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PROPAGANDA PRASOWA IV ZJAZDU PZPR
(Doświadczenia i wnioski)

Zwoływanie co kilka lat Zjazdu PZPR — najwyższej wła
dzy partii — stanowi zawsze wielkie wydarzenie dla ca
łego społeczeństwa. Szczególnie odpowiedzialne
zadania
w okresie kampanii zjazdowej przypadają prasie partyj
nej. Artykuł relacjonuje wyniki badań nad propagandą
poprzedniego IV Zjazdu na lamach trzech organów par
tyjnych. Wskazując niedostatki zauważone w tamtej kam
panii, wysuwa szereg wniosków odnośnie do propagandy
V Zjazdu.

Pytania badawcze
Zwołanie V Zjazdu PZPR stworzyło konieczność odpowiedniego
przygotowania kampanii prasowej, poprzedzającej to wielkie w partii
i kraju wydarzenie. W związku z tym Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie dokonał analizy materiałów, związanych z ostat
nim — IV Zjazdem PZPR, na łamach trzech pism codziennych:
Trybuny Ludu, Trybuny Robotniczej i Gazety Krakowskiej.
Chodziło o ustalenie: jakie formy propagandy prasowej warto
kontynuować w propagandzie zbliżającego się Zjazdu, a czego na
leży unikać; jakie nowe elementy należy wprowadzić w trakcie
prasowej kampanii przygotowującej V Zjazd?
Przystępując do badań, zadawano sobie przede wszystkim pyta
nia:
Jak prasa odzwierciedlała i ukierunkowywała dyskusję nad te
zami przedzjazdowymi w partii i w całym społeczeństwie?
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Czy problematyka wynikająca z tez przedzjazdowych КС popu
laryzowana była wśród społeczeństwa przez tłumaczenie jej na język
bliskich ludziom problemów?
Czy gazety stanowiły forum dyskusyjne dla aktywu partyjnego?
Czy szeroka informacja z zebrań partyjnych (która — jak można
się było zorientować na podstawie wstępnego przejrzenia badanych
gazet — zajmowała w nich sporo miejsca) oddawała przebieg dy
skusji przedzjazdowej w partii, czy też ograniczała się do formal
nej strony zebrań i ogólnikowego zarejestrowania problemów, o któ
rych była mowa?
Trzeba też było ustalić, jak w okresie poprzedzającym Zjazd prasa
upowszechniała wśród społeczeństwa podstawowe zagadnienia ideolo
gii i polityki partii, wynikające z aktualnej sytuacji i z ujętej w Sta
tucie głównej linii jej działania. Za takie podstawowe zagadnienia
uznano:
— program i ideologię partii,
— kierowniczą rolę partii (jej rolę w FJN oraz desygnowanie
członków partii na kierownicze stanowiska we wszystkich
dziedzinach życia),
— funkcjonowanie demokracji wewnątrzpartyjnej,
— aktywność członków partii i organizacji, wynikającą z roli
partii jako siły działającej,
— doskonalenie członków partii (ideowe, polityczne, zawo
dowe),
— aktywność podstawowych organizacji,
— wpływ partii na wychowanie młodzieży,
— aktywność terenowych instancji partyjnych,
— internacjonalizm proletariacki,
— walkę z nieformalnymi grupami w partii (kliki, frakcje).
Te problemy badawcze nie wynikają — jak można się łatwo zo
rientować — z teoretycznych rozważań nad skutecznością propa
gandy. Są to pytania o to, czy spełnione zostały elementarne warunki
rzetelnej informacji i propagandy prasowej. Jasna sprawa, że skoro
toczy się jakaś dyskusja — to prasa powinna informować o tym,
co ludzie w tej dyskusji mówią. Jeżeli chcemy zainteresować szero
kie kręgi społeczeństwa problematyką ekonomiczną naszego kraju,
to należy w publikacjach prasowych koncentrować się na związku tej
problematyki z codziennymi życiowymi problemami tak zwanego
„szarego człowieka" oraz pokazywać rolę człowieka w działalności
ekonomicznej kraju czy przedsiębiorstw.
Bez tego nie można by było mówić o edukacji ekonomicznej spo
łeczeństwa; pogłębiałoby się jedynie u czytelnika odczucie, że jest
p r z e d m i o t e m , a nie p o d m i o t e m działalności ekonomicznej.
Pytanie o obecność lub nieobecność węzłowej problematyki ideo
logicznej, politycznej i wewnątrzpartyjnej na łamach gazet, jest po
prostu pytaniem o to, czy problematyka ta została przez badane
pisma doprowadzona do świadomości czytelnika. Nie pytamy więc
nawet, czy gazety skutecznie propagowały problematykę zjazdową,
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bo to jest już jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień teorii
propagandy. Ciągle pytamy, czy stworzone zostały elementarne wa
runki skutecznego oddziaływania.
Metodą dającą obiektywny obraz badanych gazet była metoda ilo
ściowej analizy zawartości. Zbadano w ten sposób trzy wymienione
pisma z okresu między ogłoszeniem tez przędzjazdowych (16 III 64)
a rozpoczęciem Zjazdu (15 VI 64) oraz oddzielnie okres samego Zjazdu
aż do ogłoszenia w prasie uchwały (26 VI 64).
W tym artykule mowa będzie tylko o trzymiesięcznym okresie
poprzedzającym Zjazd.
Ile było materiałów

zjazdowych?

Pomiar powierzchni materiałów poświęconych problematyce zjaz
dowej wykazał, że w okresie przedzjazdowym materiały te stanowiły
w Trybunie Ludu 10,9% całej powierzchni pisma, w Trybunie Ro
botniczej — 13,8, a w Gazecie Krakowskiej — 11,1% powierzchni.
Tabela I: Powierzchnia materiałów zjazdowych w stosunku do całej powierz
chni badanych pism ')
Tytuł

Całkowita
pow. pisma
w cm2

Trybuna Ludu
Trybuna Robotnicza
Gazeta
Krakowska

1 187 376,9
798 415,9
726 126,1

Pow. materiałów % pow. materia
zjazdowych
łów zjazdowych
w cm'
w stos. do całości
129 413,3
110 181,4
80 600,8

10,9
13,8
1U

Trybuna Robotnicza silnie eksponowała materiały zjazdowe, za
mieszczając je przeważnie na pierwszej stronie pod rzucającymi się
w oczy tytułami. W pozostałych pismach materiały te nie były tak
eksponowane.
Formy

publicystyczne

We wszystkich trzech pismach stwierdzono ubóstwo środków wy
razu polegające na przewadze artykułu, czyli formy stosunkowo
mało atrakcyjnej i wymagającej od czytelnika dużej zdolności kon
centracji. Ilustruje to tabela II.
!
) W badaniach dokonano porównania trzech badanych pism i takimi po
równaniami operuje się w niniejszym artykule. Trzeba pamiętać, że są to
pisma o różnej objętości i gdyby chodziło o badania modelowe — ta różnica
objętości uniemożliwiłaby bezpośrednie porównania. W tym wypadku badamy
jednak politykę redakcyjną, wyrażającą się obecnością lub nieobecnością danej
tematyki. To umożliwia porównanie wielkości procentowych, obliczonych w sto
sunku do różnej podstawy, jaką była powierzchnia wszystkich materiałów
zjazdowych na łamach danej gazety.
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Tabela II: Powierzchnia zajęta przez różne formy publicystyczne
Forma

Trybuna
p o w . w cm

Artykuł
Reportaż
Komentarz
Felieton
Wywiad
Listy lub
wypow.
w dysk.
Razem

Ludu
2

/o

Trybuna

Robotnicza

Gazeta

Krakowska

p o w . w cm*|

%

p o w . w cm*
8 720,8
2 097,0
1 986,1

18 086,4
6 108,8
670,0

14,0
4,7
0,5

18 301,6
6 187,9
4 938,8

16,6
5,6
4,4

3 313,0

2,5

3 035,1

2,8

25 389,0
53 567,2

19,6
41,3

10 891,9
43 355,3

9,9
39,3

12 969,6
9 301,4
35 074,9

/o

10,8
2,6
2,5
14,9
16,1
46,9

Formy takie, jak reportaż czy komentarz występują w niewielkich
ilościach. W Gazecie Krakowskiej rzuca się w oczy duża ilość wy
wiadów. Wynika to stąd, że Gazeta przeprowadziła w okresie przedzjazdowym rozmowy z sekretarzami wszystkich powiatowych, dziel
nicowych komitetów partii, a także obszerny wywiad z pierwszym
sekretarzem KW.
Na kategorię „listy lub wypowiedzi w dyskusji organizowanej
przez redakcję" złożyły się prawie wyłącznie wypowiedzi na kolum
nach dyskusyjnych. Listów do redakcji nie publikowano prawie
wcale. Wypowiedzi na kolumnach dyskusyjnych nie można nazwać
listami, ponieważ opracowane są na modłę artykułów dziennikar
skich i pisane z góry z myślą o publikacji, a nie tylko przedstawieniu
redakcji swoich poglądów.
Reszta materiałów zjazdowych (nie wykazanych w tabeli II), to
pod względem formalnym informacje, uchwały, komunikaty, teksty
oficjalnych wystąpień itp. tytuły stałych kolumn.
Tematyka publikacji

przedzjazdowych

Najbardziej interesujących wniosków dostarczyła ilościowa ana
liza tematyki. Kolejne tabele ilustrują proporcje ilościowe tema
tyki publikacji związanych ze Zjazdem partii.
We wszystkich trzech pismach redakcje poświęciły najwięcej miej
sca sprawom ekonomicznym i relacjom z zebrań partyjnych. Jest
to o tyle zrozumiałe, że problematyka gospodarczego rozwoju kraju
zajęła najwięcej miejsca w tezach przedzjazdowych.
Poważnym niedociągnięciem kampanii prasowej jest jednak to,
że wszystkie badane gazety piszą o sprawach ekonomicznych prawie
wyłącznie z punktu widzenia planisty i zarządzającego gospodarką,
nie piszą natomiast o tym z punktu widzenia obywatela-konsumenta.
Argumentacja biorąca za punkt wyjścia potrzeby życiowe obywatela
jest — jak już powiedzieliśmy — niezbędnym warunkiem uczynienia
problematyki ekonomicznej sprawą osobistą czytelnika. Bez tego
nie może być mowy o ukazaniu prawdziwego sensu polityki ekono
micznej partii, o wychowaniu ekonomicznym społeczeństwa.
Za mało także pisano o losie wniosków przedzjazdowych. Bardzo
dużo było w tym czasie na łamach informacji o zgłoszeniu wniosków,
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o wielkim rozbudzeniu inicjatywy ekonomicznej społeczeństwa, spo
wodowanym dyskusją nad tezami przedzjazdowymi. Sprawa ta za
wisła niejako w próżni. Nie wiadomo właściwie, jakie ta fala wnio
sków i postulatów ma pokrycie w możliwościach ekonomicznych,
jak przyczyniła się do dalszego rozwoju gospodarczego, jaki będzie
los tych wniosków.
Tabela III: Powierzchnia zajęta przez tematykę wynikającą
z tez КС PZPR 2 )
Trybuna

Ludu

Trybuna

Tematyka
pow. w cm'
Tezy i z a d a n i a
kampanii
przędz jazdowej
Sprawy organi
zacyjne zwią
z a n e ze Zjaz
dem
Czyny i w a r t y
p r z ę d z jazdo w e
Relacje z zebrań
partyjnych
Bilans
gosp.społ.
Polski
powojennej
w porównaniu
z 20-leciem
międzywojen
nym
Problemy
roz
w o j u gosp.
z p u n k t u widz.
p l a n i s t y i za
rządzającego
Problemy
roz
w o j u gosp.
z punktu wi
dzenia obywa
tela
Los
wniosków
przędz jazdowych
Inne
Razem

%

p o w . w cm

Robotn.
2

bezpośrednio

Gazeta

Krak.

%

p o w . w cm 2

%

1 519,4

1,2

3 124,9

2,8

—

—

2 906,7

2,3

6 951,7

6,3

4 367,7

5,4

6 222,6

4,8

21 060,6

19,1

3 669,6

4,6

39 567,0

30,6

22 225,3

20,2

20 350,3

25,2

6 690,8

5,1

7 255,6

6,6

2 069,0

2,6

46 367,1

35,8

29 416,6

26,7

23 311,9

28,9

—

—

389,0

0,3

1 037,2

1,3

1 719,6
1 495,1

1,3
1,2

2 738,7
2 478,3

2,5
2,3

4 797,3
955,8

5,9
1Д

106 388,3

82,3

05 640,7

86,8

60 558,8

75,1

2
) Za podstawę powierzchni przyjęto całość materiałów, poświęconych Zjaz
dowi, a więc w Trybunie Ludu 10,9% jej całkowitej powierzchni, w Trybunie
Robotniczej — 13,8% a w Gazecie Krakowskiej — 11,1% całej powierzchni
pisma.
Tematyka objęta trzema tabelami (III, IV, V) daje w sumie dla Trybuny
Ludu 88,5%, dla Trybuny Robotniczej — 91,6 a dla Gazety Krakowskiej —
86,1% całej powierzchni materiałów dot. Zjazdu. Reszta — do 100% — to
uchwały, przemówienia i komunikaty oraz stałe tytuły kolumn, które nie były
klasyfikowane pod względem tematycznym.
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Trybuna Robotnicza poświęciła większą ilość miejsca relacjom
o zobowiązaniach i wartach zjazdowych. Systematyczna informacja
organu katowickiego na ten temat przyczyniała się w okresie przedzjazdowym i w dniach Zjazdu do stworzenia mobilizującej atmo
sfery.
Problematyka, którą określono jako kierowniczą rolę partii
(tab. IV) nie znalazła odpowiedniej rangi na łamach trzech gazet par
tyjnych. Ta problematyka o pierwszorzędnym znaczeniu politycz
nym została pominięta lub poświęcono tym sprawom nikłe odsetki
powierzchni gazet. A przecież w zakresie tej problematyki partia
i władza ludowa jest najbardziej atakowana przez wrogie ośrodki
propagandowe. Istnienie próżni tematycznej w tym zakresie na ła
mach naszej prasy partyjnej zwielokrotniało szanse wrogiej propa
gandy.
Tabela IV: Powierzchnia zajęta przez problematykę kierowniczej roli partii
Tematyka

Trybuna
pow. w cm 2

Partia w FJN
Rozwój demokra
cji socjalistycz
nej
Zadania instancji
i org. partyj
nych w dziedzi
nie gospodarki
Zadania
partii
w dziedzinie so
cjalistycznego
wychowania spo
łeczeństwa
Zadanie
partii
w wychowaniu
młodego pokole
nia
Razem

Ludu

%

166,6

0,1

2 467,4

1,9

661,4

0,5

1 319,5

1,0

4 614,8

3,5 |

Trybuna

Robotn.

pow. w cm

2

%

Gazeta

Krak.
2

pow. w cm 1 %

323,9

0,4

1,2

2 224,9

2,0

994,0

1 920,8

2,4

2 224,9

2,0

3 238,7

4,0

Podobna próżnia istniała — praktycznie rzecz biorąc — na łamach
badanych pism, jeżeli chodzi o problematykę wewnątrzpartyjną.
Ujęte zostały w kluczu kategoryzacyjnym nie jakieś ściśle wewnątrz
partyjne sprawy organizacyjne, ale problemy mające istotne znacze
nie dla zrozumienia przez społeczeństwo roli partii oraz problema
tyka, od której zależy autorytet partii w społeczeństwie.
Jak widać, pisma poświęciły w okresie przedzjazdowym za mało
miejsca sprawom związanym ze Zjazdem.
Braki w zakresie tematyki można najogólniej wyrazić jako niedo
statek problematyki politycznej, ideologicznej oraz brak argumen
tacji publicystycznej, odwołującej się do potrzeb i doświadczenia
życiowego przeciętnego obywatela.
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Tabela V: Powierzchnia zajęta przez tematykę wewnątrzpartyjną
Trybuna
Tematyka

Ludu
2 i

pow. w cm 1

%

Trybuna
pow. w cm

Robotn.
21

°/

Gazeta
pow. w cm

Krak.
2

/o

/o

Obowiązki i od
powiedzial
ność członka
partii
Centralizm de
mokratyczny
w partii
Wykład ideolo
gii partii
Walka z grupa
mi nieformal
nymi w partii
(frakcje, kliki)
Rola POP i ze
brania partyj
nego (decyzje
i rola wycho
wawcza)
Działalność in
stancji partyj
nych
Działalność cen
tralnych władz
partyjnych
Operatywność
ciał przedsta
wicielskich
partii
Rozwój
szere
gów
partyj
nych
i
ich
skład socjalny
Stosunki PZPR
z innymi par
tiami robotni
czymi
Razem

80,6

0,1

—

—

441,1

0,6

404,6

0,3

517,0

0,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1 875,1

1,4

—

—

908,5

1Д

271,7

0,2

—

—

505,5

0,6

62,4

0,0

123,7

0,1

—

—

—

—

—

—

1 571,2

2,0

670,5

0,5

2 297,2

2,1

1811,5

2,2

251,5

0,2

153,4

0,1

390,6

0,5

3 616,4

2,7

3 091,3

2,8

5 628,4

7,0

Czy preferencja dla problematyki ekonomicznej w profesjonal
nym ujęciu, a pomijanie spraw politycznych i ideologicznych nie
było odbiciem charakteru samej dyskusji przedzjazdowej? Prawdą
jest, że dyskusja w organizacjach partyjnych koncentrowała się na
sprawach ekonomicznych. W tej dziedzinie zadania były najbardziej
konkretne i najłatwiej — z różnych względów — było formułować
opinie krytyczne. Problematyka polityczna i ideologiczna jest bar
dziej złożona. Wypowiadanie krytycznych opinii w tym zakresie
wymaga więcej odwagi cywilnej i znajomości mechanizmów poli
tycznych. Waga przywiązywana w tamtym okresie przez partię do
spraw ekonomicznych spowodowała osłabienie pracy ideowo-politycznej tak, że wielu uczestników dyskusji nie miało odpowiedniego
przygotowania do podjęcia tej problematyki.
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Taki kierunek rozwoju dyskusji przedzjazdowej nie wynikał jed
nak z charakteru tez КС. Wprawdzie przeważała w nich problema
tyka ekonomiczna (54 strony wkładki do Trybuny Ludu), ale 19
stron poświęcono jednak w tezach sprawom politycznym i wewnątrz
partyjnym.
O ile odzwierciedlając dyskusję w partii redakcje mogły być tylko
wyrazicielem niezależnego od nich stanu rzeczy, to należało oczeki
wać, że podejmą one próby poszerzenia i wzbogacenia tej dyskusji
przedzjazdowej we własnej publicystyce.
Jak badane pisma odzwierciedlały dyskusją

przędzjazdową?

Przyjęto, że pisma miały możność odzwierciedlenia dyskusji przed
zjazdowej przez relacjonowanie dyskusji na zebraniach partyjnych
oraz przez udostępnienie swoich łamów członkom partii dla opubli
kowania ich opinii oraz postulatów.
Stwierdzono, że informacje z zebrań partyjnych zajęły duży od
setek powierzchni materiałów zjazdowych we wszystkich pismach.
Ale czy w informacjach tych relacjonowano rzeczywiście głosy
i opinie uczestników zebrań, czy nie ograniczano się do opisu formal
nej strony zebrania, co jest naturalnie nonsensem z punktu widzenia
dziennikarskiego i propagandowego?
Z tego punktu widzenia sklasyfikowano wszystkie informacje z ze
brań partyjnych. Ilustracje to tabela VI. Gdy jednak Trybuna Ludu
i Gazeta Krakowska operowały głównie taką powierzchowną infor
macją — to Trybuna Robotnicza przyjęła system, polegający na
krótkim zasygnalizowaniu faktu odbywania zebrania i obszernym
relacjonowaniu przebiegu dyskusji na wybranych zebraniach par
tyjnych w zakładach pracy, miastach oraz organizacjach powiato
wych. Operowała reportażem z zebrań, a dyskusja ukazywana była
na tle codziennych problemów środowiska, w którym się toczyła.
Taka metoda pozwoliła organowi katowickiemu oddać atmosferę
i tło dyskusji w wybranych środowiskach. Chociaż jest więc sporo
informacji, które można zaklasyfikować jako „informacje z prze
wagą zewnętrznego opisu...", są to z reguły krótkie doniesienia, nie
nużące czytelnika długością. 27 publikacji z przewagą dyskusji
w Trybunie Robotniczej — to większe reportaże lub informacje pro
blemowe.
Tabela VI: Charakter informacji z przeprowadzonych zebrań partyjnych
Charakter informacji
Informacje z przewagą ze
wnętrznego opisu przebiegu
zebrania
Informacje z przewagą proble
matyki poruszanej na zebra
niu ,
Dziennikarska selekcja i syn
teza materiału z dyskusji
Razem

Trybuna
Ludu

Trybuna
Robotnicza

Gazeta
Krakowska

90

58

64

38

27

4

19

1

14

147

86

82
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W sumie wątpliwa jest celowość tak obszernego relacjonowania
zebrań partyjnych, jeżeli wziąć pod uwagę, że w większości były
to relacje koncentrujące uwagę czytelnika na czysto zewnętrznej
stronie odbywanych zebrań.
Zliczono także głosy w dyskusjach partyjnych, omówione lub zacy
towane na łamach pism, aby stwierdzić przekrój społeczno-zawodowy autorów wypowiedzi i t y m samym — kierunki selekcji redak
cyjnej. (Tab. VII).
W Trybunie Ludu, a także w Gazecie Krakowskiej
przeważają
zdecydowanie wypowiedzi kierowniczego aktywu gospodarczego,
partyjnego i administracyjnego. W Trybunie Robotniczej ta grupa
społeczno-zawodowa otrzymała mniej więcej równe szanse z grupą
„innych" — pokrywającą się praktycznie z inteligencją techniczną
i urzędnikami niższego szczebla.
Tabela VII: Przekrój spoleczno-zawodowy autorów wypowiedzi
Przekrój społ.-zaw.
autorów wypowiedzi
Kierownicy życia gosp., partyj
nego i jednostek admin.
Robotnicy i chłopi
Inni
Wypowiedzi delegatów na Zjazd
z okazji wyboru
Razem

Trybuna
Ludu

325
30
74

Trybuna
Robotnicza

Gazeta
Krakowska

50
11
53

81
6
29

7
429

121

|

116

Inna generalna prawidłowość, to niewielka ilość wypowiedzi r o 
botników i chłopów na łamach badanych dzienników oraz brak w y 
powiedzi delegatów z racji ich wyboru. I to jest chyba największy
brak. Ludzie, którzy mają wejść w skład najwyższej władzy partii
(jaką jest Zjazd) oraz wytyczyć kierunek rozwoju naszego kraju
na kilka lat — pozostają nieznani dla społeczeństwa.
Miały natomiast redakcje możność regulowania składu społecz
no-zawodowego osób zabierających głos w dyskusjach organizowa
nych na swoich własnych łamach. Wszystkie trzy pisma publiko
wały w t y m czasie specjalne kolumny dyskusyjne. Trybuna
Ludu
opublikowała ich 15, Trybuna Robotnicza — 9, a Gazeta
Krakow
ska — 7.
Tylko Trybuna Robotnicza zadbała o to, aby mogli się wypowie
dzieć na jej łamach robotnicy i chłopi (17 głosów). W innych pismach
nie było wypowiedzi, które czytelnik mógłby zidentyfikować jako
głos robotnika czy chłopa. Oczywiście zaangażowanie robotników
i chłopów w dyskusji przedzjazdowej można traktować jako wyraz
ich zaangażowania w proces zarządzania i współgospodarowania go
spodarką. Świadome preferowanie głosów robotniczych i udostęp
nianie im miejsca na kolumnach dyskusyjnych mogłoby być czynni
kiem angażującym do bardziej aktywnego uczestniczenia w t y m
procesie.
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Tabela VIII: Przekrój spoleczno-zawodowy
kolumnach dyskusyjnych
Trybuna
Ludu

Przekrój
spoleczno-zawodowy
Kierownicy życia gosp., partyj
nego i jedn. admin.
Robotnicy i chłopi
Inni

62
45

osób wypowiadających
Trybuna
Robotnicza

21
17
7

się na

Gazeta
Krakowska

31
1

Przeważają zdecydowanie głosy kierowników, dyrektorów i kie
rowniczego aktywu partyjnego. Tylko Trybuna Ludu na swoich
kolumnach dyskusyjnych zamieściła 45 głosów, które można ziden
tyfikować jak głosy „innych", czyli praktycznie głosy inteligencji
niższego szczebla służbowego, głównie inteligencji technicznej.
Jak pisma ukierunkowały

dyskusją

przedzjazdową?

Jak widzieliśmy, na własnych kolumnach dyskusyjnych tylko
Trybuna Robotnicza pokusiła się o poszerzenie kręgu dyskutują
cych o robotników i chłopów (głównie robotników). Redakcje nie
postarały się o tematyczne wzbogacenie dyskusji, mając taką możli
wość przez organizowanie i zamawianie wypowiedzi. Pewien wy
jątek stanowi tu Gazeta Krakowska, która opublikowała specjalną
kolumnę dyskusyjną, poświęconą pracy polityczno-wychowawczej
na wyższych uczelniach oraz jedną kolumnę poświęconą roli komite
tów gromadzkich partii.
Głównym środkiem ukierunkowywania dyskusji przedzjazdowej
powinna była być publicystyka redakcyjna.
Można wyróżnić następujące kierunki publicystyki badanych
pism:
1. Dziennikarskie zilustrowanie i rozwinięcie ekonomicznej pro
blematyki tez КС. Zostało to dokonane mniej lub bardziej po
mysłowo w publikacjach własnych oraz publikacjach fachow
ców, napisanych dla redakcji. Podstawowym niedomaganiem
jest tu brak argumentacji publicystycznej odwołującej się do
potrzeb życiowych i bezpośredniego doświadczenia prostego
człowieka. Tylko Gazeta Krakowska opublikowała dwa arty
kuły podejmujące ten typ argumentacji i ukazujące „ludzki"
sens programu ekonomicznego partii.
2. Ukazanie dorobku dwudziestolecia powojennego w porówna
niu z dwudziestoleciem międzywojennym. Trybuna Ludu po
święciła temu porównaniu cykl reportaży. Trybuna Robotni
cza podjęła problem w różnorodnych publikacjach ilustrowa
nych wykresami i diagramami. Gazeta Krakowska poświęciła
porównaniu bilansu dwóch 20-leci jeden większy reportaż
i kilka mniejszych publikacji.
3. Materiały publicystyczne komentujące przebieg dyskusji par
tyjnej. Po jednej takiej pozycji opublikowały Trybuna Robot
nicza i Gazeta Krakowska.
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Oprócz tego ukazywały się (nie za często) publikacje z życia partii,
takie, jakie ukazują się zawsze w prasie partyjnej. W nurt proble
matyki zjazdowej zostają one czasem dosyć sztucznie włączone przez
powołanie się na fragment tez КС. W sumie taka publicystyka nie
poszerzała tematyki dyskusji przędzjazdowej.
Jeżeli chodzi o stosunek do opisywanych faktów, to publicystyka
w Trybunie Ludu była w 44,4°/o afirmująca a w 55,6% krytyczna,
w Trybunie Robotniczej — w 8 1 % afirmująca a w 19% krytyczna,
w Gazecie Krakowskiej — afirmująca w 84,2%, krytyczna w 15,8%.
W sumie publicystyka w badanych pismach była głównie afirmu
jąca. Jest to zastanawiające, ponieważ dyskusja przedzjazdowa —
jak to wynika z relacji tych samych pism oraz wypowiedzi publi
kowanych na ich łamach — ma charakter raczej krytyczno-postulatywny, co przejawia się w dużej ilości wniosków. Wnioski te są
przecież konstruktywną formą krytyki wynikającą z potrzeby po
prawy istniejącego stanu rzeczy.
Proporcje te obejmują własną publicystykę oraz wypowiedzi na
kolumnach dyskusyjnych. W Trybunie Ludu duży procent publi
cystyki krytycznej w stosunku do opisywanych faktów wynika z krytyczno-postulatywnego charakteru wypowiedzi na 15 kolumnach
dyskusyjnych. Gdyby brać pod uwagę własną publicystykę Try
buny — nie różniłaby się ona od pozostałych pism.
W tej sytuacji należałoby oczekiwać, że redakcje podejmą pewne
strukturalne i ogólnoorganizacyjne sprawy naszego życia ekonomicz
nego, zajmą się bliżej realnymi możliwościami realizacji wniosków
i postulatów wysuwanych w dyskusji oraz pokuszą się o odpowiedź
na pytanie: co rozbudzona inicjatywa ekonomiczna przyniesie na
szej gospodarce?
Jak popularyzowano delegatów na Zjazd i kierownictwo

partii?

Ponieważ Zjazd jest najwyższą władzą partii, a delegaci otrzy
mują przez wybór istotne dla partii i kraju pełnomocnictwo, istnieje
społeczne zapotrzebowanie na informację o ludziach, którzy otrzy
mują tak wielkie uprawnienia i ludziach, którzy kierują partią mię
dzy zjazdami.
Zliczono zatem:
— przypadki zwykłego wymienienia członków kierownictwa
i delegatów,
— krótkie wzmianki-życiorysy typu ankietowego,
— sylwetki ludzi bogate w rysy indywidualne oraz
— materiały dziennikarskie ukazujące delegatów lub członków
kierownictwa partyjnego w działaniu.
Obliczenia wykazały, że podstawową formą informacji o ludziach
było w tym okresie wymienianie członków kierownictwa z okazji
udziału w zebraniach. To sakramentalne „w zebraniu udział wzięli..."
stało się schematyczną formułką robiącą z żywych ludzi manekiny
zasiadające w prezydiach zebrań. Drugie miejsce ilościowo zajmują
schematyczne życiorysy typu ankietowego. Sylwetek bogatych
w rysy indywidualne było 18 w Trybunie Robotniczej, a w Gazecie
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Krakowskiej — 2. Nie było ich wcale w Trybunie Ludu. Ukazanie
człowieka w działaniu zdarzyło się tylko dwukrotnie w Trybunie
Ludu (delegaci na Zjazd w trakcie wykonywania zobowiązań przedzjazdowych). Nie ukazał się w żadnym z pism wywiad z delegatem.
W sumie środki, którymi pisma popularyzowały delegatów i człon
ków kierownictwa partyjnego oraz informowały o ich poglądach,
były ubogie i schematyczne.
Jak badane gazety odzwierciedlały i stwarzały atmosferę
przędz jazdowej?

mobilizacji

Jedynie Trybuna Robotnicza poświęciła znaczną ilość miejsca
czynom i wartom produkcyjnym, odzwierciedlając w ten sposób
i stwarzając atmosferę mobilizacji produkcyjnej przed Zjazdem
i w dniach jego obrad. Informacje na ten temat publikowane były
regularnie i eksponowane na pierwszej stronie. Ukazały się także
reportaże o przygotowaniu i realizacji czynów produkcyjnych przez
załogi.
Pozostałe pisma nie przywiązywały w tym czasie większej wagi
do tej sprawy. Informacji o czynach i wartach nie było w nich dużo,
ukazywały się nieregularnie i nie były specjalnie eksponowane.
Co warto naśladować — czego należy unikać w kampanii
przed V Zjazdem?

prasowej

Ekonomiczna problematyka poddana pod dyskusję w tezach Ko
mitetu Centralnego partii nie została przetransponowana na język
konkretnych potrzeb i problemów życiowych człowieka pracy. Nie
pokazano, jak te zamierzenia ekonomiczne mają w efekcie służyć
zaspokojeniu potrzeb człowieka i zbudowaniu lepszego jutra w na
szym kraju. Brak takiej argumentacji przekreślił szanse nawiązania
dialogu z szerokimi kręgami społeczeństwa. Tym samym nie został
spełniony jeden z podstawowych warunków skuteczności propagandy
problemów zjazdowych. Także myśl partii przekazana przez pisma
została zubożona. Pominięto wiele zagadnień politycznych oraz ide
ologię partii, która choć znana w generalnych założeniach, winna
być stale uświadamiana jako nadrzędny cel obrazowych posunięć
ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Brakło bowiem w pi
smach z tego okresu szerszej perspektywy politycznej i ideologicz
nej dla umiejscowienia aktualnych zadań ekonomicznych, które były
głównym tematem obrad Zjazdu. W publikacjach prasowych nastą
piło niestety utożsamienie funkcji partii i administracji, jeżeli chodzi
o zadania gospodarcze; jest to zjawisko, które zwalcza się w pracy
partyjnej, a zatem nie powinno go być i w propagandzie prasowej.
Relacjonując dyskusję nad tezami i poświęcając wiele miejsca
zgłaszanym wnioskom, gazety za mało pisały o dalszym losie tych
postulatów i o roli jaką odegrają one w naszym życiu gospodarczym
i społecznym, co jest naruszeniem kardynalnej zasady ciągłości in
formacji i jest błędem przede wszystkim z dziennikarskiego punktu
widzenia. Informacja z dyskusji przedziazdowych często nie oddaje
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tego, co mówiono na zebraniach i ogranicza się do zewnętrznej strony
zebrań; relacjonując głosy członków partii na zebraniach, fawory
zowano aktyw kierowniczy, nie oddając przez to społecznego obrazu
partii. Szczególnie rażące było pominięcie głosów robotników i chło
pów zarówno w informacjach, jak i — z wyjątkiem Trybuny
Robot
niczej — na kolumnach dyskusyjnych.
Własna publicystyka badanych gazet była uboga jeśli chodzi
o ilość publikacji, przekrój tematyczny i o różnorodność form.
Ubogie i schematyczne były formy popularyzowania delegatów na
Zjazd i kierownictwa partyjnego, a z wyjątkiem Trybuny
Robotni
czej nie przywiązywano wagi do popularyzowania czynów produk
cyjnych i nie stwarzano wokół inicjatyw tego t y p u uroczystej, m o 
bilizującej atmosfery.
W jakim stopniu niedomagania te wystąpiły w różnych pismach
wykazano szczegółowo. Pod pewnymi względami korzystnie odbija
od pozostałych gazet Trybuna Robotnicza. Wiele zarzutów dzieli jed
nak organ katowicki z Trybuną Ludu i Gazetą Krakowską.
Wykaz
niedomagań, jakie ujawniła analiza zawartości na łamach trzech
pism, jest zarazem odpowiedzią na pytanie: c z e g o n a l e ż y u n i 
kać w k a m p a n i i p r o p a g a n d o w e j przed V Zjaz
dem?
Niezależnie od zarzutów można było w badanych pismach znaleźć
sporo pomysłów i form propagowania problematyki zjazdowej, które
mogą i powinny zostać rozwinięte w obecnej kampanii.
Warta kontynuowania jest stosowana niekiedy przez
Trybuną
Ludu forma informacji problemowej, polegająca na relacjonowaniu
wniosków z różnych zebrań partyjnych dotyczących jednego zagad
nienia. Godna naśladowania jest też metoda Trybuny
Robotniczej,
polegająca na krótkim podawaniu eksponowanych informacji o ze
braniach, a obszernym relacjonowaniu ciekawszych zebrań oraz pu
blikowaniu informacji zawierających same wnioski i głosy z dy
skusji. Interesujące były także na łamach organu katowickiego głosy
z zakładów pracy, uzyskane i opublikowane zaraz po ogłoszeniu tez
zjazdowych.
Trybuna Robotnicza nadała odpowiednią rangę i znalazła uroz
maicone formy wyrazu dla czynu zjazdowego. W obecnej kampanii
od początku na sprawy te położono duży nacisk w całej prasie par
tyjnej.
Publicystyka Gazety Krakowskiej
zawiera godną kontynuowania
próbę przetłumaczenia problematyki tez zjazdowych na język co
dziennych potrzeb ludzi pracy.
Dla politycznego dysponenta badanych pism — dla partii oraz dla
redakcji najważniejsze będą z pewnością trzy wnioski, wynikające
z przeprowadzonej analizy:
1. Materiały zjazdowe ujawniły brak jasnej koncepcji propagandy
zjazdowej w poszczególnych redakcjach.
2. Wystąpiło odpolitycznienie publikacji przedzjazdowych.
3. Informacja była schematyczna i nie zawsze rzetelna (brak ciąg
łości), co przekreśliło jej skuteczność informacyjno-propagandową.
2 — Zeszyty Prasoznawcze
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Jasna koncepcja redakcyjna musiałaby przecież odpowiadać na py
tanie: jak uczynić problematykę przędz jazdową sprawą osobistą
obywatela, jak ukazać sens i skutki dyskusji przedzjazdowej? Kon
cepcja taka powinna była znaleźć wyraz w bogatej publicystyce re
dakcyjnej, publicystyce ukazującej sens lepszej organizacji pracy
i stosunku człowieka do swoich obowiązków.
W takiej koncepcji nie byłoby możliwe pominięcie spraw poli
tyki i spraw ideologii partii. Bez perspektywy ideologicznej, ukazu
jącej ludzki sens polityki ekonomicznej partii, pozostajemy w nie
zgodzie z marksizmem widzącym rzeczy w dialektycznym związku.
Brak jasno sprecyzowanej koncepcji propagandy przedzjazdowej
sprawił, że bazowała ona (przynajmniej w dwóch pismach) na sche
matycznej informacji, traktowanej jako serwitut wobec instancji
partyjnych, a nie oddającej prawdziwego przebiegu dyskusji i nie
ukazującej realności i przydatności społecznej inicjatywy w naszym
życiu gospodarczym.
Być może, wiele wniosków krytycznych można sformułować dzi
siaj, kiedy bogatsi jesteśmy o cztery lata doświadczeń pracy partyj
nej i życia politycznego w naszym kraju.
W tej sytuacji mamy jednak prawo formułować wnioski ostrzej,
niż moglibyśmy to zrobić w roku 1964. Jasne jest bowiem, że w tej
sytuacji partia będzie wymagała od prasy przed V Zjazdem znacz
nie więcej, niż przed czterema laty.
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PATRIOTYZM I INTERNACJONALIZM
NA ŁAMACH TYGODNIKÓW CENTRALNYCH
Badania nad modelami pism oraz nad koncepcjami
wy
branych wątków tematycznych są systematycznie
prowa
dzone przez Ośrodek Badań Prasoznawczych. W marcu
1967 roku zakończono analizę koncepcji patriotyzmu oraz
internacjonalizmu,
prezentowanych przez trzy czasopisma
społeczno-polityczne:
„Politykę", „Kulturę" i „Kierunki".
Badaniami objęto rocznik 1966, zakładając, że wówczas
kulminowały
obchody milenijne, sprzyjające
publikacji
tego rodzaju treści. Ze względu na opisowy
i
ściśle
obiektywny
charakter wyników przypuszczamy,
że
powinny stać się one dobrą podstawą do toczących się
obecnie na te tematy
dyskusji.

