanie tego typu gazet w tych 
częściach Anglii, które dotąd miały tylko pra
sę poranną. Koncern Thomsona posiada obec
nie 120 dzienników w Anglii, Kanadzie, USA 
i innych krajach, (pd) 

Zysk mimo 
zmniejszenia ogłoszeń 

Koncern prasowy Beaverbrooka uzyskał mi
mo lekkiego spadku wpływów z ogłoszeń czy
sty zysk 1,43 min funtów za rok budżetowy 
1964/65. 52,3"/o zysku pochodzi ze sprzedaży, 
46,1% stanowiły wpływy z ogłoszeń. Koszty re
klamy własnej wyniosły l,3°/o. (pd) 

Wydatki na reklamę 
Nowy rekord wydatków reklamowych padł 

w roku 1965. Według zestawienia Advertiser's 
Weekly, ogółem wydatkowano 579,1 min fun
tów, (pd) 

13 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Druk wielobarwny 
Fi rma Colorflor wynalaz ła nową t echn ikę 

ro tacyjnego d ruku wie lobarwnego, 25 razy 
szybszego od dotychczasowej . F a r b y d r u k a r 
skiej nie nak łada się na płytę , lecz rozprowa
dza poprzez nią; p łyta jest gęsto dz iurkowa
na — na 1 cal kw. p rzypada ponad 10 tys . dziu
rek. Według informacj i , d r u k wie lobarwny do
k o n y w a n y równocześnie (w technice typogra 
ficznej lub offsetowej) wychodzi czysto, (pd) 

Nakłady 
Nakłady sprzedanej w 1965 r. p r a sy w po

równan iu z rok iem poprzednim wykazywa ły 
spadek, k tó ry zaznaczył się szczególnie w lon
dyńskich dziennikach p o r a n n y c h i popołudnio
wych. Oto dane zestawione przez IPA Reader 
ship Survey (w tys . egz.): 
Dzienniki poranne 
Daily Mirror — 15 0G1 (— 191) 
Daily Express — 12 169 (— 616) 
Daily Mail — 6584 (—54) 
Sun — 4739 (— 575) 
Daily Telegraph — 3279 (— 53) 
Daily Sketch — 3035 (— 183) 
Daily Record — 1436 (—215) 
The Guardian — 948 (— 15) 
The Times — 876 (— 42) 
Financial Times — 518 (— 36) 
Popoludniówki londyńskie 
Evening News — 3576 (— 312) 
Evening Standard — 1660 (— 126) 
Gazety niedzielne 
News of the World — 16 300 (— 310) 
People — 15 767 (+ 68) 
Sunday Mirror — 13 439 (— 2) 
Sunday Express — 10 484 (— 590) 
Sunday Post — 4178 (+ 123) 
Sunday Times — 3475 (I 99) 
Observer — 2212 (+ 353) 
Sunday Telegraph — 2102 (— 71) 
Sunday Mail — 1992 (— 16) 
Sunday Citizen — 628 (— 186) 
Tygodniki popularne 
Radio Times — 12 683 (— 1610) 
TV Times — 9436 (— 1440) 
Reveille — 5612 (— 492) 
Weekend & Today — 4840 ( т 45) 
Weekly News — 3136 (+ 168) 
Tit-Bits — 2785 (— 662) 
Punch — 1028 (— 174) 
The Universe — 942 (— 73) 
Parade — 874 ( !- 81) 
Christian Herald — 375 (— 40) 
The Listener — 349 (— 157) 

(pd) 

Uniwersytet radiowo-telewizyjny 
Specjalny rządowy komite t doradczy przed

stawił ostatnio w Anglii pro jekt zorganizowa
nia radiowo-telewizyjnego uniwersy te tu , k ie ro
wanego i f inansowanego przez rząd. „Biały 
zeszyt" , zawierający projekt , nie wzbudził en
tuzjazmu. Kry tycy zarzucają, że zreal izowanie 
tego planu nie zaspokoiłoby najpi lniejszych 
potrzeb i nie wypełni ło l icznych luk, istnieją
cych we współczesnym systemie formalnego 
wykszta łcenia w Anglii. Neu; Statesman kwe 
st ionuje słuszność koncen t rowan ia wys i łków 
na grupie młodzieży, k tó ra nie ukończyła s tu
diów wyższych. P i smo wskazuje na pot rzebę 
podnoszenia — przy pomocy rad ia i telewizji — 
kwalif ikacji i uak tua ln i an ia wiedzy lekarzy, 
pielęgniarek, techników, udzielania pomocy lu
dziom, k tórzy zmieniają zawody itd. Sugeruje 
też potrzebę budowan ia lokalnych oś rodków 
nauczania za poś redn ic twem rad ia i telewizji, 
na wzór istniejącego oś rodka telewizyjnego na 
uniwersytec ie w Leeds, {ja) 

WŁOCHY 

Likwidacja „II Mondo" 
Po 17 la tach edycji z l ikwidowano lewicowo-

l ibera lny tygodnik II Mondo. W osta tnim wy
daniu z 3 m a r c a br . redakc ja stwierdziła, że 
koncen t rac ja gospodarcza uniemożliwia wyda
wanie p isma przez małą g rupę niezależnie na 
s tawionych osób. (pd) 

ZRA 

Nowa instytucja 
Czołowe wydawnic twa — Al A h r a m i A k h b a r 

el Yom u tworzy ły nową ins ty tuc ję pod nazwą 
United Arab Press . Ma się ona zająć urzeczy
wis tn ieniem szeregu pro jek tów prasowych. Nie 
wpłyn ie to j ednak na dotychczas w y d a w a n e 
przez obie ins ty tucje ty tuły , wśród k tó rych 
znajdują się czołowe dzienniki Al Ahram o raz 
Al Akhbar. (pd) 

ZWIĄZEK RADZIECKI 

VI plenum Zw. Dziennikarzy 
W dniach 21—22. XII. 1965 odbyło się w Mo

skwie VI P l e n u m zarządu Związku Dziennika
rzy ZSRR. W pracach jego, prócz członków 
zarządu i komisj i rewizyjnej , wzięli udział r e 
dak to rzy cen t ra lnych oraz obwodowych gazet 
i czasopism, k ie rownicy fakul te tów i ka t ed r 
dz iennikars twa , przedstawiciele minis ters twa 
wyższego i średniego szkolnictwa Związku Ra
dzieckiego. 

P l enum omówiło nas tępujące re fera ty : se
k re ta rza zarządu związku, generalnego dyrek
tora agencji TASS, D. Gor iunowa ,,C zada
niach dz iennikarzy radzieckich w związku 
z p rzygotowaniami do XXIII Zjazdu KPZR", 
sekre ta rza zarządu związku, dra n a u k filolo
gicznych, r edak to ra Raboczej Gaziety E. Ła-
zebnika „O rozwoju mis t rzostwa w prasie ra
dz ieckie j" i wreszcie przewodniczącej Ws/.cch-
związkowej Komisj i do pracy z młodymi dzien
n ika rzami i p rzygotowania kadr , członka ko
legium redakcyjnego gazety Izwiestia L. Iwa-
nowej ..O przygotowaniu k a d r dz iennikarskich 
w un iwersy te tach pańs twowych" . 

W dyskus j i n a d re fe ra tami wzięło udział 
około 30 uczes tn ików plenum. Zwracała uwagę 
ostra k r y t y k a treści rad iowych i te lewizyjnych 
p r o g r a m ó w oraz żądanie podwyższenia kwal i 
fikacji dziennikarzy, pracujących w radio i TV. 
Wysunię te zostało także żądanie reformy wa
r u n k ó w przy jmowania kandyda tów na wydzia
ły dz iennikarsk ie oraz reformy p rogramów na
uczania na tych wydziałach. Zwrócono także 
uwagę na n iedosta teczne przygotowanie foto-
koresponden tów i żądano utworzenia ka ted ry 
fotografiki. 

P l e n u m powzięło następujące uchwały : 
1. Zarząd Związku oraz zarządy organizacji 

t e renowych obowiązane są dbać o stałe pod
noszenie przez dziennikarzy mis t rzostwa oraz 
podnoszenie ideowo-poli tycznego i l i terackiego 
poziomu p r a s y radzieckie j . 

2. Zobowiązuje się sekre ta r ia t zarządu do 
uporządkowania organizacji k o n k u r s ó w na n a j 
lepsze prace dz iennikarzy . P l e n u m uważa przy 
t y m za celowe us tanowienie 10 wszechzwiązko-
wych corocznych nagród za naj lepsze prace 
dz iennikarsk ie . 

3. Sekre ta r ia t ma rozpatrzeć sp rawę s two
rzenia naukowego cen t rum przy wydziale 
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dziennikarskim uniwersytetu moskiewskiego 
i Związku Dziennikarzy ZSRR. 

4. Polecono sekretariatowi, aby opracował 
i omówił z Komitetem do spraw prasy i Ko
mitetem do spraw radia i TV konkretne za
gadnienia organizacji dokładnego systemu pod
wyższenia kwalifikacji pracowników prasy, ra
dia i TV oraz fotoreporterów. 

5. Polecono sekretariatowi i redakcji So
wietskoj Pieczati rozpatrzeć zagadnienie wy
dawnictwa „Biblioteki Dziennikarza", obejmu
jącej książki i broszury z zakresu teorii i prak
tyki dziennikarstwa. 

6. Polecono sekretariatowi rozpatrzenie spra
wy przywrócenia przy Centralnym Domu 
Dziennikarza istniejącego dawniej „Gabinetu 
prasy". Takie gabinety powinny być zorgani
zowane i w poszczególnych republikach związ
kowych. 

7. Powzięto uchwałę o podniesieniu wy
kształcenia dziennikarzy i polecono sekreta
riatowi zwrócić się do Ministerstw Wyższego 
i Średniego Wykształcenia ZSRR i poszczegól
nych republik związkowych z prośbą o rozpa
trzenie tej uchwały, (sg) 

Minister łączności o TV 
W wywiadzie udzielonym korespondentowi 

Sowietskoj Pieczati minister łączności ZSRR 
N. Tałyzin oświetlił działalność radzieckiej TV 
w 1965 roku. Podajemy w skrócie treść oświad
czenia ministra: 

Zaplanowane było, że w 19(55 r. w Związku 
Radzieckim będzie pracować 160 potężnych cen
tralnych i translacyjnych stacji. Faktycznie 
jednak w końcu roku pracowało 181 central
nych, a prócz tego około 400 retranslatorów 
małej mocy. W kraju jest obecnie 16 milionów 
telewizorów. Strefa dokładnego odbioru pro
gramu telewizyjnego obejmuje terytorium 
z ludnością 100 milionów. Działające obecnie 
telecentry znajdują się w stolicach republik 
związkowych i wielkich centrach przemysło
wych. 

W 1966 r. będą budowane dalsze centra TV 
i potężne retranslatory, a także będą konty
nuowane prace nad organizacją w wielu mia
stach audycji TV w drugim programie. Istnieje 
projekt nadawania bezpośrednich audycji z Mo
skwy do Taszkientu. Ałma-Aty, Frunze i Du-
szanbe. Będzie można również oglądać w Mo
skwie programy tych stolic republikańskich. 

(s<7) 

Kombinat drukarski 
Komisja państwowa przeprowadziła odbiór 

pierwszej części Czechowskiego kombinatu 
Głównego Zarządu Poligraficznego Komitetu 
do spraw prasy przy Radzie Ministrów ZSRR, 
przeznaczonego do druku wydawnictw perio
dycznych (prócz dzienników). To najnowsze 
przedsiębiorstwo poligraficzne, zlokalizowane 
pod Moskwą, wypuściło w świat w styczniu br. 
pierwszą swoją produkcję. 