Przyjęte założenia

teoretyczne

1) Pojęcia: „nacjonalizm", „internacjonalizm", a nawet „patrio
tyzm" są pochodnymi pojęcia „naród";
2) Odpowiadające owym trzem pojęciom postacie świadomości są
różnymi modyfikacjami tzw. „świadomości narodowej";
3) Świadomość narodowa ma charakter wyodrębniający i odróżnia
jący własną narodowość spośród innych przez eksponowanie jej
swoistości;
4) Patriotyzm jest to nazwa zespołu przeżyć emocjonalnych, towa
rzyszących takiemu poczuciu odrębności własnego narodu, jak:
szczególnego rodzaju narodowa miłość własna, poczucie wewnątrznarodowej solidarności, dumy, czy godności narodowej,
troska o interes i dobro narodu;
5) Narodowa miłość własna powiększona o poszanowanie i życzli
wość w odniesieniu do drugich narodów daje szczególną postać
humanizmu czy uniwersalizmu, w którym samowiedza narodowa
i patriotyzm zakłada równocześnie poszanowanie i życzliwość
względem innych narodów i ich przedstawicieli;
2*
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6) Narodowa miłość własna o charakterze samolubnym i egoistycz
n y m staje się generatorem uczuć pogardy lub nienawiści w sto
sunku do drugich narodów i przybiera postać nacjonalizmu lub
szowinizmu;
7) Świadomość narodowa może być też mniej lub więcej adekwatna
poznawczo, lub przeciwnie — mniej lub więcej mistyfikowana.
Można bowiem posiadać ogólnikową i zarazem bezkrytyczną
świadomość tego, że Polska stanowi jedną całość wyodrębniającą
się z reszty świata na takich albo innych zasadach. Ta świado
mość może jednak nie obejmować wewnętrznego, klasowego
zróżnicowania tej całości, odpowiednio zaś — może nie dawać
zrozumienia wewnętrznej dynamiki rozwojowej narodu oraz jego
międzynarodowych interesów. I odwrotnie: może to być świado
mość narodowa — jak mówimy — „klasowo dojrzała", widząca
własny naród krytycznie i adekwatnie, w całym jego wewnętrz
n y m zróżnicowaniu, umiejąca wyróżnić pośród wielu nurtują
cych go tendencji te, które godząc w interesy pewnych klas po
krywają się z rozwojowymi potrzebami całości;
8) Wychowanie w duchu patriotyzmu i internacjonalizmu, a więc
w duchu proletariackiego patriotyzmu (czy konkretnie — pol
skiego komunizmu) musi zmierzać do rozbudzenia równocześnie
świadomości narodowej i klasowej — podkreślania wagi, roli na
rodu w świecie, a zarazem wagi i roli klasy robotniczej wewnątrz
narodu. Tak więc mianem internacjonalizmu proletariackiego
określamy to poczucie solidarności klasowej, które łączy już nie
tylko członków jednej narodowej klasy robotniczej w obrębie
narodu, lecz poczucie przenikające granice narodowych całości
(choć bynajmniej ich nie negujące);
9) Życzliwość, którą darzą się wzajemnie narody, może także mieć
charakter bezklasowy, jak np. tradycyjne więzy sympatii łączące
Polskę z Francją czy z Węgrami, a dzielące Polskę i dawne
Niemcy. W t y m przypadku nie mówimy już jednakże o interna
cjonalizmie, lecz po prostu o przyjaźni między narodami;
10) Kosmopolityzm cechuje brak elementarnej, wyodrębniającej
świadomości narodowej, brak jakiejkolwiek narodowej samowiedzy, a co za t y m idzie — brak woli utrzymania i podtrzymania
więzi etnicznej. Kosmopolityzm operuje pojęciem ludzkości niezróżnicowanej pod względem narodowym. Ideałem jest tu „ludz
kość" pojmowana dość abstrakcyjnie, gdyż nie zróżnicowana na
narody;
11) Jaką formę przypisuje się narodowi — nie jest rzeczą ideolo
gicznie obojętną. W okresach, gdy narody jako całości stawiały
sobie jakieś wielkie zadania, wymagające maksymalnej koncen
tracji, dochodziła do głosu organiczna, całościowa koncepcja na
rodu. I odwrotnie: mieszczaństwo na przykład, zmierzające do
rozbicia feudalnego porządku społecznego i stworzenia sobie na
jego gruzach warunków indywidualnego bogacenia się („anar
chia produkcji"), było raczej skłonne posługiwać się mnogościo
wą, atomizującą koncepcją narodu, pojmowanego jako mniej lub
więcej luźny zbiór indywiduów;
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12) Sprzęgająca świadomość narodu może mieć charakter retrospek
tywnego, apologetycznego zapatrzenia we własną przeszłość.
Z momentami sprzęgającymi mogą się w niej jednak łączyć i mo
menty mobilizujące, krystalizujące się zwykle w koncepcjach
historiozoficznych „misji" albo „przeznaczeń" narodu, w per
spektywicznych, dalekosiężnych programach narodowego działa
nia, w ekspresjach narodowych ambicji zwróconych w przy
szłość. Sprzęgająca świadomość narodowa ma wtedy charakter
perspektywiczny, stawiający przed narodem wielkie cele i da
jący mu świadomość zadań do spełnienia.
Trzy typy świadomości

narodowej

Na podstawie powyższych ustaleń można obecnie sformułować
trzy najbardziej istotne warianty tego, co nazwałem tutaj świado
mością, czy też samowiedzą narodową:
1) typ świadomości narodowej przesyconej świadomością klasową
(wewnątrz- i międzynarodową), a więc sięgającą myślą i uczuciem
poza granice własnej narodowości (choć bynajmniej jej nie negu
jącą), połączonej ze sprzęgającą i mobilizującą koncepcją formy na
rodu;
2) typ świadomości, w której poczucie antagonizmów klasowych
utrudnia uprzytomnienie sobie interesów całości narodu i przekształ
ca się w świadomość kosmopolityzującą (zacierającą granice narodo
wości, lub też łatwo tracącą je z oczu), a tym samym odmawiającą
narodowi formy całości i skłaniającą się do akceptacji rozprzęgającej,
neomieszczańskiej koncepcji narodu, pojmowanego jako zbiór indy
widuów;
3) typ świadomości pozbawionej całkowicie antagonizujących tre
ści klasowych, koncentrującej się na formie narodu jako ponadpokoleniowej całości. Jest to świadomość otwarta poznawczo i emocjo
nalnie na zewnątrz, ale operująca w miejsce pojęcia „solidarności kla
sowej" i „proletariackiego internacjonalizmu" kategoriami „przy
jaźń", „sojusz pomiędzy narodami", „uniwersalizm" i zawierająca
przy tym momenty sprzęgające i mobilizujące.
Bliższe określenie

celu

badań

Określenie celu badań można sformułować w taki sposób, by ujmu
jąc rzecz od strony występujących w pismach typów świadomości
narodowej móc dokładnie sobie uprzytomnić każdy z nich, a następ
nie zbadać implikacje internacjonalistyczne nawet tam, gdzie samo
słowo „internacjonalizm" w ogóle nie pada.1)
') W badanym okresie pojęcie „internacjonalizmu" występuje w nagłówkach poszcze
gólnych publikacji w Polityce tylko dwa razy. W nagłówkach Kierunków i Kultury — ani
razu. Merytorycznie, problem „internacjonalizm i patriotyzm" nie został nigdzie postawiony
i przedyskutowany wprost jako postawa redakcji.
W samych artykułach termin ten również pojawia się niezmiernie rzadko. Dwa razy
w Kierunkach, natomiast bodaj ani razu w Kulturze.
Termin „patriotyzm" nie pojawia się nigdy w nagłówkach Polityki i Kultury, wystę
puje natomiast trzykrotnie w nagłówkach Kierunków.
Kultura daje sześć razy w nagłówkach słowo „naród".
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Problem staje tedy w sposób następujący: jakiego typu świado
mość narodową lansuje każde z pism w interesującym nas roku 1966.
Z roczników pism wybrane zostają w trakcie lektury publikacje
o charakterze ideowo-wychowawczym, takie, które albo stanowią
wp r o s t wykład, albo zawierają elementy wykładu, albo wreszcie
wyraźnie służą p o ś r e d n i o lansowaniu lub uzasadnianiu takiej
albo innej koncepcji narodu, podniesionej do rangi ideologii.
Z kolei wybrane publikacje, traktowane dla każdego pisma jako
całość, stają się przedmiotem dalszej analizy, która ma na celu usta
lenie, jaki typ narodowej świadomości lansowany jest przez dane
czasopismo.
Abstrahuję w badaniach od tego, jaką to ideologię narodową każde
z pism prezentuje czytelnikowi nie wprost, ale tylko poprzez swą
politykę redakcyjną, wyróżniającą się w odpowiedniej selekcji tema
tów, autorów itp. O ile jednak mogłem stwierdzić oglądpwo, w każ
dym poszczególnym przypadku kluczem do tej polityki są zdekla
rowane ideologiczne publikacje, w których określone poglądy re
dakcji zostają wyrażone jako jej oficjalne stanowisko.
Klasyfikacja

wątków

tematycznych

Na użytek szczegółowych analiz przyjmuję „klucz" obejmujący
pięć kategorii:
1) Wątki podkreślające odrębność i swoistość własnego narodu,
dające wyraz dumie czy poczuciu narodowej godności albo trosce
o dobro narodu, wypowiadane wprost, bądź też poprzez nawiązywa
nie do wielkich tradycji czy osiągnięć.
2) Wątki lansujące:
a. sprzęgającą (zobowiązującą) lub też
b. rozprzęgającą (niezobowiązującą) koncepcję narodu.
Ad a. Będą to na przykład wątki eksponujące scalającą rolę pań
stwa, akcentujące całościowy charakter narodu, podejmujące
wątki ideologiczne polskiego romantyzmu XIX-wiecznego;
Ad b. Będą to — przeciwnie — publikacje nawiązujące do tradycji
doby oświecenia, umniejszające wagę narodowych różnic, swo
istości itp.
3) Wątki tematyczne lansujące mobilizującą koncepcję narodu,
a więc próbujące roztoczyć przed nim pewną przyszłościową perspek
tywę działania.
4) Wątki, w których znajduje wyraz świadomość równocześnie
narodowa i klasowa — wewnętrznego zróżnicowania klasowego na
rodu, wewnątrznarodowej roli walki klas.
5) Wątki rozszerzające horyzonty świadomości narodowej przez
propagowanie zasad solidarności klasowej w świecie (internacjona
lizm), uniwersalizmu, solidarności ogólnoludzkiej itp.
Wedle tego „klucza" można przeprowadzić analityczny opis ideo
logii narodowej każdego z pism, o ile znajduje ona wyraz na jego
łamach. Analiza ta umożliwi całościową charakterystykę narodowej
ideologii każdego z pism.
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tygodników

Polityka. W badanym roczniku redakcja nie złożyła żadnej bezpośredniej de
klaracji ideowej w danej kwestii. Za motto dla ogólnej postawy redakcji
w sprawach ideologii może służyć następujący fragment wypowiedzi Z. Sze
ligi, zamieszczonej na dziesięciolecie Października:
„Współczesny Polak myśli realistycznie. Przywykł kłaść duży nacisk na za
gadnienia ekonomiczne, na problem wydajności pracy i stopy życiowej, nowo
czesności produkcji i efektywności gospodarowania. Dlatego skoncentrowaliśmy
się na tej właśnie problematyce..."
Politykę redakcji cechuje ewidentnie swoisty „pragmatyzm socjalistyczny",
technokratyzm, pozytywistyczna troska a cyfry i szczegóły, o sprawy podsta
wowe — trzeźwość i realistyczność podejścia, połączone z wyraźną niechęcią"
do problemów ideologicznego oddziaływania.
Rozpatrywany tutaj rok 1966 zdaje się być dla Polityki o tyle niereprezenta
tywny, że stanowi ostatni rok obchodów Tysiąclecia, z jego ogromnym nawią
zaniem do historii — co w efekcie wydaje się rozsadzać zwykłe ramy zainte
resowań redakcji. Na łamach pisma pojawiają się dość liczne publikacje o cha
rakterze okolicznościowym. Pochodzą one od „aktywu pozaredakcyjnego" i cza
sami niezbyt mieszczą się w profilu tygodnika. Stąd — być może — interesujący
nas tu problem narodowej ideologii, pojawiającej się siłą rzeczy (przynajmniej
w formie uwikłanej) np. w szkicach o charakterze
historycznym, zaprezento
wany jest (na podłożu około 57. artykułów 2 ) zakwalifikowanych jako „ideolo
gicznie nieobojętne") niejednolicie, w sposób stwarzający może nawet pozór
braku konsekwentności. Wyraźnie dochodzą do głosu na łamach pisma dwa
typy narodowej świadomości: państwowotwórczy typ sprzęgającej, ponadklasowej świadomości narodu oraz typ rozprzęgający, skłonny do tracenia z oczu
narodowości w walce klas.3)
Kierunki. W przeciwieństwie do Polityki, w której nie ma artykułów stanowią
cych bezpośredni wykład ideologii narodowej — Kierunki zamieściły takich
pozycji o bezpośrednich funkcjach oraz walorach
wychowawczych 20 oraz około
45 publikacji ideologicznie nieobojętnych. 4 )
Ideologia narodowa Kierunków jest wyraźnie sprecyzowana, nosi nawet ofi
cjalną nazwę „polskiej szkoły patriotycznego myślenia". Dysponuje aparatem
pojęć i terminów oraz jest zbliżona nieco w swoim programie narodowym
(chociaż
oczywiście nie socjalnym) do geopolitycznej doktryny R. Dmow
skiego.5) Kierunki więc nie tylko posiadają swoją własną, narodową ideolo
gię, którą wielokrotnie, z dużą siłą, przekonaniem i swadą, za pośrednic
twem uzdolnionych piór, bądź w całości, bądź w elementach eksponują, ale
propagandę jej uprawiają na swych łamach z żelazną konsekwencją i logiką —
tak, że pismo to stanowi niewątpliwie bardzo ważki i sprawny oręż ideologicz
nego oddziaływania. Już sam termin „polska szkoła patriotycznego myślenia"
jest w tym sensie bodaj ideologicznie nieobojętny, że sugeruje niepolskość
innych szkół i być może został pomyślany jako przeciwwaga dla skrajnego
„internacjonalizmu". Trzeba też uwzględnić niewątpliwą, jawnie moralizatorsko-wychowawczą dynamikę wielu wypowiedzi ideologicznych, bardzo znaczny
ładunek woli politycznej, która w wielu z nich znajduje dobre środki wyrazu,
ofensywność i autorytatywność, z jaką publicyści Kierunków zabierają głos na
temat miejsca, roli i perspektyw narodu, wyrażają troskę o jego godność i losy.
Wszystko to jest starannie połączone z koncentracją wysiłków redakcji na naj
skuteczniejszym propagandowo realizowaniu w piśmie ideologicznego programu
Stowarzyszenia PAX.
*) W 57. artykułach 17 stanowi cykl publikacji K. G r z y b o w s k i e g o .
') Patrz wstęp „Trzy typy świadomości narodowej".
4
) Wśród wymienionych mieszczą się cykle „Jak nas widzą? (O Polsce i Polakach)",
od nru 15 do 41; „Wędrówki po dziejach polskiego przemysłu" — 5 fragmentów książki
A. B o c h e ń s k i e g o .
5
) Idzie mi tu o takie momenty, jak: orientacja na Rosję, podkreślanie swoistej kultu
rowej i geopolitycznej pozycji Polski, katolicyzm, narodowość, abstrahowanie od walki
klas.
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Kultura. Na łamach tygodnika Kultura w omawianym okresie opublikowano
tylko 7 artykułów propagujących narodową ideologię. Oprócz nich pojawiło się
około dziesięciu prac historycznych, które można uznać również za ideologicznie
nieobojętne. W siedmiu pierwszych tylko jedna wypowiedź zawiera poważne,
teoretyczne rozwinięcie interesującej nas ideologii narodowej. Jest to progra
mowy artykuł R. Bratnego, którego poszczególne myśli pojawiają się niedługo
później w dwóch anonimowych, krótkich wstępniakach. Trzeba stwierdzić, że
pismu jako całości najwyraźniej brak sprecyzowanej w kategoriach politycz
nych myśli przewodniej i konsekwencji. Co więcej, próby uplasowania się
w roli organu młodej inteligencji twórczej zdają się nie sprzyjać rozwijaniu
ideologiczno-politycznego charakteru pisma. W efekcie, wypowiedziana na po
czątku roku przez Bratnego ideologia narodowa znajduje jeszcze echa w wy
powiedziach niektórych innych publicystów, nie ulega natomiast rozwinięciu.
Ideologia, które została przez niego — w pięknej zresztą formie — wylansowana, ma charakter uczuciowy, etyczny. O ile ideologiczny program Kierun
ków przywodzi na myśl geopolitykę R. Dmowskiego, to romantyzm literac
kich ideologizujących wystąpień czołowych
publicystów Kultury przypomina
ducha pism marksisty S. Brzozowskiego.6) Narodowy program Kultury — o ile
można stwierdzić — ma charakter solidarystyczny, jak w Kierunkach. Jest to
jednak świadomy solidaryzm narodu,, który od walki klas nie abstrahuje
w teorii, ale który odbył ją w praktyce i obecnie ma już — w głównych kwe
stiach — za sobą. Solidarność klasowa rewolucjonistów, dla których walka kla
sowa o socjalizm wiązała się z walką o niepodległość Polski, łączy się tu —
zgodnie z programem ZBOWiD — z żołnierską solidarnością byłych uczestników
walki z faszyzmem hitlerowskim. W nawiązywaniu do tradycji tak pojętych
walk rewolucyjnych nie wykracza się też zasadniczo poza okres niemieckiej
okupacji, a więc okres bezpośrednich doświadczeń „Kolumbów".

II. Artykuły podkreślające odrębność narodu i budzące
patriotyczne lub dające wyraz takim uczuciom

uczucia

Polityka. Należy tu wymienić w pierwszym rzędzie cykl 17. artykułów K. Grzy
bowskiego, omawiających różne okresy historii Polski. Autor, z pozycji mate
rializmu historycznego, daje trzeźwą, popularnonaukową analizę naszych dzie
jów. W 1. numerze Polityki, w pozycji pt. „Początek, który nie był początkiem"
czytamy: „...Stary obraz izolacji kulturowej ziem słowiańskich został przez nowe
badania obalony... Gdy Mieszko I przyjmuje chrzest, ziemie wchodzące w skład
jego państwa mają już za sobą długą historię i lud je zamieszkujący nie jest
narodem bez historii i bez kultury... kościół... mógł wejść do Polski i w niej
istnieć tylko jako narzędzie państwa... mógł dostarczać najważniejszego ogniwa
aparatu państwowego, bo ten aparat już istniał, tylko został wskutek przyjęcia
chrztu udoskonalony... mógł się stać narzędziem postępu kulturalnego, bo kul
tura już istniała..."
Ta wypowiedź jest dla tonu patriotycznego całego cyklu reprezentatywna.
Do tej samej kategorii pozycji historycznych, które są ideologicznie nieobo
jętne, należą
inne, podkreślające dawność tradycji państwowych i kulturowych
narodu. 7 )
6
) Mam na myśli syntezę marksowskiego materializmu historycznego z romantyczną
filozofią narodową.
7
) Są to następujące publikacje: J. B a r d a c h : Państwowość polska (nr 3); B. S u 
c h o d o l s k i (nr 8): Nauka i oświata (milenijna ocena rozwoju nauki i oświaty w Polsce
na przestrzeni jej dziejów); S. H e r b s t (nr 12): Wojskowość (gdzie autor stara się wy
dobyć
przede wszystkim swoisty dla naszej historii wkład krwi i napiętej pracy,
wysiłek umysłowy i walory charakteru w walce o byt narodu, stanowiący wartość pod
stawową"); wstępniak (nr 17) pt.: Kto kontynuuje linię Mieszka?, podkreślający ciągłość
idei państwowotwórczej w Polsce; dalej (nr 18) — zestaw historycznych tekstów oświece
niowych pod łącznym tytułem: Dla ludu wolnego konstytucja; szkic B. L e ś n o d o r s k i e g o : Ojczyznę wszelkimi... sposobami ratować (nr 18); Z. D u s z y ń s k i : Berlin
na kolanach (nr 19); S. K i e n i e w i c z : Świadomość narodowa (nr 30), przedstawiający
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Osobną pozycją jest artykuł Z. Broniarka pt. „Sprawy rodaków widziane
z USA",8) w którym autor daje wyraz prostym, szczerze wyrażonym uczuciom
patriotyzmu, zabarwionego nostalgicznie: „Uwagi poniższe będą miały charakter
bardzo osobisty: odległość nie tylko nie zmniejsza intensywności odczuć — na
zwijmy je patriotycznymi — ale je zwiększa..." itp.
Pozostałe napisane były wszystkie w tonie szkolarskim, bez entuzjazmu czy
też widocznego publicystycznego zaangażowania (wyjątek stanowiło tylko jedno,
ostatnie n.b. zdanie z artykułu A. Vetulaniego, dające wyraz wierze w wielkość
polskiego narodu, czy wyraźnie zaangażowany patriotycznie artykuł S. Herbsta).
Pewną próbę jak gdyby patriotyzacji religii daje antykościelny szkic histo
ryczny W. Mysłka pt. „Rozrachunek z przeszłością".9) Autor podkreśla, że w ko
ściele katolickim w Polsce występował również nurt narodowy, broniący inte
resów Polski. W artykule W. Grzymka z kolei, pt. „Historia czy polityka", 10 )
podkreślono historyczne związki partii z narodem, patriotyczną genealogię jej
ideologii i polityki. Wyrazem patriotycznej troski on kulturę narodu są dwie
publikacje A. Tatarkiewicz: „Czytajmy F a r a o n a " ) i „Bez dorosłych".12)
Wbrew tytułowi natomiast
nie podobna tutaj zaliczyć pozycji A. Lisieckiej
pt. „Esej o polskości".13) Artykuł ten stanowi bowiem ubogą w treść apoteozę
książki K. Brandysa „Dżoker", w samej książce zaś polskość prezentuje się
dosyć żałośnie.
Kierunki. Już w pierwszym numerze spotykamy się z „oświadczeniem" prezy
dium PAX w sprawie polskich interesów narodowych:
„Nie będziemy należeć do takiej -«chrześcijańskiej Europy«- nie tylko ze
względu na nasz socjalistyczny ustrój, ...ale także dlatego, że w takiej Europie
nie ma miejsca dla Polski z granicami na Odrze i Nysie."
„Oświadczenie" występuje w parze (w tym samym numerze) z obszernym
studium politycznym pt. „Źródła i sens ideologii «europejskiej»-", naświetlają
cym i uzasadniającym de facto tezy pierwszego tekstu.
Odredakcyjny wstępniak pt. „Tysiąc lat" 14) wykłada już bezpośrednio w spo
sób pozytywny polską rację stanu w ujęciu Kierunków i wylicza zasady tzw.
„polskiej szkoły patriotycznego myślenia": „...które zawsze powinny być wła
snością... każdego obywatela, pragnącego skutecznie służyć dobru narodu pol
skiego..."
Sprowadzają się one do tego, że „...suwerenność narodową... należy umacniać
przez czynny udział Polski... w nurcie socjalistycznego rozwoju... dążenie do
sojuszu suwerennego państwa polskiego z naszym wschodnim sąsiadem... troską
chronologicznie rozszerzanie się świadomości narodowej na coraz to szersze warstwy na
rodu ; A. V e t u l a n i : Ustrój władzy państwowej ; artykuły J. T o p o l s k i e g o : Go
spodarka, J. P a j e w s k i e g o : Polityka zagraniczna, W. K o w a l s k i e g o : Dyplomacja
PKWN, zamieszczone również w numerze 30; wstępniak: Ukonstytuował się jako naród,
zamieszczony w numerze 31 (przytaczający szereg cytatów z historycznego przemówienia
W. G o m u ł k i ) ; recenzja książkowa M. R a k o w s k i e g o pt.: Reportaż o bitwie (nr 37),
podnosząca bohaterstwo żołnierza polskiego na marginesie historycznego studium bitwy
pod Studziankami; Z. G a r s t e c k i e g o : Na wokandzie Kongresu (nr 38), gdzie jest
mowa o „dziedzictwie kulturalnym narodu"; P. D u b i e l a : Partyzanci na Śląsku (nr 40);
kolumny poświęcone problemom kultury narodowej (nr 43) i zamieszczony w tym samym
numerze artykuł Z. S z e l i g i : 10 lat, omawiający osiągnięcia gospodarcze ostatniego
dziesięciolecia naszej historii i wprowadzający takie sformułowania jak „państwo o wiel
kiej dynamice rozwojowej, ogromnej prężności w dziedzinie kultury", „rosnąca pozycja
Polski w świecie współczesnym", „wkład do życia umysłowego i kulturalnego ludzkości".
I wreszcie zamieszczone w nrze 47 (pt. : Dwunastu bohaterów z Warszawy) fragmenty
artykułu New York Times'a, ukazujące chlubną kartę polskiego ruchu oporu — ofiarną
pomoc ludności żydowskiej.
8
) Polityka nr 4.
•) Polityka nr 11.
M
) Polityka nr 36.
") Polityka nr 14.
") Polityka nr 26.
") Polityka nr 29.
u
) Kierunki nr 2.
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o to, by patriotyzm polski dawał świadectwo swej dojrzałości historycznej po
przez swą twórczą rolę w realizacji zadań postępu gospodarczego i kultural
nego..." oraz obejmuje postulat łączenia „...polskiego umiłowania wolności oso
bistej i demokracji z poszanowaniem autorytetu władzy państwowej... łącznego
rozumienia wagi... bieżących jak i przyszłych potrzeb narodowych."
Ten obszerny artykuł, utrzymany w tonie poważnym i autorytatywnym koń
czy się następującym sformułowaniem: „Spojrzenie narodu we własną prze
szłość w momencie gdy realizuje on wielkie zadania skierowane w przyszłość,
służyć musi pogłębieniu jedności narodu, stanowić nowe źródła siły i energii
narodowej."
R. Szpor w artykule pt. „Historia, która wiedzie na bezdroża" 15) polemizuje
ostro z książką O. Haleckiego, używając często takich zwrotów, jak: „zasady
patriotycznego i politycznego myślenia", „dramatyczne dzieje... narodu", „zna
jomość dziejów ojczystych", „walka o utrzymanie ducha narodu" i dając wyraz
geopolitycznej koncepcji Polski „...narodu we własnym, możliwie bogatym i su
werennym, porządnie rządzonym państwie — leżącym ani nie na wschodzie,
ani nie na zachodzie, ale w środku Europy."
Dowiadujemy się też, że bez mitomańskich „...nacjonalistycznych czy jakich
kolwiek innych uprzedzeń tworzą się u nas warunki do osiągnięcia naturalnej
dla dużego kraju leżącego w Europie Środkowej syntezy wartości kulturalnych
Zachodu i Wschodu."
Wyjątkowość Polski, którą się niejednokrotnie podkreśla, polega na tym, że
stanowi ona miejsce styku „socjalistycznego ustroju społecznego ze światopo
glądem katolickim..."
„Nasza polska droga do socjalizmu" — czytamy — „jest drogą tworzenia
wartości własnych i przyjmowania wszystkiego co słuszne i dobre z zewnątrz...
Jeśli mamy wnieść jakiś wkład w... spotkanie Zachodu ze Wschodem, to niech
to... będzie... koncepcja pomostu służąca pokojowemu współżyciu i rywalizacji,
jednak bez wyrzekania się ideologii czy polityki, gwarantującej nasze pań
stwowe, narodowe istnienie i rozwój."
Zapoczątkowany w tym numerze cykl „Współczesna formacja katolicka
w Polsce" operuje takimi pojęciami, jak „model polskiego katolicyzmu", „pol
ska formacja katolicka", „przyszłość katolicyzmu polskiego" itp.
Artykuł wstępny, odredakcyjny, pt. „W poczuciu dumy i godności" 1(i) stwier
dza z mocą, że plenarne posiedzenie KFJN było „...symbolicznym wyrazem jed
ności całego narodu skupionego wokół kierownictwa Partii i Rządu w realizacji
zasadniczych kierunków polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej." Mówi
się tu również o „poczuciu dumy i godności narodowej współczesnego obywa
tela PL."
S. Łoś w artykule pt. „Ewolucja stosunku do religii" 17) stwierdza m. in. co
następuje: „Na mapie świata Polska zajmuje powierzchnię ledwie dostrzegalną;
Polacy należą do narodów nielicznych. Ale rola dziejowa państw i narodów
zależy przede wszystkim od wartości ich umysłu, woli i charakteru, a więc od
czynnika jakościowego. Jeżeli ten czynnik nie zawiedzie, dziejowa rola Polski
może być pełna dostojnej powagi w skali ogólnoludzkiej. Polska czerpała przez
wiele wieków ze świata cywilizacji wyrosłej na chrześcijaństwie. Geograficznie
i politycznie należy do świata innej ideologii. Ten stan rzeczy jak gdyby wyty
czał Polsce jej dziejowe zadanie. Byłoby nim znalezienie formuły pozwalającej
obu tym światom żyć obok siebie w pokoju i twórczym działaniu..."
W stałej rubryce pt. „O problemach religii, światopoglądu, ideologii" autor
podpisany (mj) le ) referuje z aprobatą — przytaczając obszerne fragmenty —
artykuł publicysty Słowa Powszechnego M. Stachury: „Młodzież naszym naj
większym skarbem". Znajdujemy tu takie myśli: „Patriotyzm młodego pokolenia
winien się wyrażać w nauce, pracy, zdolności do walki i ofiary oraz w nowo
czesnym widzeniu ambitnej roli Polski w nadchodzącej perspektywie historycz
nej... rysować perspektywę rewolucyjnego skoku w rozwoju oświaty" przy czym
„pasji poznawczej musi... towarzyszyć nieustanna troska o przekazanie mło15
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demu pokoleniu ideałów: patrioty i socjalisty. Ideał patrioty musi się opierać
o wzory najnowszej historii, gdy w latach zmagań z hitlerowską zarazą kult
miłości ojczyzny nakazał całemu ówczesnemu młodemu pokoleniu walczyć
o niepodległość i wolność. Ideał budowniczego socjalizmu musi stać się też
synonimem wzoru wychowawczego."
Kolejny wstępniak pt. „Przesłanki optymizmu" ;9) mówi znowu o jedności
narodu jako wartości ponadświatopoglądowej.
W numerze 18 spotykamy należący do tej samej kategorii artykuł J. Wój
cika, „Na styku historii i przyszłości", gdzie czytamy: „Patriotyzm... musi stale
podlegać uwspółcześnianiu... współczesność... domaga się... autentycznego, patrio
tycznego zaangażowania. Od tego też zależą nasze ambicje odegrania w miarę
możliwości twórczej roli w świecie drugiej połowy XX wieku, nasze bezpie
czeństwo, byt narodowy, suwerenność państwowa... Postawa patriotyczna ma
ogromną wartość moralną, ideową. Aby jednak móc skutecznie dziś pasować
się z własnymi, polskimi zadaniami, pasować się tak, aby ich rozwiązywanie
służyło jednocześnie postępowi w świecie — postawę patriotyczną muszą wzbo
gacać uniwersalne, humanistyczne cele. Cele te... wyraża socjalizm."
Odredakcyjny wstępniak, nie opatrzony żadnym tytułem, 20 ) poświęcony spra
wom milenijnym, podkreśla: „oczyszczony z nacjonalistycznych odcieni i ze
zdezaktualizowanych powiązań nowoczesny kształt polskiego patriotyzmu niesie
w sobie potężną funkcję jednoczącą, a jednocześnie wyznacza Polsce miejsce
we właściwych, korzystnych i rozwojowych dla niej układach politycznych."
Nr 23 przynosi tekst B. Piaseckiego pod tytułem: Patriotyzm, suwerenność,
dobro narodu. Nr 29 zawiera publikację M. Roztworowskiego: W polskim zwier
ciadle, w której znajduje wyraz „polski kąt patrzenia na dokumenty Soboru
Watykańskiego II..." oraz staje zagadnienie „realizacji Soboru w polskich wa
runkach", w związku z tym zaś „sprawa pełnoprawnej polskiej hierarchii ko
ścielnej na naszych Ziemiach Zachodnich i Północnych..." Ten sam numer za
wiera szereg wypowiedzi pod wspólnym tytułem „Dokumenty Vaticanum II
a katolicyzm polski".
W numerze 30 wypowiada się J. Chłopecki w artykule pt. „Romantyzm i re
alizm". Operując takimi pojęciami, jak „narodowy charakter Polaków", „patrio
tyczne myślenie o miejscu Polski w świecie", J. Chłopecki dochodzi do następu
jących konkluzji: „Świadomość nieskuteczności walki o wolność w niektórych
okresach historycznych nie może doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce
swego czasu przy tzw. dyskusji o bohaterszczyźnie, gdy cynicznymi racjami,
. konstruowanymi na nieskrywanym szkielecie ideologii — śmierć frajerom —
próbowano zubażać naszą historię z wartości patriotyzmu, zdolności do poświę
cania. Ale równocześnie to, że stać nas było jako naród wielokrotnie w naszej
historii na wzloty bohaterstwa, nie stawia nas w sytuacji... narodu... któremu
się od historii i bez jego udziału coś należy. Należy się tyle, ile sami potrafimy
wziąć."
Odredakcyjny wstępniak, zamieszczony w tym samym numerze, pt. „Społe
czeństwo i wojsko" operuje takimi zwrotami, jak: „najpiękniejsze tradycje mo
ralnych postaw żołnierskich", „wielkie, szczytne tradycje", „tradycje bojowe
wojska polskiego", „najlepsze tradycje patriotyzmu, bohaterstwa i oddania
Ojczyźnie", „skarbiec tradycji narodowych". Z kolei (tamże) M. Wrzeszcz, w re
cenzji zatytułowanej „Dwadzieścia lat próby", a poświęconej książce paxowskiego publicysty, M. Kurzyny, podkreśla, że Kurzyna stara się „ocalić dla po
trzeb współczesności wzorce bohaterstwa i patriotyzmu."
Artykuł odredakcyjny zatytułowany „Wnioski z historii" 21) poświęcony jest
przemówieniu milenijnemu W. Gomułki. W komentarzu przytacza się z apro
batą następujące ustępy przemówienia: „...suwerenność narodowa i państwowa
Polski może się umacniać tylko wówczas, gdy ustrój społeczny i polityczny
kraju na danym etapie dziejowym pozostaje w zgodzie z postępem... nie... nie
doceniamy tych pozytywnych elementów, które w dzieje naszego narodu wniou
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sło samo istnienie państwa polskiego w latach 1918—1939. Dzięki temu bowiem
naród polski odzyskał wiarę we własne siły... 20-lecie walk społecznych i poli
tycznych II-ej Rzeczypospolitej odegrało doniosłą rolę w dojrzewaniu polskiej
klasy robotnioiëj i ludu pracującego do przejęcia odpowiedzialności za losy
narodu i państwa polskiego."
W rubryce „Komentarze i wycinki", 22 ) prowadzonej przez A. Bocheńskiego,
opublikowano omówienie poświęconego S. Brzozowskiemu numeru Twór
czości oraz nawiązano do uwag (niezbyt pochlebnych), jakie wypowiedział na
temat Brzozowskiego w Kulturze KTT. A. Bocheński konkluduje, atakując „na
szych dekadentów": „Brzozowski był socjalistą i patriotą. Był fanatykiem
pracy. Przyszłość Polski widział w pracy. I dlatego przede wszystkim jest
tak bardzo aktualny. Dla Polski i dla literatury polskiej miał ambicje olbrzy
mie: „Być Polakiem musi się stać dla człowieka przywilejem, rzeczywistą
mocą. Słowo polskie zwiastować musi myśli, do których nikt w świecie jeszcze
się nie dopracował. To musi się stać. Musi, bo wy te uczynicie, pisarze polscy,
cała przednia straży narodu. Od woli waszej to zawisło..." A dzisiaj krytycy
i literaci pytają czym mają być? Jaki wzorzec dla życia i twórczości sobie sta
wiać? Kapłan czy błazen? (Tytuł znanego artykułu programowego L. Koła
kowskiego — przyp. JS) Bohaterowie, czy szmaciarze? I odpowiadają jękli
wym chórem: szmaciarze, szmaciarze!"
We wstępniaku odredakcyjnym 23 ) czytamy m. in.: „Sprawa patriotycznej
funkcji kultury należy niewątpliwie do zagadnień w dyskusji kulturalnej cen
tralnych i jednocześnie szczególnie aktualnych... to, co było polskie, co wyra
stało i rodziło się jako wyraz polskich potrzeb, pragnień i nadziei musiało
i mogło zdobyć walor uniwersalności. I dotyczy to zarówno przeszłości, jak
i odnosi się do przyszłości".
W tymże numerze A. Rogalski w artykule pt. „Rola katolicyzmu w kulturze
narodowej" operuje postulatem ubiegania się o „ponowne światowe sukcesy
kultury polskiej", operuje takimi pojęciami jak „polska umysłowość", „polski
charakter narodowy", „pomost między Zachodem i Wschodem" itp.
W dalszym ciągu numeru redakcja zamieszcza dyskusję na temat tego, jakie
elementy polskiej tradycji kulturalnej należy uznać za trwałe i przydatne dla
dzisiejszego człowieka. Wyrażają się w takich terminach, jak: „patriotyzm",
„wolność", „narodowe sumienie".
W rubryce „Komentarze i wycinki" 24) A. Bocheński wyraża swą pełną soli
darność z publicystą WTK, „atakującym z nieprawdopodobną siłą nowy polski
film „Don Gabriel" i protestującym przeciw próbom „ośmieszenia tragedii
Września w oczach naszej młodzieży", a także przeciw próbom zniekształcenia
naszej historii w „Popiołach". Bocheński, przytoczywszy in extenso ostre wypo
wiedzi publicysty WTK, komentuje: „Tragikamicy kręcący nasze filmy udają,
że nie wiedzą, iż mieliśmy piękniejszą historię i bardziej bohaterskie wojsko
od wielu innych krajów europejskich." Odwołując się do analogii ojca, którego
ktoś wielokrotnie znieważa w obliczu całej rodziny, Bocheński konkluduje:
„A jednak syn, który się z tego śmieje, do rodziny nie należy... podstawowe i ponaddyskusyjne jest poczucie godności narodowej."
Niewątpliwie w związku z tą wypowiedzią pozostaje ogłaszana już od nu
meru 46 ankieta pt. „Historia, patriotyzm, wychowanie" — zawierająca m. in.
następujące pytania: „Jak oceniasz wartość wzorów bohaterstwa i poświęce
nia czasów ostatniej wojny dla wychowania współczesnych młodych pokoleń?
Jak oceniasz skutki społeczno-wychowawcze tego typu widzenia historii narodu,
jaki proponują filmy polskie w rodzaju „Popiołów" czy „Don Gabriela"?"
Głos B. Piaseckiego w dyskusji sejmowej 25 ) nad kolejnym planem wielolet
nim jest zatytułowany „Nakaz odpowiedzialności patriotycznej".
Oprócz tych na wskroś ideologicznych, moralizatorsko-wychowawczych pozy
cji, niewątpliwą rangę ideologizującą mają inne, logicznie powiązane z nimi
•2) Kierunki
) Kierunki
24
) Kierunki
S5
) Kierunki
Ki
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32.
41.
40.
47.
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materiały. 20 ) Wielki ich cykl stanowi rubryka „Jak nas widzą" albo „O Polsce
i Polakach", 27 ) w której drukuje się wypowiedzi intelektualistów katolickich
całego świata na temat Polski — oczywiście bardzo pochlebne i zbliżone do
pozycji redakcji. Akcentują one rolę Polski jako pomostu między Wschodem
i Zachodem, socjalizmem i chrześcijaństwem. Tu należy niewątpliwie zaliczyć
nawiązujący do bohaterskich tradycji AK cykl czterech pozycji E. Kumora
pt. „Wycinek
z historii jednego życia" oraz szereg innych, temu podobnych
materiałów. 28 )
Kultura. Wstępny i najpełniejszy wykład narodowej ideologii daje tutaj nie
wątpliwie duży,29 z pasją napisany, polemiczny artykuł R. Bratnego pt. „Kto
kogo zawiódł?" ) A oto najważniejsze momenty wyłożonej w nim wizji narodu:
„...gigantyczna suma trudu pokoleń złożyła się na to, co było i co jest Pol
ską... Było nam sądzone być świadkami przezwyciężania dziedziczonych z po
kolenia na pokolenie antynomii, rozdarcia między narodem a klasą... Zrosły
się łamane przez sobkostwo dawnych klas rządzących kości narodowego orga
nizmu ściśle i nieodwołalnie. Stworzony został nowy organizm państwowy..."
Ale „...ci, którzy równocześnie otwierali wrota niepodległości narodowej
i przemian rewolucyjnych nie odrzucając nikogo, komu. zawołania te były bli
skie, stanowili zaczyn nowej rzeczywistości i przyszłości... ludzie zaangażowani
w socjalizm tworzą dziś stop jednorodny, choćby różniły się ich polityczne ge
nealogie. Kadra peperowska była decydującym katalizatorem przemian, ale
działacze ludowej lewicy, czy lewicy PSS, na równi z częścią przystępujących
do odbudowy zbankrutowanych na swej „apolityczności" żołnierzy „londyń
skiego podziemia" kierowali się łączącym ich poczuciem odpowiedzialności za
wyzwolony kraj...
...podmiotem działania polityki jest to nasze realnie istniejące państwo, w re
alnym, twardym, pełnym niebezpieczeństw świecie... naród jest narodem po pro
stu wtedy, gdy jego członkowie głęboko i jednomyślnie wierzą, że są narodem.
Jasne jest, że idealna do tego sytuacja nadchodzi z chwilą, gdy giną i bledną
różnicujące ową grupę społeczną konflikty klasowe...
...stanęliśmy na pozycjach narodu socjalistycznego, który odwróciwszy poli
tyczne sojusze nie odwrócił się bynajmniej od ogromnego dziedzictwa, wią
żącego go z kulturą Zachodu...
Naród jest funkcją wyboru historycznego, kulturalnego, nie musi być zwią
zany z aktem „urodzenia", jest wynikiem aktu woli... Współczesnemu obywa
telowi naszego kraju nic nie jest... dalsze, niż ślepy, obcy naszej współczesności
i ideologii nacjonalizm."
Idee narodowe Bratnego podejmują wprost jeszcze dwa krótkie wstępniaki
odredakcyjne.1'0) W pierwszym z nich czytamy: „Wielkość dziejowych zadań,
które stawia przed sobą socjalistyczna Polska, a także wielkość niebezpieM
) Jak np. W. W n u k a „Konfederacja tatrzańska" (nr 2) — artykuł nawiązujący do
bohaterskich tradycji walk okupacyjnych; takiż w wymowie artykuł J. Ś l ą s k i e g o
„Wbrew mitom i legendom" (nr 23), nawiązujący do tradycji ostatniej wojny i okupacji;
zamieszczona w nr 31 rozmowa z L. B a r t e l s k i m pt. „Powstanie: nakaz pamięci,
nauka dla teraźniejszości; W. B r u l i ń s k i e g o (ten sam numer) „Organizacja i walka";
J. Ś l ą s k i e g o „Pamięć, która jest drogowskazem" — artykuł poświęcony ofiarom walki
z hitleryzmem (nr 44); T. S i l n i c k i e g o „Millenium" (nr 11). Ważną rolę odgrywa tutaj
również publikowana w pięciu odcinkach, począwszy od numeru 11-tego, książka А. В оc h e ń s k i e g o (cykl „Wędrówki po dziejach przemysłu").
") Kierunki, od nru 15 do nru 41.
:
1 Do tego dochodzą jeszcze takie czysto historyczne publikacje, jak M. K o n o p k i
„Czy św. Metody był w Polsce?" (nr 12); wstępniak z nru 15 pt. „W tysięczną rocznicę
chrztu"; tamże artykuł T. S i l n i c k i e g o „Początki ery chrześcijańskiej w Polsce";
J. Ł o j k a (nr 19) „Historia konstytucji 3-go maja"; tamże T. S i l n i c k i e g o „Rozwój
organizacji kościoła w Polsce"; artykuł podpisany „J. С h." (nr 28) „Powrót nad morze";
A. W o j t k o w s k i e g o „Spór polsko-krzyżacki" (nr 32); M. P l e z i „Poezja łacińska
polskiego średniowiecza" (nr 36); i wreszcie pozycja poświęcona zagadnieniom kultury
narodowej, jak A. Ł a s z o w s k i e g o „Myśli przed Kongresem Kultury Polskiej" (nr 36)
czy „ o Kongresie Kultury" (trzy pozycje, nr 42).
-*) Kultura nr 3.
i
") Kultura nr nr 4 i 9.
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czeństw, w które tak przecież obfituje współczesność, narzuca nam potrzebę
skupienia wszystkich duchowych i materialnych zasobów i możliwości. Sku
pienia nie bezkierunkowego, lecz przeciwnie — zorganizowanego wokół Partii,
która zniósłszy przez rewolucję antagonistyczne przeciwieństwa taką właśnie
jedność w ogóle umożliwiła."
W drugim wstępniaku, poświęconym naradom ZBOWiD, stwierdzono: „Po
łączenie bohaterskiej tradycji walki, z dniem dzisiejszym, przetłumaczenie pa
triotyzmu zbrojnego wysiłku na patriotyzm polskiej ambicji w wielkim wyścigu
nauki i techniki, pracowitości i gospodarności, rąk i mózgów — oto hasło,
z którym aktyw ZBOWiD wyszedł do... społeczeństwa." Przełożenie tego hasła
na „...konkrety faktów społecznych, uruchomiających niewykorzystane jeszcze
zasoby energii ludzkiej..." stanowić ma zadanie „...od którego realizacji zależy
dalszy bieg historii naszego kraju i miejsce Polski we współczesnym, niełatwym
świecie."
W tym samym nurcie leży również obszerniejszy wstępniak pt. „Dzień
pierwszy i dzień trzeci",31) występujący przeciwko przeciwstawianiu sobie
dwóch rocznic: pierwszego i trzeciego maja.
I na tych czterech publikacjach wyraźna linia patriotyczno-moralizatorskiej
publicystyki, zapoczątkowana w tym roczniku artykułem Bratnego, urywa się.
W nowej, trochę zaadaptowanej tym razem dla młodzieży postaci, podejmują
ją S. Bratkowski i32 M. Wierzyński w dwukolumnowym artykule pt. „List do
dwudziestolatków". ) Autorzy lansują tu z fantazją neomesjanistyczną — by
tak rzec — koncepcję niezwykłości i wyjątkowości naszego narodu: „Jesteśmy
dziwnym krajem... jednym z najmłodszych narodów Europy i świata..." Nawią
zując do okresu „narodzin naszego narodu", podnoszą „wielkość tego czasu",
który mienią „tyglem pierwszych dziesięciu lat wolności" i ciągną dalej: „...to
niemal niewiarygodne, że naród wyniszczony wojną, nędzą i poniewierką...
rokujący tylko... trudności demoralizacji i zdziczenia, naród w którym nie było
rodziny ocalałej bez strat i mężczyzny zdolnego do noszenia broni, który by nie
strzelał... naród zabijanych i zabijających zdobył się na fantastyczną wręcz mo
bilizację biologiczną i to mobilizację twórczą. Straciwszy 70% fachowców, z ruin
i szczątków odbudował kraj własnym wysiłkiem, bez 14 miliardów dolarów po
mocy, które Niemcy Zachodnie dostały od USA. Ze „stanu zero" jedno półtoramilionowe miasto, dwa kilkusettysięczne, Gdańsk i Wrocław, kilkanaście mniej
szych; mieszkania, fabryki i porty."
Uwypuklając „niezwykłość drogi, którą przebyliśmy jako naród, niezwykłość
osiągnięć", autorzy stawiają tezę, że „...ludzie tego narodu... musieli... też być
czymś nieprzeciętnym", że jednak pozostali „bohaterami bez reklamy" z tego
względu, że w Polsce „bohaterów było po prostu za dużo". Podnosząc koncepcję
„czynu pionierskiego narodu", który to czyn jeszcze się „uznania nie doczekał",
kontynuują: „Polska jest krajem self-made-manów w stopniu znaczniejszym
niż kiedykolwiek bodaj była sama Ameryka Północna, ojczyzna tego terminu..."
Przy tym self-made-man Ameryki był zawsze potencjalnym „...wyzyskiwaczem,
polski dążył do zajęcia takiego miejsca w społeczeństwie, na jakie w swoim
pojęciu zasłużył z racji swoich zdolności i możliwości..." Mówiąc o tym, że
„...jesteśmy klasycznym społeczeństwem na dorobku", wprowadzając takie okre
ślenia jak „Wielka Przygoda ostatnich lat dwudziestu", czy „społeczeństwo
w ofensywie", autorzy postulują: „Rzecz w tym, by młody, dwudziestoletni
Polak był Polakiem z wyboru, nie zaś tylko z urodzenia."
Utrzymują: „Praktycznie najżywszą ideą integracji pozostała przynależność
do jednego narodu, zamieszkującego tę, a nie inną ziemię, położoną między
Odrą a Bugiem... jako poczucie istnienia kręgu żywych, konkretnych ludzi,
zdolnych łączyć się dla realizacji wspólnych celów własnym wysiłkiem, „sami
dzięki sobie" — wszystko jedno, czy w skali jednego, własnego narodu, czy
w skali połączonych sił kilku średniej wielkości równorzędnych narodów środ
kowej Europy...
...Jesteśmy krajem dusz rogatych i dumnych, które przedkładają hasła pro
ponujące nad... narzucające; wolą język przywódców, niż dowódców; cenią bar
dziej autorytet rzeczywistej mądrości, niż zajmowanego urzędu; kochają spon
taniczność, nie oficjalność; takich nas już Polska wychowała."
") Kultura nr 12.
*) Kultura nr 18.
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Mimo zapowiedzi, że dyskusja rozpoczęta z „dwudziestolatkami" będzie
kontynuowana w dalszych numerach tygodnika, artykuł jako bezpośredni wyraz
ideologii swoistego „neoromantyzmu" okazuje się być jednorazowym fajerwer
kiem. Jednak romantyczna wizja indywidualności narodu wprowadzona na łamy
rocznika przez Bratnego i wyeksponowana może nawet nieco przesadnie przez
Bratkowskiego i Wierzyńskiego, występuje ponownie w krótkim, lirycznym
felietonie-recenzji, czy refleksji nad książką
historyczną, napisanym przez
J. Wilhelmiego „Dlaczego mnie obchodzą?" 33)
„Świat współczesny przeżywa wielką emancypację jednostki... Myśli się, pi
sze, mówi o jej prawie do wolności, integralności, godności, bezpieczeństwa.
Świat współczesny przeżywa także wielką emancypację narodów... Myśli się,
pisze, mówi o ich prawie do samostanowienia, odrębności, indywidualności.
Dwie tendencje, czy jedna? Sądzę, że tylko jedna. Bo i czymże bywa jednostka?
Oczywiście własną uczuciowością, inteligencją, doświadczeniem. Lecz bardziej
jeszcze bywa tym, co dała jej grupa, do której należy. A taką grupą jest
przede wszystkim naród. To on w swojej tradycji gromadzi najwięcej treści,
ponieważ trwa w historii najdłużej. To w niego wkraczamy najwcześniej, ponie
waż dzieje się to z pierwszym świadomym spojrzeniem, z pierwszym wypowie
dzianym słowem. To on czyni nas sobą... Należę do narodu, który nazywa się
polskim. Bez niego byłbym kimś innym. Ten naród ma swoje granice w prze
strzeni. Pomiędzy nimi mieszka trzydzieści milionów żywych. Ten naród ma
również swoje granice w czasie. Pomiędzy nimi bytuje — nie umiem powie
dzieć ile — milionów umarłych. A u początków są właśnie oni, ci dalecy lu
dzie, których mowa, obyczaje, krajobraz nie był jeszcze moim, lecz których
czyny i następstwa tych czynów sprawiły, że jestem sobą..."
Na tej wypowiedzi urywa się właściwie wątek, w którym ideologia narodowa
Kultury znajduje swój wyraz bezpośredni. Jej ugruntowaniu i propagowaniu
służą jednak pośrednio takie publikacje, jak obszerne studium J. Starzyńskiego
pt. „Naród i sztuka",34) mające na celu: „...uwydatnienie oryginalności sztuki
polskiej XIX i XX wieku" i wysuwające tezę „...o istnieniu swoistej prawidło
wości związków wewnętrznych, wyrażających się w pokrewieństwie formy mię
dzy rdzennymi dziełami sztuki polskiej z różnych, najbardziej nawet odległych
okresów..."
Autor wyjaśnia tutaj, że chodziło mu „...o wskazanie pewnych, niedostatecz
nie jak dotąd eksploatowanych dróg docierania w głąb świadomości kultural
nej tam, gdzie się tworzą swoiste, wiekami trwające ideogramy narodowej wy
obraźni", po czym stwierdza: „...nawołuję do podjęcia wielkiego sporu o naro
dowych tradycjach sztuki polskiej dnia dzisiejszego...", operując w swoim stu
dium takimi pojęciami jak „dobrowolne podporządkowanie aspiracji artystycz
nych celom ogólnonarodowym", „styl narodowy w oparciu o tradycję ludową",
„ambicja wyrażania istotnych treści życia narodowego w nowej i oryginalnej
formie" itp.
Do tej kategorii należy też zaliczyć obszerne studium J. Z. Jakubowskiego
pt. „Dwie wizje przeszłości narodowej — Sienkiewicz i Żeromski", 35 ) które roz
poczyna się od stwierdzenia: „Przeżywamy wzmożone zainteresowanie prze
szłością narodu, żeby nie rzec, głód historii. Nowy, kształtujący się dziś naród
szuka potwierdzenia swej wartości zarówno w coraz bardziej świadomym
kształtowaniu porządku społecznego, sprzyjającego jego pełnemu rozwojowi,
jak i we własnych dziejach, w wyborze najcenniejszych tradycji, które świad
czą o jego trwałym od wieków miejscu nad Wisłą i Odrą, między Bałtykiem
i Tatrami. Po rewolucyjnych przeobrażeniach w całym naszym życiu, w czasach,
kiedy po raz pierwszy w naszych dziejach kreślimy znak równości między sło
wami „naród" i „lud", pragniemy poczucie własnej godności i prawo trwania
i rozwoju mocniej osadzić w tradycji, nie tylko w emocjonalnym, lecz i w po
znawczym ogarnięciu przeszłości."
Nie bez związku ze świadomym klasowo, a zarazem solidarystycznym,
ZBOWiD-owskim programem Bratnego jest wypowiedź A. Garlickiego, za
mieszczona w rubryce prowadzonej przez tego autora, pt. „Co nowego w histoM
) Kultura nr 21.
") Kultura nr nr 39 i 40.
•») Kultura nr 45.
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r i i ? " 6 ) na marginesie książki J. Wilczura „Po kapitulacji": „Podejmowali
decyzję walki z okupantem i nie wiedzieli, że podejmują jednocześnie decyzję
polityczną, że nieświadomie określają się politycznie. I to nawet wtedy, gdy po
lityka ich nic nie obchodziła, gdy nie chcieli o niej słyszeć, gdy sądzili, że
wszystko jedno, do jakiej się należy organizacji, jeśli tylko skutecznie bije się
hitlerowców. Gdy przyszła wolność, stali się niewolnikami tych swoich, najczę
ściej nieświadomych decyzji. Brutalnie, nazbyt brutalnie uświadamiano im, że
muszą wyliczyć się nie tylko ze swoich działań, ale i z tego, co czynili ci, którzy
ich działalność formowali."
Walory pośrednio patriotyczno-wychowawcze mają jeszcze i inne pozycje.37)

Reasumując wyniki analizy wszystkich pism z punktu widzenia
pierwszej kategorii klucza klasyfikacyjnego trzeba stwierdzić, że:
Polityka nie zawiera bezpośrednich wystąpień ideologów polskości,
ani nie posiada ofensywnych rzeczników patriotyzmu czy też wła
snego ideologicznego stanowiska w kwestii narodowej. W materia
łach ideologicznie nieobojętnych akcenty ideologiczno-narodowe są
zdecydowanie stonowane;
Kierunki zawierają największą ilość bezpośrednich wystąpień ide
ologicznych, zestrajających się w skoncentrowaną, śmiałą kampanię
patriotyczno-wychowawczą, uczących poczucia odpowiedzialności za
naród itp. Pismo dysponuje w tym zakresie przemyślanym progra
mem narodowym oraz kadrą zdolnych publicystów, nie wahających
się podejmować jawnego i konsekwentnego wysiłku propagando
wego w zakresie patriotycznego wychowania z pozycji PAX-owskich;
u

) Kultura nr 50.
) Jak np. publikacja historyczna W. R e s z a „O wieki dalej" (nr 1); A. Z a h o r 
s k i e g o „Szkoła rycerska" (nr 9); zamieszczone w numerach 13 i 14 materiały pt. „Akcja
Pawiak — szukanie prawdy"; opublikowana w nrze 15 rozmowa z prof. S. A r n o l d e m
„Wokół szukania prawdy", równocześnie z „Apelem Rady Ochrony Pomników Walki i Mę
czeństwa", po którym następuje w nrze 18 rozmowa z J. W i e c z o r k i e m , Przew. Rady
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, pt. „O pamięci narodowej".
W dalszym ciągu wymienić tutaj trzeba tekst referatu H. J a b ł o ń s k i e g o pt. „Pań
stwo i naród" (nr 19); materiały ze Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich („Związani z losem
i dążeniami narodu"); S. R u s o c k i e g o „Narodziny Polski" (nr 23); A. S z c z y p i o r 
s k i e g o „NRF w oczach Polaka" oraz W. M o r t e n a „Polska w oczach Niemca" (nr 23);
rozmowę z H. J a b ł o ń s k i m pt. „Trzeci front wojny" z nru 24; kolejną wypowiedź
A. G a r l i c k i e g o z rubryki „Co nowego w historii?'', podkreślającą w numerze 25
doniosłość działalności Delegatury rządu londyńskiego na terenie okupowanego kraju,
oraz drugą, z nru 14, w której autor postuluje opracowywanie biografii komunistycznych
i niekomunistycznych „wybitnych polityków II-ej Rzeczypospolitej"; artykuł P. G o 
d l e w s k i e g o „Zagłada Żydów a Polska Walcząca" (nr 30 i 31); W. T o m k i e w i c z a
„W kręgu kultury sarmatyzmu" (nr 30); wypowiedź J. R. S z a f l i k a na marginesie
pierwszego odcinka drukowanych przez pismo pamiętników W. Witosa (nr 31); Wspomnie
nie o Stanisławie Płoskim, z nru 12, pióra znanego już z Polityki S. H e r b s t a (S. Płoski
był — między innymi — kierownikiem Biura Historycznego AK, po wyzwoleniu kierow
nikiem Instytutu Pamięci Narodowej. „...Tę pierwszą próbę — pisze Herbst — dość szybko
udaremniono. Instytut... zlikwidowano, zbiory rozproszono. Instytut... do dziś nie istnieje").
Tu należy także wiersz Z. J e r z y n y o Westerplatte z numeru 42; notatka J. O 1 к i ew i c z a z tego samego numeru, zatytułowana „Westerplatte", upamiętniająca odsłonięcie
tam obelisku oraz szereg pomniejszych wypowiedzi. Do tej kategorii materiałów trzeba
chyba również zaliczyć korespondencję kilkunastu oficerów AK, prostujących nieścisłości
książki, opracowanej przez E. Serwańskiego pt. „Zycie w powstańczej Warszawie", której
to korespondencji i solidaryzującemu się z nią komentarzowi A. Garlickiego redakcja po
święciła całą kolumnę.
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Kultura ma zasadniczo tylko jednego głównego rzecznika ideolo
gicznego w tym zakresie. Pisarzem tym jest R. Bratny. Pismo re
alizuje również program wychowania patriotycznego (z pozycji
ZBOWiD-owskich), ale robi to znacznie mniej efektownie i kon
sekwentnie, niż Kierunki.
III. Sprzęgająca lub rozprzęgająca koncepcja narodu
Polityka. Artykuły podkreślające scalającą rolę państwa, jedności narodu czy
jego całościowego charakteru, a więc artykuły nawiązujące duchem do roman
tyzmu (w tym np. publikacje akceptujące S. Brzozowskiego, marksistowskiego
ideologa polskości) uważam za artykuły lansujące (przynajmniej w sposób
uwikłany) sprzęgającą
koncepcję narodu. (Zgodnie zresztą z tym, co pisze
K. Grzybowski: 38 ) „W epoce romantyzmu stoi na pierwszym planie nie jed
nostka i ludzkość, lecz naród i jego misja wśród narodów.")
Artykuły umniejszające wkład epoki romantyzmu w życie naszego narodu,
a nawiązujące raczej do Oświecenia czy też dające wyraz negatywnemu nasta
wieniu do S. Brzozowskiego, zaliczam do kategorii drugiej — wypowiedzi
implikujących rozprzęgająca, pozytywistyczną — a zatem mieszczańską raczej
koncepcję narodu.
Do kategorii pierwszej zaliczono tedy cykl artykułów historycznych K. Grzy
bowskiego, kładących wyraźny nacisk na scalającą rolę państwa, organów wła
dzy, aparatu przymusu — na więź narodową i świadomość tej więzi lub na
jedność narodowej 38kultury, artykułów wyraźnie akceptujących pozytywny
wkład romantyzmu. )
Tutaj zaliczyłbym też artykuł J. Bardacha „Państwowość polska" 40 ) oraz
studium historyczne S. Herbsta „Wojskowość" 41 ).
Tu należy też niewątpliwie krótki wstępniak „Kto kontynuuje linię Mie
szka?", 42 ) A. Vetulaniego
„Ustrój władzy państwowej", W. Grzymka „Historia
czy polityka?" 43 )
Do kategorii drugiej natomiast zaliczam artykuł Z. Żabickiego pt. „Trady
cje",44) napisany na dwudziestolecie Kuźnicy. Autor wspomina w nim, że
w walce z sarmatyzmem „...szukano wzorców... w Oświeceniu, a zwłaszcza
w jego radykalnym skrzydle; przywoływano dorobek lewicowy bliskiej już mar
ksizmowi inteligencji z okresu schyłku pozytywizmu... Kuźnica zwłaszcza w po
czątkach swej działalności, chętniej nawiązywała do racjonalizmu Oświecenia
i nawet pozytywizmu, niż do wzorców romantycznych... „romantyzm" — rozu
miany rzecz prosta w sposób najbardziej potoczny — wydawał się istotnym
składnikiem postawy AK-owskiej, z którą Kuźnica nie jeden raz wchodziła
w spory. „Wreszcie zaś pozytywizm a nie romantyzm „stawał się centrum zain
teresowań", ponieważ „korespondował z powojennym sporem o realizm, z za
daniami oświatowymi..." Autor nazywa też Kuźnicę pismem bardzo wolteriańsko-pozytywistycznym. Nic dziwnego więc, że w dalszej części swej monografii
przypisuje S. Brzozowskiemu „sympatie dla nacjonalizmu".
B. Suchodolski w milenijnej ocenie rozwoju nauki i oświaty w Polsce, pt.
„Nauka i oświata", 45 ) eksponuje bardzo wyraźnie okres Oświecenia i pozyty
wistyczne tradycje mieszczaństwa. Dochodząc do wieku XIX stwierdza nato
miast, że „z punktu widzenia nauki i oświaty niewiele zasług wypada przyznać
epoce Romantyzmu, tak ważnej w literaturze i sztuce polskiej..."
Również szkic historyczny S. Kieniewicza pt. „Świadomość narodowa" 46) po
mija romantyzm, stanowiący przecież bezspornie okres najwyższego bodaj
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w naszych dziejach napięcia uczuć patriotycznych. Tak więc dwoistość owych
wątków: akceptującego romantyzm z jego całościową koncepcją narodu oraz
negującego romantyzm na rzecz pozytywizmu, czy oświeceniowego racjona
lizmu, zaznacza się na łamach Polityki dość wyraźnie.
Kierunki. Inaczej niż w Polityce — absolutnie cała publicystyka ideologiczna
lansuje jedną i tę samą sprzęgającą koncepcję
narodu, nieustannie podkreślając
jego „jedność" i potrzebę jej zachowania. 47 )
Pismo krzewi zasadę „poszanowania autorytetu władzy państwowej", 48 ) ope
ruje pojęciem narodu jako całości lub też pojęciem
„ducha narodowego", 49 )
50
pojęciem „jedności
kultury i tradycji narodowej" ) i wreszcie — „roli Polski"
jako całości.51)
Pojęciem organicznej i społecznej jedności posługuje się B. Moliński w arty
kule pt. „Młodzież, pokolenie, subkultura". 52 ) pojęciem Polski jako „tworu poli
tycznego i gospodarczego organizmu", „jednego politycznego organizmu",
po
sługuje się J. Chłopecki w artykule pt. „Romantyzm i realizm".53) W całej
jego wypowiedzi zresztą, jak w ogóle w publicystyce ideologicznej Kierunków,
operuje się takimi pojęciami scalającymi jak „charakter narodowy Pola
ków".54)
W artykule A. Rogalskiego pt. „Rola katolicyzmu w kulturze narodowej", 55 )
przeciwnie do zasygnalizowanej poprzednio niechęci niektórych publicystów
Polityki do tej epoki, romantyzm charakteryzuje się w sposób następujący:
„Romantyzm polski wysunął jako centralny temat problem dziejów i przezna
czeń narodu polskiego, ale rozpatrywał go w rozleglejszym kontekście religij
nym, cywilizacyjnym, moralnym... Idei narodowej nadawał... wymiar uniwer
salny."
Jedyną niekonsekwencją i jedynym odstępstwem od tej bardzo konsekwent
nie prowadzonej polityki tygodnika jest wypowiedź M. Kuncewiczowej w zor
ganizowanej przez redakcję dyskusji pod hasłem „Kultura to ciągłość, ciągłość
to tradycja", nie tylko niezgodna z linią pisma, ale i nieprawdziwa (np. ze
względu na powszechnie znany i uznany stosunek Anglosasów do ich historii):
„...Poważnym obciążeniem polskiej kultury jest jej nacjonalizm narzucony
przez historię w epoce, kiedy Polakom zabrakło siły i środków do kontynuowa
nia myśli humanistycznej Frycza Modrzewskiego i jej dziedziców, racjonalistów
stanisławowskich. Skazana na niewolę kultura polska odwróciła się wtedy od
ogólnoludzkich ideałów społecznych, ustępując miejsca walkom, które miały
wprawdzie wypisaną na sztandarach „Naszą i waszą wolność" ale w istocie
były grą z mocarstwami, ich wodzami i narodami o niepodległość Polski. Teraz
nastał chyba czas, żeby nawrócić do humanistycznych prądów Renesansu
i Oświecenia. W ciągu moich długich lat w Anglii i Stanach Zjednoczonych prze
konałam się, jak małą wagę umysł zachodni, zwłaszcza amerykański, przywią
zuje do historiozofii, jak wątłe jest zainteresowanie pragmatystów anglosaskich
przeszłością narodów i ich dawnymi zasługami, czy grzechami wobec ludzkości,
a jak bardzo się tam ceni zalety dobrego partnera w międzynarodowej wy
mianie gospodarczej i kulturalnej."
Kultura. Pojęcia „organizmu państwowego" i „narodowego
organizmu" wpro
wadza cytowany już Bratny. Również dwa wstępniaki 56 ) operują pojęciem
„jedności narodu" i dają wyraz trosce o „miejsce Polski" w świecie. Marksi
stowski romantyzm Bratnego utrzymywany w duchu S. Brzozowskiego, ulega
w artykule Bratkowskiego i Wierzyńskiego niejakim przekształceniom: nabiera
młodzieńczego optymizmu, ulega klasowemu odbarwieniu oraz w stylu niemal
") Kierunki nr 2 — „Tysiąc lat", nr 4 — ,,W poczuciu dumy i godności", nr 13 — „Prze
słanki optymizmu" i inne.
<s
) Kierunki nr 2.
") Kierunki nr 3 — R. S z p o r : Historia która wiedzie na bezdroża.
50
) Kierunki nr 10 — B. M o l i ń s k i : Młodzież, pokolenie, subkultura.
51
) Kierunki nr 11 — w rubryce o „Problemach religii, światopoglądu, ideologii", podpi
sanej inicjałami „ m j " .
") Kierunki nr 13.
") Kierunki nr 30.
") Tamże.
55
) Kierunki nr 41.
56
) Kultura w numerach 4 i 9.
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neo-mesjanistycznym podnosi wyjątkowość naszego narodu. Autorzy stwier
dzają: „Praktycznie najżywszą ideą integracji pozostała przynależność do jed
nego narodu... poczucie istnienia kręgu żywych, konkretnych ludzi, zdolnych
łączyć się dla realizacji wspólnych celów własnym wysiłkiem..."
Także i artykuł H. Jabłońskiego należałoby zaliczyć (mimo ostrożności jego
sformułowań) do grupy poprzednich. Uprawnia do tego użycie takich przeno
śni, jak: „...dwa narody jako dwa odrębne organizmy", czy taka myśl: „Natu
ralnie istnieje ciągłość w życiu każdego narodu i — mimo zmiany swego cha
rakteru w wyniku nowej formacji historycznej jest on zarazem ten sam, ma
ten sam język, tę samą tradycję, więź uczuciową..."
Oczywiście tu kwalifikuje się też cały felieton J. Wilhelmiego pt. „Dlaczego
mnie obchodzą?",57) gdzie się mówi o „indywidualności narodów" (koncepcja
romantyzmu); tu zaliczyć 58trzeba chyba też wypowiedź A. Szczypiorskiego pt.
„NRF w oczach Polaka": ) „Społeczeństwo jest organizmem żywym, zmien
nym, jest wartością trwałą." Pojęciem narodu jako „żywego, twórczego orga
nizmu" posługuje się też J. Z. Jakubowski w artykule pt. „Dwie wizje prze
szłości narodowej." 59)

Konkludując należy stwierdzić, że Polityka
stała się trybuną
dwóch różnych tendencji co się tyczy sprzęgającej lub rozprzęgającej koncepcji narodu, natomiast Kierunki i Kultura lansują k o n 
sekwentnie całościową, sprzęgającą koncepcję. J e d y n y m odstęp
stwem od zasady jest na łamach Kierunków głos M. Kuncewiczowej,
zaś na łamach Kultury — dość lekceważące potraktowanie S. Brzo
zowskiego przez KTT, w jego felietonie z nru 31.
IV. Artykuły

lansujące

perspektywę

na

mobilizującą,

koncepcję

narodu,

stwarzającą,

przyszłość

Polityka. Do omawianej obecnie grupy artykułów można zaliczyć, i to jedynie
pod pewnym względem, wypowiedź Z. Szeligi na dziesięciolecie Października. 50 )
Autor mówi tam mianowicie, że Polska to „państwo o wielkiej dynamice roz
wojowej, ogromnej prężności w dziedzinie kultury" i w związku z tym szkicuje
jako perspektywę na przyszłość „rosnącą pozycję Polski w świecie współcze
snym... wkład do życia umysłowego i kulturalnego ludzkości."
Jest to perspektywa raczej ilościowa, niż jakościowa (na zasadzie — „to samo
co teraz, tylko więcej"), mało plastyczna, niezbyt chyba zdolna do porwania
wyobraźni i do rozbudzenia narodowych ambicji. Tak więc Polityka mobilizu
jącej, przyszłościowej wizji narodu po prostu nie ma. Zastępuje ją krótkotermi
nowymi prognozami i planami gospodarczymi.
Kierunki. Perspektywa „realizacji zadań postępu gospodarczego i kulturalnego"
pojawia się też oczywiście i tutaj i jest silnie akcentowana (patrz chociażby
nr 2 — „Tysiąc lat"). Pojawiają się jednak i bardziej jakościowo sprecyzowane
perspektywy roli Polski na arenie dziejów; wyraża je przede wszystkim
R. Szpor, w artykule pt. „Historia, która wiedzie na bezdroża": „...przyczynia
nie się do pogłębiania jedności całego współczesnego świata przez twórcze
wykorzystanie inspiracji światopoglądu chrześcijańskiego dla dobra socjali
stycznej ojczyzny..."
W perspektywie ma leżeć również osiągnięcie „...naturalnej dla dużego kraju
leżącego w Europie Środkowej syntezy wartości kulturowych Zachodu i Wscho
du." Duże ambicje wiąże się też wyraźnie z faktem, iż Polska stanowi miejsce
styku „socjalistycznego ustroju społecznego ze światopoglądem katolickim..."
„Jeżeli mamy wnieść jakiś wkład w... spotkanie Zachodu i Wschodu, to niech
będzie to... koncepcja pomostu służąca pokojowemu współżyciu i rywalizacji..."
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Myśl powyższa zostaje jeszcze bliżej sprecyzowana w artykule S. Łosia pt.
»»Ewolucja w stosunku do religii"."1) Zapowiada się tam, że „...dziejowa rola
Polski może być pełna dostojnej zasługi w skali ogólnoludzkiej". 62
Z kolei J. Wójcik w artykule pt. „Na styku historii i przyszłości" ) eksponuje
„...nasze ambicje odegrania, na miarę możliwości, twórczej roli w świecie dru
giej połowy XX wieku..." i „...możliwość wpływu na bieg rzeczy w świecie..."
Mobilizujące motywy koncepcji narodu mają tutaj jednak charakter ogól
nikowy i są dosyć ubogie w swojej treści.
Kultura. Patriotyzm publicystów tego tygodnika ma charakter raczej retrospek
tywny i teraźniejszościowy. Brakuje natomiast trzeciego wymiaru: wizji przy
szłości, a odpowiednio — ogólnonarodowych momentów perspektywicznych, mo
bilizujących. Bratny próbuje mobilizować raczej przez ostrzeganie: „..Podmio
tem działania, polityki, jest to nasze realnie istniejące państwo w realnym,
twardym, pełnym niebezpieczeństw świecie..."; „Wielkość dziejowych zadań,
które stawia przed sobą socjalistyczna Polska, a także wielkość niebezpie
czeństw, w które tak przecież obfituje współczesność narzuca nam potrzebę
skupienia..."; „Połączenie bohaterskiej tradycji walki z dniem dzisiejszym,
przetłumaczenie patriotyzmu zbrojnego wysiłku na patriotyzm polskiej ambicji
w wielkim wyścigu nauki i techniki... to... zadanie od którego realizacji za
leży dalszy bieg historii
naszego kraju i miejsce Polski we współczesnym, nie
łatwym świecie." 63)
Postawienie problemu przyszłości, a nie jedynie przeszłości narodu, postu
lują Bratkowski i Wierzyński, wprowadzając na określenie Polski termin dyna
miczny „społeczeństwo w ofensywie" i głosząc, że „nowe czasy wymagają no
wego spojrzenia. Wchodzimy właśnie w... kulminacyjny etap Rewolucji Prze
mysłowej... Nie da się określić, jakie ostatecznie przybierze kształty perspektywa
zmian modelowych w socjalistycznej gospodarce... Już dziś musimy być zarówno
przygotowani psychicznie do modelu, który przyjdzie, jak zdolni do neutralizo
wania swą inicjatywą braków modelu, który obowiązuje... „sami dzięki so
bie" — wszystko jedno, czy w skali jednego, własnego narodu, czy w skali
połączonych sił kilku średniej wielkości... narodów Środkowej Europy..."