„Zdolność wytwórcza uruchomionej części 
kombinatu wynosi 400 milionów arkuszy rocz
nie —• zakomunikował w rozmowie z korespon
dentem Sowietskoj Pieczati dyrektor kombina
tu tow. Zanin. — W styczniu drukowaliśmy już 
42 czasopisma, wypuszczone przez wydawnic
twa „Medicina". ..Kołos". „Transport", „Mo-
łodaja Gwardia" i ..Fizkultura i Sport". Od 
marca będziemy drukować dwutygodnik Ro-
man-Gazieta. W końcu roku będziemy wypusz
czali w świat jakieś 80 tytułów różnych czaso
pism." 

Kombinat posiada najnowocześniejsze ma
szyny i urządzenia poligraficzne, a pomiesz
czenia pierwszej, uruchomionej w styczniu czę
ści, zajmują przestrzeń ponad 40 tys. metrów 
kwadratowych, (sg) 

Fotokronika TASS 
Jednym z działów informacji TASS jest Fo

tokronika, rozsyłająca około 2 milionów klisz 
do redakcji 3110 gazet, abonujących Fotokroni-
kę. Większość abonentów stanowią redakcje 
małych, prowincjonalnych, rejonowych i za
kładowych gazet, otrzymujących 50—80 klisz 
miesięcznie. Tematem zajęć Fotokroniki są 
przede wszystkim sprawy krajowe, (sg) 

Nagrody 
Komitet stałej Wystawy Osiągnięć Gospo

darki Narodowej w Moskwie nagrodził dyplo
mami uznania grupę gazet, wystawiających 
w pawilonie Sowietskaja Pieczat' w 1965 r. Dy
plomy pierwszego stopnia otrzymało 8 redakcji, 
drugiego — 4. Ponadto 50 współpracowników 
redakcji tych pism otrzymało medale, a po
nadto 2 nacz. redaktorów — złote, 9 — srebrne 
i 37 — brązowe medale, (sg) 

O polepszenie pracy TV 
Biuro CK RFSRR rozpatrzyło w grudniu 1965 

zagadnienie stanu i sposobów polepszenia pra
cy lokalnych stacji telewizyjnych w RFSRR. 
Podkreślając, że obecnie w republice pracują 
73 stacje i że polepszyła się na ogół treść pro
gramów, Biuro stwierdziło jednocześnie, że 
społeczno-polityczne programy niektórych sta
cji układane są szablonowo, słabo są w nich 
oświetlone aktualne problemy, sprawy i wyda
rzenia rozgrywające się w kraju, za dużo wy
świetla się przestarzałych filmów i TV za mało 
wciąga do pracy pisarzy, kompozytorów, uczo
nych oraz specjalistów w dziedzinie przemysłu 
i rolnictwa. 

Biuro zobowiązało komitety partyjne i rady 
ministrów do usunięcia tych braków, zwiększe
nia roli TV w komunistycznym wychowaniu 
ludzi pracy, a szczególnie podrastających po
koleń. Poza tym dużo uwagi poświęciło Biuro 
sprawie dalszego rozwoju materialno-technicz
nej bazy TV. polepszeniu pracy telecentrów 
i modernizacji aparatury w studiach, (sg) 

645 medali 
Jubileuszowe medale „Dwadzieścia lat zwy

cięstwa w Wielkiej Wojnie Narodowej 1941— 
1945" otrzymało G45 dziennikarzy moskiewskich, 
uczestników ostatniej wojny, (sg) 

Ulica imienia korektora 
Jedna z ulic w nowej dzielnicy Mińska zo

stała nazwana imieniem Józefa Opańskiego, 
pracującego w charakterze korektora Prawdy 
po rewolucji lutowej 1917 roku. (sg) 

Redakcyjny „Widnokrąg" 
Tak nazwane zostały zainicjowane przez 

organizację dziennikarzy w Nowgorodzie spot
kania, na których występują w charakterze 
prelegentów wybitni pisarze, artyści, uczeni 
i dziennikarze, opowiadając o różnych krajach 
na świecie, o ich historii, kulturze, sztuce 
i technice. Dotychczas odbyły się prelekcje 
o Australii, Japonii, Korei, Chinach i Niem
czech, (sg) 

Seminarium 
We Władywostoku odbyło się seminarium 

artystów-współpracowników gazet na Dalekim 
Wschodzie, zorganizowane przez wszechzwiąz-
kową sekcję artystów prasy periodycznej 
Związku Dziennikarzy ZSRR. Uczestnicy semi
narium m. in. wykonali projekty plakatów dla 
swoich gazet oraz szereg karykatur na zadane 
tematy, (sg) 

13* 
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A właściwie dlaczego? 
W Sowietskoj Pieczati (nr 2/1966 r.) ukazała 

sie, pod tym tytułem wzmianka B. Jeietowa 
treści następującej: 

„»Nie byłoby grzechem zawiadomić o nie-
przyjęciu artykułu. Nie jest to prośba nad
mierna. Pisać „do kosza", tj. artykuły po pro
stu wyrzucane, jest bardzo niewesoło. Nieza-
mieszczone artykuły trzeba zwracać...« 

Tak swego czasu napisał Lenin do redakcji 
Prawdy. 

Niestety, chociaż jest to b. dziwne, niektóre 
nasze gazety i czasopisma często gwałcą to 
elementarne prawidło stosunku redakcji do 
autorów. Np. w tygodnikach Wokrug Swieta 
i Junost' czytamy: »Rękopisów się nie zwrar 
ca«. A właściwie dlaczego? Co mają zamiar 
redakcje robić z niezakwalifikowanym do dru
ku rękopisem? Autor mógłby tymczasem ten 
sam rękopis oddać do innej redakcji, która 
być może przyjęłaby go. Tygodnik Moskwa 
już jest lepiej nastrojony: nadmienia, że nie 
zwraca rękopisów o objętości mniejszej niż 
arkusz druku. Powstaje znów pytanie: a dla
czego nie wszystkie?'' (sg) 

Prenumerata i propaganda 
Niedawno w Centralnym Domu Dziennika

rza w Moskwie sekcja naukowego dziennikar
stwa po raz pierwszy postawiła na porządku 
dziennym zagadnienie prenumeraty, metod pro
pagandy i reklamy wydawnictw. Na zawiado
mieniach z porządkiem dziennym temat ten 
został sformułowany w następujących słowach: 
..Drogi kolego! Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki 
sposób podwoił się nakład, przyjdź do sali kon
certowej Centralnego Domu Dziennikarza". 

Wprawdzie niewielu dziennikarzy zjawiło się 
na naradzie, ale to nie zraziło organizatorów. 
Ważne jest, że wreszcie społeczność dziennikar
ska zwróciła uwagę na działalność „Sojuzpie-
czati" (odpowiednik naszego „Ruchu" — przyp. 
S. G.). na subtelności sposobów pozyskiwania 
prenumeratorów i na to, jak się na prenume
racie odbija treść i jakość czasopism. Uczest
nicy narady doszli do wniosku, że nakłady, 
troska o organizację naukowego przebadania 
rozpowszcchnianiania prasy i o polepszenie 
sposobów ujęcia agitacji, propagandy i rekla
my prasy — wszystko to powinno być jednym 
z ważnych odcinków pracy Związku Dzienni
karzy. (Sg) 

Jednorazowy nakład 216 milionów! 
Sowietskaja Pieczaf w n-rze 2/1966 r. przy

tacza liczby nakładów gazet i czasopism 
w Związku Radzieckim według danych ze 
stycznia 1966 r. 

Z liczb tych dowiadujemy się. że jednora
zowy nakład wszystkich periodyków w ZSRR 
w styczniu br. wynosił 216 milionów egzempla
rzy, przewyższając podobną liczbę stycznia 
1965 r. o 46 min egzemplarzy. Liczby te obej
mują łącznie prenumeratę i kolportaż. W 1966 r. 
gazety zyskały 8 min nowych prenumeratorów, 
a wszystkie inne periodyki ponad 13 milionów. 

Obecnie w ZSRR wychodzi 7668 gazet i 3717 
wszystkich innych periodyków; według wstęp
nych obliczeń Wszechzwiązkowej Izby Księgar
skiej w 1965 r. wyszło w świat przeszło 22 mi
liardy egzemplarzy gazet i 1,4 mld cgz. innych 
periodyków. 

Nakłady gazet i czasopism wzrosły w 1966 r. 
ogólnie o 20%, lecz poszczególne nie w równej 
mierze. Np. nakłady niektórych się podwoiły, 
innych wzrosły o 20—30"/o lub też pozostały na 
poziomie 1965 r. i wreszcie niektórych nawet 
się zmniejszyły. Do tych ostatnich należą: 
Izwiestia, których nakład zmniejszył się 
z 8,3 min egz. do 7,8 min i Prawda — z 7 min 
do 6,57 min egzemplarzy. 

W n-rze 3/1965 r. Zeszytów Prasoznawczych 
zamieściliśmy zestawienie gazet i tygodników 
o nakładzie od 1 min wzwyż (w 1965 г.). W za
mieszczonej poniżej tabeli „milionerów" po
dane są ich nakłady w styczniu br. Z tablicy 
tej widać także, że w 1966 r. przybyło 2 milio
nerów w rubryce „gazety" i 4 — w rubryce 
„tygodniki". A oto nakłady: 
Gazety (w milionach egzemplarzy) 
Ponierskaja Prawda — 8,21 (7,4) 
Izwiestia — 7,8 (8,3) 
Komsomolskaja Prawda — 6,8 (5,2) 
Prawda — 6,57 (7) 
Sielskaja Zizń — 6,13 (5,1) 
Sowietskaja Rossija — 3,23 (2,9) 
Sowietskij Sport — 2,2 (1,6) 
Zirka (ukr.) — 2,13 — 
Niediela — 2 (1) 
Trud — 1,93 (1,75) 
Uczytielskaja Gazieta — 1,2 (1,15) 
Futbol — 1.2 (1) 
Junyj Leniniec — 1,1 — 

( U w a g a : W nawiasach podane są cyfry 
nakładów w styczniu 1965 r.) 
Tygodniki 
Rabotnica — 10 (7,4) 
Zdorowie — 5 (2,6) 
Krestianka — 4,7 (3,5) 
Murziłka — 4,7 (2,8) 
Krokodil — 4,3 (2,9) 
Wiesiołyje kartinki — 4 (2,4) 
Nauka i Zizń — 3,1 (1.75) 
Sowietskij Ekran — 2,6 (1,6) 
Roman-Gazieia — 2,5 (2) 
Ogoniok — 2 (1,93) 
Junost' — 2 (1,6) 
Technika — molodioży — 1,75 (1,14) 
Politiczeskoje samoobrazowanie — 1,56 (1,12) 
Służba byta — 1,54 (1,05) 
Wokrug Swieta — 1,5 — 
Siemja i szkoła — 1,33 (1,05) 
Za rulom — 1,3 — 
Smiena — 1 — 
Radio — 1 — 

Do tych informacji trzeba jeszcze dodać, że 
w styczniu br. nakład Sowietskoj Pieczati 
wzrósł o ponad 8 tys. egz. i wynosi obecnie 
32,400 egzemplarzy, (sg) 

Lew Tołstoj jako redaktor 
'W moskiewskim muzeum Lwa Tołstoja, 

gdzie przechowuje się 200 tys. kartek z auto
grafami tego pisarza i 800 tys. kart jego archi
walnych materiałów, zakończono ostatnio pra
ce badawcze i segregacyjne. W tej wielkiej 
spuściźnie po autorze „Wojny i pokoju" natra
fiono na liczne interesujące dowody jeszcze 
jednej strony jego działalności, a mianowicie 
pracy redaktorskiej, którą zajmował się w cią
gu 50 lat. 

Okazuje się. że Lew Tołstoj jako 26-letni 
podporucznik był jednym z inicjatorów po
wstania popularnego czasopisma dla żołnierzy 
Soldatskij wiestnik, w którym zamierzał pu
blikować „opisy bitew, nie takie suche i kłam
liwe jak w innych gazetach, przykłady boha
terstwa, biografie i nekrologi ludzi dobrych 
i prostych". Niestety, przygotowany do druku 
pierwszy numer pisma nie ukazał się, ale ta 
próba była początkiem redaktorskiej działal
ności Tołstoja, rozwiniętej w pełni zwłaszcza 
później przy wydawaniu czasopisma pedago
gicznego Jasnaja Polana. 