Analiza wątków mobilizujących, stawiających narodowi zadania
łub roztaczających przed nim perspektywę na przyszłość — prowadzi
do wyeliminowania Polityki i pozwala uwzględnić tylko Kierunki
i Kulturę jako pisma starające się roztoczyć przed narodem jakiś
horyzont. U Bratnego jest on zachmurzony i groźny i dlatego wyma
gający mobilizacji. U Bratkowskiego i Wierzyńskiego przyszłość
jest ciekawa i otwarta; nacisk kładzie się na samodzielność Polski.
Kierunki podkreślają szczególne położenie Polski, jej szczególną sy
tuację i podkreślają narzucające się stąd zadania. Niemniej jednak
obydwa pisma, chociaż podejmują próbę jakościowego przedstawie
nia przyszłości Polski — nie wychodzą poza sferę ogólników.
V. Naród a klasa
Teoretykiem, który stał wyraźnie na stanowisku, że naród jest
źródłem wszelkich klas i — jako taki — jest w stosunku do nich
pierwotny i nadrzędny, równocześnie zaś utrzymywał, że tylko
klasa robotnicza jest obecnie jedynym autentycznym rzecznikiem
interesów Polski — był S. Brzozowski. Tym samym więc stawał on
na stanowisku romantycznej i heglowsko-marksistowskiej teorii na
rodu, pojmowanego jako całość ponadpokoleniowa, trwająca przez
'•') Kierunki nr 6.
s!
) Kierunki nr 18.
'•') Kultura nr 3, 4 i 9.
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stulecia i rozwijająca się przez walkę klas. W doktrynie marksi
stowskiej (nie „marksowskiej") występuje jednak po dziś dzień rów
nież i nurt odmienny, nawiązujący do racjonalistycznych koncepcji
oświecenia i do mieszczańskiego pozytywizmu, a negujący roman
tyczną koncepcję narodu-indywiduum, wprowadzający natomiast
między pojęcia ,.jednostki ludzkiej" i „ludzkości" pojęcie „klasy"
rozumianej w sposób sumatywny i anarodowy.
Polityka. Jeżeli zatem cytowany już poprzednio Z. Żabicki 64 ) zarzuca np.
S. Brzozowskiemu „nacjonalizm", to wydaje się być rzeczą wskazaną zaklasyfi
kowanie jego wypowiedzi do tego wątku, który cechuje się mieszczańskim, pozy
tywistycznym podejściem do narodu oraz negującym implicite pierwotność
czy nadrzędność narodu względem klas. Jeśli gorącego patriotę Brzozowskiego
obwinia się o polski „nacjonalizm", to nie bardzo wiadomo, z czego cieszy się
np. A. Sandauer, gdy w wywiadzie udzielonym Polityce 65) utrzymuje, że „nasza
młodzież dzisiejsza ma wiele cech pozytywnych: jest wyprana z nacjonalizmu
i obce są jej rojenia mocarstwowe."
Do tej samej kategorii, co wypowiedzi Z. Żabickiego, zaliczono „Spór o Wi
tosa",66) gdzie jedyną pozytywną cechę przywódcy chłopskiego widzi się właści
wie tylko w tym, że ewoluował z wiekiem i z czasem w kierunku postępowym.
(Podczas, gdy zupełnie inaczej ocenia go nieomal równolegle Kultura.) Wyrazem
takiej samej „klasowości" pozbawionej przejawów patriotyzmu
zdaje się być
artykuł K. Koźniewskiego pt. „W kłębowisku żmij",67) który, na marginesie
reedycji książki Kaden-Bandrowskiego, zwalcza z pogardą tradycje polskiego
parlamentaryzmu międzywojennego. Pewien brak świadomości
narodowej wy
kazuje artykuł S. Kowalskiego pt. „Lwowska kulminacja", 68 ) nawiązujący do
międzywojennej walki sił lewicy z sanacją: „...tylko solidarna postawa wszyst
kich wyzyskiwanych i gnębionych przez faszyzm bez względu na narodowość..."
Świadomości klasowej, bez akcentów narodowościowych i to zawsze retro
spektywnie,
dają wyraz takie artykuły, jak M. Bibrowskiego „1 Maja na starej
fotografii",69) nawiązujący do tradycji
walki lewicy z sanacją, K. Koźniew
skiego „Brak siódmego rozdziału",70) gdzie autor zwalcza „polski nacjonalizm"
i „ukształtowany przez endecję model Polaka-prawicowca i katolika" oraz
„kompleks wynoszenia naszego narodu ponad sąsiednie" z niesprecyzowanych
pod względem ideologii narodowej pozycji lewicowych.
Tu też wreszcie należy
artykuł J. Holzera pt. „Ignacy Daszyński",71) gdzie autor podkreśla bardzo
ostrożnie, niemniej jednak chyba w formie wyrzutu, iż Daszyński „należał do
tych działaczy, którzy na hasła narodowe byli uczuleni, może nawet czasami
przeczuleni. Zaś uczulenie to wiązało się również tradycyjnie z nieufnością,
jeśli nie z niechęcią do Rosji..." Że więc Daszyński „...udzielił zdecydowanego
poparcia odłamowi PPS skupionemu wokół Piłsudskiego, przeciwstawił się ko
ordynacji działań rewolucjonistów polskich i rosyjskich. W tym kontekście
wysunął hasło niepodległości Polski...", które „...propagował w imię polskiej
mobilizacji przeciw Rosji." Jego „...wrogość wobec ruchu komunistycznego okre
ślana była przez lęk, że w wirze rewolucyjnych wydarzeń ucierpi polska nie
podległa państwowość, że przelana krew zaleje demokratyczne zasady."
Teza o „...bycie narodu, stanowiącym wartość podstawową" pojawia się na
tomiast w artykule S. Herbsta pt. „Wojskowość",72) gdzie wyeksponowano boha
terskie tradycje narodu pojmowanego jako twór ponadklasowy, co doprowa
dziło autora do wyrażenia pozytywnej opinii o działalności niektórych naszych
hetmanów i do podkreślenia niezbyt korzystnej dla Polski roli Chmielnickiego.
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Akcenty ponadklasowe (chociaż oczywiście nie bezklasowe)
są obecne w arty
kule wstępnym pt. „Kto kontynuuje linię Mieszka?",73) eksponującym ciągłość
idei państwowości. Obecność więzi tak narodowych, jak klasowych (w obrębie
narodu) uznaje wreszcie w swoich artykułach K. Grzybowski. Zaakceptowa
nie doniosłej roli walki klasowej nie tłumi u niego jednak przejawów świa
domości patriotycznej, narodowej.
Kierunki. Chrześcijańska ideologia Kierunków, skrzyżowana z socjalistycznym
programem politycznym i gospodarczym, powoduje wyeliminowanie ze słow
nictwa publicystów tego tygodnika pojęcia „walki klas". Wypowiedzi ideolo
giczne nie nawiązują do tradycji bratobójczych walk klasowych w obrębie
narodu, nie uwzględniają roli antagonizmów klasowych jako siły napędowej
historii. Sam termin „walka klas" pojawia się 74tylko jeden raz w artykule
J. Wójcika pt. „Na styku historii i przyszłości", ) razem z drugim, rzadkim
również dla Kierunków słowem „internacjonalizm". J. Wójcik stwierdza jedy
nie, że „pozostajemy we froncie sił internacjonalistycznych, które... popierają...
zarówno walkę narodowo-wyzwoleńczą jak walkę klas i warstw społecznych,
wyzyskiwanych, ograniczanych i głodnych..."
Kultura. Analizę omawianego problemu należy tu ponownie rozpocząć od cy
towanego już R. Bratnego. „Rozdarcie między narodem a klasą" uznaje się za
fakt, tyle tylko, że obecnie należący już do przeszłości przedrewolucyjnej.
Obecnie uważa się już to rozdarcie za przezwyciężone wbrew „sobkostwu
dawnych klas rządzących". Do tego, by naród był narodem „...idealna... sytu
acja nadchodzi z chwilą, gdy giną i bledną... społeczne konflikty klasowe...''
Na tym kończy się też zasadniczo świadomość klasowa znajdująca bezpo
średni wyraz w publicystyce Kultury, poza — być może
— jedynym artyku
łem M. Wierzyńskiego pt. „Pomnik rewolucjonisty" 75 ) o starych działaczach
robotniczych, komunistach, zatrudnionych obecnie nadal w przemyśle, w mie
ście swojej buntowniczej młodości. Zaprezentowanej we wspomnianych pozy
cjach świadomości klasowej w publicystyce Kultury towarzyszy jednak wyraź
nie stawianie dobra narodu jako całości ponad dobrem poszczególnych klas
społecznych. Tak np. A. Garlicki, w rubryce „Co nowego w historii?" 76) stwier
dza w związku z omawianiem działalności Delegatury rządu londyńskiegb na
terenie okupowanego kraju, iż „...nie ulega wątpliwości, że ta działalność
v/ określonych dziedzinach wniosła istotne i trwałe wartości do życia narodu,
a w ten sposób i do naszej obecnej rzeczywistości. I to niezależnie od politycz
nych intencji jej inicjatorów i kierowników... imponująco rozbudowana akcja
tajnej oświaty... wniosła trwałe wartości w nasz dzień dzisiejszy..." itd.
Również zasadniczo odmiennie aniżeli w ocenie Daszyńskiego dokonanej
przez77 publicystę Polityki, prezentuje na łamach Kultury rolę Witosa J. R. Sza
flik: ) „Sprawie narodowej, wprowadzaniu chłopów w naród, budzeniu w nich
patriotyzmu i umiłowania ojczyzny, wychowania ich w duchu obywatelskim...
poświęcał Witos dużo uwagi przez cały okres swej działalności politycznej i pań
stwowej. Często czynił to nawet wbrew doraźnym interesom klasowym chło
pów... Mówiąc o jego życiu i działalności należy widzieć nie tylko błędy, jakie
popełniał, ale i niewątpliwe zasługi dla narodu polskiego i chłopów polskich,
których dobro zawsze mu przyświecało."

Analizując związki świadomości narodowej z klasową należy
stwierdzić, że w Polityce zaznaczają się znów wyraźnie dwa stano
wiska. Jedno uwzględnia interesy całości narodu oraz rolę walki
klas w jego obrębie — w drugim świadomość klasowa zdaje się osła
biać wizję całości narodowej i jej interesów.
W Kierunkach naród pojmowany jest jednorodnie, bez uwzględ
niania obecności klas i wewnętrznej roli walki klasowej. Nie wspoтз
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mina się o odbytej w przeszłości walce klasowej, aktualnie widzi
się ją również tylko w łonie innych narodów.
Kultura, piórem R. Bratnego, kreśli koncepcję takiego narodu,
który walkę klas ma już poza sobą i dlatego może się przekształcić
w wywalczoną w niej wspólnotę solidary styczną. Taka komuni
styczna świadomość klasowo-narodowa nie znajduje jednak bezpo
średniego wyrazu w wypowiedziach innych publicystów Kultury.
VI. Naród, inne narody, ludzkość
Polityka. W pierwszym rzędzie należy tutaj wymienić referat sekretarza
węgier
skiej partii, Komocsina, pt. „Interes narodowy a internacjonalizm". 78 ) Trudno
jednak uznać ten materiał, zamieszczony bez zajęcia stanowiska przez redakcję,
za wyraz jej własnej polityki.
Po raz wtóry pojęcie internacjonalizmu pojawia się w wypowiedzi
W. Grzymka, polemizującego z tezą „Wolnej Europy", jakoby obecnie propa
ganda polska tuszowała internacjonalizm ideologii i polityki partii i podkreślała
jej patriotyczną genezę. Nie zostają tu jednak przytoczone żadne argumenty,
które by tę tezę „Wolnej Europy" podważały. Zostaje natomiast wprowadzone
pojęcie „...internacjonalnej więzi z walką... narodów przeciw faszyzmowi...",
co jest jednak pojęciem nowym i odmiennym w stosunku do pojęcia „proleta
riackiego internacjonalizmu".
Pojęcia „internacjonalizm" używa jeszcze Z. Szeliga, kiedy pisze o „sojuszu
polsko-radzieckim na gruncie internacjonalizmu". 79 ) Dobitnym natomiast wyra
zem klasycznego proletariackiego internacjonalizmu
jest wspomnienie J. Spy
chalskiego pt. „Ochotnik wolności" 80 ) o polskim robotniku-komuniście, byłym
uczestniku wojny domowej w Hiszpanii.
Dla Kierunków słowo „internacjonalizm" wydaje się być równie trudne
do przyjęcia, jak słowo „walka klasowa". Występuje ono w cytowanym już
artykule J. Wójcika pt. „Na styku historii i przyszłości", gdzie pojawia się
jedynie w kontekście stwierdzenia, że „pozostajemy we froncie sił internacjonalistycznych, które... popierają... walkę klas i warstw społecznych..."
Rozszerzenie świadomości narodowej w sposób znacznie bliższy sposobowi
myślenia Kierunków dokonuje się w tym samym artykule nieco dalej, kiedy
autor postuluje, aby „...wiązać świadomie los Polski z historycznie słuszną
sprawą ludzkości."
Wiąże się to sformułowanie z faktycznym odżegnaniem się w tym zakresie
od marksistowskiego języka walki klas. Publicyści katolickiego tygodnika wolą
zatem operować pojęciami „korzystnych dla Polski sojuszów" czy „układów
politycznych", sformułowaniami jak A. Rogalskiego, wedle81 którego nasz ro
mantyzm „idei narodowej nadawał... wymiar uniwersalny". )
Wypowiedź B. Piaseckiego 82) jest drugą, która operuje pojęciem „internacjo
nalizm": „Nie sposób nie doceniać mobilizującego znaczenia procesu społecz
nego, który oparł internacjonalistyczne obowiązki państwa polskiego na odpo
wiedzialności za los kraju..."; albo: „Państwo nasze i partia polska prowadzi
wysoce dojrzałą patriotycznie i internacjonalistycznie politykę..."
Wstępniak „Tysiąc lat" 83) głosi zasadę, „...iż suwerenność narodową i pań
stwową należy umacniać przez czynny udział Polski... w nurcie socjalistycznego
rozwoju". Nieco dalej, w tej samej publikacji, mówi się o „...przyczynianiu się
do pogłębiania jedności całego współczesnego świata przez twórcze wykorzy
stywanie inspiracji światopoglądu chrześcijańskiego dla dobra socjalistycznej
ojczyzny."
">) Streszczony w numerze 14 i ponownie, obszerniej, w 24.
'») Polityka nr 43, „10 lat".
M
) Polityka nr 45.
81
) Kierunki nr 41.
82
) Kierunki nr 47.
83
) Kierunki nr 2.
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W cytowanym artykule R. Szpora akcent kładzie się na „...trwanie w moc
nym systemie sojuszów ideologicznych i politycznych ze Związkiem Radziec
kim i krajami demokracji ludowej" i na „zdrową narodową ambicję" wnosze
nia wkładu w „ogólnoludzki dorobek".
W numerze 6 S. Łoś stawia tezę, że „...dziejowa rola Polski może być pełna
dostojnej zasługi w skali ogólnoludzkiej."
Pojęcie ludzkości „rozumianej jako nadrzędna całość" wprowadza B. Moliński.84) W numerze 13 ten sam autor mówi o „jedności ze swoim rodzajem —
ludzkością". W numerze 18 J. Wójcik głosi tezę, że „...postawę patriotyczną
muszą wzbogacać uniwersalistyczne, humanistyczne cele. Cele te... wyraża socja
lizm."
Kultura. I znów R. Bratny zajmuje tu następujące stanowisko: „...współczesny
naród socjalistyczny jest jedyną formułą aktualnego uniwersalizmu, w którym
jednostka staje się poprzez naród... współobywatelem świata."
Klasowy internacjonalizm komunistyczny dochodzi do głosu w wierszach
T. Hołuja „Sprawa wewnętrzna" 85), w wierszu L. Pasternaka „Wietnam woła"
oraz — być może jeszcze
— w wierszu Z. Jerzyny, zadedykowanym „przyja
cielowi Thank-Le". 86 )
Natomiast Z. Kępiński w artykule pt. „Uniwersalizm — największa zdobycz
sztuki XX wieku" 87) rzuca następującą myśl: „Uniwersalistyczny stosunek do
dorobku artystycznego ludzkości przekreśla... możliwości utrzymania izolacji
kultur, z drugiej strony możliwości zapanowania jednej kosmopolitycznej
maniery artystycznej. Nie utrzymują się już żadne metropolie, żądne hegemonii
i dyktatu artystycznego nad światem. Przed narodami... stają otworem nowe...
możliwości i zadania twórcze."

„Internacjonalizm" proletariacki jest wyraźnie pojęciem unika
nym i to w pewnej mierze przez wszystkie trzy pisma. Gdy pojawia
się słowo „internacjonalizm" nie ma ono treści bezpośrednio klaso
wej, lecz po prostu oznacza przyjazne stosunki i sojusze pomiędzy
socjalistycznymi państwami. Internacjonalizm nie jest zatem nigdy
alternatywą patriotyzmu w stosunkach międzynarodowych, ale jego
uzupełnieniem. Troską wszystkich pism i publicystów jest dobre
współżycie Polski z ludzkością. W tym kontekście w ideologicznych
wypowiedziach Kultury i Kierunków pojawia się słowo uniwersa
lizm.
PODSUMOWANIE
Kierunki prezentują ten typ świadomości narodowej, który w ni
niejszej pracy określony został jako całkowicie pozbawiony antago
nizujących treści klasowych, koncentrujący się na uwypuklaniu
formy narodu jako „ponad-pokoleniowej całości", otwarty poznaw
czo i emocjonalnie na zewnątrz, ale operujący zamiast pojęciem „soli
darności klasowej" i „proletariackiego internacjonalizmu" — kate
goriami takimi jak „przyjaźń", „sojusz pomiędzy narodami", „uni
wersalizm" i zawierający przy tym liczne momenty sprzęgające i mo
bilizujące. Kultura prezentuje świadomość narodową, przesyconą
świadomością klasową (wewnątrz- i międzynarodową), połączoną ze
sprzęgającą i mobilizującą koncepcją formy narodu. Wreszcie Poli»>) Kierunki nr 10.
M
) Kultura nr 19.
M
) Obydwa w nrze 44 Kultury.
") Kultura nr 35.
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tyka waha się pomiędzy dość słabo, niemniej jednak zaznaczającym
się (rok obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego) typem lansowa
nym również w Kulturze oraz takim typem świadomości narodowej,
w której poczucie antagonizmów klasowych utrudniać może uprzy
tomnienie sobie interesów całości narodu i przekształca się w świa
domość kosmopolityzującą, a tym samym odmawiającą narodowi
formy jednolitej całości oraz skłania się do akceptacji rozprzęgającej,
neomieszczańskiej koncepcji narodu, pojmowanego jako zbiór indy
widuów. Odpowiednio, trzeba mówić o trzech różnych patriotyzmach.
Wszystkie trzy pisma przemawiają z pozycji inteligenckich i być
może to jest powodem, że nurt internacjonalizmu proletariackiego
jest w ich materiałach ideologicznych dosyć słaby. Mówi się więc
raczej o solidarności ustrojowej, politycznej, państwowej, kulturo
wej itp. Problematyka świadomości robotniczej zdaje się być obo
jętna dla wszystkich pism.
Publicystyka poddana analizie jako całość zdaje się świadczyć
o renesansie (po przezwyciężeniu głównych wewnętrznych sprzecz
ności klasowych oraz zasadniczej reorganizacji wewnętrznej społe
czeństwa) neoromantycznego zainteresowania miejscem, rolą i prze
znaczeniem narodu. Zaznacza się w tym względzie brak zdolności
do śmiałego jakościowego (poprzestaje się najczęściej na ilościowym)
nakreślenia perspektyw dziejowych Polski. Odnosi się wrażenie, że
Polska jako naród nie bardzo sobie swoją przyszłość wyobraża.
Jeśli idzie o charakter pism, to
— Kierunki robią wrażenie pisma polityków, nastawionych na in
tensywne wychowywanie polskiej inteligencji katolickiej w du
chu zasad socjalistycznej gospodarki i polityki, na gruncie naro
dowego solidaryzmu, pozbawionego akcentów klasowych,
— Polityka prezentuje się jako pismo nowej inteligencji technicz
nej, utrzymane w duchu pragmatyzmu i technokratyzmu. Rów
nocześnie pismo podtrzymuje pamięć nieprzejednanych antago
nizmów klasowych międzywojnia czy też okresu, który nastąpił
tuż po wyzwoleniu. Nie wydaje się posiadać sprecyzowanej ide
ologii narodowej. Jego publicyści skłonni są traktować zbytnie
zainteresowania ideologią narodową jako „nacjonalizm",
— Kultura jest pismem młodszych pokoleń inteligencji twórczej,
politycznie zbliżonym do solidarystyczno-kombatanckiego pro
gramu ZBOWiD. W porównaniu z Kierunkami (z którymi pismo
to, siłą rzeczy, konkuruje o „rząd dusz"), Kultura wydaje się
cierpieć na stosunkowy niedobór wybitnych indywidualności polityczno-ideologicznych i na słabą plastyczność — konsekwentnie
realizowanej — „idei przewodniej".
^ Publicystyka ideologiczna Kierunków wykładana jest w katego
riach politycznych, dominuje w niej wola. Polskę określa się tu jako
kraj leżący w środku Europy, pomost między Wschodem a Zachodem,
miejsce styku socjalizmu z katolicyzmem, naród z misją odrodzenia
chrześcijaństwa w nowym historycznie ustroju, naród, który czeka
jeszcze wielka praca.
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Publicystyka ideologiczna Kultury wykładana jest w kategoriach
etycznych i dominuje w niej uczucie. Polskę określa się jako „gigan
tyczną sumę trudu pokoleń", nowy, bezklasowy organizm państwo
wy stanowiący dzieło rewolucji, naród ciągle jeszcze zagrożony
w swoim bycie — jako syntezę woli, funkcję wyboru historycznego
i kulturowego, jako naród niezwykły, społeczeństwo w ofensywie
i na dorobku, który ma przed sobą otwartą, nieznaną przyszłość.
Publicystyka Polityki traktuje Polskę jako gospodarstwo, ogólno
krajowy warsztat pracy socjalistycznej, której perspektywę wyty
cza krok za krokiem plan gospodarczy czy na przykład prognoza
demograficzna. Cechuje ją realizm i pragmatyzm.

ZYGMUNT GOSTKOWSKI

ROZMIARY I KIERUNEK TENDENCYJNOŚCI
W ANKIECIE PRASOWEJ
Reprezentatywność
materiałów, uzyskiwanych
przez re
dakcje z tzw. ankiet samozwrotnych, stanowi od dawna
przedmiot zainteresowań OBP. Znalazło to także wyraz
we wcześniejszych publikacjach naszego pisma, w któ
rych wysunięto zasadnicze zarzuty wobec zdobywania in
formacji o czytelnikach drogą rozpisywania takich ankiet.
Natomiast niniejszy artykuł ponownie stawia pytanie, czy
grupy czytelników, odpowiadających na ankiety prasowe,
wykazują zgodność określonych cech strukturalnych z pró
bami czytelników wylosowanych jako reprezentacje ogól
nospołeczne. Autor nie daje ostatecznej odpowiedzi na to
pytanie. Sformułowane w artykule twierdzenia
wymagają
szerszej podbudowy i pogłębienia. Można to uzyskać tylko
przez dalsze badania empiryczne. Ich kontynuacja
jest
planowana przez Pracownię Socjologiczną OBP. Oddając
do rąk Czytelników ten artykuł, zawarte w nim stwierdze
nia — w znacznej mierze odbiegające od dotychczasowej
wiedzy o reprezentatywności
ankiet samozwrotnych —
traktujemy jako dyskusyjne.

1. Uwagi wstępne г sformułowanie

problematyki

Najbardziej rozpowszechnioną formą ankiety wypełnianej — i ilo
ściowo przynoszącą najwięcej materiału — jest ankieta prasowa. Wy
stępuje ona w różnych odmianach: od rozrywkowego typu konkur
sów na trafne rozwiązanie quizu — do poważniejszych kwestiona
riuszy, zamieszczanych w piśmie z prośbą o wypełnienie, wycięcie
i odesłanie do redakcji. Zazwyczaj i w tym ostatnim wypadku sto
suje się konkursowego typu zachętę dla wypełniających, obiecując
rozlosowanie między nich nagród.
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Wszystkie tego rodzaju formy aktywności redakcyjnej mają na
celu nawiązanie czy umocnienie więzi z publicznością czytelniczą,
uzyskanie z jej strony „oddźwięku" — a przede wszystkim infor
macji o jej składzie, preferencjach, ocenach itd. Pod wpływem tego
rodzaju informacji kształtuje się i utrwala w grupie redakcyjnej
obraz „typowego" czytelnika pisma; stosownie do tego obrazu — czy
stereotypu — podejmowane są w toku pracy redakcyjnej decyzje co
do doboru i sposobu podawania treści w piśmie, a nieraz i jego kol
portażu czy częstotliwości ukazywania się. Innymi słowy: ankieta
prasowa spełnia funkcję sprzężenia zwrotnego w procesie ciągłego
wzajemnego oddziaływania, zachodzącego między grupą redakcyjną
a publicznością.
Panuje powszechne przekonanie, że ankiety tego typu nie dostar
czają danych reprezentatywnych dla całej publiczności czytelniczej;
uchwycone próby czytelników składają się bowiem z osób, które
same się wyselekcjonowały spośród ogółu czytujących pismo za
mieszczające ankietę. Na podstawie ogólnej, „zdroworozsądkowej"
wiedzy o czynnikach warunkujących ludzkie zachowanie — jak
i w oparciu o dotychczasowe wyniki badań metodologicznych —
można wysunąć szereg hipotez co do cech szczególnie predysponują
cych czytelnika gazety do wypełnienia i zwrotu ankiety. Można przy
puszczać, że cechami takimi będą: płeć męska, wyższy poziom wy
kształcenia, częste czytywanie pisma, dłuższy „staż czytelniczy",
przynależność do organizacji społecznych czy partii politycznych,
posiadanie intensywnych postaw i bardziej skrystalizowanych opinii
o piśmie czy sprawach jakie ono porusza, żywsze zainteresowanie
interwencyjną funkcją pisma (i w związku z tym przekonanie o ce
lowości i skuteczności listów do redakcji).
Formułując te hipotezy w nieco inny sposób powiedzielibyśmy, że
próby czytelników uzyskane techniką
samoz w r o t n e j a n k i e t y p r a s o w e j o d z n a c z a j ą się ten
dencyjnością polegającą
na n a d r e p r e z e n t а с j i
o s ó b o w y m i e n i o n y c h c e c h a c h . Gdyby udało się empi
rycznie zweryfikować te hipotezy i ustalić ilościową miarę nadreprezentacji, wyniki ankiet prasowych można by poddawać odpo
wiednim korekturom i uzyskiwać tą drogą szacunkowe charaktery
styki publiczności czytelniczych, bliższe rzeczywistości niż surowe
dane z ankiet samozwrotnych.
2. Dobór dwóch zbiorowości czytelników dla zbadania
ankiety prasowej Głosu Szczecińskiego

tendencyjności

Próbę empirycznego zbadania rozmiarów tendencyjności materiału
uzyskanego drogą ankiety prasowej, podjęto przy okazji badań nad
czytelnictwem Głosu Szczecińskiego na wiosnę 1964 roku. Schemat
badawczy, jaki zrealizowano, przedstawiał się następująco:
Na terenie miasta Szczecina rozprowadzono samozwrotną ankietę
prasową Głosu Szczecińskiego i niezależnie od tego, w tym samym
czasie zbadano odrębną próbę reprezentatywną czytelników tegoż
pisma w mieście, stosując wywiad z kwestionariuszem. Ankietę roz-
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prowadzono wraz z egzemplarzami Głosu Szczecińskiego w sobotę,
dnia 16 maja w ilości 35 000. Wraz z ankietą wkładkowano do egzem
plarzy pisma kopertę z opłaconą odpowiedzią; nie ustanowiono żad
nych nagród za udział w ankiecie. W apelu do czytelników, poprze
dzającym tekst ankiety, redakcja wyjaśniała, że „pragnie dowiedzieć
się kim są czytelnicy, usłyszeć słowa krytyki lub pochwały pisma",
aby „uczynić pismo takim, jakim chcieliby je widzieć czytelnicy".
Ankieta przyniosła 3302 odpowiedzi — a więc 9°/o w stosunku do
ilości czytelników, którzy się z nią zetknęli. Jak na sondaż praso
wy — stanowi to wysoki procent zwrotów i świadczy o silnym od
dźwięku na apel dziennika.1)
Adekwatną reprezentację czytelników Głosu Szczecińskiego wy
odrębniono z reprezentatywnej próby ogółu dorosłych (od 15 roku
życia) mieszkańców miasta. Próbę tę uzyskano techniką losowania
przestrzennego; jej reprezentatywność pod względem głównych cech
społeczno-demograficznych skontrolowano poprzez porównanie z do
stępnymi charakterystykami dla całej ludności Szczecina.
Wyodrębnienia reprezentacji czytelników Głosu Szczecińskiego
dokonano za pomocą całej serii pytań zadawanych wszystkim respon
dentom przez ankieterów. Otwierały ją pytania następujące:
1. Czy kiedyś w przeszłości czytywał Pan (i) Głos Szczeciński? Jeżeli
tak — kiedy (lata od—do). Dlaczego później przestał Pan (i) być
czytelnikiem Głosu?...
2. Od jak dawna czytuje Pan (i) Głos? Proszę podać rok, w którym
zaczął (ęła) Pan (i) czytywać to pismo (jeżeli trudno sobie przy
pomnieć — w przybliżeniu lata)...
W dalszym ciągu następowały konkretne pytania o aktualną czę
stotliwość czytywania, sposób uzyskiwania egzemplarzy, sposób czy
tania, czytywane artykuły i kolumny itp.
Takie same pytania za wyjątkiem pierwszego — i różniące się
tylko tym, że zadawane w drugiej osobie — zamieszczone były
w ankiecie samozwrotnej.
Jak więc widać, wyodrębnienie aktualnych czytelników spośród
ogółu mieszkańców Szczecina opierało się nie tylko na jednej dekla
racji respondenta, lecz na szeregu jego odpowiedzi na bardzo kon
kretne pytania. Ankieterzy byli poinstruowani, aby w wypadku, gdy
respondent — mimo pozytywnej odpowiedzi na drugie pytanie —
nie umie powiedzieć nic konkretniejszego na dalsze pytania, elimi
nować go jako czytelnika Głosu.
Wydaje się, że tą drogą istotnie uchwycono reprezentację rzeczy
wistych czytelników dziennika — to jest takich osób, które co naj
mniej raz na tydzień go czytują. Wśród 797 osób, które znalazły się
w próbie mieszkańców miasta — zidentyfikowano 521 czytelników
Głosu Szczecińskiego. Zbiorowość tę uważamy za adekwatną repre
zentację publiczności czytelniczej dziennika. Porównując rozkłady
cech społeczno-demograficznych oraz odpowiedzi na pytania kwestio
nariusza, znalezione w tej reprezentacji i w zbiorowości responden*) W sprawie modeli publiczności czytelnicze] por. Z. G o s t k o w s k i : So
cjologiczne problemy czytelnictwa tygodników społeczno-kulturalnych (w druku).
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tów ankiety prasowej — uzyskamy odpowiedź na pytanie: jakie są
rozmiary tendencyjności materiału uzyskanego z ankiety prasowej.
Procedura ta nie jest, rzecz jasna, doskonała. Istnieje bowiem jeden
ważki czynnik, podważający porównywalność obu zbiorowości: an
kieta prasowa była wypełniana przez samych respondentów i istotnie
anonimowa; natomiast w próbie reprezentatywnej odpowiedzi uzy
skano poprzez ankieterów — którzy w oczach badanych osób musieli
uchodzić za „wysłanników prasy"; ponadto jest rzeczą wątpliwą, czy
respondenci istotnie uważali wywiad za anonimowy.
Okoliczności te rzutować będą jednak tylko na tę część opracowa
nia, która dotyczy rozkładów odpowiedzi — a nie cech społecznodemograficznych; w interpretacji wyników porównania będziemy się
starali mieć je na uwadze.
3. Dwa rodzaje czynników powodujących
tywności w „próbie" ankietowej

wypaczenie

reprezenta

Przystępując do analizy tendencyjności „próby" ankietowej mu
simy najpierw wyodrębnić dwa odmienne rodzaje czynników, powo
dujące wypaczenie reprezentatywności w takiej zbiorowości.
1. C z y n n i k i o b i e k t y w n o - s y t u a c y j n e
związane
z techniką rozprowadzania ankiety prasowej.
Chodzi tu o to, iż ujmując rzecz w sposób czysto „mechanistyczny" — im większa częstotliwość czytania dziennika, tym większa
jest szansa, że czytelnik dostanie do rąk egzemplarz z ankietą. Aby
usunąć taką dysproporcję szans i wynikające z niej wypaczenie re
prezentatywności, trzeba by zamieścić ankietę w egzemplarzach ze
wszystkich kolejnych sześciu dni tygodnia (przy założeniu, że inte
resujemy się czytelnikami czytującymi gazetę co najmniej raz na
sześć dni).
Jeżeli więc ankietę rozprowadzono tylko w jednym dniu — to czy
telnicy nabywający dane pismo codziennie będą mieć w porównaniu
z pozostałymi kilkakrotnie wyższą szansę zetknięcia się z nią i znale
zienia się w naszej „próbie". Będą więc oni znacznie nadreprezentowani.2)
Ponieważ częstotliwość czytelnicza skorelowana jest dodatnio
z wielu cechami społeczno-demograficznymi — eo ipso nadreprezentowane będą także kategorie czytelników posiadających te cechy.
W rezultacie z pewnością wchodzić będzie w grę nadreprezentacja
mężczyzn i osób o wyższym poziomie wykształcenia niż podstawowe.
Jest to mechanizm wypaczający, który działa już na najpierwot
niejszym szczeblu selekcji, to jest w momencie kontaktu z ankietą.
Przypuszczać można, że automatycznie zachodzi tu dodatkowy pro
ces selekcji wypaczającej na szczeblu decyzji wypełnienia i zwrotu
ankiety. Czytelnicy stali (tj. codzienni) mają prawdopodobnie więk
szą skłonność do podjęcia takiej decyzji.
2