Adiustując materiały do druku, Tołstoj nie
słychanie starannie wykonywał tę pracę, a od
nosił się z dziwną troskliwością zarówno do 
utworów doświadczonych autorów jak i mło
dych ludzi, stawiających na polu literatury 
pierwsze kroki. Nie znosił jednak grafomanów 
i często dawał im surowe, krytyczne uwagi 
w prostych, szczerych słowach. 
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Działalności redaktorskie j Lwa Tołstoja zo
stała poświęcona książka „Tołs to j - redaktor" , 
k tó ra ukaże się w tym roku w wydawnic twie 
„Kn iga" (książka) jako zespołowa praca ko
lek tywu pracowników archiwalnego oddziału 
m u z e u m Tołstoja pod k ie rownic twem Eweliny 
Zajdensznur . Interesujące zwłaszcza są ba
dania nad metodami pracy redaktorsk ie j Toł
stoja, k tóre okazują się doskonałą szkołą dla 
współczesnych młodych l i teratów i dziennika
rzy, (mb) 

„Ogoniok" — SJOOO 
Z końcem ub. roku ukazał się dwutys ięczny 

n u m e r znanego na całym świecie radzieckiego 
czasopisma Ogoniok (ognik), k tóre rozpoczęło 
wychodzić w dniu 1 kwietnia 1923 r. j ako ty
godnik l i teracki o nakładzie 50 tys. egzempla
rzy. Dzisiaj Ogoniok liczy dwa miliony czytel
n ików i s tanowi odbicie wszelkich wydarzeń , 
j ak iekolwiek zachodzą w Związku Radzieckim 
i za granicą. 

P rawie wszyscy li teraci, k tórzy cieszą się 
zas łużonym rozgłosem, rozpoczynali swoją 
twórczą drogę w Ogonioku. gdyż zasadą re
dakcji było zawsze zachęcające has ło : zielone 
światło dla ta lentu . Wiele t rudu i wysi łków 
przy rozwoju pisma włożyli: pierwszy redak to r 
M. Kolców, a w nas tępnych latach li teraci 
E. Pie t row i A. Surkow. Obecnie nacze lnym 
redak to rem jest Anatol Sofronow. 

Redakcja zgodnie ze swym p ie rwotnym pla
nem stale dokłada s ta rań , by Ogoniok był 
czasopismem ak tua lnym, k ry tycznym, ak tyw
n y m i stał na wysokim poziomie a r tys tycznym. 
Redakcja otwiera nowy. specjalny dział dla 
młodzieży, k tóra znajdzie w n im odpowiedzi 
na interesujące, a także niepokojące ją p ro 
blemy, (mb) 

Otworzyć w 2045 roku! 
W Igarsku, w północnej Syberi i , p racownicy 

tamtejszej naukowo-badawcze j stacji, gdzie 
przeprowadza się doświadczenia z zamraża
niem zabytków muzealnych, urządzili w jed
nej z grot lodownię, w której przechowuje się 
odpowiednio zabezpieczoną skrzynię z gazeta
mi. Skrzynię tę umieszczono w grocie w 1950 г., 
w piątą rocznicę zakończenia wojny. W ten 
sposób pracownicy doświadczalnej zamrażalni 
zrealizowali swój pomysł przypomnienia kie
dyś po tomnym o bohaterskie j epopei wojennej 
i uczczenia pamięci poległych w obronie ojczy
zny. 

Zebrane za okres od 1941 r. do 1945 r. ga
zety: Prawda, Izwiestia, Trud i Krasnojarski) 
raboczij mają być wydobyte z zamrożonej 
skrzyni na światło dzienne dopiero w dniu 
9 maja 2045 г.. a więc w setną rocznicę zwy
cięstwa Związku Radzieckiego nad hi t leryz
mem. 

O tym czynie p racowników placówki n a u k o 
wej w Igarsku informuje zwiedzających tu ry 
stów napis , umieszczony na tablicy w widocz
n y m miejscu w lodowej grocie, a podobne 
objaśnienie dla nas tępnych pokoleń zostało 
złożone wraz z gazetami w skrzyni , (mb) 

Seminarium redaktorów 
prasy dziecięcej 

W Pałacu Pionierów w Moskwie odbyło się 
w ub . roku II Międzynarodowe Seminar ium 
r edak to rów dziecięcych czasopism z udzia łem 
delegatów 17 krajów, z różnych s t ron świata. 
P rzewodnim celem zjazdu było . . rozważanie 
p rob lemów wychowania dorastającego pokole
nia w dzisiejszym świecie, a także roli p rasy 
i l i t e ra tury w formowaniu u dzieci ideałów 
pokoju i wzajemnej wspó łpracy" . 

Wstępny referat wygłosiła N. Czernowa, re

daktor centralnej radzieckiej gazety dla dzieci 
Pionierska Prawda. „Uważamy — oświadczyła 
Czernowa — że nie wolno pozostawiać dziecka 
nieuzbrojonym odpowiednio wobec masy in
formacji, która dociera do niego codziennie. 
Nie uczymy wprawdzie dzieci politycznych 
sformułowań, ale chcemy by nie było dla nich 
obojętne wszystko, co się dzieje na świecie". 

Również inni mówcy podkreślali, że „nie 
wolno na stronicach dziecięcej prasy zamiesz
czać tylko śmieszne historie, rebusy, zagadki 
i obrazki, gdyż świata dzieciństwa nie można 
odgrodzić żadną zaporą od życia społeczeń
stwa". 

Z uznaniem też przyjęto sprawozdanie o wy
konaniu programu prac nakreślonego na I Mię
dzynarodowym Seminarium, które odbyło się 
w 1960 r. w Pradze. W ciągu- tych pięciu lat 
zorganizowano wiele konkursów, wystaw, zga
duj-zgaduli i licznych wyjazdów koresponden
tów prasy do obcych krajów, celem wymiany 
doświadczeń. Na obecnym seminarium posta
nowiono w ciągu następnych 5 lat rozszerzyć 
ten program o imprezy sportowe dla dzieci. 

Przedstawiciele ZSRR zgłosili w związku 
z 50 rocznicą władzy radzieckiej i stuleciem 
urodzin W. I. Lenina interesujący projekt urzą
dzenia wycieczek do Związku Radzieckiego 
oraz miejsc w Polsce, Czechosłowacji, Anglii, 
Francji, Włoch, gdzie ongiś przebywał i działał 
Lenin, (mb) 

Nowe czasopisma radzieckie 
Awtomietrja 

Syberyjski oddział Akademii Nauk ZSRR 
w Nowosybirsku przystąpił w tym roku do 
wydawania naukowo-technicznego dwumie
sięcznika pod nazwą Awtomietrja (którego to 
nowotworu słownego jeszcze nie podają s łow
niki). Bodźcem do powstania tego czasopisma 
był gwałtowny rozwój cybernetyki, teorii 
i praktyki pomiarowej, stworzenie zautomaty
zowanych systemów mierniczych i środków 
automatycznej kontroli. Na stronicach Awto-
mietrii będą podawane i objaśniane najnowsze 
osiągnięcia w tej nowej dziedzinie nauki, od
powiednio zestawiona kronika i materiał infor
macyjny. Część nakładu ma docierać również 
za granicę za pośrednictwem „Międzynarodo
wej książki", (mb) 
Cienietika 

Zaczęło wychodzić w tym roku czasopismo 
Gienietika (Genetyka). Do współpracy na ła
mach tego wydawnictwa zaproszeni zostali 
wszyscy autorzy, zajmujący się genetyką ro
ślin, zwierząt, mikroorganizmów, a także ba
dacze genetyki człowieka. W skład kolegium 
redakcyjnego, któremu przewodzi Piotr Żukow-
skij, weszli wybitni uczeni mikrobiologowie-
genetycy w Związku Radzieckim, (mb) 
Sowietskije archiwy 

Wychodzi od stycznia nowe popularno-na
ukowe czasopismo Sowietskije archiwy (Ra
dzieckie archiwa) wydawane przez Główny 
Archiwalny Urząd przy Radzie Ministrów 
ZSRR, Instytut marksizmu-leninizmu przy КС 
KPZR i Instytut Historii Akademii Nauk ZSRR. 
Zadaniem pisma jest zapoznawanie czytelników 
z działalnością centralnych i rejonowych, pań
stwowych jak i partyjnych archiwów, działów 
rękopisów w bibliotekach, instytutach i m u 
zeach. Czasopismo będzie zamieszczać niezna
ne dotąd — dawne i teraźniejsze — dokumen
ty. Wiele uwagi poświęci się też materiałom do 
dziejów fabryk, przedsiębiorstw, miast i wsi . 

(mb) 

Strana Sowietów 
Agencja prasowa „Nowosti" rozpoczęła 

w styczniu br. wydawanie w Belgradzie pisma 
Strana Sowietów w języku serbochorwackim. 



1 S K ! 

ńerwszym n-rze pisma zabrał głos pierw- Freundschaft 
sekretarz CK KPZR L. Breżniew, witając w Celinogradzie (Kazachstan) zaczęła wy-
elnikow pisma i wyrażając pewność, ze chodzić od 1 stycznia br. gazeta w języku nie-
ie się ono rzecznikiem duchowego zbliżenia mieckim Freundschaft. Gazeta przeznaczona 
)dow radzieckiego i jugosłowiańskiego, j e s t d l a niemieckiej ludności zamieszkałej 
-cmenia ich przyjaźni i rozwoju ich współ- w Kazachstanie i wychodzi 5 razy na tydzień 
У- (sg) w formacie Prawdy, (sgr) 

responencja 

»AKCJA ZESZYTÓW PRASOZNAWCZYCH 
godnie z wezwaniem zgłaszam uwagi do „Materiałów" (nr 3/1965, str. 60): 
aprzód Dolnośląski wychodził od pierwszego numeru we Wrocławiu, gdzie znaj-
ała się redakcja (adres redakcji: Wierzbowa 30). Adres Spółdzielni Wydawniczej 
?dza": Warszawa, ul. Wierzbowa 18. Nazwisko naczelnego redaktora: Bronisław 
licki, a nie Bolesław. 

Bronisław Winnicki 

AKCJA ZESZYTÓW PRASOZNAWCZYCH 

mojej recenzji z książki Romana Kircziwa (Zeszyty Prasoznawcze nr 1/1966) za-
;ł się błąd wynikający z błędnego odczytania tekstu ukraińskiego. Nazwisko 
ra brzmi: Kircziw lub Kirczew, a nie Kurczew. Tytuł pracy natomiast brzmi: 
ijinika w polskych almanachach dobi romantyzmu, a nie godu romantyzmu. 
roszę uprzejmie o umieszczenie niniejszego sprostowania. 

Doc. dr Mieczysław Inglot 



РЕЗЮМЕ 
О работе отдела газеты, посвященного партийной жизни 

В Журналистском центре при Союзе польских журналистов в Варшаве состо
ялось совещание, посвященное роли и актуальным задачам партийных отделов 
в редакциях газет — органов Польской Объединенной Рабочей партии. Дискуссии 
на данную тему предшествовали два доклада главных редакторов из Кракова 
и Кельц. 

Ниже приводится резюме этих докладов: 

Юзеф К о н е ц к и й : Партийная проблематика в газете „Газета Краковска". 
Автор данной статьи — главный редактор газеты ,,Газета Краковска" — органа 

Воеводского коммитета ПОРП в Кракове. Во вступлении подчеркиваются раз
личия в условиях работы редакционных коллегий в разных воеводствах, вы
текающие из хозяйственно-демографической структуры этих воеводств. В одних 
преобладают, например, проблемы сельского хозяйства, в других — промышлен
ности. В практической деятельности каждой из воеводских партийных органи
заций есть своеобразные методы управления работой ее печатного органа. Раз
лична и их издательская специфика: в некоторых воеводствах выходит одна 
газета, в других — две или три. Различны также — в зависимости от воевод
ства — кадровые возможности партийных отделов газет. 

Затем обсуждается вопрос о том, как все эти проблемы представляются в Кра
ковском воеводстве. Нет такой области редакционной работы, которая не была 
бы связана с организационной и идеологической деятельностью партии. Есть, 
однако, определенная тематика, которой существующий в редакции газеты пар
тийный отдел уделяет особое внимание: это, например — организационная, про
пагандистская и идейко-воспитательная деятельность партии, вопросы идеоло
гии и мировоззрения, партийное воздействие на молодежь, морально-обществен
ная проблематика (в смысле партийной оценки связанных с этой проблематикой 
явлений). 

Затем обсуждаются организационные формы реализации этой программы и ее 
публицистические эффекты на страницах газеты и приводятся цифровые дан
ные относительно выполнения партийным отделом газеты плана публикаций, 
посвященных указанным выше вопросам. Наконец, на основании анкеты, опу
бликованной редакцией газеты, писем в редакцию и т. п. обсуждается восприятие 
этой тематики читателями. 

Мариан С к а р б е к: Роль и значение партийного отдела в газете. 
Автор настоящей статьи — главный редактор газеты „Слово Люду" в городе 

Кельце. В статье обсуждается место партийного отдела в организационной струк
туре редакции партийной газеты. Эти редакции не организованы по какой-то 
единой схеме. Их форма зависит обычно от главного редактора. Самая распро
страненная у нас модель — это создание информационных и публицистических 
отделов газет; публицистические отделы возглавляются обычно партийным 
отделом. 

Этот принцип, однако, не везде обязателен. Довольно распространено мнение, 
о том, что партийный отдел вовсе не нужен, так как достаточно того, что пар-



200 

тийной информацией будут заниматься информационные отделы, всякие же 
проблемы, обсуждающиеся публицистическими отделами, являются, по существу, 
партийными проблемами. 

Автор данной статьи является выразителем мнения большинства журнали
стов, считающих, что партийные отделы в редакциях партийных газет — нужны. 
Их задача — в организационном отношении обеспечить выполнение задач, сто
ящих перед газетой, следовательно — перед партией. Для того, чтобы писать 
о партийной проблематике, нужны специализированные, хорошо подготовлен
ные журналисты. 

Затем определяются роль и задачи партийного отдела, обсуждаются пределы 
его тематики. Отделно обсуждаются вопросы партийной информации, отдельно — 
публицистики, причем обращается внимание на то, что редакция партийного 
отдела газеты должна учитывать не только содержание и форму этих публика
ций, но и тех, кому они адресованы,' т. е. различные, дифференцированные 
читательские круги. 

A. Ф. Б е р е ж н о й : Ленинское учение о печати нового типа. 
Деканом факультета журналистики университета им. Жданова в Ленинграде 

обсуждаются некоторые проблемы теории и практики печати социалистических 
стран. Во вступлении указывается на тот факт, что на формирование печати 
влияли две противоречивое силы, две все более враждебные друг другу точки 
зрения: с одной стороны, реакция, с другой — революционная демократия 
в самом широком смысле этого слова. Это была, с одной стороны, капиталисти
ческая печать, подчинявшаяся общим законам капитализма, с другой — револю
ционная печать, связанная с массами, с народом, печать — выражавшая стремле
ние народа бороться за новый политический и общественный строй. Основные 
принципы и задачи печати определяются ее отношением к народу. Именно 
в этом и заключается основная разница между обоими типами печати, влияю
щая — в свою очередь — на их содержание и форму, на их стиль. 

Затем, на фоне общественно-политических условий XIX века, обсуждается 
возникновение и развитие новой печати, закалявшейся в борьбе с отживавшим 
строем. Опираясь на опыт этой печати, в частности, на опыт русских революцион
ных демократов, а также на Маркса и Энгельса, новое учение о печати создал 
B. И. Ленин. Краеугольным камнем этого учения стали коммунистическая 
партийность и народность — выражение самой широкой демократии, ибо комму
нистическая демократия — это демократия общенародная. 

Затем в статье представлено создание Лениным печати нового типа — рево
люционного оружия и средства практической огранизации широких народных 
масс. Благодаря своей народности и демократизму эта печат — теснейшим обра
зом связанная со своим читателем, опиравшаяся на рабочего корреспондента-
-активиста — печатные органы партии стали органами широких трудящихся 
масс. 

Далее рассматриваются очередные этапы развития социалистической печати 
в годы Октябрьской революции, гражданской войны, в годы строительства 
социализма в Советском Союзе. В настоящее время советская партийная печать, 
верная заветам Ленина, переживает период бурного развития и своего совер
шенствования; ее главной чертой является дальнейшее развитие демократизма, 
дальнейшее укрепление связей с массами. 

Возникновение социалистических стран и социалистической печати в этих 
странах открыло новый этап в распространении ленинского учения о печати, 
о теории и практике печати нового типа. Статья заканчивается утверждением 
о необходимости постоянно развивать научно-исследовательские работы по изу
чению советской печати и печати социалистических стран, по теории и практике 
ленинского учения о печати. 

Ирена Т е т е л ё в с к а я : Карьера количественного анализа документов. 
В очерке обсуждается пригодность результатов, получаемых путем примене

ния количественного анализа содержания печати. Рассматриваются следующие 
вопросы: необходимость такого анализа, для социологического изучения восприя
тия содержания газет (причем констатируется, что нелзя изучать результаты 
воздействия путем применения определенного инструмента, не изучив заранее 
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подробно его самого), а также для печатно-издательской практики (планирование 
редакционной работы, создавание новых типов газет и журналов соответственно 
реально выступающим потребностям, формирование денежных фондов редакции 
и т. п.). В виде примера приводится положение, когда социологи, занимающиеся 
анализом читаемости, и политики, оценивающие печать, в результате несоблю
дения объективного метода познания структуры содержания печати, пришли 
к неверным выводам и фальшивым оценкам. 

Затем обсуждается экспансия количествонного анализа содержания, создан
ного для изучения печати, в область этнографии и истории. Этот анализ находит 
тепер применение везде там, где исследователю приходится иметь дело с мно
госюжетным текстом (личные документы). В завершение статьи рассматрива
ются недостатки данного метода, намечаются необходимые меры по его усовер
шенствованию и тенденции его развития. 

Валерий П и с а р е к : Рецепты на понятность высказывания. 
Понятность (readability) высказывания рассматривается автором данной статьи 

как один из двух (наряду с корректностью (correctness)) аспектов культуры 
языковго поведения (language bahavior). Затем критически обсуждаются амери
канские формулы удобочитаемости (formulas of readability), причем указываются 
затруднения, выступающие в применении их к польским текстам. Исходным 
пунктом для дальнейших рассуждений является мнение о том, что степень труд
ности данного текста для данного получателя соответствует разнице между язы
ковой формой этого текста и языковой формой разговорной речи (everyday speec) 
этого человека. Это мнение можно приблизительно обобщить таким образом, что 
любой текст (адресованный взрослым людям) тем труднее, чем больше его язы
ковая форма отличается от формы обиходных (colloquial) высказываний. 

Из различных черт, которыми характеризуется разговорный польский язык, 
автором настоящей статьи обсуждаются три (избежание абстрактных слов, избе
жание заимствованных слов, простой синтаксис), затем исследуется степень, 
в какой эти черты выступают в языке нескольких современных газет и жур
налов. 

Наконец, в 12 пунктах формулируются указания для журналистов; их за
дача — увеличить степень понятности газетных текстов. 

Владислав М а с л о в с к и й : Письма в редакции щецинских газет. 
В статье проводится попытка найти ответ на вопрос, являются ли авторы 

писем в редакции газет представителями общества, можно ли считать их „вы
разителями общественного мнения". На основании писем, поступавших в течение 
года в редакции газет „Глос Щецински" и „Курьер Щецински" из Щецина, 
а также на основании данных, полученных из прописных картотек, дается ха
рактеристика авторов этих писем в зависимости от пола, возраста, образования 
и профессии. На основании подробных цифровых данных, представленных 
в виде таблиц, в сравнении с данными о населении города (взятыми из стати
стического ежегодника) приходится константировать, что группу авторов писем 
в редакции газет считать представителями общества. Отсюда вывод, что мнения, 
выраженные в письмах, необязательно должны совпадать с „общественным 
мнением". 

Затем в статье дается характеристика писем как в отношении их содержания, 
постановки затрагиваемых вопросов, так и мотивов, заставивших автора напи
сать письмо в редакцию, анонимости иисем и т. п. Так составленный материал 
является попыткой объективно оценить письма в редакцию, что до сих пор 
делалось журналистами-практиками довольно случайным и субъективным об
разом. 

Франтишек А д а м с к и й : „Глос Працы" — фактический и желательный обра
зец профсоюзной газеты. 

В статье представлены результаты социологических исследований, проводив
шихся Социологической лабораторией Пецатоведческого центра по изучению чи
таемости и общественной функции газеты „Глос Працы" — органа профессио
нальных союзов. Исследования проводились в 1965 году, в трех различных чита
тельских средах по методу социологического интервью. Кроме того, путем 
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газетной анкеты был собран материал из всей Польши. Обобщая полученные 
результаты, приходится константировать, что: 

В свете высказываний опрошенных лиц ,,Глос Працы" занимает второсте
пенное место по сравнению с централными партийными газетами, не удовлетво
ряя основной потребности в информации и являясь лишь пополнением к мест
ным газетам. 

Факт выписки газеты „Глос Працы" ни в коем случае не равнозначен 
с чтением ее подвергавшимися опросу членами профсоюзов. По крайней мере 
50% получателей газеты „Глос Працы" читают ее нерегулярно и поверхностно. 

В рассматривающейся газете читатель ищет сведения и материалы, которых 
он не найдет в местной газете. Самой большой популярностью пользуются ма
териалы, посвященные жизни и деятельности профсоюзов. Однако ж, этим 
вопросам ОТЕОДИТСЯ в газете всего лишь около 18°/о ее поверхности. 

Основную роль в читаемости газеты „Глос Працы" в отдельных средах играют 
насыщение данного воеводства местной печатью и ее уровень. 

К исполняемым газетой „Глос Працы" функциям можно отнести: а) инфор
мирование в области положений и толкования трудового права, б) функцию 
передатчика сведений в пределах профсоюзной организации. Дело в вопросах, 
касающихся внутренней жизни профсоюзов, в углублении организационного 
сознания — если таким образом определить помощь, оказываемую газетой в ве
дущихся членами профсоюзов дискуссиях, беседах, официальных выступле
ниях. 

Факторами, влияющими на органичение сферы влияния газеты „Глос Працы" 
являются: публикация устаревших известий, перегрузка политикой, повторение 
материалов за другими газетами, часто нерешительная позиция газеты по отно
шению к конфликтам, выступающим на предприятиях и в учреждениях. 

Павел Д у б е л ь, Эдуард К а м и н с к и й : Все профсоюзное ей не чуждо? 
В статье приводятся результаты анализа содержания центрального органа 

профсоюзов, газеты „Глос працы" по сравнению с двумя другими многотираж
ными газетами: варшавской „Трибуной люду" и выходящей в г. Катовице газе
той „Трибуна роботнича". 

Изучению подвергались только те публикации, которые непосредственно ка
сались деятельности профсоюзов либо же интересов трудящихся. 

Каждая из вышеуказанных газет была представлена двадцатью подобранными 
путем жеребьевки изданиями за 1965 год. 

Под указанную тематику отводилось на страницах газеты „Глос працы" 20,5%, 
„Трибуна люду" — 2,4%, „Трибуна роботнича" — 1,9% общей поверхности газеты. 
После приведения, с помощью статистического метода, разниц в объеме всех 
трех газет к общему знаменателю оказалось, что проблематике, являвшейся 
предметом анализа, отводится в газете „Глос працы" в 6 раз больше места, чем 
в „Трибуне люду" и в 10 раз больше, чем в газете „Трибуна роботнича". 