) Zagadnienie to analizuję szczegółowiej w odniesieniu do czytelnictwa ty
godników w cytowanej pracy. Por. też wcześniejszy artykuł; Z. G o s t k o w s к i : Z badań nad kioskowym czytelnictwem czasopism. Zeszyty
Prasoznaw
cze 1963 nr 4.
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2. P r e d y s p o z y c j e p s y c h o s p o ł e c z n e d o w y p e ł 
n i a n i a i z w r o t u a n k i e t y . Niezależnie od omówionych czyn
ników oczekiwać należy, że w ankiecie prasowej wchodzą w grę
dodatkowe mechanizmy selekcji wypaczającej, o których mówiliśmy
we wstępie do niniejszego opracowania, formułując hipotezy wyj
ściowe. Na tym miejscu warto tylko zwrócić uwagę, że ta sama cecha,
np. płeć męska, czy wyższy poziom wykształcenia — występować
może w podwójnej roli: jako korelat częstotliwości czytelniczej
(o czym była mowa wyżej) i jednocześnie jako cecha psychospo
łeczna, predysponująca do odpowiedzi na apel o wypełnienie i ode
słanie ankiety. W takim wypadku nadreprezentacja mężczyzn i osób
o wyższym poziomie wykształcenia będzie szczególnie silna.
Problem metodologiczny jaki się nasuwa, gdy chcemy empirycznie
zanalizować mechanizmy selekcji wypaczającej i określić rozmiary
tendencyjności ,,próby" ankietowej — polega na tym, że trzeba wy
odrębnić dwa rodzaje wyróżnionych tu czynników. Trudność tkwi
w tym, że czynniki te występują łącznie, jednocześnie — przy czym
następuje kumulacja ich wypaczającego działania w próbie.
Warto zauważyć, że gdyby w procesie selekcji wchodziły w grę
tylko czynniki obiektywno-sytuacyjne — to korektur tendencyjności
można by dokonywać szacunkowo, stosując odpowiednie przeliczenia
wedle modelu probabilistycznego (przykłady takich przeliczeń po
dano w cytowanej pracy). Gdy jednak dołącza się jeszcze sposób ku
mulatywny, wypaczający wpływ predyspozycji psychospołecznych —
zadanie staje się trudniejsze, gdyż procedura korektur musiałaby
być dwuetapowa: po przeliczeniach wedle modelu probabilistycznego
trzeba by dokonać poprawek, uwzględniających nadreprezentację
osób o pewnych szczególnych cechach predysponujących do odpo
wiadania na ankietę.
4. Analiza tendencyjności „próby" ankietowej
społeczno-demograficznych

pod wzglądem cech

Pierwszym krokiem w naszej analizie musi być stwierdzenie, czy
istotnie w próbie ankietowej występuje tak silna nadreprezentacja
osób o większej częstotliwości czytania (czytelników codziennych) —
i, co za tym idzie, nadreprezentacja osób o cechach z tą częstotliwo
ścią skorelowanych. Rezultat porównania pod tym względem dwóch
zbiorowości czytelników, zawarty w tabelach 1 i 2 w pełni potwier
dza wysuniętą wcześniej hipotezę.
Mężczyźni w ankiecie stanowili 80°/o — zaś w próbie reprezenta
tywnej czytelników tylko 54°/o.
Ogromna nadreprezentacja czytelników codziennych w ankiecie
potwierdza hipotezę, że w grę wchodzi potrójna kumulacja czynnika
wypaczającego: 1) znacznie większe szanse zetknięcia z ankietą osób
o większej częstotliwości czytania oraz korelacja większej częstotli
wości czytania, 2) z wyższym poziomem wykształcenia i płcią męską,
3) z psychospołeczną predyspozycją do odpowiedzi na apel redakcji.
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Tabela 1: Częstotliwość czytywania Głosu

Szczecińskiego
Próba reprezentatywna

Ankieta prasowa
codzien
nie

co 2-gi
dzień

co 3-ci
dzień

1 x w ty
godniu

ogółem

codzien
nie

co 2-gi
dzień

co 3-ci
dzień

1 x w ty
godniu

ogółem

90

6

2

2

100

60

17

11

12

100

Procent

Tabela 2: Wykształcenie czytelników Głosu

Szczecińskiego
Próba reprezentatywna

Ankieta prasowa

podsta
podsta podsta średnie
średnie średnie wyższe wyższe
średnie wyższe
wowe wowe
wyższe ogółem wowe podsta
nie
nie
ogółem
wowe
nie
nie
nie
nie
pełne
pełne
pełne pełne pełne pełne pełne
pełne
pełne
pełne
pełne pełne
Procent

1

13

25

29

14

18

100

9

32

22

24

6

7

100

o
U)
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Dokonamy teraz próby wydzielenia i zmierzenia czynników w y 
paczających, innych niż częstotliwość czytelnicza — działających
jednak w t y m samym k i e r u n k u i k u m u l a t y w n i e wraz z nią. W t y m
celu musimy porównywać rozkłady cech predysponujących do od
powiedzi na ankietę, występujące wśród czytelników o tej samej
częstotliwości w dwóch grupach: w próbie reprezentatywnej i wśród
zbiorowości respondentów ankiety. W ten sposób uzyskujemy kon
trolę częstotliwości czytelniczej.
Oto wnioski, jakie wyciągnąć można na podstawie zebranego m a 
teriału:
1. W sposób najbardziej niezależny od częstotliwości czytelniczej
predysponuje do odpowiedzi na ankietę płeć męska: procent męż
czyzn w e wszystkich czterech grupach częstotliwości czytelniczej
w ankiecie jest prawie bez zmian (oscyluje wokół 80°/o). W próbie
reprezentatywnej procent ten jest także wyrównany, gdyż zawiera
się w granicach 53—59% (z wyjątkiem znacznego spadku wśród n a j 
rzadziej czytujących, gdzie wynosi 44%). Znaczy to, że jeśli wśród
ogółu czytelników mężczyźni stanowią około 5 5 % , nadreprezentacja
mężczyzn w całej ankiecie wynosi — ujmując rzecz z grubsza —
ca 25 punktów procentowych. Są oni więc nadreprezentowani
o około 50%.
2. Drugą cechą predysponującą do zwrotu ankiety jest przynależ
ność partyjna; wiąże się to niewątpliwie z faktem, że jest ona skąd
inąd silnie skorelowana z płcią męską. Jednakże odmiennie niż
płeć — partyjność jest związana, jakkolwiek słabo, z częstotliwością
czytelniczą: im rzadziej czyta się dziennik (Głos Szczeciński jest or
ganem Komitetu Wojewódzkiego PZPR) — t y m mniejsza szansa, że
się jest członkiem partii. Nadreprezentacja czytelników pezetperowców w ankiecie wyraża się następującymi ilościami punktów pro
centowych kolejno w czterech grupach częstotliwości: + 1 6 (dwu
krotnie), + 15 (trzykrotnie), 0, + 9 (dwu i półkrotnie). 3 ) Do braku
nadreprezentacji wśród czytujących co trzeci dzień nie warto przy
wiązywać większej wagi, ze względu na małą liczebność absolutną
bazy procentowej.
Przynależność do ZMS również predysponuje do odpowiedzi na
ankietę, chociaż nie wykazuje wyraźnej korelacji z częstotliwością
czytelniczą ani w ankiecie, ani w próbie reprezentatywnej. Nadre
prezentacja członków tej organizacji w czterech grupach częstotli
wości wynosi: + 2 (o jedną czwartą), + 5 (o połowę), + 4 (prawie
o połowę), + 6 (o połowę).
3. Wykształcenie wykazuje (w próbie reprezentatywnej) korelację
z częstotliwością czytelniczą, ale tylko na dolnym i średnim szczeblu
skali poziomu wykształcenia; im poziom ten wyższy — t y m korela
cja słabsza (wśród osób z wykształceniem wyższym nieukończonym
i ukończonym — brak wyraźnej korelacji). Rzecz interesująca, że
wśród czytelników z ankiety brak korelacji występuje tylko w od
niesieniu do osób z wykształceniem podstawowym. Inaczej mówiąc,
na podstawie danych z ankiety otrzymalibyśmy całkiem inną (przy3

) Chodzi o nadreprezentacja w sensie różnicy punktów procentowych w sto
sunku do procentów w próbie reprezentatywnej.
4 — Zeszyty Prasoznawcze
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puszczalnie fałszywą) odpowiedź na pytanie, w jaki sposób poziom
wykształcenia warunkuje częstotliwość czytywania gazety.
Jednocześnie widzimy potwierdzenie oczekiwania, że ankieta daje
ogromnie zawyżony poziom wykształcenia — i to przede wszystkim
na dwóch krańcach skali: zarówno w odniesieniu do czytelników
ze szkołą podstawową (procenty osób z ukończoną lub nieukończoną
szkołą podstawową są drastycznie zaniżone), jak i w odniesieniu do
czytelników z ukończonym lub niepełnym wykształceniem wyższym.
Oto odpowiednio i kolejno dla czterech grup częstotliwości różnice
punktów procentowych wyrażających ten układ niedoreprezentacji
i nadreprezentacji:
Podstawowe pełne — niedoreprezentacja w ankiecie: —17 (prze
szło dwukrotnie), —15 (dwukrotnie), — 30 (przeszło trzykrotnie),
— 28 (przeszło trzykrotnie).
Wyższe niepełne i pełne łącznie — nadreprezentacja w ankiecie:
+ 29 (dwukrotnie), +10 (prawie dwukrotnie), +13 (dwukrotnie),
+ 11 (trzykrotnie).
Jeśli chodzi o czytelników z wykształceniem podstawowym nie
pełnym, to jak należało oczekiwać, w ankiecie z oczywistych wzglę
dów można znaleźć zaledwie ich ślady (1%) — podczas gdy w próbie
reprezentatywnej stanowią oni stale ca 10% (z wyjątkiem najmniej
szej liczebnie grupy czytających „co trzeci dzień").
Nadreprezentacja w ankiecie czytelników na średnim poziomie
wykształcenia jest stosunkowo słabsza.
Daje się zaobserwować ta sama prawidłowość, która występuje
na szczeblu wykształcenia podstawowego i wyższego: im mniejsza
częstotliwość czytania, tym silniejsza nadreprezentacja w ankiecie;
zaznacza się to szczególnie ostro w odniesieniu do osób z pełnym
wykształceniem średnim.
Podajemy, jak poprzednio dla czterech kolejnych grup częstotli
wości, wskaźniki owej nadreprezentacji wraz ze wskazaniem, jaką
wielokrotność stanowi różnica procentowa w stosunku do procentu
próby reprezentatywnej (tę ostatnią charakterystykę podajemy tylko
w wypadku, gdy wchodzi w grę nadreprezentacja o ponad V3).
Wykształcenie średnie niepełne — nadreprezentacja w ankiecie:
+ 6 (o 31%), + 3 , + 7 , + 5 .
Wykształcenie średnie pełne — w ankiecie: — 1 (jedyny wypa
dek, gdy procent w ankiecie jest praktycznie biorąc taki sam, jak
w próbie), + 9 (o 45%), +12 (o połowę), +22 (półtora raza).
Z dokonanej tutaj analizy wynika następujący wniosek: stosun
kowo najmniej tendencyjności w charakterystyce poziomu wykształ
cenia czytelników o różnej częstotliwości, uchwyconych drogą an
kiety prasowej, było w odniesieniu do średniego poziomu wykształ
cenia oraz w grupach o wysokiej częstotliwości czytania. Mówiąc
zaś inaczej: im niższy poziom wykształcenia i im rzadsze czytywa
nie gazety wśród osób odpowiadających na ankietę — tym wyższy
stopień wypaczenia, tj. nadreprezentacja osób z wykształceniem
wyższym i niedoreprezentacja z podstawowym.
4. Struktura tendencyjności pod względem składu zawodowego
jest odbiciem znanej już nam struktury tendencyjności pod wzglę-
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dem wykształcenia: w ankiecie występuje silna nadreprezentacja
pracowników umysłowych (zwłaszcza z wykształceniem wyższym) —
i niedoreprezentacja pracowników fizycznych.
Warto może tylko jeszcze zanotować, że kategorią zawodową naj
silniej niedoreprezentowaną w ankiecie są gospodynie domowe; an
kieta zawiera zaledwie ślady ich występowania wśród publiczności
czytelniczej, podczas gdy w adekwatnej próbie czytelników stano
wią one dość znaczny procent (łącznie dla środowiska pracowników
umysłowych i fizycznych procent gospodyń domowych wśród czy
telników zawiera się między 15%—18%).
5. Na koniec wypada stwierdzić, że najmniej wypaczenia przy
nosi ankieta w odniesieniu do struktury wieku oraz długości okresu
zamieszkiwania w Szczecinie. Obala to hipotezę, że wśród respon
dentów ankiety nadreprezentowani są ludzie w wieku średnim. Je
dyna zauważalna prawidłowość polega na tym, że im większa często
tliwość czytania — tym wyższy stopień zgodności między strukturą
wieku w ankiecie i próbie reprezentatywnej. Wśród respondentów
ankiety o najmniejszej częstotliwości czytywania występuje nadre
prezentacja ludzi młodych i niedoreprezentacja starych (ponad 56 lat).
Reasumując można stwierdzić, że a n k i e t a d a j e s t o s u n 
kowo wierny obraz składu
czytelników
pod
w z g l ę d e m w i e k u i o k r e s u z a m i e s z k i w a n i a w da
nej miejscowości.
5. Analiza tendencyjności „próby" ankietowej
których opinii i preferencji czytelniczych

pod względem

nie-

Bardzo silne wypaczenie reprezentatywności rozkładu cech spo
łecznych i demograficznych wśród respondentów ankiety prasowej
pozwalało oczekiwać, że analogiczne wypaczenie powinno zachodzić
i w zakresie innych cech, przypuszczalnie skorelowanych z częstotli
wością czytania i predyspozycją do odpowiedzi na ankietę — i za
razem ważnych dla polityki redakcyjnej pisma. Tak więc „zdroworozsądkowo" rozumując można sformułować hipotezę, że na ankietę
prasową odpowiadają znacznie częściej czytelnicy „aktywni" —
a więc silniej zaangażowani emocjonalnie wobec pisma, oceniający
je negatywnie czy pozytywnie — w porównaniu z tymi, którzy mają
wobec niego stosunek obojętny.
Jeśli chodzi o ewentualny różnicujący wpływ nastawienia pozy
tywnego i negatywnego jako czynników, predysponujących mniej
czy bardziej do odpowiedzi — to trudno byłoby a priori wysunąć
bliżej sprecyzowaną hipotezę. Można by bowiem argumentować, że
nastawienie negatywne w równym stopniu może skłaniać do wypo
wiedzenia się w ankiecie, jak i pozytywne; w pierwszym wypadku
może działać chęć skrytykowania tego, co w piśmie razi — że np.
nie spełnia oczekiwań; w drugim zaś, chęć wyrażenia pochwały»
spełnienia prośby redakcji o wypełnienie i odesłanie ankiety.
Zobaczymy, jak sformułowane hipotezy i przypuszczenia przedsta
wiają się w świetle porównania wyników uzyskanych z próby repre
zentatywnej i z ankiety.
4*
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Aby nie rozdrabniać zbyt analizy, dokonamy porównania między
całą zbiorowością z ankiety, która obejmuje prawie wyłącznie (aż
90%) czytelników stałych (codziennych lub prawie codziennych) —
ze zbiorowością 521 stałych i dorywczych czytelników z próby re
prezentatywnej. Wzięcie do porównania całej próby reprezentatyw
nej czytelników (a nie tylko stałych) jest uzasadnione tym, że jak
wykazała analiza — częstotliwość czytelnicza w tej próbie nie różni
cuje w sposób istotny interesujących nas tu postaw wobec pisma.
Stwierdzone różnice rzędu paru punktów procentowych nie są
istotne statystycznie.
Najmniejsza stosunkowo różnica (tylko 7%) wystąpiła w kategorii
„nie mieli zdania". Czytelników takich było 25% wśród „doryw
czych" i 18% wśród „stałych" (to jest codziennych). Ten brak zróż
nicowania nasuwa odrębny problem interpretacyjny, który rozwa
żymy dalej.
Postawę oceniającą wobec pisma ujawniły odpowiedzi na zespół
następujących pytań:
„Jeśli masz w tej sprawie określone zdanie — to proszę powiedz,
co w Glosie zasługuje Twoim zdaniem na specjalne wyróżnienie —
co Ci się najbardziej podoba?".
„Jeśli masz w tej sprawie określone zdanie — to proszę powiedz,
co w Glosie najbardziej Cię razi, czy wywołuje sprzeciw?".
„— Czego w piśmie najbardziej Ci brak?
— Czego zaś w piśmie jest za dużo?".
Odpowiedzi na te pytania w pierwszym wstępnym etapie analizy
pozwoliły podzielić czytelników na cztery kategorie: 1) wyrażają
cych zarówno krytykę, jak i pochwałę, 2) wyrażających tylko po
chwałę, 3) wyrażających tylko krytykę, 4) nie mających zdania.
W dalszym etapie analizy zajęto się bardziej szczegółowo konkret
nymi treściami ocen pochwalnych i krytycznych, które skategory
zowano na podstawie analizy treści wypowiedzi. Rezultat pierw
szego, wstępnego porównania odpowiedzi zbiorowości czytelników
z ankiety i z próby reprezentatywnej potwierdza sformułowaną hipo
tezę i pozwala ją bliżej sprecyzować ilościowo.
Tabela 3: Różnice w ogólnych postawach wobec Głosu Szczecińskiego wśród
respondentów ankiety prasowej i w próbie reprezentatywnej
i

1

1

Rodzaj postaw wobec
Głosu Szczecińskiego

Ankieta prasowa
N = 3302

Próba reprezentatywna
N = 521

Wyrażali zarówno krytykę,
jak i pochwałę

36%

26%

Wyrażali tylko pochwałę

32%

45%

14%

7%

2%

22%

16%

—

| Wyrażali tylko krytykę
Nie mieli zdania
i Brak danych
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Dane zawarte w tabeli 3 pozwalają stwierdzić, co następuje: a n 
kieta prasowa w nieznacznym tylko stopniu zawyża — w p o r ó w n a 
niu z próbą reprezentatywną — ogólny stan „aktywizacji" postaw
wobec pisma. Wskaźnikiem negatywnym stanu aktywizacji, czy też,
inaczej mówiąc — krystalizacji opinii wobec pisma, jest procent
czytelników „nie mających zdania". Jeśli przyjąć (co wydaje się
w pełni uzasadnione ze względu na techniczne w a r u n k i wypełniania
ankiety), że kategoria „brak danych" w ankiecie prasowej jest r ó w 
noznaczna z brakiem zdania 4) — to można stwierdzić, że czytelni
ków takich było 18°/o wśród zbiorowości odpowiadających na a n 
kietę; w próbie reprezentatywnej zaś odsetek ten wynosił 2 2 % (przy
analogicznym założeniu co do interpretacji wypadków „brak d a 
n y c h " — których zresztą była znikoma ilość). A w i ę c r e d a k c j a
p i s m a m o ż e u z y s k a ć za p o m o c ą a n k i e t y
praso
wej taki sam wgląd w stopień ogólnego „zaanga
żowania czytelniczego" swej publiczności, jaki
zyskałaby przeprowadzając
badania
reprezen
tatywne.
Jednakże istotne różnice zaznaczają się między ankietą a próbą
reprezentatywną, gdy chodzi o treść i kierunek wypowiedzi ocenia
jących pismo. Tak więc z a p o m o c ą a n k i e t y
uzyskuje
się
znacznie
więcej
ocen
pełnych,
wewnętrznie
„zrównoważonych", a więc mniej jednostronnych: ponad dwie t r z e 
cie odpowiadających na ankietę widzi w piśmie zarówno zalety, jak
i wady — podczas gdy w wywiadzie z próbą reprezentatywną ilość
takich czytelników spada do jednej czwartej.
Natomiast uderzającym zjawiskiem jest koncentracja odpowiedzi
próby reprezentatywnej w kategorii „jednostronnej pochwały": aż
4 5 % respondentów wyrażało tylko opinie pochwalne o piśmie — pod
czas gdy w ankiecie wypadków takich było tylko 32%. Jednocześnie
respondenci ankietowi okazali się znaczniej bardziej „jednostronnie
krytyczni" wobec pisma (14% takich odpowiedzi w ankiecie — wobec
7% w próbie reprezentatywnej).
Gdyby przyjąć założenie, że odpowiedzi z próby reprezentatywnej
odzwierciedlają rzeczywisty stan rzeczy — a więc autentyczny roz
kład ocen i opinii o piśmie wśród czytelników — to powyższy układ
procentów pozwoliłby stwierdzić, iż postawy jednostronnie k r y 
tyczne są czynnikiem silniej mobilizującym do odpowiedzi na a n 
kietę samozwrotną, niż postawy jednostronnej aprobaty; inaczej
mówiąc, że organizując ankietę prasową, uzyskujemy na skutek
takiego mechanizmu autoselekcji obraz opinii, w k t ó r y m k r y t y c y z m
i niezadowolenie z pisma występuje w przesadnych rozmiarach. B y 
łoby to zgodne ze „zdroworozsądkowym" poglądem, że ludzie zado
woleni na ogół przyjmują zadowalający stan rzeczy jako coś oczywi
stego, nie wymagającego z ich strony aktywności czy interwencji —
4
) Jako „brak danych" klasyfikowano wypadki, gdy odnośne pytanie w a n 
kiecie zostało całkiem pominięte — tj. nie było tam nic wpisane. W istocie jed
nak, z uwagi na wstępne sformułowanie pytania („jeśli masz w tej sprawie
określone zdanie...") — uzasadnione jest interpretowanie braku jakiejkolwiek
odpowiedzi jako „nie mam zdania — a więc nie wypełniam".
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i dopiero stan niezadowolenia budzi aktywność i chęć partycypacji,
choćby poprzez krytykę przekazaną pod właściwym adresem.
Interpretację tę sformułowaliśmy jednak w trybie warunkowym,
gdyż założenie na jakim się ona opiera nie jest całkiem pewne.
Otóż można przypuszczać, że w próbie reprezentatywnej mamy z ko
lei zawyżony ( w stosunku do rzeczywistości) procent odpowiedzi
„pochwalnych" — z powodu oddziaływania sytuacyjnych, psycho
społecznych czynników związanych z wywiadem. Być może, iż re
spondenci krępowali się wobec ankieterów, uważanych za wysłan
ników redakcji, wyrażać krytyczne opinie na temat pisma — i wo
leli je raczej chwalić. Zagadnienie to musi pozostać nierozstrzyg
nięte, gdyż mamy tu do czynienia z całą skomplikowaną problema
tyką psychologii postaw, ambiwalencji, interferencji opinii „oficjal
nych" i prywatnych itd. Niewykluczone, że ankieta jako technika
mogąca dawać poczucie rzeczywistej anonimowości — daje lepsze
warunki do wyrażania opinii prywatnych i zarazem skrajnie kry
tycznych — a w wywiadzie, gdzie respondent jest „zidentyfiko
wany" i znajduje się w obliczu ankietera (a więc kogoś występują
cego w roli oficjalnej) wyrażane opinie mają raczej charakter ofi
cjalny.5)
Warto na koniec dodać, że za taką hipotezę interpretacyjną (która
kładzie nacisk na działanie czynników zewnętrznych, niezależnych
od autentycznego kontaktu czytelniczego z pismem) zdaje się prze
mawiać również fakt, iż — jak wspomnieliśmy wyżej — rozkład
odpowiedzi krytykujących i pochwalnych w próbie nie był uzależ
niony od częstotliwości czytania gazety: w jednakowy sposób oce
niali ją ci, którzy zaledwie raz na tydzień brali ją do ręki — jak
i ci, którzy stykali się z jej szpaltami codziennie. Ten zaskakujący
fakt można zrozumieć, jeśli przyjąć, że w wywiadzie zarówno jedni
jak i drudzy czytelnicy wypowiadali obiegowe opinie i oceny o pi
śmie codziennym, mogące się w ogóle stosować do każdej gazety
i których sformułowanie nie wymaga nawet częstego czytania.
Fakt, że w zbiorowości respondentów ankiety znalazło się znacznie
więcej wypowiedzi skrajnie krytycznych, a mniej skrajnie pochwal
nych — świadczyłby więc tylko o tym, że autoselekcja w ankiecie
samozwrotnej idzie w kierunku nadreprezentacji osób w ogóle bar
dziej skłonnych do wyrażania krytycznych opinii na temat prasy,
jak i być może na wszelkie tematy społeczne, czy polityczne.
Przejdźmy teraz do analizy szczegółowych treści zawartych w wy
powiedziach krytycznych i pochwalnych. Wyodrębniliśmy w tym
celu trzy rodzaje takich wypowiedzi: 1) krytykę negatywną (te cechy
i treści pisma, które „najbardziej rażą, czy wywołują sprzeciw"),
2) krytykę postulatywną (wypowiedzi wskazujące czego w piśmie
brak — i czego za dużo), 3) specjalną aprobatę, znajdującą wyraz
w wypowiedziach wskazujących co w piśmie najbardziej się po
doba czy zasługuje na wyróżnienie.
5
) W sprawie opinii oficjalnych i prywatnych — por. K. M. S ł o m c z y ń 
s k i : Wpływ oficjalnej i prywatnej sytuacji wywiadu na wypowiedzi respon
dentów w środowisku inteligencji. W: Analizy i próby technik badawczych
w socjologii. T. I Wrocław 1966.
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Oto rezultaty porównania zbiorowości z ankiety z próbą reprezen
tatywną:
W zakresie krytyki negatywnej ankieta prasowa przyniosła znacz
nie większy procent wypowiedzi zawierających ostrą, negatywną
ocenę pisma; ośmiokrotnie więcej jest w niej respondentów zarzuca
jących mu „nieszczerość, tendencyjność"; czterokrotnie częściej spo
tyka się też w ankiecie zarzut „oficjalności, sztywności, sztampy".
Są to jedyne kategorie, w zakresie których występuje drastyczna
różnica między ankietą a próbą reprezentatywną.
Wypowiedzi krytyczne wśród respondentów z próby reprezenta
tywnej koncentrują się w kategorii zarzutów dotyczących formy
(„rozwlekłość", nudna forma, zły język). Tego typu zarzuty łagod
niejsze chyba od poprzednich — występują rzadziej w ankiecie. Taki
układ różnic zdaje się potwierdzać wysuniętą wcześniej hipotezę, że
respondenci ankiety są bardziej krytyczni wobec pisma, a w każdym
razie wypowiadają się w sposób bardziej skrajny i nieskrępowany,
niż w wywiadach.
Ankieta i próba reprezentatywna dają identyczną odpowiedź na
pytanie: w odniesieniu do jakich kategorii treści występuje wśród
czytelników przewaga odczuwanego nadmiaru nad brakiem — i od
wrotnie. Jedynie ogólny poziom procentów jest różny: w ankiecie
jest niemal zawsze wyższy procent deklaracji, niż w próbie. Poza
tym zupełnie podobnie wypadła w świetle ankiety i próby popular
ność działów „deficytowych": i tu, i tam dwa pierwsze miejsca zaj
muje powieść w odcinkach oraz tematyka lokalna (miejska). Dwa
kolejne działy (sprawy kulturalne i sport) usytuowane są również
niemal na tych samych miejscach (różnica o 1 punkt procentowy nie
ma tu znaczenia). Uderzająca jest zwłaszcza całkowicie niemal iden
tyczna zarówno w ankiecie, jak i w próbie — pozycja „treści poli
tycznych", odczuwanych prawie wyłącznie jako dział nadmiernie
rozbudowany.
Uderzają również raczej podobieństwa wyników uzyskanych drogą
ankiety i próby — niż różnice. Jedyna bardzo istotna różnica doty
czy aprobaty artykułów na tematy kulturalne: respondenci ankiety
wymieniają je na pierwszym miejscu, podczas gdy w próbie są one
chwalone bardzo rzadko.
Kończąc omawianie tych wyników, przedstawiających opinie o ga
zecie w ankiecie i próbie, trzeba zwrócić uwagę na jedną generalną
różnicę: w a n k i e c i e r e s p o n d e n c i w y p o w i a d a j ą s i ę
z a w s z e b a r d z i e j w s z e c h s t r o n n i e — ilość ele
m e n t ó w t r e ś c i w ich w y p o w i e d z i a c h j e s t zaw
s z e w i ę k s z a . Zasygnalizujemy tu, że w grę wchodziły pytania
otwarte, wymagające samodzielnych sformułowań ze strony respon
dentów i większego wysiłku — a więc wyższej aktywności i zaanga
żowania. Są to cechy, które — dzięki autoselekcji — występują wła
śnie u czytelników spontanicznie wypełniających i odsyłających an
kietę.
Przejdźmy teraz do analizy różnic między ankietą a próbą repre
zentatywną pod względem deklarowanej recepcji treści dziennika.
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Pytanie, za pomocą którego uzyskano materiał, miało charakter roz
budowanej „kafeterii". Brzmiało ono: „Jakie artykuły czy rubryki
spośród niżej wymienionych z reguły zawsze Pan czytuje?" (w an
kiecie „...z reguły zawsze czytujesz?").
Prekategoryzowana część pytania — a więc owe artykuły i ru
bryki — były identycznie sformułowane w ankiecie i kwestionariu
szu dla próby reprezentatywnej. Jedyna różnica polegała na tym,
że w kwestionariuszu wywiadu było kilka działów nie występują
cych w ankiecie — co nieco narusza warunek pełnej standaryzacji.
Nie mogło to jednak w decydujący sposób wpłynąć na różnice od
powiedzi w ankiecie i próbie.
Rezultat porównania jest zupełnie zaskakujący: wśród mężczyzn —
za wyjątkiem tylko „powieści w odcinkach" — wszystkie działy
otrzymują o wiele wyższy procent deklaracji czytelnictwa w próbie
reprezentatywnej niż w ankiecie. Wśród kobiet dominuje ta sama
tendencja — z tym, że tutaj odstępstwo od niej stanowi nie tylko
„powieść w odcinkach", ale również „sport i turystyka", „krajowa
i zagraniczna działalność rządów", „opowiadania, nowele, wiersze",
„szarady, krzyżówki". Taki sam obraz zarysowuje się, gdy porówna
nia dokonać nie tylko dla grup płci, ale dla ogółu zbiorowości ankie
towej (złożonej w 90% z czytelników i czytelniczek codziennych) —
w zestawieniu z grupą czytelników codziennych z próby reprezenta
tywnej.
Stwierdzoną różnicę należy tłumaczyć w kategoriach artefaktów
występujących w procesie badawczym, gdyż przeczy ona wszyst
kiemu, co wiemy dotąd o respondentach ankiety; wszak otrzyma
liśmy ich na drodze procesu autoselekcji zachodzącej wśród czytel
ników o wyższym poziomie wykształcenia i większej częstotliwości
czytania. Nie podobna więc zgodzić się z rezultatem porównania,
wedle którego tacy czytelnicy mniej wszechstronnie czytują gazetę,
niż uchwyceni w próbie.
W grę wchodzi najprawdopodobniej różnica techniki uzyskiwania
deklaracji czytelniczych, przy zastosowaniu prekategoryzowanych
odpowiedzi: w ankiecie deklaracje czytywania działów były doko
nywane przez podkreślanie przez samego respondenta — a więc
przypuszczalnie z większym namysłem, bez owej sytuacyjnej presji,
jaką stwarza obecność ankietera oczekującego na odpowiedź. W pró
bie zaś ankieter odczytywał respondentowi działy — i mógł otrzy
mywać częściej zdawkowe odpowiedzi pozytywne, będące wyrazem
chęci pokazania „przedstawicielowi prasy" (za jakiego musieli ucho
dzić najczęściej ankieterzy), że się jest gorliwym czytelnikiem.
Wynikałoby stąd, że i n f o r m a c j e o r e c e p c j i c z y t e l 
niczej uzyskane drogą ankiety wypełnianej —
pomimo tendencyjności
składu
społeczno-de
mograficznego
respondentów
— są
bliższe
prawdy, niż o d p o w i e d z i z wywiadu.
Zagadnienie to wymagałoby dalszych pogłębionych badań, w któ
rych trzeba by zastosować technikę pozwalającą na uzyskanie bar
dziej wiarygodnych danych. Wydaje się, że najlepsze rozwiązanie
polegałoby na pozostawieniu respondentom (wybranym w sposób
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zapewniający reprezentatywność próby) kilku wcześniejszych nume
rów gazety, z prośbą, by zakreślili te konkretne tytuły, które prze
czytali; następnie, po jakimś czasie, można by im przedstawić kwe
stionariusz z „kafeterią" działów, prosząc o podkreślenie „z reguły
zawsze czytywanych". Porównanie uzyskanych w ten sposób wyni
ków pozwoliłoby określić rozmiary zafałszowań wynikających z „deklaratywności" wypowiedzi.
Dalsze pytanie dotyczące recepcji treści odnosiło się do preferen
cji krytyki prasowej. Brzmiało ono: „Czytając Głos, wolisz czytać
artykuły krytykujące różne dziedziny życia, czy też artykuły chwa
lące, wyróżniające: a. głównie krytykujące, b. zarówno krytykujące
jak i chwalące, c. głównie chwalące, d. nie ma dla mnie większego
znaczenia czy chwalące czy krytykujące, e. nie mam zdania". Wy
niki, jakie przyniosła ankieta i wywiad z próbą reprezentatywną,
są zawarte w tabeli 4.
Tabela 4: Preferencje wobec artykułów krytykujących i chwalących w Głosie
Szczecińskim (Dane w procentach)
mężczyźni
N = 2651

ogółem
N = 3302

kobiety
N = 233

mężczyźni
N = 288

ogółem
N = 521

Próba reprezentatywna

kobiety
N = 651

Ankieta prasowa

Głównie krytykujące

10

15

14

15

23

19

Zarówno
krytykujące,
jak i chwalące

62

63

63

33

44

39

2

1

1

10

4

7

Nie ma znaczenia czy
chwalące, czy krytyku
jące

17

14

15

29

19

24

Nie mam zdania (w an
kiecie również „brak
danych")

9

7

7

13

10

11

100

100

100

100

100

1C0

Wolą czytać artykuły:

Głównie chwalące

Razem

Generalny wniosek, jaki wyciągnąć można z porównania zawartego
w tabeli, można by sformułować następująco: w ankiecie — zarówno
wśród kobiet jak i mężczyzn — występuje znacznie wyższy procent
preferencji „zrównoważonych", a tym samym znacznie mniej prefe
rencji skrajnie jednostronnych, tj. domagających się tylko krytyki
lub tylko artykułów chwalących. Jeśli zaś chodzi o tę ostatnią kate
gorię, to w ankiecie występują zaledwie ślady czytelników, dekla
rujących upodobanie do artykułów wyłącznie pochwalnych — pod
czas gdy w wywiadzie jest ich kilkakrotnie więcej (jakkolwiek mniej,
niż domagających się tylko krytyki). Zarówno w ankiecie, jak
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i w wywiadach z próbą — mężczyźni deklarują częściej preferencję
wobec artykułów głównie krytykujących. W ankiecie — zgodnie
z wcześniej sformułowaną hipotezą — znajdujemy wyższy poziom
skrystalizowania opinii w poruszonej sprawie (tj. niższy procent
odpowiedzi „nie m a m zdania").
Na zakończenie, parę słów w sprawie hipotezy narzucającej się,
gdy rozważać różne aspekty tendencyjności ankiety prasowej: można
traktować wypełnianie i odesłanie kwestionariusza znalezionego w pi
śmie jako ten sam t y p zachowania, co wszelkiego rodzaju listy do
redakcji, udział w konkursach redakcyjnych etc. Jeśli tak jest istot
nie — to wśród respondentów ankiety powinien być wyższy procent
czytelników, którzy już wcześniej angażowali się w tego rodzaju
działalność.
Bez przytaczania szczegółowej tabeli — podamy tylko jej główny
rezultat: w ankiecie było aż 3 0 % osób, które co najmniej 1 raz wcze
śniej pisały do redakcji jakiejś gazety czy periodyku, a w próbie
reprezentatywnej tylko 16°/o. Potwierdza to więc wysuniętą hipotezę.
6. Wnioski

końcowe

i dalsze projekty

badawcze

Przedstawione opracowanie jest wstępnym, pilotażowym studium
czynników powodujących tendencyjność w ankiecie prasowej. Uzy
skane wyniki pozwoliły zaledwie na właściwe sformułowanie pro
blemów i kilku sugestii co do dalszych kierunków głębszej analizy,
która mogłaby przynieść pełniejszą odpowiedź na pytanie: w jaki
sposób — t j . przy zastosowaniu jakich poprawek i przyjęciu jakich
założeń ograniczających i metod dokonywania obliczeń — zbiorowość
czytelników odpowiadających na ankietę prasową może stanowić
substytut reprezentatywnej próby czytelników pisma codziennego.
J a k widzieliśmy, mimo bardzo silnego zafałszowania składu spo
łeczno-demograficznego publiczności czytelniczej w ankiecie, szereg
rozkładów innych cech (jak stosunek do pisma, niektóre preferencje
czytelnicze, skład pod względem wieku) był dość zbliżony do próby
reprezentatywnej.
Przypuszczać więc można, że istnieją takie sfery zagadnień (kate
gorie cech czytelników) na gruncie których udałoby się wykryć
prawidłowości tendencyjności w ankiecie. Trzeba by w t y m celu po
wtórzyć pewną ilość razy omówiony tu rodzaj podwójnego badania
(tj. przy użyciu ankiety samozwrotnej i próby reprezentatywnej) —
i to w odniesieniu do tego samego typu dzienników (pism wojewódz
kich), w analogicznym środowisku (w miastach wojewódzkich), przy
zastosowaniu tego samego typu ankiety i identycznych pytań. Na
leżałoby przy t y m zamieścić ankietę w egzemplarzach dziennika
z kilku kolejnych dni tygodnia (idealnie — w ciągu całego tygodnia),
aby dać szansę zetknięcia się z nią również czytelnikom rzadziej
stykających się z pismem.
Gdyby w wyniku takiej serii sondaży stwierdzono zbliżone roz
miary i kierunki odchyleń na gruncie tych samych pytań — pozwo
liłoby to sformułować współczynniki tendencyjności samozwrotnej
ankiety prasowej.

ARNOLD HOFFMANN
Lipsk

PROBLEMY MODELOWANIA
PROCESU PRACY DZIENNIKARSKIEJ

Pod koniec 1967 r. Wydział Dziennikarski
Uniwersytetu
w Lipsku zorganizował konferencję naukową na temat
planowania w dziennikarstwie
socjalistycznym.
Artykuł
niniejszy jest skrótem jednego z referatów,
wygłoszonego
przez prodziekana doc. Hoffmanna. Prezentując
teoretycz
ny model pracy nad utworem dziennikarskim, autor wska
zuje na przydatność modelu dla bieżącej praktyki
dzien
nikarza i redakcji; m. in. pisze o konieczności zmiany sy
stemu gromadzenia informacji w redakcjach.

Każda nauka — niezależnie od tego, jaką część przyrody czy spo
łeczeństwa obejmuje swymi badaniami — zajmuje się faktami i pro
cesami oraz związkami zachodzącymi między nimi. Nie chodzi przy
tym tylko o zjawiska obiektywnej rzeczywistości, mogące stać się
przedmiotem naukowego dociekania, lecz także o fenomeny i pro
cesy życia duchowego.
Wniknięcie nauki w specyfikę i szczegóły kompleksowych proce
sów społecznych umożliwia nie tylko pełniejsze opanowanie odno
śnych czynności i procesów, ale również głębsze poznanie ich wza
jemnych oddziaływań wespół z ogólnym procesem społecznym, a tym
samym — lepsze opanowanie tego procesu ogólnego.
Nasze prasoznawstwo zajmuje się zasadniczo wszystkimi aspek
tami dziennikarstwa. Bada zarówno jego istotę i funkcję jako zjawi
ska społecznego, jak też historyczne warunki jego powstania i roz
woju; bada jego współdziałanie z innymi instytucjami kształtują
cymi świadomość oraz jego wewnętrzne struktury; analizuje specy
fikę i formę wytworów dziennikarskich i ich oddziaływanie na pu-
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bliczność. Jedno z najważniejszych zadań naszej dyscypliny polega
zaś niewątpliwie na badaniu i opisywaniu dziennikarstwa jako spe
cyficznej formy działalności duchowo-praktycznej, na uzupełnianiu
naukowości w treści — naukowości w metodyce dziennikarstwa.
Ażeby móc to rozwijać, aby przede wszystkim nasi młodzi kole
dzy mogli sobie przyswoić naukowo uzasadnioną we wszystkich czę
ściach metodykę pracy, jest nieodzownie konieczne zbadanie dzien
nikarskiego procesu pracy pod względem jego specyfiki, jego po
szczególnych aspektów i części składowych oraz zaprojektowanie
modelu tego procesu.
Pojęciem „dziennikarski proces pracy" określamy całość czynności
dziennikarza, zmierzających bezpośrednio do produkcji wytworów
dziennikarskich — zarówno poszczególnych artykułów i audycji, jak
też całych gazet, cykli audycji i programów. Możemy przy tym mieć
do czynienia z takimi wytworami, których proces produkcji spoczy
wa w rękach pojedynczego dziennikarza, lub też z powstającymi
w wyniku pracy kilku dziennikarzy, albo całych kolektywów dzien
nikarzy i przedstawicieli innych zawodów.
Lecz niezależnie od szczegółów przebiegu procesu pracy mamy
zawsze do czynienia
— z procesem złożonym (który zatem możemy sprowadzić do
prostszych czynności jednostkowych),
— z procesem przebiegającym czasowo w kolejnych fazach.
Pojęciem „modelu" nauka określa ogólnie „odtworzenie przedmio
tów, właściwości i stosunków określonego zakresu obiektywnej rze
czywistości lub jakiejś nauki w prostszych, przejrzystszych struktu
rach materialnych tego samego albo innego zakresu, ...system, analo
giczny w określonych istotnych strukturach danemu przedmiotowi
badawczemu, którego zastosowanie przy badaniu określonych zakre
sów przedmiotowych zasadza się na naukowo uzasadnionym wniosko
waniu przez analogię... Model musi odpowiadać warunkowi, by za
kres w którym jest konstruowany, wzgl. by struktura przez jaką
odtwarza się całość faktów i ich związki, były bardziej znane wzgl.
przejrzystsze niż ma to miejsce w dziedzinie odwzorcowywanej".1)
Ponieważ w procesie pracy dziennikarskiej nie mamy do czynienia
ze zjawiskiem uchwytnym w wymiarach przestrzennych, lecz z pro
cesem dokonującym się w czasie — także model tego procesu musi
uwzględniać ten istotny rys charakterystyczny. Badanie działalności,
szczególnie o ile zajmuje się naukową motywacją decyzji, rozkłada
w tym celu proces podejmowania decyzji na jego poszczególne fazy.
Stanowi to w ogóle jedyną możliwość poznania modeli czasowego
przebiegu jakichkolwiek procesów, niezależnie od dłuższego lub krót
szego czasu ich trwania.
Dlatego z zasady należy także zbadać, z jakich faz składa się pro
ces pracy dziennikarskiej i w jakiej kolejności przebiega.
Nie ukrywamy, że zamiar ten jest z różnych przyczyn bardzo trud
ny do realizacji. Po pierwsze, ogólny proces pracy dziennikarskiej
jest tylko częściowo przystępny dla obserwacji bezpośredniej; dzia
łalność dziennikarska i jej liczne elementy twórcze są siłą rzeczy
') Philosophisches Wörterbuch. Leipzig lOfi* с яяя.
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zależne od czynników subiektywnych. Po drugie, nawet wybitni
dziennikarze — pomimo iż oczywiście tworzą swe utwory świado
mie — często nie potrafią dokładnie opisać przebiegu swojej pracy.
Niezależnie od tego, że swymi utworami oddziałują przykładowo na
nasz narybek — trudno, jeśli nie wręcz niemożliwe jest przyjąć ich
metodykę pracy jako podstawę kształcenia. Po trzecie wreszcie, pro
ces pracy dziennikarskiej obejmuje wiele różnorodnych stron, które
nie wszystkie naraz mogą być poddane badaniu, jak np. proces dzien
nikarskiego kierownictwa, opracowywanie i przepracowywanie in
formacji, dziennikarskie argumentowanie, redagowanie, sposoby
kształtowania w poszczególnych mediach — polegające na środ
kach obrazowych i akustycznych itd.
Jako punkt przecięcia tych różnych stron lub jako decydujące
ogniwo w procesie pracy uznaliśmy proces wypracowywania poje
dynczego utworu dziennikarskiego. Jest on elementem, z którego
składają się wszystkie większe wytwory dziennikarskie, a więc ko
lumny gazetowe i całe gazety, cykle audycji i programy. W pracy
nad pojedynczym utworem dziennikarskim mogą zasadniczo zna
leźć zastosowanie wszystkie inne strony procesu pracy dziennikar
skiej. P r z y wypracowywaniu pojedynczego utworu dziennikarskiego
najwyraźniej występuje rola dziennikarza w kształtowaniu świado
mości socjalistycznej.
Proces ten powtarza się ponadto codziennie tysiąckrotnie we
wszystkich środkach dziennikarskiego przekazu. Jeśli abstrahować
od konkretnych treści i elementów twórczych — nazwijmy je t u
zmiennymi równania — to u jego podstawy będą tkwiły zawsze te
same czynności jednostkowe: z obserwacji otaczającego świata, ze
studium uchwał partyjnych i ze znajomości ideologicznej sytuacji
czytelników, słuchaczy lub widzów, dziennikarz rozwija jakąś myśl,
formułuje temat i cel, do którego osiągnięcia dąży swym utworem.
Z różnorodnych, stojących do jego dyspozycji możliwości dzienni
karskiej realizacji założeń zarysowanych w temacie, wybiera rozwią
zanie najkorzystniejsze. Następnie zbiera, porządkuje i hierarchizuje zgodnie z celem niezbędne informacje i na tej podstawie w y 
pracowuje szczegółową koncepcję utworu. W końcu opracowuje swe
myśli w językowej, lub — zależnie od środka przekazu — innej for
mie dziennikarskiej, redaguje wytwór według kryteriów treściowych .
i stylistycznych i ostatecznie ustala zewnętrzną (techniczną) jego
formę. Tak można by najkrócej scharakteryzować składniki omawia
nego procesu.
Jeżeli jednak z jednej strony tysiące dziennikarzy spełniają co
dziennie te same lub tego samego rodzaju czynności robocze, jeśli zaś
z drugiej strony stoimy przed zadaniem nauczania rok rocznie spo
rej liczby młodzieży podstawowych sposobów pracy dziennikarskiej,
to nasuwa się myśl wypracowania teoretycznego modelu tego, co
w całym t y m procesie pracy jest powtarzalne, a co t y m samym może
być nauczane i wyuczane.
Pierwotnym p u n k t e m wyjściowym dla wypracowania modelu były
więc potrzeby dydaktyki, a nie muszę chyba specjalnie podkreślać,
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że kształcenie narybku zawodowego stanowi zawsze ważną domenę
praktyki.
Ponadto poprawnie skonstruowany model teoretyczny, zastoso
wany w ramach swojego systemu odniesienia, rodzi zawsze bodźce
dla ulepszania współczesnej praktyki, zmierzające do racjonalizacji
i zwiększenia efektywności pracy.
Obecnie, zamykając pierwszy etap naszej pracy, przedstawiamy
publicznie model procesu wypracowywania pojedynczego utworu
dziennikarskiego, którego główne momenty i problemy chciałbym
w kolejności omówić.
Ażeby móc określić poszczególne duchowe i praktyczne czynności,
niezbędne dla sporządzenia utworu dziennikarskiego, aby móc okre
ślić fazy procesu w ich następstwie czasowym — musimy na razie
wyjść z założenia, że wszystkie te czynności są wykonywane przez
tylko jednego dziennikarza. To podejście umożliwia nam nie
uwzględnienie w modelu czynności, powstałych dopiero na podsta
wie dziennikarskiego podziału pracy, związanych z kierownictwem
wewnątrzredakcyjnym i organizacją pracy w kolektywie.
Poza tym abstrahowaliśmy od tego, że w praktyce każdy utwór
jest oczywiście planowany, przygotowywany i pisany dla określo
nego środka przekazu i określonego organu dziennikarskiego oraz
że z poszczególnych gatunków dziennikarskich mogą wynikać od
mienne metody pracy. Stworzyliśmy więc — jak to czyni cyberne
tyka z procesami znacznie bardziej skomplikowanymi, np. z proce
sami życiowymi — model izomorficzny, obejmujący tylko istotne
przymioty modelowanego zakresu, nieistotne zaś dla ogólnej struk
tury pozostawiający na uboczu. Stąd wynika możliwość, a nawet
konieczność zmieniania modelu odpowiednio do specyfiki i prawi
deł poszczególnych środków przekazu i gatunków.
Jako punkt wyjścia w tworzeniu każdego wytworu dziennikar
skiego uznaliśmy związek dziennikarza z życiem i społeczeństwem,
jego orientację w otaczającym świecie. Jako marksistom-leninistom
jest nam jasne, że idee nie rodzą się nigdy z nicości, lecz zawsze są
bezpośrednim lub pośrednim odzwierciedleniem rzeczywistego świata
i jego rozwoju. Oczywiście, nie tylko dziennikarz, lecz każdy czło
wiek musi się orientować w otaczającym świecie. Ale u dziennikarza
dążność do orientowania się musi być znacznie silniej wykształcona
i musi się odnosić do szerszego zakresu życia, niż w wielu innych
zawodach. Przy tym dziennikarz nie może się czuć stojącym na ze
wnątrz obserwatorem. Swoje społeczne zadania będzie mógł sku
tecznie zrealizować tylko wtedy, gdy jako funkcjonariusz polityczny
wykorzysta każdą okazję do nawiązania kontaktu ze współobywa
telami, do uważnego wysłuchania ich poglądów i dyskusji z nimi.
Dla dziennikarza socjalistycznego nie wystarcza zrozumienie poli
tyki partii i państwa socjalistycznego; swymi codziennymi wystą
pieniami i działalnością musi aktywnie wspomagać ich realizację.
Tylko wtedy będzie w stanie właściwie ocenić fakty, pisać o skom
plikowanych procesach społecznych i związanych z nimi ludzkich
problemach i konfliktach w taki sposób, by ludzie go rozumieli i byli
gotowi dzielić jego poglądy.
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W tej podstawowej fazie wyjściowej, którą dziennikarz ciągle
przebywa i która przenika wszystkie inne fazy procesu pracy, dają
się wyraźnie wyróżnić trzy strony działalności:
a) obserwacja otaczającego świata, obejmująca zarówno stałe obco
wanie z literaturą naukową i piękną, jak też codzienne śledzenie
prasy, radia i telewizji oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym;
b) studium uchwał partyjnych i podstawowych ustaw i dokumen
tów naszego ludowego państwa;
c) wreszcie obserwacja i studium ideologicznej sytuacji swych czy
telników, słuchaczy lub widzów oraz głównych czynników, wpły
wających na ich świadomość.
Dwu wpierw wymienionych działalności nie trzeba tu bliżej oma
wiać; są to zadania, które my dziennikarze musimy i możemy roz
wiązywać samodzielnie. Że im oraz rozwojowi odpowiedniej zdol
ności i sprawności poświęcamy w dydaktyce największą uwagę, jest
zrozumiałe samo przez się.
Bardziej problematyczne jest studium sytuacji ideologicznej na
szych czytelników, słuchaczy i widzów. Dopóki dziennikarstwo jest
procesem w znacznym stopniu jednostronnym, to znaczy jak długo
oddziaływaniu instytucji dziennikarskich nie towarzyszy siłą rze
czy odwrotne oddziaływanie ze strony odbiorców naszych informacji,
musimy szukać innych dróg ustalenia co ci ludzie myślą, czują i jak
się zachowują. Podstawowym warunkiem jest tutaj, by dziennikarz
żył w stałym kontakcie ze społeczeństwem i śledził jego opinie i na
stroje. W dalszym rzędzie stoją współcześnie do jego dyspozycji na
stępujące drogi poznania opinii swej publiczności:
1. Śledzenie napływających do redakcji listów, pytań, wskazówek
i innych opinii obywateli.
2. Systematyczny udział w zgromadzeniach i innych zebraniach pra
cowniczych.
3. Bieżąca informacja o obradach i postanowieniach rad narodowych
jako obieralnych przedstawicielstw opinii i woli społecznej.
4. Ścisła współpraca z odnośnym kierownictwem partyjnym i wy
korzystywanie napływających tam informacji.
5. Wykorzystywanie istniejących badań socjologicznych i osobisty
udział w takich badaniach (np. przeprowadzanych przez macie
rzystą redakcję).
Wszystko to jest z pewnością słuszne i konieczne, a dziennikarz
zdobywa w ten sposób przynajmniej ogólnie prawidłowy obraz o opi
niach i wyobrażeniach mas, do których zwraca się swymi publika
cjami. Ale czy dziś jest to jeszcze wystarczające? Czy my dzienni
karze nie potrzebujemy w narastającej mierze stałych i systema
tycznych, ścisłych informacji o rozwoju świadomości politycznej
obywateli w różnorodnych dziedzinach? Czy wystarcza, gdy opie
ramy się przy tym na okazyjnych badaniach socjologicznych, prze
prowadzanych przez instytucje dziennikarskie często za pomocą nie
wystarczających środków i metod? Czyżby nie było możliwe, co
więcej: czy w obliczu rosnącego znaczenia badań socjologicznych
dla kierowania procesami społecznymi nie jest absolutnie konieczne
udostępnianie instytucjom dziennikarskim bieżąco wyników badań
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ankietowych, mających znaczenie dla specyficznych zadań dzienni
karskich?
Dalszym problemem, występującym wyraźnie już w podstawowej
fazie wyjściowej, a spotykanym stale we wszystkich następnych
fazach, jest skomplikowany wzajemny związek między czynnikami
obiektywnymi i subiektywnymi w dziennikarstwie. Owa podsta
wowa faza wyjściowa stanowi przecież jednocześnie także proces
powstawania zamysłu dziennikarskiego. W swym dialogu z otacza
jącym światem dziennikarz powinien i musi poznać m o ż l i w o ś c i
dziennikarskiej ingerencji w proces społeczny. Stałe studium uchwał
partyjnych wyjaśnia mu, w jakim kierunku rozwija się społeczeń
stwo w różnorodnych dziedzinach i jakie podstawowe zadania sta
wia partia, aby dopomóc obiektywnym prawidłowościom w możliwie
szybkim i konsekwentnym przełomie. Innymi słowy: ze strategii
i taktyki partii musi dziennikarz wyprowadzać n i e z b ę d n o ś ć
swej dziennikarskiej aktywności. Wreszcie, obycie z myślami i uczu
ciami różnych warstw społecznych pozwala mu zestroić owe obiek
tywnie niezbędne dziennikarskie poczynania z subiektywnymi poję
ciami i poglądami swych czytelników, słuchaczy czy widzów, po
zwala mu znaleźć punkty zaczepienia dla zamysłów informacyjnych
i argumentacji.
Lecz z drugiej strony obok tych obiektywnych uwarunkowań wy
stępuje bardziej lub mniej wyrazista osobowość dziennikarska. Nie
ulega kwestii ani wątpliwości, że indywidualne wiadomości i do
świadczenia, a także uczucia i nastroje tej osobowości stanowią decy
dujący czynnik przy powstawaniu zamysłu, a także, iż w następnych
fazach formułowanie tematu i związany z utworem specyficzny cel
w poważnej mierze zależy od subiektywnych czynników. Owe su
biektywne czynniki są wręcz, nadzwyczaj ważną przesłanką tema
tycznej i formalnej różnorodności dziennikarskich środków prze
kazu.
Chodzi tylko o to, żeby tym subiektywnym czynnikom zapewnić
właściwe miejsce w procesie pracy, żeby ich zarówno nie przeceniać,
jak i niedoceniać. Cenne wskazówki co do tego problemu daje nam
psychologia. Tak np. Hans H i e b s с h uczynił następujące spo
strzeżenie:
„Dla każdego twórczego sposobu myślenia charakterystyczne jest
intuicyjne pojęcie lub ,wyczucie' rozwiązania albo jego kierunku,
lecz by uzyskać rozwiązanie, sposób myślenia musi być świadomy,
tzn. logiczno-dyskursywny".2)
Heinrich T a u t zaś pisze:
„Spontaniczność stanowi tylko względny moment twórczości, bo
wiem szczęśliwy pomysł może się w ogóle zrodzić tylko przy wytę
żonej, poprzedzającej i uzupełniającej pracy intelektualnej i wysiłku
woli, na podstawie potrzeby poznania i tworzenia, skierowanej na
jakąś istotną rzecz".3)
2
) H. H i e b s e h : Einführung in die allgemeine Psychologie. Leipzig 1961
s. 57.
3
) H. T a u t : Bewusstheit, Spontaneität und Emotionalität. Deutsche Zeit
schrift für Philosophie 1966 nr 2 s. 1338.
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Są to oczywiście orzeczenia o charakterze bardzo ogólnym, ale
już one upoważniają nas do stwierdzenia: im bardziej metodyczna
i systematyczna jest orientacja dziennikarza w otaczającym świecie,
im wnikliwiej studiuje uchwały partyjne i zajmuje się poglądami
i odczuciami swojej publiczności, tym większe jest prawdopodobień
stwo, że będzie rozwijał oryginalne i efektywne pomysły.
W fazach, nawiązujących do podstawowej fazy wyjściowej na
szego modelu, dziennikarz ustala temat, wstępną problematykę
i określony zamysł planowanego utworu. Z kwestii, wynikających
w owej początkowej grupie faz, chciałbym omówić tylko dwie:
Pierwsza dotyczy związków między informacją, argumentacją
i ukształtowaniem dziennikarsko-artystycznym. W przeszłości prasoznawstwo wzniosło tu bardzo dowolnie mury graniczne, nie uza
sadnione ani doświadczeniami praktyki dziennikarskiej, ani recep
cją naszej publiczności. Wystarczy sobie tylko postawić pytanie, czy
argumentacja jest w ogóle możliwa bez jednoczesnej informacji.
Samo pytanie zawiera zaprzeczenie. W każdej pracy dziennikarskiej,
obojętnie jaką przyjmuje formę, jest zawsze zawarty element infor
macji. Z drugiej strony utwory, które określamy jako w przeważa
jącej mierze informujące, nie są nigdy całkowicie pozbawione ele
mentów argumentacji, czy to wyrażając bezpośrednio lub pośrednio
opinię autora, czy też dzięki kontekstowi, wskutek którego jakaś np.
wiadomość staje się sama elementem obszerniejszej argumentacji.
Zupełnie niesłusznie przypisuje się oddziaływania emocjonalne
w sposób jednostronny tylko gatunkom dziennikarsko-artystycznym,
np. reportażowi. Gatunki te rzeczywiście silnie działają środkami
emocjonalnymi. Lecz także przy komentarzu nie możemy pominąć
uczuć czytelnika. Również pożądana rzeczowość utworów przede
wszystkim informujących, szczególnie sprawozdania, nie wyklucza
absolutnie oddziaływania emocjonalnego. Analizując przyczyny
szczególnej skuteczności określonych sprawozdań będziemy mogli
często stwierdzić, że autor posłużył się zajmującą narracją, co do
której psychologicznie dowiedziono, iż szczególnie silnie zaprząta
uwagę i zainteresowanie publiczności oraz odznacza się większą zapamiętywalnością.
Druga kwestia, którą chciałbym wskazać, dotyczy związku istnie
jącego między tworzeniem pojedynczego utworu dziennikarskiego
a organizacją i planowaniem pracy redakcyjnej. Z zasady redakcja
wyznacza autorowi co najmniej temat opracowania; jest ono ustalone
w planie redakcyjnym. Oznacza to, że dziennikarze na kierowniczych
stanowiskach — redaktor naczelny, kierownik działu lub cały ze
spół redakcyjny już wcześniej wykonali pewną część procesu pracy.
Czy jednak jest słuszne, że w wielu redakcjach wciąż jeszcze
uwzględnia się w planach pracy jedynie tematy, nie zaś zamiary, ja
kie wiąże się z ich opracowaniem? Skoro pojmujemy dziennikarza
jako pośrednika między rzeczywistością a publicznością, czy ten spo
sób planowania nie zawęża w niedopuszczalny sposób spojrzenia do
tylko jednej strony — rzeczywistości, zaniedbując drugą stronę —
oddziaływanie na publiczność? Planując zaś tylko tematy, możemy
wprawdzie przy ich doborze uwzględnić węzłowe punkty naszej po5 — Zeszyty Prasoznawcze
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lityki; czy jednak możemy tym sposobem zapewnić to, by dzienni
karze opracowując tematy zadość uczynili wymogom strategii i tak
tyki?
Przywiązuję do tych pytań nie najmniejsze znaczenie dlatego, po
nieważ także od strony procesu pracy ukazują one wyraźnie, jak
nadzwyczaj ważne jest dla celowej pracy politycznej każdej redak
cji wciągnięcie każdego dziennikarza, każdego współpracownika, od
samego początku w proces planowania.
Nie chciałbym się tu ustosunkowywać do faz drugiej grupy —
diagnozy dotyczącej możliwych rozwiązań oraz decyzji co do wyboru
drogi rozwiązania, ponieważ są one stosunkowo nieproblematyczne.
Jest to w zasadzie stadium ukierunkowanej wewnętrznie pracy
dziennikarza: wypracowuje on plan argumentacji dla swego utworu;
rozważa różnorodne dziennikarskie środki i formy, stojące do jego
dyspozycji przy realizacji zadania; i wreszcie decyduje się na wa
riant, stanowiący kombinację dziennikarskich form i środków, naj
bardziej odpowiadających tematowi i założonemu celowi.
Z kolei może ew. opracować plan następującego bezpośrednio po
tem gromadzenia informacji.
Chciałbym tu wyraźnie wskazać na to, że już w stosunkowo wcze
snej fazie procesu pracy ukierunkowuje się ukształtowanie formalne
utworu dziennikarskiego. Zbieranie, wybór i hierarchizacja infor
macji, zarówno z zakresu życia społecznego jak i z istniejącej lite
ratury, przeznaczonych do dziennikarskich utworów artystycz
nych — następuje mianowicie w zupełnie inny sposób, niż przezna
czonych do utworów głównie informujących, dla tych zaś z kolei
inaczej, niż dla publikacji przede wszystkim argumentujących.
Obie te fazy (należą one do trzeciej już grupy faz prezentowanego
modelu) są prawdopodobnie najbardziej skomplikowane w całym
procesie pracy. Każdy doświadczony dziennikarz wie o tym i po
świadczy twierdzenie, że jakość jakiegoś artykułu czy jakiejś audycji
zależy w decydującej mierze od tego, ile informacji stało do dyspo
zycji dziennikarza oraz jaka była jakość tych informacji. Nie znaczy
to absolutnie, jakoby wszystkie informacje musiały zostać użytko
wane w utworze; skuteczność szczególnie dłuższych utworów osłabia
się przez nadmiar informacji. Dziennikarz bowiem musi wiedzieć
więcej, niż napisze. Z pewnością zależy to nie tylko od niego, lecz
także od instancji pozadziennikarskich. Lecz niestety jest także nie
zaprzeczalnym faktem, że wielu dziennikarzy nie wykorzystuje sto
jących do ich dyspozycji źródeł informacji w takim stopniu, w jakim
wymaga tego interes sprawy.
Rzecz jasna, na dziennikarzy oddziałuje zawsze nacisk czasu. Lecz
czy to może usprawiedliwić pisanie propagandowych artykułów bez
choćby jednorazowej wizyty autora w bibliotece w celu przejrzenia
najnowszych naukowych opracowań na dany temat? Czy też, że
przeprowadza się wywiady, dziennikarz zaś nie zna materii rozmowy
przynajmniej w takim stopniu, by móc stawiać rozmówcy interesu
jące, pogłębione, wyczerpujące problematykę pytania?
Narzucają się tu także kwestie, stawiające przed redakcjami za
danie zrewidowania ich organizacji pracy. Narastająca powódź infor-
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macji, ogarniająca nas we wszystkich dziennikarskich dziedzinach,
prowadzi do tego, że jednostka bez naukowych i technicznych środ
ków pomocniczych w ogóle nie jest już w stanie ogarnąć najnow
szego stanu choćby tylko jednej dziedziny fachowej. Trzeba zatem
szukać możliwości zapewniających szybkie i dokładne zbieranie
i przygotowanie informacji dla wszystkich redaktorów danej insty
tucji. Chciałbym tu wskazać kilka takich możliwości:
# Idealnym rozwiązaniem byłaby centralna instytucja, zajmująca
się zbieraniem i gromadzeniem informacji; informacje te musiałyby
być dostępne wszystkim redakcjom natychmiast na każde żądanie.4)
# Jak długo nie będzie istniał taki centralny ośrodek informa
cyjny, trzeba za pomocą posunięć organizacyjnych w redakcjach
zapewnić najszybsze dostarczanie napływających informacji do zain
teresowanych działów. Powstaje pytanie, czy nie można by u nas
zastosować niektórych założeń amerykańskiego systemu news-room.
W każdej redakcji lub też dla kilku redakcji wspólnie musiałby
powstać centralny dział informacji, do którego musiałyby napływać
zasadniczo wszystkie nowe informacje. Zatrudnieni tam koledzy,
mający oczywiście dokładną znajomość struktury odnośnej instytucji
dziennikarskiej, klasyfikowaliby informacje do trzech kategorii:
1. Informacje przewidziane do publikacji;
2. Informacje nie przewidziane do natychmiastowej publikacji, mo
gące jednak później uzyskać znaczenie jako tło informacyjne
i z tego względu archiwizowane;
3. Informacje nie nadające się do publikacji.
# Trzecią możliwość przygotowywania informacji widzimy w spo
rządzaniu dla określonych węzłowych zagadnień dokumentacji
i ekspertyz, które stałyby do dyspozycji autorów. Ponieważ jest to
praca bardzo czasochłonna, gwarantuje ona sukces oczywiście tylko
wtedy, gdy będzie oparta na dalekowzrocznym i ścisłym planowaniu
redakcyjnym.
Rezygnuję z bliższego omawiania kwestii koncepcji i ukształto
wania językowego. Tym samym nie chcę w żadnej mierze pomniej
szać ich znaczenia w dziennikarskim procesie pracy. Problemy w po
szczególnych środkach przekazu i w różnych gatunkach są tu jed
nak tak zróżnicowane, że ich uogólniające potraktowanie nie przy
niosłoby chyba pożytku. To samo dotyczy także kwestii ukształto
wania technicznego w prasie, radiu i telewizji.
Podsumowując, można stwierdzić:
1. Można przyjąć jako rzecz udowodnioną, że dziennikarski pro
ces pracy da się modelować. Przedstawiając model procesu wypra
cowywania pojedynczego utworu dziennikarskiego, uczyniono do
piero pierwszy krok ku rozwiązaniu tego zadania.
2. Model dziennikarskiego procesu pracy ma wielkie znaczenie
w kształceniu naszego narybku zawodowego. Jest on ważną prze4
) Od redakcji: Por. w niniejszym numerze artykuł I. T e t e l o ws k i e j s
poświęcony temu zagadnieniu.
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słanką dla systematycznego i ukierunkowanego przekazywania umie
jętności i dla rozwijania zdolności i sprawności, niezbędnych w pracy
dziennikarskiej.
3. Ponadto model ten ma także bezpośrednie znaczenie dla prak
tyki dziennikarskiej. Naukowo uzasadnione wnioskowanie przez ana
logię umożliwia nam przeniesienie określonych rozpoznań z modelu
bezpośrednio na praktykę dziennikarską. Model daje nam także
możliwość dokładniejszego zbadania określonych błędów dzienni
karskich, ponieważ ściśle wyjaśnia stosunki zależności określonych
wyników pracy od poprzedzających faz procesu pracy.
4. Przedstawiony model wypracowywania utworu dziennikar
skiego wykazuje wyraźnie konieczność ścisłej współpracy prasoznawstwa z pogranicznymi naukami społecznymi, szczególnie z psy
chologią, pedagogiką, socjologią i naukową organizacją pracy.
5. Dokonanie podjętej tu pracy będzie możliwe tylko wtedy, gdy
naukowcy z Wydziału Dziennikarskiego będą ściśle współpracowali
z kolegami zagranicznymi oraz z dziennikarzami zatrudnionymi
w redakcjach.
(Tłumaczenie
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PRASA ŹRÓDŁEM INFORMACJI
DLA PRASY
(Rzecz o redakcyjnych

archiwach

wycinków)

Potrzeba gromadzenia wycinków prasowych dla pracy
redakcji jest oczywista. Porównując jednak rozwój archi
wizacji wycinków w świecie, stwierdzamy w Polsce bardzo
poważne zapóźnienie uświadomienia
tej potrzeby. Co
wobec tego należy koniecznie uczynić, jakie byłoby roz
wiązanie idealne, co począć z dotychczasowymi
zbiorami,
jacy fachowcy mogą zapewnić właściwe
funkcjonowanie
archiwum wycinków? — To niektóre z zagadnień, oma
wianych przez autorką. O wadze i palącej aktualności pro
blemu w skali międzynarodowej świadczy także korespon
dujący w niniejszym numerze artykuł A. Hoffmanna, po
ruszający m. in. pewne aspekty tej sprawy.