Несмотря, однако, на такой перевес, более глубокий анализ тематической 
структуры газеты „Глос працы" показывает, что 20% — это слишком мало для 
чрезвычайно разнообразной проблематики профсоюзного движения. 

Проводившиеся одновременно с данным анализом исследования по изучению 
читаемости показали, что профсоюзный орган — это не основной и не первый 
источник информации для своих читателей. Следовательно, возникает вопрос 
о том, не должна ли газета „Глос працы" увеличить основную для ее читателей 
проблематику за счет других содержаний. 

Заслуживает внимания глубокая заинтересованность газеты „Глос працы" 
будничными заботами трудящихся. Этим и определяется ее своеобразие по срав
нению с другими газетами. 

Станислав Б у д и н : Журналистская документация в Праге. 
В Праге существует с 1945 года Архив газетных вырезков Журналистского 

научно-исследовательского института. Этот центр журналистской информации, 
обслуживающий ЕСЮ чехословацкую печать, является — если не единственным, 
то по крайней мере крупнейшим и старейшим центром этого типа в социалисти
ческих странах. Его возникновение относится ко времени второй мировой войны, 
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когда чешский журналист Арне Лаурин, проживавший в эмиграции в США, 
стал собирать газетную документацию для нужд тогдашнего чехословацкого 
эмиграционного правительства. После войны вся документация была перевезена 
в Прагу. Пополняющиеся систематически вырезки расположены по разработан
ной Лаурином системе. Вся организация архива, включая и эту систему, не под
чиняется научным принципам архивистики, так как она разработана примени
тельно к практическим потребностям журналистики. Опыт минувших лет 
подтвердил целесообразность такой именно организации и пригодность архива 
в работе журналистов. 

Затем описываются организация архива, система его работы. Собрания архива 
делятся на четыре категории: 1. биографический архив выдающихся личностей; 
2. материалы, распределенные по территориальным признакам; 3. общие мате
риалы, выходящие за пределы территориальной дифференциации; 4. материалы 
по истории и теории журналистики. Вырезки помечены символами, составлен
ными из комбинаций букв и цифр, что облегчает быстрый подбор нужных ма
териалов. 

В заключение статьи доказывается необходимость концентрации средств для 
дальнейшего развития этого учреждения. В настоящее время эти средства рас
пределяются между различные редакции и учреждения, которые, организуя для 
собственных потребностей такие же архивы, также борются с финансовыми 
трудностями. Общими усилиями можно бы добиться лучших результатов при 
одновременной экономии средств (кадры, всякие расходы). 

Тереса Р е г у л а: Читаемость печати среди молодежи. 

Статья посвящена обсуждению результатов различных исследований по изу
чению читаемости печати молодежью. Проведение сравнения между имеющи
мися материалами оказывается не всегда возможным, ввиду того, что исследо
вания проводились в разное время и что пробы подбирались с применением 
разных методов. Имеется, однако, и ряд сходств. У молодежи довольно много 
свободного времени, значительная часть которого посвящается чтению печати. 
Среди молодежи есть многочисленные усердные читатели. Читаемость еженедель
ных журналов среди молодежи значительно больше, чем среди более старших 
категорий возраста. 

Заинтересованность молодежи тематикой, затрагивающейся на страницах пе
чати, имеет многосторонний характер, не ограничиваясь одним спортом и сенса
цией. Большой популярностью пользуются вопросы поликити и международной 
жизни, литературные материалы. Печать молодежи это не только средство раз
влечения, но и источник сведений об окружающей действительности. 

Одним из факторов, влияющим на формирование читаемости печати моло
дежью, является пол и общественная среда. 

Затем обсуждаются проблемы молодежной печати- молодежная печать состав
ляет лишь незначительную часть читающейся молодежью печати, с другой же 
стороны, значР1тельная часть читателей молодежной печати — это люди пожи
лые. Есть основания предполагать, что существует потребность сильнее раз
вивать печать, предназначенную специально для молодежи. 

Далее обсуждается проблема влияния печати на молодежь: доверие к печати 
и факторы, обуславливающие это доверие; влияние печати на рост читаемости 
книг, на отношения между детьми и родителями, на образ жизни в семьях, 
переехавших из деревни в город; печать как источник пополнения школьной 
программы. Заключительная часть статьи посвящается вопросам влияния пере
даваемого печатью содержания на мировоззрение молодежи. 

Анджей Д е л о р м е, Александр П е ч е н и к : Анкета о политических знаниях 
студентов естественных факультетов. 

Настоящая статья представляет собой отчет о проведенном среди студентов 
коллоквиуме, имевшем форму анкеты, и публикуется в виде своего рода пополь-
нения к статье, помещенной на предыдущих страницах настоящего выпуска. 
В статье Тересы Регулы делалась попытка подвести итоги проводившимся до 
сих пор исследованиям по восприятию молодежью содержания массовых средств. 
Приводившиеся в упомянутой статье результаты значительно отличаются от 
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результатов, полученных другим методом авторами отчета, о политических зна
ниях студентов. 

Задача анкеты, представленной студентам на семинаре, состояла в определе
нии уровня их политических знаний. На вопросы, поставленные в анкете, отве
чали студенты математико-физико-химического факультета и факультета 
биологии и наук о Земле Ягеллонского университета в Кракове (132 человека) 
и студенты Пединститута (24 человека). Анкета проводилась для дидактических 
целей; эта зондировка политических знаний студентов не представляет собой 
всестороннего социологического исследования, являясь, однако, некоторой иллю
страцией к вопросу о восприятии студентами политических содержаний в сред
ствах массовой информации. 

Представленные в отчете результаты указывают на то, что уровень знаний 
о политических событиях среди подвергавшихся опросу студентов низок, что — 
в свою очередь — свидетельствует о небольшой читаемости печати, как основ
ного источника информации. Сопоставление результатов, приводящихся в обеих 
статьях, указывает на необходимость проверить применявшиеся до сих пор 
методы анкетных исследований. 

Владислав З е м а н е к : Здравоохранение и печать. 

Автор настоящей статьи — врач, в течение 5 лет собиравший статьи и сообще
ния, посвященные здравоохранению, публиковавшиеся на страницах 13 газет 
и журналов и касавшиеся предже всего судебных процессов против врачей 
и медсестер, привлекавшихся к судебной ответственности за совершение про
фессиональных преступлений. Первое место среди подсудимых занимают врачи, 
прочие же, подсобные работники здравоохранения как, например, фельдшеры, 
занимают второстепенное место. По мнению автора данной статьи газетные сооб
щения, посвященные этим вопросам, толковы и объективны, хотя спорадически 
встречаются и неверные. Высоко оценивается роль печати, которая выступает 
не толко в защиту отдельных лиц, в том числе и работников здравоохранения, 
но и стоит на страже законности, 

Печать — по мнению автора настоящей статьи — много места посвящает 
вопросам здравоохранения, а картина, которую на основании газетных материа
лов получает читатель, объективна и справедлива. 



SUMMARY 
At the Center of Journalism, Polish Journalists' Association, Warsaw, a conference 

was held on the role and the current aims and tasks of the party departments within 
the editorial boards of dailies — organs of the Polish United Workers' Party. The 
discussion on the subject was preceded by two reports by two chief editors, from 
Cracow and from Kielce. The reports are published below: 

Józef K o n e c k i : Party Problems in „Gazeta Krakowska". 
The author is chief editor of Gazeta Krakowska, the daily of the Provincial Com

mittee of P.U.W.P. in Cracow. He begins by drawing attention to the differences 
occurring in the work of editorial teams in different provinces. This is a result, above 
all, of the differences in the economic-demographic structure of the respective pro
vinces. Thus, e. g., while in some agricultural problems seem to prevail, in others 
most attention is paid to industry. Moreover, the practical activities of the particular 
provincial party instances have often led up to the formation of individual methods 
for directing the periodical. There are also differences in publication matters: in some 
provinces there is one party paper, whereas in some others two or three. Finally, 
differences occur between provinces as to the staff number in party departments 
of dailies. 

The author goes on to present how these problems are solved in the Province of 
Cracow. There is no branch of editorial work which is not connected with the orga
nizational and ideological activities of te party. But there is a particular scope of 
subjects upon which the special attention of the party department within the edi
torial board centres its attention. These subjects include, e. g., the organizational, 
publicitarian and ideological-educational activities of the party, ideological problems, 
the influence exerted by the party upon the young, social and moral problems (party 
estimates of events connected with them). 

The author goes on to present how the realization of that programme is organized 
and its publicist effects in the daily itself. He has recourse to the numerical compa
rison of the (planned and prepared by the party department) publicism classified 
into problem groups. Finally he discusses the reception of this subject matter by the 
readers, referring to the editorial questionnaire, letters to the editors, etc. 

Marian S k a r b e k : The Role and Importance of the Party Department in Daily 
Papers. 

The author, chief editor of the daily Słowo Ludu („People's Word"') published in 
Kielce, starts with discussing the place assigned to the party department within the 
organizational structure of the editorial staff of a party daily paper. The particular 
editorial staffs are by no means organized after one pre-established model. Then-
organizational form is usually decided upon by the chief editor. Nevertheless, it has 
become rather a common usage to form separate departments for information and 
publicism: then usually the publicism departments are directed by the party division. 

This, however, is not an obligatory rule. One can meet fairly often the opinion 
that the party department is not necessary altogether, since allegedly it would be 
quite sufficient if information on party issues should be the concern of information 
departments, whereas all the problems which form the concern of publicist depart
ments are, as a rule, party problems by themselves. 
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The author shares the opinion of the greater part of journalists considering that 
party departments in the editorial offices of party dailies are necessary. Their main 
aim consists in securing, from the organizational viewpoint, the performing of the 
tasks assigned to the daily, — i. e. the tasks of the party itself. To write on party 
issues, moreover, a staff of highly specialized, well trained journalists is needed. 

The author goes on to determine the role and tasks of the party department dis-
cusssing the field of the subject matter which is forming its concern. He examines 
separately party information and publicism. Finally, he emphasizes the necessity of 
considering, beside the content and form of those publications, also their addressees, 
the different circles of the reading public. 

Alexander F. B e r e z h n o i : Lenin's Teaching on the New Press 

The Dean of the Faculty of Journalism at the Zhdanov University of Leningrad 
discusses in the paper some questions concerning the theory and practice of the press 
in socialist countries. He begins with the statement that the press had been shaped 
by two forces starting from two viewpoints which were in growing opposition to 
each other so as to become more and more unreconciliable. On the one hand, reaction: 
on the other, revolutionary democracy in its widest sense. Thus on the one hand 
capitalist press was being formed, subordinated to the general laws of that system. 
On the other — revolutionary press, closely related to the masses, to the people, 
expressing their striving for a new political and social system. The basic principles 
and tasks of the press are determined by its relation to the people. This is of decisive 
significance for the qualitative distinction of the two types of press, this is what 
shapes both their content and their form, their general style. 

Further, against the background of the social-and-political relations in the nine
teenth century, the author records how in fighting opposition to the old system, the 
new press was formed. Supported by wide experience, particularly that of the revo
lutionary Russian democrats and of Marx and Engels, the new teaching on the press 
was created by Lenin. Its foundation-stone was communist party-membership and 
feeling at one with the people, democracy in its widest sense, because communist 
democracy comprises all the people. 

The paper further presents how Lenin proceeded to. create the new press and its 
part as revolutionary weapon and a means for the practical organization of the 
masses. The populist and democratic character of that press closely associated with 
the reader, founded upon correspondence coming from the working class actively 
engaged in public affairs, made the party organs become the press of the wide work
ing masses. 

The author discusses then the successive stages of evolution of socialist press 
during the October Revolution, Civil War and during the years when the new system 
was being founded in the Soviet Union. Now the Soviet press, faithful to the teaching 
of Lenin, goes through a new period of development and improvement, its principal 
feature being the further evolution of democracy through consolidating its ties with 
the masses. 

The fact that new socialist countries have been formed and the socialist press in 
them, has led up to a new stage in the dissemination of Lenin's teaching on the press, 
on the theory and practice of press of the new type. 