1. Historia, rozwój i potrzeba dokumentacji

prasowej

Idea uczynienia z prasy źródła informacji dla prasy, przy zasto
sowaniu o tyle o ile nowoczesnych form korzystania z niego, sięga
XIX wieku. Toczą się jednak spory tak o palmę pierwszeństwa po
mysłu pomiędzy Anglią i Francją, jak i o czas rozpoczęcia prac
w tej dziedzinie. Toteż jako daty utworzenia pierwszych biur wy
cinków prasowych wymienia się lata 1851 i 1879.
W Stanach Zjednoczonych twórcą biura w r. 1883 był polski emi
grant Henryk Romejko. Zorganizował biuro bardzo duże, wycinające
z 1 090 dzienników i 5 000 czasopism amerykańskich oraz obcych
i posiadające 7 000 abonentów. Pierwsze biuro polskie — to Infor
macja Prasowa Polska, założone w roku 1920, w którym 20 osób
wycinało z 500 czasopism.
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Archiwa wycinków powstają później. Chociaż być może, że za datę
ich utworzenia można przyjąć lata równoległe, jeśli tylko założy się,
że abonenci wycinków kompletowali je specjalistycznie i systema
tycznie. Współcześnie — wraz z rozwojem samej prasy, archiwa
wycinków stają się podstawowym warunkiem jej jakości i dobrego
warsztatu, tak niezbędnym, jak dalekopisy, maszyny do pisania,
magnetofony i encyklopedie. Są to jednak dzisiaj wielkie k o m b i 
n a t y , rozwijające się w ścisłej zależności od postępu nowoczesnej
techniki, ofiarującej im mózgi elektronowe, computery, mikrofilmy,
zautomatyzowany system regałów itp. itp.
Ï tak np. Daily Express posiada archiwum od 50 lat. Zgromadziło
ono 33 miliony wycinków, przy czym rocznie przybywa ich 1 min
250 tys. Pracuje przy tym 20 osób. Archiwum Daily Graphic zatrud
nia również 20 osób i szczyci się tak drobiazgowym hasłownikiem,
że osobną kategorię stanowią w nim np. „inwektywy" lub porówna
nie „gorsi niż robactwo". Daily Mirror zatrudnia już dzisiaj 47 osób,
BBC — 62, a New York Times 89! Sławne 20-letnie archiwum
•Spiegla zajmuje 960 m2, zatrudniało w 1966 r. 31 dziennikarzy i do
kumentalistów z wyższym wykształceniem oraz 36 pracowników
pomocniczych, którzy zgromadzili już wtedy 5,5 miliona wycinków.
Warto jeszcze dodać i to, że jest to jedyne archiwum na świecie,
które posiada dokumentację biograficzną dwustu tys. osób.
Spośród krajów demokracji ludowej pięknym archiwum szczyciła
się do niedawna Praga.1) Założone na emigracji w Stanach Zjedno
czonych przez Arne Laurina — zaufanego prezydenta Benesza, inte
resowało się przede wszystkim prasą amerykańską (dostarczając po
trzebnych informacji rządowi emigracyjnemu w Londynie) i historią
II wojny światowej, a po przeniesieniu z Nowego Jorku do Pragi
{rok 1945) pracowało dla całej prasy czechosłowackiej i kilku mini
sterstw. Posiada ono najbogatsze na całym świecie zbiory materia
łów dotyczących historii II wojny światowej.
Pomimo doskonałego stanu posiadania w wielu archiwach praso
wych w Europie Zachodniej, padają pod ich adresem słowa ostrej
krytyki. Tak np. redaktor naczelny Washington Post J. R. Wiggins 2)
uważał, że archiwa stosują metody pracy sprzed 50 lat, a każde kul
tywuje własny system organizacyjny — co uniemożliwia wymianę
informacji i współpracę. Przyczyn zaś niedomogów dopatruje się on
nieomal wyłącznie w kosztowności przedsięwzięcia, które prowa
dzone dla każdej redakcji oddzielnie jest (ale to już mój pogląd oso
bisty) szczególnego rodzaju nadprodukcją. W naszym natomiast
ustroju tego właśnie niepotrzebnego organizowania „bibliotek naro
dowych" dla każdego miasta można doskonale uniknąć. A dzięki
jakim zabiegom organizacyjnym — za chwilę.
T
) Archiwum zlikwidowano w związku z budową metra. Obecnie jest niedo
stępne. Frekwencja w nim była jednak bardzo słaba, wynosiła zaledwie około
pięciu osób dziennie. Przeważali studenci. Wielkim problemem jest więc — jak
widać — rozbudzenie wśród dziennikarzy prasy socjalistycznej p o t r z e b y
pracy przy pomocy archiwum.
2
) Cytuję za pracą J. P i ą t k o w s k i e g o : Z zagadnień archiwum praso
wego. Maszynopis w archiwum OBP.
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Krytyka — krytyką ale można powiedzieć bez przesady, że za
wrotna kariera idei archiwów w ciągu stu lat jest dowodnym świa
dectwem ich s p o ł e c z n e j p o t r z e b y . Przy czym powstają one
zawsze wtedy, gdy ta potrzeba stanie się o c z y w i s t a i p o 
w s z e c h n a . Niosą z sobą nową kulturę pracy dziennikarskiej,
przeobrażają prasę i rewolucjonizują dotychczasowy chałupniczy
warsztat publicysty i reportera. Gwarantują bowiem szybkość udo
kumentowanej informacji oraz jej bogactwo; zapewniają różnorod
ność komentarza, który może powstawać w oparciu o przeróżne
źródła, przeróżne tak pod względem czasu ich powstania, jak orien
tacji politycznej — a nie, jak się to dzieje w sytuacji polskiej, wy
łącznie w oparciu o Biuletyn Specjalny. Twórczość publicysty, posia
dającego do swej dyspozycji archiwum wycinków, automatycznie
staje się wszechstronniej sza (gwarantuje to dostęp do różnorodnych
faktów) i bardziej analityczna. Dzięki zaś wielości źródeł, z których
dziennikarz może czerpać, realne staje się zerwanie z trapiącą nas
obecnie identycznością komentarza w większości pism. Tym sa
mym utwierdza się nowy styl pracy dziennikarskiej. Następuje zu
pełnie wyraźne upodobnienie jej do pracy naukowca. Związek tych
dwóch warsztatów jest zresztą dzisiaj teoretycznie, a wśród czołówki
dziennikarskiej również w praktyce, oczywisty. I tylko przeocze
nie najprawdopodobniej sprawia, że na studiach dziennikarskich
i kursach doskonalących nie uczy się warsztatu wszystkich opiso
wych nauk społecznych — a przede wszystkim takich, jak: historia,
socjologia i ekonomia. Nie przypadek przecież sprawia, że tak często
dziś społeczne reportaże ceni się wyżej od sztucznie zmatematyzo
wanych wywodów socjologicznych. Ale oczywiście nie wszystkie
reportaże; jedynie te, które warsztatowo zbliżyły się do nauki. Odda
nie więc w ręce prasy warsztatu, który może służyć nie tylko publi
cystyce, ale nawet głębokim teoretycznym analizom społecznym i hi
storycznym — czyni tę bliskość jeszcze bardziej oczywistą.
Wyjaśnienia wymaga — być może — jeszcze to, co wcześniej na
zwałam „kulturą pracy dziennikarskiej". Otóż mam tu przede
wszystkim na myśli rzecz kardynalną dla naukowca, ale prawie
zupełnie nieuświadomioną sobie przez ogromną część średniej
klasy dziennikarzy. Myślę mianowicie o rozbudzeniu potrzeby za
poznawania się z e s t a n e m d o r o b k u m y ś l i l u d z k i e j
w d z i e d z i n i e , o k t ó r e j s i ę a k t u a l n i e p i s z e . Nic
tak przecież nie drażni czytelnika znającego problem (co przy współ
czesnym stopniu wykształcenia naszego społeczeństwa nie jest rzad
kie), jak dziecięce odkrywanie Ameryki po raz n-ty, a w efekcie
kpienie z niego. Każdy współczesny dziennikarz musi zrozumieć, że
nie wolno mu pisać w oparciu o własny pomysł, ale tak jak nauko
wiec musi własną wiedzę skonfrontować z jej aktualnym stanem.
W przeciwnym razie albo wprowadzi czytelnika w błąd sugerując
pionierstwo własnej myśli, albo — w najlepszym razie — poinfor
muje w sposób niepełny. I tę kulturę może dać jedynie praca oparta
o archiwum wycinków.
Nieoceniony zysk dadzą też uporządkowane zbiory prasy history
kom, którzy pisząc dzieje naszych czasów nie będą skazani na kart-
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kowanie setek roczników przeróżnych pism. Twórczość każdego
dziennikarza można będzie znaleźć pod jego nazwiskiem i prócz dru
kowanej — również tę z przeróżnych biuletynów, kto wie czy nie
najpełniej ukazującą osobowość pisarską.
2. Archiwa

wycinków

w Polsce

Do Polski nie doszły nawet echa wielkiego rozmachu, w który
wkroczył świat. Wymienia się wprawdzie tę lub ową gazetę jako
posiadającą archiwum wcale dobre, dobre lub najlepsze. 3 ) Ale
wszystko to co jest, jest archaiczne i rozproszone, niekonsekwentne
i domorosłe, organizowane po drugiej wojnie światowej bez żadnych
wzorów i doświadczeń. Potencjalny użytkownik może znaleźć inte
resujące go informacje tylko w przypadku fizycznej obecności w lo
kalu archiwum (telefon lub telex nie bywają stosowane) i oczywiście
najlepiej w tradycyjnych godzinach pracy. Może znaleźć — jeśli
potrzebny m u materiał w ogóle istnieje. W jednym z największych
polskich archiwów prasowych poprosiłam o hasła „klasa robotnicza"
i „inteligencja". Nie było ich — mimo iż są dość podstawowe. A po
tem „integrację społeczną" znalazłam w jednym dziale z „bombą
atomową". Trzeba dość makabrycznego poczucia humoru, by mieć
takie skojarzenie. Można więc — jak się rzekło — dotrzeć do cie
kawszego materiału, ale tylko wówczas, gdy pomoże ten lub ów stary
pracownik archiwum, pamiętający „gdzie co jest". Lecz to już jest
chałupnictwo. Bo nie zawodna przecież pamięć jednego przemijalnego człowieka ma być kluczem do zbiorów, ale dobry, przejrzysty
hasłownik.
Ten niedobry stan rzeczy łagodzi Biuro Wycinków „Glob", wysy
łające abonentom wycinki (co prawda nie najlepiej selekcjonowane)
według grup tematycznych oraz zupełnie przywoita (a może nawet
bardzo dobra, gdyby nadać jej lepszy system porządkowy) Doku
mentacja Prasowa. To uzupełniają prywatne archiwa naszych wiel
kich publicystów, archiwa podręczne, często bezczynne, ale przecież
specjalistyczne i nie powszechne, przez co mogą kształtować poziom
twórczości jednego człowieka, lecz nie całej prasy polskiej. Podsumo
wując dość powiedzieć, że z 36 zapytywanych przez nas o stan archi
wów prasowych redakcji RSW „ P r a s a " — 19 odpowiedziało lako
nicznie, iż nie prowadzi zupełnie wycinków. Kilka redakcji tłuma
czyło się brakiem etatu lub tym, że dziennikarzom wystarczają wła
sne archiwa albo redakcyjne zszywki gazet. Dalszych osiem oświad
czyło, iż prowadzi wycinki jedynie z własnego pisma lub drugiej
gazety terenowej. W efekcie spośród 36 redakcji można wziąć pod
uwagę poważniejsze hasłowniki jedynie siedmiu archiwów. Analiza
jest t y m bardziej pesymistyczna, że zupełnie nie dbają o swe archiwa
3

) Należy tu wymienić przede wszystkim archiwum Trybuny Ludu, Trybuny
Robotniczej, Kuriera Polskiego, PAP i Agencji Interpress. Przed ostatecznym
podjęciem decyzji co do dalszego postępowania w dziedzinie reorganizacji
archiwum — niezbędna jest szczegółowa analiza pracy najlepszych placówek,
aby nie zgubić żadnego z dobrych, istniejących już doświadczeń. Niezbędne też
jest sięgnięcie do archiwów niektórych ministerstw a szczególnie takich, jak
MSZ.
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gazety lokalne z województw dość znacznie oddalonych od centrów
kulturowych, a więc także od instytucji, w których można by ko
rzystać ze zbiorów informacji. Uderza tu więc dość g e n e r a l n y
b r a k p o t r z e b y posiadania takiego warsztatu i takich źródeł
informacji.
W tej sytuacji trzeba więc mówić nie o usprawnianiu czegokol
wiek, ale wyłącznie o tworzeniu wszystkiego od początku. Być zre
sztą może, że te czy inne doświadczenia staną się bardzo potrzebne,
a materiał możliwy do nowego uporządkowania. Trzeba jednak po
wiedzieć wyraźnie, że jeśli m a m y zaczynać obecnie, zaczynać dość
późno, to należy projekt dostosowywać do potrzeb j u t r a , a nie
w c z o r a j . I to szczególnie w zakresie techniki, która jest podstawą
i gwarancją właściwie działającego archiwum.
3. Nowy wspaniały

świat

Literatury, która mogłaby posłużyć jako przewodnik do modelo
wania naszej przyszłości archiwalnej, prawie nie ma. 4 ) Być może
dlatego, że sprawa jest w sumie prosta i bez wielkiej teorii i studiów
możliwa do wprowadzenia w życie. Tyle tylko, że nigdy w skali
masowej. Jedyną przeszkodę stanowią bowiem ogromne nakłady
finansowe, których przedsięwzięcie to wymaga. Stąd — automatycz
nie — literatura na ten temat staje się niezwykle elitarna.
Trzeba sobie więc od razu na wstępie powiedzieć jasno, że takiego
kraju, jakim jest Polska, nie stać na więcej jak jedno dobrze zorga
nizowane archiwum. Kilku, jak można by je nazwać, koncernów
prasowych również nie stać na tworzenie odrębnych archiwów dla
siebie, nie mówiąc już o tym, żeby jeden koncern tworzył je dla po
szczególnych redakcji. A co więcej — nie ma takiej potrzeby. Żaden
zresztą ze znanych mi koncernów zachodnich również nie posiada
wielu archiwów, ale jedno, połączone z redakcjami siecią daleko
pisową i telefoniczną. W państwie socjalistycznym zaś centralizacja
dająca w tej dziedzinie niewątpliwe zyski jest realna, a więc należy
od niej zaczynać.
Tak więc w Polsce niezbędne są reformy idące w dwóch kierun
kach:
— ustawowego uporządkowania organizacji sieci archiwów krajo
wych,
— uporządkowania wewnętrznego systemu archiwów.
4

) The Kemsley Manual of Journalism, London 1954; Robert W. D e s m o n d :
Newspaper Reference Method, 1933; H. A. F r i e d m a n : Newspaper Indexing,
1942; G. W h a t m o r e : News Information, London 1964. Ponadto opieram się
na znajomości archiwum praskiego, które oglądałam osobiście oraz na czterech
opracowaniach w języku polskim: J. O r l e w s k i e g o : Struktura i organizacja
archiwum prasowego (maszynopis w archiwum OBP); J. P i ą t k o w s k i e g o :
Z zagadnień archiwum prasowego (maszynopis w archiwum OBP); S. B u d i n a : Dokumentacja dziennikarska w Pradze, Zeszyty Prasoznawcze 1966 nr 2/3;
J. B o l e w s k i e g o : Szczeciński Dział Dokumentacji i Informacji, Zeszyty
Prasoznawcze 1965 nr 4. Najcenniejsza z tych publikacji to G. W h a t m o r e ' a
News Information — ciekawa szczególnie z uwagi na dokładny wykład techno
logii pracy archiwum. Ma się ona ukazać w tłumaczeniu na język polski w no
wej serii wydawniczej Ośrodka pn. „Biblioteka Dziennikarza".
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Rozpoczynając od pierwszego kierunku można by zaryzykować
projekt, który w zasadzie nie wymagałby nowych nakładów pienięż
nych w skali państwowej, ale jedynie rewolucyjnego ich przemiesz
czenia. I oczywiście nie w zakresie samej tylko prasy — która, jak
wykazałam, jest w tej dziedzinie żenująco uboga — ale także radia,
wszystkich agencji, „Globu", niektórych ministerstw (MHZ, MSZ),
niektórych placówek naukowych itp.
Robi się tysiące, jeśli nie miliony wycinków w „Globie". Setki
abonentów przerabiają je na biuletyny. 5 ) Aby zrobić jeden wycinek,
nierzadko trzeba ciąć dwa numery gazety. Gdy to z kolei przemnoży
się przez liczbę abonentów, urasta spora porcja prasy, która mogłaby
pójść na rynek... gdyby. O właśnie, gdyby. Gdyby rozpoczynając od
doświadczeń i materialnych zasobów „Globu" podjąć sprzedaż nie
serwisów wycinkowych, ale mikrofilmów lub serwisów fotokopii.
Wówczas można by rozszerzyć zakres dokumentowanej prasy krajo
wej, jak też wprowadzić serwisy informacji z prasy zagranicznej. Do
takiego zabiegu potrzebny byłby już tylko jeden egzemplarz każdego
tytułu. Instytucja prowadziłaby więc działalność dwukierunkową:
centralnego biura wycinków i centralnego archiwum. Tak powinny
wyglądać zręby wielkiego, centralnego archiwum, dla którego nie
wątpliwie należałoby wybudować lub adaptować oddzielne i to nie
małe pomieszczenie. W ten sposób redakcje terenowe byłyby:
1) abonentami wybranych tematów (lub zawartości wybranych
pism),
2) połączone z centralą siecią dalekopisów, czynnych oczywiście
całą dobę.
Na własny użytek prowadziłyby małe archiwa podręczne, złożone
z wycinków własnego pisma, abonowanych mikrofilmów tematycz
nie korespondujących z tematycznym i geograficznym profilem pi
sma, urządzone wg t y c h s a m y c h z a s a d , co a r c h i w u m
c e n t r a l n e i podlegające mu merytorycznie. Relacje między cen
tralą a — nazwijmy to — oddziałami, byłyby identyczne jak po
między CIINTE i Branżowymi Ośrodkami Informacji.
Pozostaje w tej sytuacji problem archiwów starych. Oczywiście
dziś, gdy jest ich tak niewiele i tak jednocześnie niedoskonałych,
nie wolno ich zniszczyć lub natychmiast reorganizować. Powinny
pracować równolegle z nowym archiwum centralnym, nie groma
dząc jednak nowych zbiorów. Centralne archiwum zaś powinno po
wstawać całkowicie od nowa. A ponieważ wiadomo, że archiwum,
którego zasoby liczą zaledwie jeden rok życia, nie jest zbyt warto
ściowe — najwcześniej po pięciu, sześciu latach można by kolejno
likwidować stare zbiory i według nowych zasad włączać do central
nego archiwum, wzbogacając tym samym jego zasoby.
Projekt tak ogromnej niewątpliwie centralizacji dziennikarze
przyjmują najczęściej niechętnie. Boją się przede wszystkim jeszcze
jednej standaryzacji. Obawy te jednak rodzi — wydaje się — brak
wyobraźni. Dobre archiwa są bowiem tak bogate tematycznie i źród5

) Jest to np. stała praca wszystkich rzeczników prasowych w Polsce od mi
nisterstw poczynając, a na powiatowych radach narodowych kończąc.
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łowo, iż bardzo mało prawdopodobne jest powtórzenie się identycz
nego pomysłu i w dodatku opartego na tych samych źródłach. Chyba
że zdarzy się to na tej samej zasadzie, na jakiej obserwacja tego sa
mego bądź co bądź świata w dwóch głowach rodzi te same skojarze
nia i pomysły.
Dla konkretnej realizacji omawianego właśnie pierwszego kie
runku, tj. ustawowego uporządkowania organizacji sieci archiwów
krajowych, niezbędne są określone akty normatywne. I tutaj pozor
nie mała dygresja. Jest bowiem rzeczą zdumiewającą, że dążenie do
zorganizowania informacji naukowo-technicznej ma w Polsce tra
dycje sięgające lat trzydziestych. Podjęto je ponownie w latach pięć
dziesiątych, a Uchwała w sprawie Organizacji Informacji Technicz
nej i Ekonomicznej z roku 1960 6) i IV Plenum КС (odbyte w tym
samym roku) doprowadziły do ożywionego ruchu w tej dziedzinie,
uwieńczonego utworzeniem 159 branżowych ośrodków informacji, ty
siąca zakładowych oraz trzech instytucji centralnych koordynują
cych ich pracę. Są to: Centralny Instytut Informacji Naukowej,
Technicznej i Ekonomicznej (CIINTE), Ośrodek Informacji i Doku
mentacji Naukowej PAN oraz rejestrowana przez Departament Mi
nisterstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego dokumentacja prac pro
wadzonych przez wyższe uczelnie. Dokumentacja zaś prasy codzien
nej, tygodniowej i miesięczników — pozostała kopciuszkiem. W wy
niku tego stanu rzeczy treść wszystkich czasopism naukowych (poza
humanistycznymi) jest obecnie bibliografowana i streszczana, a treść
pozostałych staje się coraz bardziej niedostępna w miarę wzrastania
ich liczby i objętości. Normując więc sytuację w skali państwowej
należałoby powołać do życia młodszego brata CIINTE, tak jak on
potężnego i współczesnego.
4. Organizacja wewnętrzna

archiwum

Skoro już mowa o archiwum centralnym należy wyjaśnić, dla
czego nie mówię o typie potrzeb jakie ma ono zaspokajać — co w za
sadzie powinno być pierwszym pytaniem, stawianym nowotworzo
nej instytucji. Czynię tak dlatego, że powinno ono zaspokajać
wszystkie
potrzeby
poznawcze,
dla
których
p r a s a j e s t ź r ó d ł e m i n f o r m a c j i . Stąd nie tylko dzienni
karz czy pracownik służby dyplomatycznej i handlowej, ale także
naukowiec i historyk powinien stać się jego użytkownikiem. Pytanie
o potrzeby staje się jednak niewątpliwie bardzo zasadnicze w chwili,
gdy wnikamy w sprawy wewnętrzne i zastanawiamy się nad tym,
co g r o m a d z i ć . Wychodząc z postawionego wcześniej założenia,
odpowiadamy: jak najwięcej. Oczywiście całą prasę krajową, dużo
zagranicznej i to nie zawsze tę najpowszechniejszą, ale również re
gionalną. Gdy obecnie stale oszczędnościowo pomniejsza się zestawy
prasy kupowanej dla redakcji za dewizy — zasobne centralne archi
wum choć w pewnej mierze likwidowałoby powstającą lukę. Nato
miast specjalistyczna prasa prenumerowana przez poszczególne re6
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dakcje (a potem najczęściej niszczona) mogłaby być przekazywana
do archiwum centralnego w celu jej zdokumentowania.
Jeśli więc mowa o tak wielkim zasobie źródeł — mikrofilm staje
się warunkiem sine qua non istnienia placówki. W przeciwnym razie
już po kilku latach ilość papieru stałaby się nie do przebycia. Od
chwili postawienia tego problemu, technika będzie się ściśle przepla
tać archiwistyką, pojmowaną jako odrębna specjalizacja naukowa.
Do całkowitej wyłączności archiwistyki pozostanie bodajże jedynie
(rzecz zresztą najtrudniejsza) opracowanie właściwego hasłownika.
Odpowiedź na pytanie: co gromadzić? — nie będzie pełna, jeśli
nie odniesiemy owego „co" również do treści dokumentowanych
tytułów prasowych. Ta druga część odpowiedzi jest jednak niezwy
kle trudna. Nie wiadomo bowiem dziś, co jest i będzie ważne.
Szczególnie co będzie ważne jutro i pojutrze — nie potrafimy odpo
wiedzieć. Skąd wiadomo, że ktoś — dziś jeszcze zupełnie nieznany,
być może jedynie ciekawie przemawiający na dość nieważnej kon
ferencji — może stać się człowiekiem sławnym. I tak dochodzimy
do problemu p i e r w s z e j s e l e k c j i z b i o r ó w . O ciekawym
przypadku opowiadają archiwiści prascy. Otóż jeden z ich kolegów
wiele lat temu natrafił w prasie amerykańskiej na maleńką notatkę
donoszącą o tym, że młody pilot pan Glenn pobił jakiś mało ważny
rekord sportowy. I jak powiadają ,,nos archiwisty" nakazał mu wy
cinek włączyć do zbiorów. Ale kiedy Glenn został pierwszym kosmo
nautą amerykańskim — prasa czeska posiadała własną informację
wzbogacającą życiorys człowieka, który był sensacją dnia. Wniosek
z tego prosty: jedynym kryterium selekcji jest w y c z u c i e l e k 
t o r a . Przy czym generalną zasadą winno być dokumentowanie
wszystkiego. Przy najlepszej bowiem znajomości polityki, kultury,
ekonomiki i innych dziedzin życia ludzkiego nie da się przewidzieć,
'co i kiedy stanie się początkiem czegoś ważnego. I znów dochodzimy
do przyczyny, dla której niezbędne stają się mikrofilmy, zastępu
jące wycinki naklejane dzisiaj na sztywne karty papieru zawie
rające metrykę informacji.
Selekcję tę nazwałam pierwszą. Jest bowiem jeszcze i druga, którą
można by nazwać r e t r o s p e k t y w n ą . Jeśli bowiem na bieżąco
nie potrafimy eliminować informacji ważnych — staje się to, jak
twierdzą niektórzy, możliwe po upływie jakiegoś czasu. I wtedy pada
propozycja drugiej selekcji. Pracownicy archiwum praskiego prze
prowadzili ją. Część materiałów niszczyli, część grupowali w pod
działy, aby temat uczynić bardziej przejrzystym, część zaś stresz
czali i zachowywali jedynie w formie abstraktu. Oczywiście, sa to
wszystko zagadnienia bardzo dyskusyjne i do ostatecznego podjęcia
decyzji niezbędne staje się zapoznanie z doświadczeniami wielkich
archiwów wymienionych we wstępie artykułu. Ale biorąc rzecz zu
pełnie teoretycznie, każde selekcyjne niszczenie zbiorów wydaje się
niebezpieczne; tak przynajmniej powie każdy historyk. Pozostawia
nie jednak całych zbiorów nie wyklucza, a nawet wręcz przeciwnie
zmusza do opracowywania wzorem dokumentalistyki — streszczeń,
informatorów, przeglądów itp. artykułów, które w razie potrzeby
z a s t ę p u j ą korzystanie z oryginalnych publikacji.
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Wielkie archiwa jutra, w celu osiągnięcia jak największej opera
tywności (odpowiedzi należy udzielać telefonicznie, a więc natych
miast) muszą pracować przy pomocy computerów. Do ich wprowa
dzenia konieczne staje się podzielenie dokumentowanych informa
cji na dwa ogromne zasadnicze działy, z których pierwszy obejmo
wałby informację dotyczącą faktów obiektywnych, drugi — infor
macje dotyczące opinii. Wszystko, co da się sprowadzić do dat,
nazwisk, miejscowości i zdarzeń — powinno być oddane pamięci
mechanicznej. Odpowiedź wtedy będzie szybsza, a mikrofilmy nie
zajmą bezcennego miejsca. Wszystko jednak co dotyczy opinii, które
z kolei są najciekawszym dokumentem danych czasów, nigdy praw
dopodobnie nie będzie mogło być zakodowane w pamięci mecha
nicznej.
5. Hasłownik
Opracowanie zasad porządkowania zbiorów informacji jest pod
stawą sprawnego funkcjonowania instytucji. Hasłownik rozłączny,
ale jednocześnie elastyczny i nadający się do stałego, nieomal co
dziennego rozbudowywania bez naruszenia przyjętych zasad podsta
wowych — to rzecz nie prosta. Do dziś trwają spory, czy nie wystar
czyłby po prostu alfabetyczny układ haseł, dla których skorowidzem
mógłby być np. najpopularniejszy słownik języka danego kraju oraz
słownik wyrazów obcych; inni sugerują układ dziesiętny, inni wresz
cie uważają, że niezbędne są inne układy przedmiotowe. Wobec
ogromnej różnorodności problemów i tematów, które gromadzi archi
wum, najwłaściwsza wydaje się trzecia sugestia. Zapewnia ona nie
zbędną e l a s t y c z n o ś ć i p r z e j r z y s t o ś ć układu. Wydaje
się więc, że należy zbiór logicznie sklasyfikować na kilka grup zasad
niczych i dopiero w ich obrębie stosować układ alfabetyczny.7)
Pierwszym zasadniczym podziałem powinien być dychotomiczny
rozdział zbioru na: sylwetki ludzi oraz na całą resztę obejmującą pro
cesy, zdarzenia, komentarze zdarzeń itp. itp. Oczywiście dalszych
podziałów wymaga tak pierwsza grupa, jak i druga. Nawet bowiem
proste pozornie hasła biograficzne wymagają szczegółowego rozwar
stwienia, szczególnie jeśli idzie o bogate życiorysy. Należy wówczas
wyróżniać: życiorys sensu stricto, dzieła, aktywność społeczną i tak
dalej, w zależności od potrzeb.
Podstawowym podziałem dla drugiej grupy powinna być klasyfi
kacja według poszczególnych państw.
Przyjmując te wysokie bądź co bądź wymagania, po raz trzeci sta
jemy wobec konieczności pracy przy pomocy mikrofilmów i odbitek
fotograficznych. Nie da się bowiem opracować hasłownika tak roz
łącznego, by jeden artykuł mógł być zaliczony wyłącznie do jednego
działu. W doświadczeniach archiwum Daily Telegraph czytamy, że
dokumentując swoją gazetę potrzebują do tego celu 70 egzemplarzy
7
) Projekt podstawowych zasad uporządkowania zbioru, to znaczy ogólny
projekt hasłownika — zamieszczono jako aneks do niniejszego opracowania.
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pisma! Dla oszczędności można stosować również i inną metodę. Otóż
oryginalny wycinek załącza się do jednego działu, a do wszystkich
innych odsyłacz z informacją, gdzie należy szukać tekstu. Jest to
metoda możliwa, ale przedłużająca czas dotarcia do właściwej infor
macji, a także zagrażająca dekompletowaniem zbioru w czasie ko
rzystania z niego, co przy wielkości archiwum może pociągać za sobą
pomyłkowe wtórne odłożenie dokumentu.
Sama klasyfikacja szczegółowa nastręcza też trudności przy dobo
rze właściwego słowa na hasło wywoławcze, to jest takie, które dla
wszystkich, bez względu na upływ czasu, zachowa te same konotacje.
Dobór ten jest szczególnie trudny/gdy wszystko się jeszcze dzieje
i nie wiadomo, jaki będzie finał sprawy.
Hasłami podstawowymi nie mogą być również słowa efemerydy,
pod którymi za kilkanaście lat trudno będzie doszukać się treści.
Cały zestaw haseł — zachowując wspólny trzon i zasadę — musi
być jednak ustawicznie ruchomy. Codziennie bowiem będą powsta
wać nowe hasła, ale też codziennie inne będą się zamykać. Kończyć
je będzie np. śmierć osób lub rozpadanie się państw, likwidacja kon
fliktów, wojen itp.
6. Ludzie
Gwarancją wykonywania pracy według zaprojektowanych zasad
jest niewątpliwie kwalifikacja pracowników. Czerpiąc z doświadczeń
wielkich archiwów zachodnioeuropejskich, należałoby zerwać z pol
ską tradycją angażowania do tej pracy ludzi marginesu lub takich,
którym w najlepszym razie stawia się jedno wymaganie, a miano
wicie: znajomość języków. Trzeba powiedzieć jasno, że w archiwach
muszą pracować d z i e n n i k a r z e pełniący funkcję lektorów,
klasyfikujących publikacje wg ustalonego hasłownika. I to również
nie tacy, którzy nie nadają się do żadnej innej roboty, ale tacy, któ
rych s p e c j a l i z a c j ą stanie się dokumentalistyka. Lektorowi
klasyfikującemu zawartość pism niezbędna jest znajomość języków
obcych, ale powinno to być takie samo wymaganie, jakie w zakresie
języka polskiego stawia się wszystkim dziennikarzom. Na równi bo
wiem z językiem niezbędna jest znajomość polityki, kultury i eko
nomiki — słowem: wszechstronna, elastyczna zdolność widzenia
świata. W Polsce — nie wiadomo dlaczego — praca archiwisty jest
czymś drugorzędnym i zdeprecjonowanym, podczas gdy np. w są
siedniej Pradze kierownikiem archiwum był znany publicysta i ko
mentator czeski, autor licznych książek. Należałoby więc i u nas
wykształcić zupełnie nową specjalność dziennikarską, która nie by
łaby już marginesem, ale w ramach której, obok wykonywania pracy
należącej do podstawowych obowiązków, doskonale mieściliby się
zdolni, wszechstronni i oczytani komentatorzy i popularyzatorzy.
Kategoria więc dziennikarzy dokumentalistów nie musiałaby być
wcale — a nawet przeciwnie, nie mogłaby być — kategorią dzienni
karzy nie piszących. Stawiałoby to również nowe wymagania przed
studiami dziennikarskimi, na które należałoby przyjmować (i to ce-
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Iowo) młodych ludzi z wykształceniem dokumentalisty. A skoro nowe
kwalifikacje — niezbędne byłoby włączenie dziennikarzy dokumen
talistów do siatki płac dziennikarskich. Pozostali pracownicy archi
wum — to n a u k o w c y d o k u m e n t a l i ś c i czuwający nad
poprawnością rozbudowy hasłownika oraz opracowujący streszcze
nia i referaty. Personel uzupełniają pracownicy techniczni, wycina
jący, naklejający, sporządzający mikrofilmy itp.
Jeśli więc mamy poważnie myśleć o początku pracy archiwistycznej w Polsce,.natychmiast należałoby zatrudnić przynajmniej 3 oso
by: przyszłego kierownika naukowego, autora hasłownika i zasad
dokumentowania, organizatora pracy i projektanta organizacji tech
nicznej w archiwum. Powinien to być zespół projektodawców tak
w zakresie teorii, jak i technologii, pracujący również nad przebu
dową istniejących zbiorów i jeśli się to okaże potrzebne — konsul
tujący z architektem budującym lub adaptującym wnętrze dla przy
szłego archiwum.
7. Zakończenie
Treść niniejszej publikacji — to dziś jeszcze marzenie. Jak marze
nie nie ma ani realnych podstaw, ani realnych granic. I jak marzenie,
ma przede wszystkim umocnić potrzebę posiadania czegoś — być
może nieuchwytnego, ale już niezbędnego.
Dla opracowania szczegółowego projektu działania w tym zakre
sie, każdy z przedstawionych tu zaledwie problemów wymaga od
dzielnego omówienia. Przy czym w sposób oczywisty całkowicie
pominęłam wyposażenie techniczne potrącając o nie jedynie o tyle,
o ile warunkuje ono istotę archiwum. Nie było tu więc mowy o ko
nieczności wyposażenia pomieszczeń w lekkie, plastikowe regały
umocowane na łożyskach kulkowych, wypełniające zwarcie kuba
turę pomieszczenia z pustym jednym miejscem, które pozwala na
ich przesuwanie tak, jak przesuwa się książki na półce, jeśli brak
na niej jednej. Nie było też mowy o czytnikach, computerach i tym
podobnych urządzeniach, o których pisać mogą już jedynie fachowcy.
Nie omawiam też oczywistości, tzn. nie rozwodzę się nad tym, że
prócz centralnego ogniwa archiwum, które stanowi zbiór wycinków,
należy je również wyposażyć w komplet słowników, encyklopedii,
roczników itp. literatury o charakterze przewodnikowym, której
zestaw powinno każdego roku aktualizować archiwum centralne
i sugerować uzupełniający zakup podległym sobie placówkom. Nie
chcę też nawet przyznawać się do tego, że widziałam niejedno pol
skie archiwum prasowe, którego centralną część stanowi księgozbiór
np. beletrystyczny. Są to już bowiem anachronizmy tak wielkie, że
nie wypada nawet z nimi polemizować.
Pytanie, czy archiwum centralne powinno mieć zestaw fotografii
i ilustracji — pozostawiam bez odpowiedzi. Być może wystarczy, aby
zasoby te gromadziły jedynie podręczne archiwa redakcyjne, po
rządkując je wg tego samego hasłownika, co wycinki — tyle tylko,
że znacznie uproszczonego, bo pomijającego wszystkie pojęcia ab
strakcyjne.
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Nasze zadanie — to znaczy ludzi parających się nauką o prasie —
zostanie wypełnione, jeśli potrafimy zaszczepić potrzebę zorganizo
wania w Polsce nowoczesnego archiwum i przekonać przyszłych
użytkowników, że bez wzbogacenia warsztatu dziennikarskiego nie
można mówić o nowoczesnej, szybkiej i pełnej informacji.