The author concludes with pointing out to the necessity of extending research 
studies on the press in the USSR and the socialist states, of studying the theory and 
practice of Lenin's teaching on the press. 

Irena T e t e l o w s k a : The Career of the Quantitative Content Analysis of Written 
Documents 

The report discusses the suitability of results obtained by means of applying the 
quantitative analysis of the press contents. The author discusses successively: their 
indispensability for the sociological research on the reception of press contents (stating 
that one cannot investigate the effects of influence exerted by means of a given 
instrument, without a preliminary and thorough study of the instrument itself) as 
well as for the press-and-publishing practice (planning of editorial work, creation of 
new types of periodicals to meet the actually existing demands, shaping of financial 
funds of the editorial board, etc.). Examples of situations are cited where sociologists 
concerned with press-reading analysis and politicians in their estimates of the press 
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failed to apply the objective method of learning the structure of press contents 
reaching thus erroneous results and false judgements. 

The paper discusses also the expansion of the quantitative analysis of contents ori
ginally created for purposes of press investigation — over to the field of ethnography 
and history. It is now applied whenever the investigator is faced with a multi-motive 
text (personal records). The author concludes with reflections on the defects of the 
method, the necessary ways of improving it, and trends for future development. 

Walery P i s a r e k : Recipes for Readability of Utterance 
The author treats readability of utterance as one of the two (beside correctness) 

aspects of the culture of language behavior. He subjects to a critical discussion the 
American formulas of readability, pointing out the problems involved in their appli
cation to Polish texts. For a starting-point for further reflections has served the 
assumption that the degree of difficulty presented by the given text to the given 
reader corresponds to the difference between the language form of that text, and 
the language form of everyday speech used by that individual rader. The assumption 
may be approximately generalized thus: each text (addressed to grown-ups) is the 
more difficult the more its language form differs from the form of colloquial 
utterances. 

Among the various properties characteristic of colloquial Polish the author has 
selected three (avoidance of abstract terms, avoidance of borrowed words, and simple 
syntax): upon which he has examined to what degree these properties appear in the 
language of a few contemporary daily and weekly papers. 

The author concludes with twelve suggestions to journalists which in his opinion 
would contribute towards the improving of the standard of readability in press texts. 

Władysław M a s ł o w s k i : Letters to the Szczecin Daily Papers 
In his paper the author tries to answer the question whether the authors of the 

letters written to the editors are representative of the whole community, or in other 
words whether the opinions expressed in their letters may be admitted as "voicing 
public opinion". Upon examining the letters received by the editors of Glos Szcze
ciński {The Voice of Szczecin) and Kurier Szczeciński {Szczecin Courier) during one 
year, and data collected from residence-registration files, the paper proceeds to classify 
the authors of the letters according to their sex, age, education and profession. De
tailed numerical data presented in graphic tables and compared with data relating 
to the town's population (from the annual statistic records) lead up to the conclusion 
that the group of these writing letters to the editors cannot be regarded as repre
sentative of the community. Thence comes the next conclusion that opinions contained 
in these letters need not necessarily be the opinions of "the whole population". 

Moreover, the paper classifies the letters according to their content, the way that 
content is interpreted, the motive which prompted the letter, its anonymous or not 
anonymous character, etc. Upon material thus presented the author has tried to give 
an objective characterization of letters to the editors which up to now have been 
estimated by journalists-practicians in a very casual and subjective way 

Franciszek A d a m s k i : "Głos Pracy" ('Voice of Labor) — the Trade-Union Daily 
as it actually is and as we would like it 

The paper records the results of sociological research carried out by the Sociolo
gical Department of the Press Research Centre upon the readability and the social 
function of the Głos Pracy, the trade-unionist daily paper. The research was con
ducted in 1965 in three different reading milieus, by means of the sociological-inquiry 
method. In addition, a press-questionnaire has collected material from all Polland. 
Summing up the results of this investigation it must be stated that: 

The Glos Pracy appears in the light of the answers obtained, as a daily of 
secondary importance beside the daily party paper, unable to satisfy the basic need 
of information. It is but a sort of supplement to the daily local press. 

The fact that the paper is received is by no means tantamount to its being read 
by the examined trade-unionists. At least 50и/о of those receiving the Glos Pracy 
read it but in an irregular and superficial way. 

In that periodical the reader wants to find such information and materials which 
he has not found in his local daily. Most popular among the reading public are the 
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materials connected with the life and activities of trade-unions. However, these 
questions take up in the periodical but about 18% of the overall space. 

Of basic importance for the reading rate of the Głos Pracy in the respective 
milieus is the degree of saturation with local press and the general standard of the 
latter in the particular provinces. 

Among the functions performed by the Glos Pracy one can include: a) the 
function of giving information on the regulations of the Labor Law, b) the function 
of information transfered within the trade-union organization. What is meant here 
is infoimation relating to the inside activities of the organization and the events 
which take place inside it, c) the function of extending organizational consciousness — 
if we may determine thus the assistance offered by the periodical in the dialogues 
and discussions as well as public appearances and steps undertaken by trade-
unionists. 

Among the factors restricting the scope of importance of that periodical are: in
serting belated information, overloading the paper with politics, the fact of repealing 
material after other periodicals, and an unresolved attitude in regard to a number 
of conflicting situations in plants and offices. 

Paweł D u b i e l , Edward K a m i ń s k i : Is no trade union matter indifferent to it? 
The paper presents the results of a content analysis of the central trade-unionist 

organ — Glos Pracy (Voice of Labor) as compared to two other, high-circulation 
dailies: the Trybuna Ludu (People's Tribune) of Warsaw, and the Trybuna Robotni
cza (The Worker's Tribune) of Katowice. 

The inquiry wras concerned only with publications directly relating to trade-
unionist activities or with those which had been founded upon a many-sided interest 
taken in the problems of working people. 

To represent the three examined dailies twenty 1965 issues have been drawn out 
by lot for each of them. 

The subject matter under discussion occupies 20.5% in the Głos Pracy, 2.4% in 
the Trybuna Ludu, and 1.9;|/1> in the Trybuna Robotnicza in proportion to the overall 
publication space. Upon reducing by statistic method the differences in volume 
between the three dailies to a common denominator, it became apparent that the 
Głos Pracy attributes an importance to the publications here analyzed six times as 
great as the Trybuna Ludu, and ten times as great as the Trybuna Pvobotnicza. 

In spite of such large supremacy, upon analyzing in greater detail the subject 
matter structure of the Glos Pracy we have reached the conclusion that 20% of 
the overall space of publication is still too little for the rich set of problems presented 
by the trade-unionist movement. 

Another inquiry, parallel to the present analysis, into press-reading problems has 
shown that this trade-unionist organ is not the principal or first source of general 
information to its readers. Thus the question arises whether the Glos Pracy 
should not extend the place assigned to subjects of basic interest to its readers by 
restricting simultaneously the space dedicated to other problems. 

Finally, one must emphasize the marked interest taken by the Glos Pracy 
in the daily problems of the working people. This gives that periodical its specific 
character among the other dailies. 

Stanislaw B u d i n : Journalistic Documentation in Prague 
Since 1945 there have been founded in Prague the Press-Cutting Archives of the 

Journalists' Research Institute. This center of journalistic documentation, whose 
activities are of use to all the press in Czechoslovakia is, if not unique, then certainly 
the biggest and oldest one in the socialist countries. Its first nucleus had been formed 
still during the war, when the Czech journalist Arne Laurin, a United States immi
grant, had started collecting that kind of press documentation for the purposes of 
the then emigre Czechoslovak government. After the war the documentation was 
brought to Prague. The press-cuttings, which since then have oeen systematically 
supplemented, are classified according to a key reference book elaborated by Laurin. 
The organization of the archives, the key book included, is not in conformity with 
the scientific principles of archives-keeping, being adapted to the current use of 
journalistic practice. The experience of the past years has confirmed the usefulness 
of an organization of that kind and the serviceableness of the archives for journa
listic work. 
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The author goes on to present the organization of the archives, the way it is 
operating and the way to make use of its collections. The classification comprises 
four categories: 1. the biographical archives of distinguished men and women; 2. ma
terials grouped according to the territory they are derived from; 3. general materials, 
going beyond the territorial differentiation, and 4. materials concerned with the 
history and theory of journalism. The press-cuttings are marked with symbols — 
a combination of letters and figures. They facilitate a prompt finding of the necessary 
materials. 

The final conclusion drawn by the author is that it is necessary to unite the 
means for a further evolution of that centre. The means are dispersed among various 
editorial boards and institutions which, having organized their own archives of that 
kind for their own needs, have also to face considerable financial problems. United 
effort would bring better effect, and be more economical both from the personnel 
and foreign-currency viewpoints. 

Teresa R e g u ł a : Press-Reading among Yisimg People 
The paper reviews the results of various inquiries on press-reading among the 

young people. The author points out that these various materials are not wholly 
comparable, in view of the different methods of test-selection and the different 
periods when these studies were carried out. Nevertheless, she indicates that the 
number of eonvergant trends is highly significant. Young people have at their 
disposal mure leisure than the adults and a considerable portion of that time is 
devoted to press-reading. The daily press has numerous earnest readers among the 
youth. Moreover, weekly papers a.re more widely read by them than by the older 
age-groups. 

The interest taken by the youth in the subjects dealt with in the press is highly 
versatile, it is not merely restricted to sport and sensation, comprising also political 
and international issues. Very popular among the young are literary materials pu
blished in the press. The young do not regard the press exclusively as a source of 
entertainment, looking as well for information on the surrounding universe. 

Among the factors affecting press-reading among the young quite prominent are 
the respective reader's sex and social background. 

The author indicates the problem presented by the publication of special youth 
periodicals: these are but a small portion of the whole press usually read by the 
.young: while, on the other hand, a large part of youth-press readers are adults. This 
makes her assume that it is necessary to put a greater emphasis on the evolution 
of the press specially destined for the young. 

The author further proceeds to consider the question of the influence exerted by 
the press on young people: their confidence in the press and the factors upon which 
that confidence is depending, the influence of the press upon book-reading, upon 
the mutual relations between children and parents, upon home-organization in fa
milies which have moved from the country to town; and the influence of the press 
as a source supplementing the curriculum at school. 

Finally, in the last part of the paper the author concerns herself with the way 
in which the contents transferred by the press affect the values and aims chosen 
by the young. 

Andrzej D e l n r m e , Aleksander P e c z e n i k : A Questionnaire on the Degree of 
Political Knowledge among the Natural-Sciences Students 

The paper, a report from a colloquium organized for the students in the form 
of a questionnaire, is published as a kind of supplement to the paper printed on 
the preceding pages of the present issue: Teresa Regula's paper was, in fact, a pre
liminary attempt to synthetize the previously made investigations upon the reception 
of the mass-means contents by the young. The results cited in that paper to a con
siderable extent diverge from those obtained by another method by the authors 
of the report on the political knowledge of the students. 

The aim of the questionnaire submitted to the students at a seminar was to de
termine the standard of their political knowledge. The questions were answered 
by the students of the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry and of 
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that of Biology and the Study of Earth at Jagellonian University of Cracow (132 per
sons) and students of the Pedagogical College (24 persons). The questionnaire was 
undertaken for educational purposes and this pooling of the students' political know
ledge does not by any means purport to be a universal sociological investigation. 
Nevertheless it provides an illustration to the question of perception of political 
contents in the means of mass information. 

The results presented in the report indicate that the standard of knowledge on 
political events is low among the examined group of students, which in turn testifies 
to a low reading of the press, that basic source of information. The confrontation 
of results obtained in the two papers sets forth as a new problem of research the 
necessity of checking upon the previous methods of opinion surveys. 

Władysław Z e m a n e k : Health Services and the Press 
The author, himself a physician, has for nearly five years collected information 

on health services from thirteen daily and weekly papers. The information related 
mainly to the suits brought in against medical practitioners and nurses for profes
sional offences. Among the defendants in these sutis physicians arc the most nu
merous, while the subsidiary staff as e. g. male-nurses were considerably smaller in 
number. It is the author's opinion that press information on the subject is reliable 
and unbiased although occasionally there have been cases of prejudiced opinion. The 
author estimates highly the role of the press in the defence of individuals, also of 
those representative of the health services staff, while he emphasizes the part it plays 
in the defence of the now valid or planned acts and legal regulations. 

The author is of the opinion that the press dedicates much of its attention to 
problems of health and medical treatment, and the picture it presents of the health, 
services is, as seen by a medical man, both just and objective. 



RÉSUMÉS 

Le Centre de Journalisme de l'Association des Journalistes Polonais a organisé 
à Varsovie une conférence consacrée au rôle et aux tâches actuelles des rubriques de 
la vie du parti clans les rédactions des quotidiens — organes du Parti Ouvrier Po
lonais Unifié. La discussion sur ce sujet a été précédée par deux exposés présentés 
par les rédacteurs en chef des organes du parti de Cracovie et Kielce. Nous pré
sentons ci-dessous les résumés de ces deux exposés. 

Józef К о n e с к i : La vie, du parti dans la „Gazeta Krakowska" 
L'auteur de cet exposé est rédacteur en chef de la Gazeta Krakowska, quotidien' 

du Comité de1 Voïvodie du POPU à Cracovie. Dès les premières lignes il attire l'atten
tion sur la diversité de l'activité des ensembles rédactionnels suivant les différentes 
voïvodies. Cette diversité découle entre autres de la structure économique et démo
graphique de ces voïvodies. Certaines voïvodies sont dominées par les problèmes 
propres à l'agriculture, les autres — par ceux de l'industrie. D'autre part, la pratique 
de l'activité des différentes instances de voïvodies du parti a également créé ses 
propres méthodes, souvent différenciés, de direction des organes de presse. Enfin, 
un rôle non moins important est joué par les particularités spécifiques de l'édition 
même de l'organe — dans certaines voïvodies il n'existe qu'un seul quotidien, dans 
d'autres, on en trouve deux ou trois. De même, suivant les voïvodies. les possibilités 
et le niveau des cadres des rubriques de la vie du parti sont différents. 

Dans la suite de son exposé, l'auteur présente comment tous ces problèmes sont 
résolus dans la voïvodie de Cracovie. Il constate qu'aucun domaine de l'activité ré
dactionnelle ne peut ne pas être lié à l'activité d'organisation et idéologique du parti. 
Il existe cependant une sphère de problèmes intéressant de très près la rubrique de 
la vie du parti. Il s'agit en particulier des questions ayant trait à l'activité d'organi
sation, de propagande et d'éducation idéologique du parti; des questions idéologiques 
et philosophiques, de l'influence du parti sur la jeunesse, des problèmes de la vie 
.sociale (dans le sens de l'appréciation politique des phénomènes se rapportant 
à ceux-ci). 

La dernière partie de l'exposé est consacrée à la présentation des formes d'organi
sation permettant la réalisation de ce programme ainsi que de leurs effets publi-
cistiques dans les colonnes du journal. L'auteur se sert ici de chiffres permettant 
la comparaison de la publicistiqae planifiée et préparée par la rubrique de la vie 
du parli suivant les différents groupes de problèmes. Pour terminer, il analyse la 
perception de ces thèmes par les lecteurs, en s'appuyant sur une enquête de la ré
daction, sur les lettres des lecteurs etc. 

Marian S k a r b e k : Le rôle et l'importance de la rubrique de la vie du parti dans 
le journal 

L'auteur, rédacteur en chef du qoutidien Słowo Ludu de Kielce, se penche au début 
de son exposé sur la question de la place de la rubrique de la vie du parti dans la 
structure rédactionnelle d'un quotidien du parti. Il constate que les diverses rédac
tions ne sont: pas organisées suivant un schéma unique et identique. Ce schéma est 
créé en général suivant la conception du rédacteur en chef. Cependant, il est généra
lement de règle que soient créées des rubriques d'information et de publicistiquc; dans 
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ce cas, à la tête des rubriques publicistiques se trouve la rubrique consacrée à la vie 
du parti. 

Ce principe n'est cependant pas obligatoire. Il n'est pas rare de rencontrer l'opinion 
que la rubrique de la vie du parti n'est pas indispensable, qu'il suffit que les infor
mations concernant le parti soient publiées dans le cadre des rubriques d'informations 
générales, que l'ensemble des problèmes sur lesquels se penchent les rubriques pu
blicistiques sont en principe des problèmes concernant la politique générale du parti. 

L'auteur exprime l'opinion partagée par la majorité des journalistes, à savoir que 
dans les journaux du parti la rubrique de la vie du parti est nécessaire. Elle a pour 
but de garantir la réalisation des tâches du journal et du parti dont il est l'organe. 
Cette rubrique, dont le but est également d'écrire sur la vie du parti, doit être en 
mesure d'employer les cadres journalistiques les mieux préparés. 

L'auteur définit plus loin le rôle et les tâches de la rubrique de la vie du parti, 
tout en soulignant l'étendue des sujets traités dans le cadre de cette rubrique. Il 
analyse séparément l'information sur le parti et la publicistique. A cette occasion 
il attire l'attention des rédactions afin qu'à côté des questions de contenu et de 
forme, elles n'oublient pas de différencier les matériaux de cette rubrique suivant 
les destinataires et les différents milieux sociaux. 

Alexander F. В e r e j n о î : La science léniniste de la presse d'un type nouveau 
Le Doyen de la Faculté de Journalisme de l'Université Jdanov de Leningrad ana

lyse dans cet article certains problèmes de la théorie et de la pratique de la presse 
des pays socialistes. Il rappelle tout d'abord que la presse a été façonnée par deux 
forces découlant de deux points de vue de plus en plus incompatibles. Il s'agit d'une 
part de la réaction, de l'autre — de la démocratie révolutionnaire la plus largement 
comprise. Ainsi donc on trouve d'une part la presse capitaliste, subordonnée aux 
principes généraux de ce régime, de l'autre —• la presse révolutionnaire, liée aux 
masses, au peuple, exprimant leur aspiration à un nouveau régime politique et social. 
Les principes fondamentaux et les tâches de la presse définissent sa position envers 
la nation. Cela a une importance primordiale pour ce qui est de la différenciation 
qualitative dos deux types de presse, cette question est également décisive en ce qui 
concerne leurs contenus, leurs formes et leurs styles. 

Sur le fond de l'essor des rapports sociaux et politiques au cours du XTX-ème 
siècle, l'auteur rappelle comment, dans le combat contre l'ancien régime, se créa une 
nouvelle presse. A partir de ces expériences, et en particulier à partir des expériences 
des démocrates révolutionnaires russes ainsi que de ceux de Marx et Engels, Lénine 
a créé une nouvelle science de la presse. Sa pierre angulaire consistait en ses liens 
à l'idéologie communiste et à son caractère populaire, en tant que démocratie la plus 
largement comprise étant donné que la démocratie communiste est la plus largement 
populaire. 

La suite de l'article présente la création par Lénine d'une presse d'un type nouveau 
et son rôle en tant qu'arme révolutionnaire et moyen d'organisation pratique des 
masses. Le caractère populaire et démocratique de cette presse, liée à ses lecteurs, 
s'appuyant sur le correspondant ouvrier étant également activiste du parti, a l'ait 
des organes du parti des journaux des larges masses ouvrières. 

L'auteur analyse ensuite les étapes consécutives de l'essor de la presse socialiste 
au cours de la Révolution d'Octobre, de la guerre civile et des années de l'édification 
d'un régime nouveau dans le Pays des Soviets. Actuellement, la presse soviétique, 
restant fidèle aux leçons de Lénine, vit une nouvelle période de développement et 
d'amélioration, dont le trait le plus caractéristique consiste dans l'essor continu de 
la démocratisation à l'aide du renforcement des liens avec les masses. 

La naissance des pays socialistes et d'une presse socialiste dans ces pays a ouvert 
une nouvelle étape dans la diffusion de la science léniniste de la presse, de la théorie 
et de la pratique d'une presse d'un type nouveau. L'auteur termine son article par 
une constatation sur la nécessité de développer les recherches sur la presse en URSS 
et dans les pays socialistes, de développer les recherches sur la théorie et la pratique 
de la science léniniste sur la presse. 

Irena T e t e l o w s k a : La carrière de l'analyse quantitative des documents. 
Cet aperçu analyse l'utilité des résultats obtenus au cours de l'emploi de l'analyse 

quantitative du contenu de la presse. Il y est successivement question: de leur indis-
pensabilité dans les recherches sociologiques sur la perception des contenus de presse 
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(il est en effet impossible d'étudier les effets d'une influence quelconque à l'aide d'un 
instrument défini si on ne le connaît pas auparavant d'une manière précise), de leur 
indispensabilité pour la pratique de l'édition de presse (planification du travail ré
dactionnel, création de nouveaux types de publications suivant les besoins réels 
existant, établissement des besoins financiers des rédactions etc.). L'auteur cite des 
exemples de situations au cours desquelles des sociologues s'occupant de l'analyse 
de la perception et des hommes politiques s'intérossant aux problèmes de la presse 
ont omis les méthodes objectives permettant la connaissance de la structure du con
tenu de la presse et, pour cette raison, sont arrivés à des résultats erronés ainsi qu'à 
des appréciations du même genre. 

L'article analyse également l'cxpension de l'analyse quantitative du contenu, créée 
pour les recherches sur la presse, vers l'ethnographie et l'histoire. Elle est actuel
lement employée partout où le chercheur a affaire à un texte à diverses trames (do
cuments personnels). Pour terminer, l'auteur se penche sur les lacunes de la méthode, 
les voies indispensables menant à son amélioration ainsi que sur les tendances de 
son essor. 

Walery P i s a r e k : Recettes pour une clarté de l'expression 
L'auteur traite la clarté de l'expression comme étant un des deux aspects (à côté 

de la correction) de la culture du comportement linguistique. Il analyse d'une manière 
critique les formules américaines de clarté et démontre les difficultés découlant de 
l'essai de leur mise en application pour des textes polonais. Le point de départ de ia 
suite des considérations de l'auteur consiste dans le principe que le degré de difficulté 
d'un toxic donné pour un lecteur donné dépend de la différence entre la forme 
linguistique de ce texte et la forme linguistique du language courant de cet individu. 
Ce principe peut être généralisé d'une manière plus ou moins précise de la façon 
suivante: chaque texte (adresse à des adultes) est plus ou moins difficile suivant que 
sa forme linguistique diffère de la forme des expressions' courantes. 

Parmi les divers traits caractérisant le polonais courant l'auteur en choisit trou-
(le fait d'éviter des expressions abstraites, des expressions empruntées à des langues 
étrangères, une syntaxe non compliquée) et analyse jusqu'à quel degré ces traits 
caractéristiques sont communs à langue de quelques quotidiens et hebdomadaires 
contemporains. 

Pour terminer l'auteur formule en 12 points des recommandations pour les journa
listes ayant pour but d'augmenter le degré de clarté des textes de presse. 

Władysław M a s ł o w s k i : Lettres adressées aux quotidiens de Szczecin 
L'article essaye de répondre à la question si les auteurs des lettres adressées aux 

rédactions représentent l'ensemble de la société, c'est-à-dire si les opinions exprimées 
dans ces lettres peuvent être considérées comme „la voix de l'opinion publique". 
A partir de l'analyse des lettres adressées aux rédactions du Glos Szczeciński et du 
Kurier Szczeciński au cours d'une année pour l'ensemble de la voïvodic de Szczecin 
ainsi que des données sur les auteurs des lettres, l'article caractérise les auteurs de 
ces lettres suivant le sexe, l'âge, le degré d'instruction et ia profession. Les données 
détaillées, présentées sous forme de tableaux et comparées aux données concernant 
la population de la ville (tirées de l'annuaire statistique) obligent à arriver à la con
clusion que le groupe d'auteurs des lettres adressées aux rédactions ne peut être 
traité comme étant la représentation de l'ensemble de la population. De là découle 
une autre conclusion, à savoir que les opinions contenues dans les lettres ne repré
sentent pas obligatoirement l'opinion de la ..majorité''. 

L'article comprend en plus une caractéristique des lettres du point de vue de leur 
contenu, de la façon dont sont présentés les faits, des motifs inclinant leurs auteurs 
à les écrire, de leur anonymat etc. De cette manière ce matériel forme un essai de 
caractérisation des lettres aux rédactions qui, jusqu'à ces derniers temps, étaient 
appréciées par les journalistes professionnels d'une manière très fortuite et subjective. 

Franciszek A d a m s k i : „Głos Pracy" — un modèle réel et souhaitable du journal 
syndical 

L'article réfère les résultats des études sociologiques entreprises par la Section 
Sociologique du Centre de Recherches sur la Presse sur la perception et la fonction 
sociale de Głos Pracy, quotidien des syndicats. Ces recherches ont été menées en 1965 
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dans trois milieux de lecteurs à l'aide de la méthode de l'enquête sociologique. On 
a également rassemblé à l'aide d'une enquête de presse des données pour l'ensemble 
du pays. La généralisation des résultats de ces recherches permet de constater que: 

Głos Pracy est considéré par les personnes enquêtées comme un journal de second 
n d r e par rapport aux quotidiens du parti, n'étant pas en état de satisfaire de besoins 
fondamentaux d'information. Il n'est qu'un complément à la presse quotidienne de 
l'endroit. 

Le fait de recevoir le journal n'est pas équivalent à sa perception par les syn
diqués enquêtes. Au moins 50°/o des personnes recevant Głos Pracy ne le lisent que 
très peu régulièrement et d'une manière superficielle. 

Dans le journal analysé, le lecteur cherche ces informations et articles introuvables 
dans le journal local. Les matériaux les plus populaires sont liés à l'activité des syn
dicats. Cependant ces questions n'occupent dans le journal que 18% de l'ensemble de 
la surface. 

Un rôle fondamental dans la perception de Głos Pracy suivant les différents 
milieux joue le degré de saturation de la voïvodie en presse locale possédant un 
niveau plus ou moins élevé. 

Parmi les fonctions remplies par Głos Pracy on peut citer: a) la fonction d'infor
mation dans le domaine de la juridiction du travail, b) la fonction de transmission 
d'informations dans le cadre de l'organisation syndicale. Il s'agit là d'informations 
concernant la vie intérieure de l'organisation et des événements appropriés, c) la 
i- action d'approfondissement de la conscience syndicale — si on peut définir ainsi 
l'aide qu'apporte le journal dans les discussions et les rencontres officielles entre les 
membres des syndicats. 

Parmi les facteurs limitant la sphère d'influence du journal, on trouve: la publi
cation d'informations désactualisées, une trop grande quantité de matériel politique, 
la répétition après d'autres journaux des mêmes nouvelles et une position peu décidée 

"vers les conflits éclatant dans certaines usines. 

1'aweł D u b i e l , Edward K a m i ń s k i : Rien de ce qui est syndical ne lui est pas 
i•• "anger? 

L'article présente les résultats de l'analyse du contenu de l'organe central des syn-
iaats — Głos Pracy, en comparaison avec deux autres quotidiens à grand tirage — 

ia Trybuna Ludu de Varsovie et la Trybuna Robotnicza paraissant à Katowice. 
Cette étude ne concerne que cette partie des publications ayant directement trait 
i'activité des syndicats ou à tout ce qui touche les questions des travailleurs. 
En tant qu'échantillon représentatif de chaque quotidien on a tiré au sort 20 nu-

m.aros de l'année 1965. 
Les problèmes syndicaux ont occupé dans le Głos Pracy 20,5%, dans la Trybuna 

!a du — 2,4'VÜ et dans la Trybuna Robotnicza — 1,9% de l'ensemble de la surface. 
Л-rès avoir amené ces données à un dénominateur commun il s'est avéré que Głos 
• jcy consacre 6 fois plus de place que Trybuna Ludu et 10 fois plus que Trybuna 
.'•' botnicza aux publications faisant l'objet de cette analyse. 

Malgré cette suprématie, une analyse plus approfondie de la structure des sujets 
a aités par Głos Pracy suggère la conclusion que 20% de la surface est une quantité 
insuffisante par rapport à la richesse des questions du mouvement syndical. Des 
Г'a'herches sur la perception entreprises parallèlement à cette analyse ont démontré 
a:s l'organe des syndicats n'est pas, pour la majorité de ses lecteurs, la première et 

in plus importante source d'information générale. On peut donc se demander si Glos 
Pracy ne devrait pas augmenter la quantité de cette sorte d'informations, même au 
jM'ix de la limitation des autres contenus. 

Cependant il semble utile de souligner le fait que Głos Pracy est profondément 
engagé dans les questions proches à l'ensemble des travailleurs. Cela définit le profil 
spécifique de ce journal par rapport aux autres quotidiens. 

Stanisław В u d i n : La documentation journalistique à Prague 
Depuis 1945 il existe à Prague des Archives de Coupures de Journaux auprès de 

l'Institut de Recherches Journalistiques. Ce centre de documentation journalistique, 
desservant toute la presse de Tchécoslovaquie, est le centre de ce genre le plus 
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ancien et le plus important des pays socialistes. Sa création date de la seconde guerre 
mondiale, à cette époque un journaliste tchèque, Arne Laurin, qui était émigré aux 
Etats-Unis commença à rassembler de la documentation de presse pour les besoins 
du gouvernement tchécoslovaque émigré. Cette documentation a pris, après la fin de 
la guerre, le chemin de Prague. Les coupures, complétées au fur et à mesure d'une 
manière systématique, sont classées suivant une clé élaborée par Laurin. L'organi
sation des archives et leur clé ne rappellent pas les principes scientifiques de l'ar-
chivalisation, elles sont avant tout appropriées aux besoins pratiques du journalisme. 
L'expérience des années passées a prouvé la justesse d'une telle organisation et 
l'utilité de ces archives pour l'activité journalistique. 

Dans la suite de son article, l'auteur présente l'organisation des archives, la ma
nière de se servir de ses richesses. La classification comprend 4 catégories: 1. archi
ves biographiques des personnalités; 2. matériaux groupés suivant les territoires 
auxquels ils se rapportent; 3. matériaux généraux dépassant la différenciation ter
ritoriale; 4. matériaux concernant l'histoire et la théorie du journalisme. Les coupures 
sont marquées de symboles résultant de combinaisons de lettres et de chiffres. Ils 
permettent de trouver rapidement les matériaux nécessaires. 

La conclusion finale de l'auteur attire l'attention sur la nécessité de concentrer 
tous les moyens dans le but de développer ce centre. Ces moyens sont actuellement 
dispersés dans différentes rédactions et institutions qui, du fait de posséder leurs 
propres archives de ce genre, se trouvent en face de difficultés financières. La con
centration des efforts donnerait de meilleurs effets, tout en permettant d'importantes 
économies (en personnels, devises etc). 

Teresa R e g u l a : La perception de la presse parmi la jeunesse 

L'article passe en revue les résultats des diverses recherches sur la perception de 
la presse parmi la jeunesse. L'auteur souligne que ces matériaux ne sont pas tota
lement comparables, en raison des différentes méthodes de choix des échantillons 
et des différentes périodes au cours desquelles elles ont été entreprises. Elle attire 
cependant l'attention sur plusieurs tendances convergentes. La jeunesse a à sa dispo
sition une assez grande quantité de temps libre et une grande partie de ce temps 
est justement consacrée à la lecture de la presse. La presse quotidienne trouve parmi 
les jeunes une quantité importante de lecteurs fervents. La perception des hebdoma
daires est parmi la jeunesse plus importante que parmi les catégories de lecteurs 
plus âgées. 

La jeunesse s'intéresse largement aux problèmes publiés dans la presse, elle ne 
se borne pas aux sports et à la sensation, elle se passionne pour les questions poli
tiques et internationales. Les matériaux littéraires publiés dans la presse sont très 
populaires parmi la jeunesse. Elle ne traite pas la presse comme étant uniquement 
une source de distractions, elle y cherche également des informations sur le monde 
l'entourant. 

La perception de la presse parmi la jeunesse est façonnée par des facteurs tels 
que le sexe et le milieu social. 

L'auteur attire l'attention sur le problème de la presse pour la jeunesse: cette 
presse ne forme qu'une partie infime de la presse lue par la jeunesse, d'autre part il 
s'avère qu'une partie importante des lecteurs de la presse destinée à la jeunesse 
appartient à une catégorie plus âgée. Cela fait penser qu'il existe un besoin d'essor 
plus poussé de la presse destinée spécialement à la jeunesse. 

Dans la suite de son article, l'auteur se penche sur les questions de l'influence de 
la presse sur la jeunesse. Elle s'intéresse plus particulièrement à la question de la 
confiance en la presse et aux facteurs conditionnant cette confiance, à l'influence de 
la presse pour ce qui est de la lecture des livres, aux rapports entre enfants et pa
rents, à l'organisation de la vie familiale dans les familles passées de la campagne 
à la ville, à l'influence de la presse en tant que source complémentaire du programme 
scolaire. L'article se termine sur le problème de l'influence des contenus transmis 
par la presse sur les valeurs et les buts choisis par la jeunesse. 

Andrzej D e 1 о r m e, Aleksander P e c z n i k : Enquête sur les connaissances poli
tiques des étudiants des facultés de sciences naturelles 

Cet article, présenté sous forme de rapport d'un colloque organisé pour les étu
diants, se rapporte en quelque sorte à l'article précédent. L'article de Teresa Reguła 
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était un essai préliminaire d'une synthèse des recherches entreprises jusqu'ici sur la 
perception des contenus des moyens de diffusion collective sur la jeunesse. Dans le 
cas de cet article, les résultats obtenus diffèrent sensiblement de ceux obtenus par 
les auteurs du rapport sur les connaissances politiques des étudiants. 

Le but de l'enquête présentée aux étudiants au cours d'un séminaire était de dé
finir le niveau de leurs connaissances politiques. Ont répondu aux questions les 
étudiants des Facultés de Mathématique-Physique-Chimie, de Biologie et de Géolo
gie de l'Université Jagellonne de Cracovie (en tout 132 personnes) ainsi que les étu
diants de l'Ecole Normale Supérieure (24 personnes). Cette enquête a été entreprise 
pour des besoins didactiques, c'est pourquoi ce sondage est loin de ressembler à une 
étude sociologique approfondie. Cependant elle semble être une bonne illustration 
à la question de la perception des contenus politiques diffusés par les moyens d'in
formation. 

Les résultats présentés dans ce rapport démontrent que le niveau des connaissances 
des événements politiques parmi les étudiants enquêtes est assez bas, ce qui prouve
rait un intérêt médiocre pour la presse, qui reste le moyen d'information de base. 
Les résultats obtenus et présentés dans ces deux articles permettent de penser la 
nécessité de vérifier les méthodes de recherches par enquêtes mises en application 
jusqu'ici. 

Władysław Z e m a n e к: Les services de santé et la presse 
L'auteur, médecin pratiquant, a rassemblé pendant près de 5 ans les informations 

sur les services de santé publiées dans 13 quotidiens et hebdomadaires. Ces infor
mations concernaient en premier lieu les procès intentés aux médecins et infirmières 
pour fautes professionnelles. Parmi les accusés au cours de ces procès, la première 
place est occupée par des médecins, viennent ensuite les représentants du personnel 
auxiliaire. D'après l'auteur, les informations publiées par la presse sont convaincantes 
et objectives, bien que sporadiquement on ait affaire à des opinions portant injuste
ment préjudice. L'auteur a une haute opinion de la presse en tant qu'instrument de 
défense des individus et des lois en vigueur. 

D'après l'auteur, la presse consacre une place importante aux questions de la 
santé et de la médecine, l'image des services de santé qu'elle transmet aux lecteurs 
est ressentit par le médecin comme étant objective et juste. 
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