ANEKS
PROJEKT
OGÓLNYCH ZASAD BUDOWY HASŁOWNIKA
SŁUŻĄCEGO UPORZĄDKOWANIU WYCINKÓW
W ARCHIWUM PRASOWYM
I. PRZYRODA
Kosmos
Planety
Ziemia
Morza
Kontynenty
Flora
Fauna
Klimat
Żywioły
itp.
II. BIOGRAFIE
Biografia ścisła
Kariera
Życie rodzinne
Działanie społeczne
Przemówienia
Dzieła
U w a g a : układ
alfabetyczny
bez
względu na przynależność
państwową.
System ten
ułatwi wyszukanie nazwi
ska osoby, której przyna
leżność państwowa
jest
nieznana.
III. SPOŁECZEŃSTWO na:
Globie ziemskim, w
Częściach świata, w
Państwach.

U w a g a : wszystko w układzie alfa
betycznym. Ponadto każdy
z wymienionych działów
ma identyczną, następującą
klasyfikację:
2) Problemy gospodarki
A. Ogólne problemy gospodarki
i usług. Zarządzanie i planowa
nie, dochód narodowy, finanse,
obieg pieniądza, stosunki wła
snościowe
B. Produkcja materialna w ujęciu
producenta i inwestora
С Produkcja materialna w ujęciu
konsumenta. Handel, usługi na
rzecz ludności itp.
D. Zatrudnienie. Płace, budżety ro
dzinne, spożycie
2) Usługi

socjalne

A. Lecznictwo
B. Ubezpieczenia społeczne, żłobki
itp.
3) Usługi
A.
B.
С
D.
E.

niematerialne

Nauka
Kultura i sztuka
Wychowanie i oświata
Ideologia
Środki masowej informacji
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4) Polityka i pokrewne
A. Działalność i organizacja rzą
dów, sejmów, rad, przedstawi
cielstw państwowych, wspólnot
państwowych
B. Działalność i organizacja partii
komunistycznych
С Działalność i organizacja partii
i stowarzyszeń
politycznych,
grup nacisku, obozów politycz
nych
D. Kategorie socjalne i zawodowe
E. Działania wojenne, pozostałości
wojny, ruchy rewolucyjne zbroj
ne, akty terroru
F. Represyjny aparat państwowy.
Policja, sądy, więziennictwo,
wojsko
5) Obyczajowość i prawo
A. Życie religijne
B. Zachowanie grup, społeczeństw
itp.
С Moda
D. Stowarzyszenia niepolityczne
E. Systemy prawne
6) Sport i turystyka
A. Sport wyczynowy
B. Turystyka, krajoznawstwo
С Wczasy, wypoczynek
7) Wypadki,

zbrodnie

itp.

8) Inne
Wprowadzona symbolika ma charak
ter jedynie porządkujący. W przyszłym
hasłowniku powinna ona wyglądać
inaczej, tzn. powinna być opracowana
wg symboliki dziesiętnej.
IV. POJĘCIA, SLOGANY I ZWROTY
POWSTAJĄCE SPONTANICZNIE
A ODGRYWAJĄCE ROLĘ SPO
ŁECZNĄ I POLITYCZNĄ
Np.
Alienacja
Bananowcy
Bumelanctwo
Bikiniars two
Ciemniaki
Dolce vita
6 — Zeszyty Prasoznawcze
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Eskalacja
Październik (polski)
Rewolucja kulturalna
Stachanowcy
Technokraci a
Wapniaki
Marcowe wypadki
Zaangażowanie
itp.
U w a g a : Wszystkie wymienione w
dziale III kategorie wyma
gają szczegółowego uzupeł
nienia
wg
następującej
przykładowej zasady:
III/3/A
Astronautyka
Biologia
Chemia
Demografia
Etyka
Filozofia ścisła
Geografia gospodarcza
Geografia polityczna
Historia powszechna
Historia literatury
Językoznawstwo
Naukoznawstwo
Onkologia
Pediatria
Socjologia
Zootechnika
itp.
Nauka według
instytucji:
Biblioteki narodowe
Biblioteki publiczne
Komitet Nauki i Techniki
Muzeum narodowe
Muzeum etnograficzne
Muzeum regionalne
Instytut Budownictwa Mieszkanio
wego
Instytut Energetyki
Instytut Handlu Wewnętrznego
Instytut Łączności
PAN
Politechnika gdańska
Politechnika poznańska
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Łódzki
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Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Ka
towicach
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w So
pocie
itp.
III/4/D
Chłopi
Chłopo-robotnicy
Drobnomieszczaństwo
Duchowieństwo
Inteligencja
Rzemieślnicy
Technicy
Urzędnicy
itp.
III/5/B
Boże Narodzenie
Czyny Społeczne
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Dzień Matki
Dzień Lasu
Dzień Kolejarza
Festiwale
Juvenalia
Kampania przedzjazdowa
Pochody
Weekend
Współzawodnictwo pracy
itp.
III/5/D
Polski Związek Filatelistów
Związek Opieki nad Zwierzętami
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CZYTELNICTWO PRASY
WŚRÓD STUDENTÓW ZAOCZNYCH
WYŻSZYCH UCZELNI ROLNICZYCH
Wstęp
Oddziaływanie źródeł informacji na ludzkie zachowanie jest od paru dzie
siątków lat przedmiotem szczególnego zainteresowania socjologów. Asumpt do
badań na ten temat stanowił szybki rozwój nowych środków masowego komu
nikowania, takich jak radio, a następnie telewizja oraz znaczne upowszechnie
nie prasy i filmu. Poważną rolę odegrała tu również teoria informacji, pod
wpływem której zaczęto stosować swoistą terminologię do opisu badanych zja
wisk: „nadawca", „odbiorca", „kanały" itd. Chociaż na pozór może się to wy
dawać paradoksalne, jednakże faktem jest, że właśnie wyniki studiów nad środ
kami masowego komunikowania rzuciły najwięcej światła na rolę i charakter
najdawniejszego środka porozumiewania się, a mianowicie wpływu osobistego.1)
Liczne prace dotyczące funkcjonowania poszczególnych źródeł czy też kanałów
informacji powstawały w obrębie socjologii masowego komunikowania, a także
w nurcie badań nad dyfuzją innowacji. 2 ) W tej dziedzinie cennym dorobkiem
wyróżniają się zwłaszcza socjologia wsi i socjologia medycyny. Ostatnie lata
przyniosły znaczny rozwój zainteresowań upowszechnieniem nauki. Zagadnie
nia z tego zakresu stają się przedmiotem coraz liczniejszych studiów.3) Badanie,
o którym będzie mowa w niniejszym artykule, miało m. in. na celu zebranie
pewnych danych pod kątem tych zagadnień.
Uzyskany materiał dotyczy roli poszczególnych źródeł informacji z punktu
widzenia dokształcania zawodowego. W sposób bardziej szczegółowy potraktoł
) Por. J. K u b i n : Rola prasy, radia i telewizji. Kraków 1963. Zob. także: E. K a t z,
P. F. L a z a r s f e l d : Personal Influence. Glencoe 1955.
*) E. M. R o g e r s : Diffusion of Innovations. New York 1962.
*)B. S u c h o d o l s k i : Problemy upowszechnienia nauki w epoce współczesnej.
Nauka Polska 1962 nr l.
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wano korzystanie z prasy. Zebrane dane nie ograniczają się przy tym do cza
sopism fachowych: pozwalają one również na pewne ogólniejsze rozeznanie
w zasięgu czytelnictwa prasy wśród przedstawicieli zbadanej zbiorowości.
Rozważania nasze opierają się na wynikach ankiety, przeprowadzonej wiosną
1965 r. przez Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym
wśród słuchaczy studiów zaocznych wszystkich siedmiu wyższych uczelni rol
niczych w Polsce.4) Podstawową techniką badawczą była ankieta pocztowa (po
przedzona wywiadami o charakterze pilotażowym), której kwestionariusze
w liczbie 3373 skierowano do wszystkich osób studiujących zaocznie na wspo
mnianych uczelniach w roku akademickim 1964/1965. Wypełnione kwestiona
riusze nadeszły od 1422 osób, co stanowi 42,2fl/o całej zbiorowości. Jak wykazała
analiza danych, struktura grupy odpowiadającej na ankietę nie różni się w spo
sób istotny pod względem podstawowych cech społeczno-demograficznych od
struktury ogółu studiujących zaocznie na wyższych uczelniach rolniczych.')
Zebrany materiał można zatem uznać za reprezentatywny. Należy jeszcze dodać,
że kierując się względami metodologicznymi, połowę studentów proszono o po
danie imienia i nazwiska, do pozostałych zaś wysłano kwestionariusze o cha
rakterze anonimowym. Zabieg ten miał pozwolić na ustalenie, czy stopień jaw
ności ankiety wpływa na różnice w wypowiedziach badanych.
Rolo prasy jako źródła informacji

zawodowej

Głównym zadaniem studiów dla pracujących jest funkcja dokształcania osób
już zawodowo czynnych, dalsze podnoszenie ich kwalifikacji. Nabiera to szcze
gólnego znaczenia w dobie obecnej, gdy szybki postęp nauki narzuca potrzebę
nieustannego aktualizowania wiedzy fachowej.6) Czy zajęcia kursowe na uczelni
w postaci wykładów i ćwiczeń oraz lektura zaleconych książek — wyczerpują
zasób źródeł, z których korzystają studenci pracujący? Z góry można było prze
widzieć, że tak nie jest, gdyż bardziej teoretyczne podejście charakteryzujące
uczelnię wyższą nie od razu i nie w pełni zaspokaja bezpośrednie potrzeby
praktyki. Jak jednak ustalić względną rolę różnych źródeł informacji z tego
punktu widzenia? Jakie miejsce wśród tych źródeł przypada prasie? Aby na
świetlić — choćby orientacyjnie — ten problem, sięgnijmy do wyników jednego
z pytań naszej ankiety, które brzmiało następująco: „Czy któreś z podanych
obok źródeł dostarczają Panu (i) informacji przydatnych w Pana (i) pracy za
wodowej?" W tabeli 1 przedstawiamy, jak kształtują się odpowiedzi.
Pierwsze dwie lokaty uzyskały — jak widać — książki oraz studia czyli za
jęcia kursowe, co jest rzeczą naturalną skoro mamy do czynienia ze zbioro
wością studencką. Na podkreślenie natomiast zasługuje fakt, że spośród pozo
stałych źródeł pierwszym co do częstości wymieniania jest p r a s a . Wykazuje
ona przewagę nad trzema „odmianami" kanałów informacji, jakimi są: a) kon
takt osobisty („rozmowy z ludźmi"), b) tzw. grupowe środki upowszechniania
wiedzy, do jakich zaliczają się „kursy i szkolenia" oraz c) pozostałe masowe
środki komunikowania, tj. radio i telewizja. Co więcej, w przypadku owych
*) Są to: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły
Rolnicze w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.
5
) Bliższe dane na ten temat zawiera opracowanie M. J a s t r z ą b - M r o z i c k i e j
i W. M a k a r c z y k a : Zaoczne studia rolnicze w opinii słuchaczy (w serii: Raporty
z badań MZBSzW). Warszawa 1968.
') B. S u c h o d o l s k i : Op. cit. s. 8.
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Tabela 1: Korzystanie ze źródeł informacji (w

procentach)

Rodzaj źródła

Książki
Studia
Prasa
Rozmowy z ludźmi
Kursy i szkolenia
Telewizja
Radio
Inne b)
Brak odpowiedzi

Częstość wy
mieniania a )
(1O0%> = 1422)
84,7
77,4
64,3
53,4
34,3
31,0
30,4
10,1
ЗД

a) Odpowiadający mogli wymienić wszystkie źródła,
z których korzystają, toteż suma odpowiedzi znacznie
przekracza 100°/«.
b) Ta kategoria obejmuje odpowiedzi wolne, wykra
czające poza listę źródeł zamieszczoną w kwestionariu
szu. Najczęściej są to odpowiedzi w rodzaju: „własne
doświadczenie", „obserwacja innych".

środków grupowych i masowych — przewaga prasy jest — jak wskazują różnice
procentowe — bardzo zdecydowana.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę na zagadnienie rzetelności przed
stawionych danych. Otóż można przytoczyć dwa argumenty, które pod tym
względem przemawiają na korzyść zebranego materiału.
1. Badania odbywały się pod firmą Międzyuczelnianego Zakładu Badań nad
Szkolnictwem Wyższym. Gdyby więc założyć, że niektórzy ankietowani kierują
się w pewnej mierze swoistą „kurtuazją" wobec instytucji badającej, to musia
łaby się ona odnosić w tym przypadku do szkolnictwa wyższego. A zatem
z pewną rezerwą można by potraktować raczej dane dotyczące studiów jako
źródła informacji przydatnego w pracy zawodowej, natomiast „podejrzenie''
takie nie podważałoby wiarygodności odpowiedzi, w których wymienia się
prasę.
2. Można przypuszczać, że pytanie dotyczące korzystania ze źródeł informacji
jest jednym z tych, które wywołują u ludzi tendencję do udzielania odpowiedzi
„zawyżonych". Jeśli tak jest, to najprawdopodobniej powinno to wystąpić
w ankietach imiennych. (Było ich 818; reszta zaś — 604 — miała, jak już wspo
mniano, charakter anonimowy.) Otóż, jak wykazała odpowiednia, analiza na
szego materiału, anonimowość nie wpływa w sposób jednoznaczny na kształto
wanie się zależności. Jedne źródła informacji uznane za przydatne w pracy
zawodowej są nieco częściej wymieniane w ankietach imiennych (książki, stu
dia, prasa, rozmowy z ludźmi 7 ), inne zaś — w anonimowych (kursy i szkolenia,
telewizja, radio). Ponadto jedyną zależność istotną statystycznie (zresztą słabą)
stwierdzono w stosunku do książek. Prasę wymieniano w 65,2% ankiet imien7
) Ten rodzaj źródła informacji jest zapewne najbardziej nieokreślony. Może on m. in.
obejmować kontakt z osobami niekompetentnymi. Większa częstość wyboru tego źródła
mogłaby wskazywać na mniejsze wyrobienie. W tym przypadku jednak występuje ono
obok źródeł najbardziej kompetentnych (książki, studia, prasa).
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nych i w 63,2% — anonimowych, a zatem brak tutaj zależności istotnej (co
odnosi się zresztą i do pozostałych źródeł).
Rozważmy obecnie, jaki wpływ na częstość wymieniania przez studentów
prasy jako źródła informacji wywiera kierunek studiów. Zależność można było
prześledzić tylko w zakresie kwestionariuszy imiennych. 8 ) Z uwagi na rozdrob
nienie kategorii, zestawimy tu tylko studentów najliczniej obsadzonego kie
runku, tj. rolniczego, z potraktowaną łącznie grupą pozostałych.9) Różnica jest
wyraźna: wśród słuchaczy kierunku rolniczego jest 70,2% wymieniających pra
sę, wśród pozostałych — tylko 51,0%.
Z kolei zanalizujmy, jak różnicuje się korzystanie z prasy w innym prze
kroju, a mianowicie w zależności od rodzaju wykonywanej pracy zawodowej.
Problem ten ilustruje tabela 2.
Tabela 2: Zależność między korzystaniem z prasy a kategorią zawodową
do której należą studenci zaoczni

60

105

36

21

80,3 78,4 77,3 76,7

59

laboranci

88

leśnicy

pracownicy
przetwórstwa

agronomowie

pracownicy
aparatu skupu

81,7

51

służba
zootechniczna

Procent
korzystają
cych z prasy

178

kierów, gosp.
uspołecznionej

60

zawodowa

służba ochrony
roślin

Liczba respon
dentów

nauczyciele a'

rolnicy
indywidualni

Kategoria

58

72,4 66,7 61,9 59,3 43,1

će
en

o
N

O

a

700

56,3

a) Głównie w szkołach rolniczych
b) Głównie urzędnicy

Podobnie, jak przytoczone poprzednio dane dotyczące kierunku studiów, rów
nież i odsetki zademonstrowane w tabeli 2 zdają się świadczyć o pewnej dość
wyraźnie zaznaczającej się prawidłowości. Mianowicie korzystanie z prasy
występuje częściej u tych respondentów, którzy mają ściślejszy związek z rol
nictwem czy to w sensie kierowania produkcją lub uczestniczenia w niej —
jako rolnicy indywidualni, kierownicy gospodarstw uspołecznionych 10 ) i pra
cownicy służby ochrony roślin, czy też na odcinku upowszechniania wiedzy rol
niczej — jako nauczyciele w szkołach rolniczych lub SPR oraz agronomowie.
Nieco dalszą lokatę zajmują pracownicy aparatu skupu produktów rolnych,
a już z częstością niższą od przeciętnej wymieniają prasę jako źródło infor
macji fachowej przedstawiciele działów luźniej z rolnictwem związanych lub
w ogóle odrębnych: pracownicy przetwórstwa rolno-spożywczego, leśnicy, grupa
„pozostałych", wśród których przeważają urzędnicy i wreszcie laboranci.
!
) Tylko w przypadku kwestionariuszy podpisanych można było ustalić, na jakim kie
runku studiują badani.
') Należą do nich: leśnictwo, technologia drewna, rybactwo, melioracje wodne, mle
czarstwo i ogrodnictwo.
") Dyrektorzy PGR, kierownicy państwowych ferm drobiu, zwierząt futerkowych itp.
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Zwraca ponadto uwagę fakt, że najwyższy odsetek korzystających z prasy
jest wśród tych studentów, którzy są zarazem rolnikami indywidualnymi (po
łowa z nich to gospodarze, a połowa to pomagający członkowie rodzin). Zagad
nienie roli, jaką dla tej grupy społeczno-zawodowej odgrywają poszczególne
źródła informacji, było przedmiotem szeregu badań prowadzonych przy użyciu
różnych metod i technik. 11 ) Dlatego też interesująca wydaje się konfrontacja
niektórych wyników uzyskanych w różnego rodzaju studiach na ten temat.
Mamy tu w szczególności na myśli porównanie względnej roli prasy i radia
jako form dokształcania zawodowego rolników. Tabela 3 stanowi zestawienie
odpowiednich danych, pochodzących z referowanej tu ankiety oraz z dwóch
innych badań. 12 )
Tabela 3: Porównanie roli prasy i radia jako źródła wiedzy rolniczej
na podstawie kilku badań
Rok badań

1964

1962

1965

Metoda

Badania
gowe

Badania monograficzno-ankietowe

Ankieta pocztowa

Placówka badawcza

Ośrodek Badania Ośrodek Badań
Opinii Publicznej Prasoznawczych
i Zakład Socjolo
gii Wsi (FiS PAN)

Międzyuczelniany
Zakład Badań
nad Szkolnic
twem Wyższym

Typ zbiorowości
rolników

Reprezentacja
ogólnopolska
rolników
indywidualnych

pollin-

Społe<:zność
wie ska
trady
nowo
cyjna
czesna

Rolnicy studiu
jący zaocznie

Liczba responden
tów

1410

142

144

60

Źródło informacji (°/o)
prasa
radio

34,7
25,2

11,3
12,7

66,7
72,9

81,7
51,7

Analiza wyników przedstawionych w tabeli 3 pozwala sformułować następu
jące spostrzeżenia:
1. W miarę, jak przechodzimy od społeczności wiejskiej tradycyjnej i zaco
fanej pod względem rolniczym, przez zbiorowość reprezentującą przeciętny
poziom rolników w kraju, a następnie społeczność wiejską nowoczesną o rol
nictwie rozwiniętym, aż do grupy rolników studiujących zaocznie — wzrasta
silnie odsetek korzystających z prasy, a częściowo również radia.
u
) Por. np. B. G a ł ę s k i : Informacja i postęp w rolnictwie chłopskim. Życie Gospo
darcze 1964 nr 38 i 39; 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 : Publiczność
prasowa w społeczności wiejskiej. Zeszyty Prasoznawcze 1965 nr 4; W. M a k a r c z y k :
Prasa jako źródło informacji rolniczej w społeczności wiejskiej. Roczniki Socjologii Wsi
t. 4, 1966.
") W kwestionariuszach OBOP z 1962 r. oraz ОВР-PAN z 1964 r. zapytywano badanych,
w jaki sposób uzupełniają swą wiedzę rolniczą. Odpowiedzi skodyfikowano, ujmując je
w kategorie źródeł informacji.
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2. W przypadku typowych zbiorowości rolników (badania z 1962 i 1964 г.),
charakteryzujących się nikłym odsetkiem osób ze średnim choćby wykształce
niem rolniczym, proporcje korzystających z radia i prasy są bardzo zbliżone
(z przewagą jednego lub drugiego z tych źródeł). Tymczasem w obrębie oso
bliwej kategorii rolników indywidualnych, a mianowicie — nabywających wy
kształcenie zawodowe na poziomie studiów wyższych, przewaga prasy nad
radiem jest bardzo znaczna.13)
Z punktu widzenia niniejszych rozważań jednym z istotnych zagadnień jest
również d y n a m i k a korzystania z poszczególnych źródeł. Jak wykazała ana
liza danych, przeprowadzona pod tym kątem, w miarę upływu lat studiów
wzrasta odsetek wymieniających jako źródła informacji — książki, studia i pra
sę, nie wykazuje zmian proporcja korzystających z telewizji, maleje zaś procent
tych, którzy wymieniają radio, kursy i szkolenia (czyli środki grupowe) oraz
rozmowy z ludźmi (czyli wpływ osobisty). Korzystający z prasy stanowią 63,5%
wśród studentów I roku, a 73,5% — wśród słuchaczy V roku studiów.
Czytelnictwo

poszczególnych

tytułów

i typów

pism

Dotychczasowe rozważania dotyczyły jedynie zastosowań prasy na użytek
zawodowy. Obecnie chcielibyśmy przedstawić pewne dane, które — choćby
w przybliżeniu — charakteryzowałyby zbiorowość zaocznych studentów wyż
szych uczelni rolniczych jako p u b l i c z n o ś ć p r a s o w a . Zastrzegamy się,
że zakres tych danych jest bardzo ograniczony, nie rozporządzamy bowiem
informacjami na temat sposobów zaopatrywania się respondentów w prasę,
jak też co do innych istotnych wskaźników czytelnictwa.
W kwestionariuszu zadano m. in. pytanie: „Jakie gazety i czasopisma Pan (i)
czyta?" Znaczna większość badanych, bo 70,3% odpowiedziała w formie poda
nia tytułów; 22,3% respondentów wymienia część tytułów czytanych, resztę
natomiast określa ogólnie przez rodzaj pism („fachowe", „codzienne" itp.); 5,8%
badanych poprzestaje tylko na tego rodzaju ogólnych określeniach; 0,6% respon
dentów stwierdza, że nie czyta prasy, zaś 1,0% nie udziela odpowiedzi na to
pytanie.
W tabeli 4 przedstawiamy listę tytułów prasowych, których liczba czytelni
ków przekracza 1% uczestników naszej ankiety. Sądzimy, że selekcja taka jest
celowa z punktu widzenia zarysowania obrazu czytelnictwa w obrębie badanej
zbiorowości. Układ tabeli 4 opiera się w zasadzie na systematyce przyjętej
w Katalogu Prasy Polskiej („Ruch" 1963).
Dane odnoszące się do czytelnictwa wspomnianych tytułów, podajemy w ko
relacji z płcią. (Dane te zmniejszone są o 7 kwestionariuszy anonimowych,
w których nie podano płci odpowiadających).
Uwagi

końcowe

Przegląd danych zamieszczonych w tabeli 4 prowadzi do wniosku, że aktyw
ność czytelnicza badanej zbiorowości studentów nie ogranicza się do tytułów
zawodowych. W szczególności zaś wypada zwrócić uwagę na nasilenie czytel
nictwa wśród kobiet. Z jednej strony daje się wprawdzie zaobserwować więk") Telewizja nie stanowiła w badanym okresie poważniejszej konkurencji: wymieniło
ją 20% przedstawicieli tej kategorii.
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Tabela 4: Wykaz tytułów prasowych, których liczba czytelników przekracza
1% członków badanej zbiorowości w podziale według płci respon(w

procentach)

Tytuł
CZASOPISMA ZAWODOWE
1. Agrochemia
2. Drobiarstwo
3. Gospodarka Rybna
4. Gospodarka Wodna
5. Hasło
Ogrodniczo-Rolnicze
6. Las Polski
7. Mechanizacja
Rolnictwa
8. Międzynarodowe
Czasopismo Rol
nicze
9. Nowe Rolnictwo
10. Ochrona Roślin
11.
Owoce—Warzywa—Kwiaty
12. Plon
13. Poradnik Gospodarski
14. Postępy Nauk Rolniczych
15. Przegląd Drzewny
16. Przegląd Hodowlany
17. Przegląd Mleczarski
18. Przyroda Polska
19. Przysposobienie
Rolnicze
20. Pszczelarstwo
21. Robotnik Rolny
22. Robotnik LttbeZski
23. Sylwan
24. Wiadomości Melioracyjne i Ląkarskie
GAZETY (wybrane tytuły)
1. Chłopska Droga
2. Dziennik Ludowy
3. Glos Pracy
4. Gromada — Rolnik Polski
5. Kurier Polski
6. Sztandar Młodych
7. Trybuna Ludu
8. Zielony Sztandar
9. Życie Warszatuy
CZASOPISMA SPOŁECZNO-KULTU
RALNE
1. Argumenty
2. Kultura
3. Polityka
4. Życie Literackie
MAGAZYNY ILUSTROWANE
1. Dookoła Świata
2. Kulisy
3. Nowa Wieś
4. Panorama
5. Przekrój
6. Radar
CZASOPISMA DLA KOBIET
1. Gospodyni Wiejska
2. Przyjaciółka

Mężczyźni
100% = 1 166

Kobiety
100% = 249

17,9
1,5
2,3
1,9
2,8
9,0
8,4

20,1
2,4
1,6
0,4
4,4
1,2
5,2

0,9
35,0
3,9
4,6
13,4
3,6
3,0
3,4
17,6
2,1
1,3
4,3
1,3
2,9
1,7
2,0

2,0
30,1
5,2
8,0
12,0
1,2
2,8
0,4
15,3
5,2
0,8
6,4
2,4
2,4
2,0
0,4

2,1

0,8

2,1
3,3
1,8
3,5
2,7
2,0
14,3
2,3
2,6

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

2,6
1,9
13,1
0,6

4,8
8,0
19,7
3,6

5,1
8,7
6,7
5,1
24,2
1,3

8,8
13,2
14,5
8,0
43,8
6,0

0,3
1,8

2,0
3,6

90

MATERIAŁY

sze „rozczytanie" mężczyzn w zakresie gazet (na 31 tytułów ogólnopolskich
i wojewódzkich pism w tej grupie — 18 tytułów czytanych jest częściej przez
mężczyzn, wobec 13 tytułów czytanych częściej przez kobiety). Słabiej już za
znacza się przewaga mężczyzn w zakresie prasy fachowej (14 —10), przy czym,
jeśli chodzi np. o pisma z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa, wynika to po
prostu ze struktury demograficznej studiujących na tych kierunkach. Z drugiej
natomiast strony, wyraźna jest przewaga kobiet pod względem czytelnictwa
wszystkich magazynów ilustrowanych oraz — co zasługuje na podkreślenie —
wszystkich czasopism społeczno-kulturalnych.
Można zatem sądzić, że kobiety studiujące zaocznie reprezentują kategorię
o szerszych zainteresowaniach kulturalnych. Jest to zgodne z innymi obserwa
cjami dotyczącymi specyfiki tej grupy. Szereg warunków wpływa na to, że
kobietom trudniej jest studiować zaocznie niż mężczyznom. Stąd mniejsza ich
liczba (lT°/o), a także częściej od mężczyzn reprezentują one aspiracje nie tylko
do dokształcania zawodowego, ale do wyższego cenzusu uzyskiwanego niejako
zastępczo: na studiach zaocznych zamiast na studiach stacjonarnych (mowa
o tym w cytowanym już szerszym opracowaniu — por. przypis 5).
Kończąc prezentację wyników naszego badania, chcielibyśmy podkreślić za
sygnalizowane poprzednio zjawisko wzrostu korzystania z prasy w miarę upły
wu lat studiów. Formułując to ogólnie można skonstatować, że między odby
waniem studiów wyższych a czytelnictwem prasy zachodzi zależność dodatnia.
Jednakże ten wniosek ogólny warto uzupełnić innym istotnym spostrzeżeniem.
Otóż wyniki analizy danych dotyczących kilku najliczniej czytanych tytułów
z zakresu prasy zawodowej — wskazują na istnienie następującej tendencji:
w miarę upływu lat studiów niektóre tytuły tracą część czytelników, inne zaś —
zyskują. I tak do czasopism, które mają większy odsetek czytelników wśród
kończących studia, niż wśród tych, którzy dopiero na nie wstąpili, należą cza
sopisma: Nowe Rolnictwo, Las Polski i Mechanizacja Rolnictwa; Przegląd Ho
dowlany utrzymuje swój „stan posiadania"; natomiast Agrochemia i Plon wy
kazują tendencję do spadku odsetka czytelników. Te dwa ostatnie czasopisma
mają charakter bardziej popularny. Odchodzenie od tego rodzaju pism jest
następstwem wzrastających aspiracji zawodowych i wymagań w dziedzinie
źródeł informacji. Sięga się wówczas po tytuły bardziej wyspecjalizowane, do
jakich należą wcześniej wymienione. Zaobserwowana prawidłowość jest analo
giczna do tej, którą przy omawianiu czytelnictwa prasy na wsi określono ter
minami „substytucja" i „sukcesja". 14 )
Przedstawiony w tym artykule materiał badawczy jest skromnym przyczyn
kiem z dziedziny studiów nad publicznością prasową różnych typów.
u

) 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 : Publiczność prasowa... s. 46-47.
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PIERWSZE KROKI POLSKIEGO RADIA
W dniu 18 sierpnia 1925 roku o godzinie 18.30 minister przemysłu i han
dlu Czesław Klamer podpisał koncesję, na mocy której spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Polskie Radio otrzymała koncesję „na prowadzenie broadcastingu w Polsce". W dwie godziny później wiadomość tę podał do pu
blicznej wiadomości Stanisław Odyniec za pośrednictwem próbnej stacji na
dawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. 1 )
Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 VI1924 „o poczcie, telegrafie i tele
fonie" Polskie Radio zostało uprawnione i zobowiązane do:
1) wybudowania i utrzymania w dobrym stanie własnym kosztem od
powiedniej ilości stacji nadawczych,
2) organizowania własnym kosztem i nakładem stałego zasilania re
pertuaru radiofonicznego odpowiednim materiałem odczytowym
i koncertowym,
3) wypłacania na rzecz Skarbu tytułem opłaty koncesyjnej 20°/o pobie
ranych brutto opłat abonamentowych,
4) zbudowania w terminach przez koncesję przewidzianych dwu radio
stacji nadawczych, przy czym liczba 60 000 abonentów jak też każde
następne 20 000 zobowiązują koncesjonariusza do budowania i uru
chomiania następnej stacji nadawczej.
Koncesjonariusz otrzymał wyłączne prawo do pobierania opłat radiofonicz
nych na terenie całego państwa polskiego.2)
Tekst koncesji nie został ogłoszony w piśmie urzędowym. Opinię publiczną
poinformowano o zasadach koncesji za pośrednictwem wiadomości prasowych
i artykułów publicystycznych.
x
) S. O d y n i e c : Nareszcie dostaniemy radiofon. Przedruk audycji wygło
szonej przed mikrofonem próbnej stacji Polskiego Towarzystwa Radiotech
nicznego w Warszawie. Radioamator nr 15—16/1925.
Próbna stacja fabryki lamp i wytwórni sprzętu radiotechnicznego PTR
istniała od 1II1925 do 14 III 1926 (z przerwami).
2
) B. K a c h e l : Ustrój prawny radiofonii w Polsce. Rad jo nr 20/1927.
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Kim byli ludzie, występujący jako spółka z o. o. Polskie Radio? Ogłaszając
wiadomość o przyznaniu spółce koncesji podano, że na czele tej grupy stoją:
Tadeusz Sułowski, Lepold Skulski, Zygmunt Chamiec, Bolesław Chełmicki,
Władysław Heller i Piotr Drzewiecki. 3 ) Kim byli ci ludzie?
Inżynier elektryk Tadeusz Sułowski przed rokiem 1918 był dyrektorem
łódzkiego oddziału „Polski Siemens", w roku 1918 był współzałożycielem
sp. akc. „Siła i Światło", a następnie jej długoletnim dyrektorem. T. Su
łowski był człowiekiem powszechnie znanym i szanowanym, o licznych po
wiązaniach w sferach gospodarczych nie tylko polskich, ale i zagranicznych. 4 )
Inżynier chemik Leopold Skulski był działaczem społecznym („Sokół")
i politycznym, założycielem Zjednoczenia Narodowego, później wiceprezesem
PSL Piast. W latach 1916—19 był prezydentem m. Łodzi, następnie posłem
na Sejm Ustawodawczy oraz premierem (13X111919 — 9 VI1920), wreszcie
ministrem spraw wewnętrznych (1920—21). Był człowiekiem ustosunkowanym
w sferach politycznych i rządowych. 5 )
Dr Zygmunt Chamiec był z wykształcenia lekarzem, lecz nigdy w tym za
wodzie nie praktykował poświęcając się działalności w świecie finansów, zaj
mując odpowiedzialne stanowiska w Polskiej Kasie Kredytowo-Pożyczkowej,
a następnie w Banku Handlowym. Był człowiekiem bardzo rzutkim i ener
gicznym.6)
Inżynier elektryk Władysław Heller był jednym z najlepszych polskich
specjalistów radiotechnicznych, który po studiach na politechnice w Dreźnie
odbył praktykę w poważnej niemieckiej firmie radiotechnicznej „Dr. Erich
Huth". Następnie był organizatorem jednej z pierwszych w Polsce firm ra
diotechnicznych „Farad" w Warszawie; weszła ona później w skład „Polskie
go Towarzystwa Radiotechnicznego" S. A. Inż. Heller był dyrektorem tech
nicznym PTR, skąd przeszedł do Polskiego Radia.7)
Piotr Stanisław Drzewiecki zwany seniorem polskich techników, ukończył
w 1888 roku Instytut Technologiczny w Petersburgu. Postać powszechnie
znana i szanowana. Był pierwszym prezydentem m. st. Warszawy w Polsce
niepodległej, prezesem Stowarzyszenia Techników (1917—21). Ogromnie ruch
liwy na polu przemysłowym i handlowym, był prezesem, członkiem rad
i zarządów wielu zakładów i spółek, współzałożycielem poważnej firmy
РТЕ — Polskie Towarzystwo Elektryczne. Ponadto był pionierem naukowej
organizacji w naszym kraju. 8 )
3

) S. O d y n i e c : Op. cit.
) Cz. M a d a j c z y k : Spory o elektryfikację Polski. Najnowsze Dzieje
Polski (1914—1939) tom V, Wf-wa 1962, s.158 oraz relacja ustna mgra J. Regul
skiego złożona autorowi. Nie należy mylić z innym Tadeuszem Sułowskim,
znanym bonviveurem, nieuchwytnym dłużnikiem i... brydżowym partnerem
Rydza-Smigłego.
5
) Ur. 15X11878. Studiował farmację na UW i chemię w Karlsruhe. Por.:
Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938, s. 673.
6
) Podpis jego jako kasjera figurował na banknotach Polskiej Kasy Kre
dytowo-Pożyczkowej.
Bank Handlowy był najpotężniejszym bankiem w Polsce przedwojennej
i — oo należy podkreślić — znajdował się całkowicie w rękach polskich. Por.:
Kapitały obce w Polsce. Materiały i dokumenty. Opr. Z. Landau i J. Toma
szewski. Warszawa 1964, s. 14.
"•) Ur. 21X1890 w Krakowie. Por.: Czy wiesz kto to jest? (Op. cit.).
8
) Ur. 29 V1865 w Warszawie. Por.: j.w.
4
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Bolesław Chełmicki był dyrektorem Państwowej Wytwórni Aparatów Te
legraficznych i Telefonicznych, którą rząd wniósł zamiast gotówki jako ekwi
walent 40°/о akcji Polskiego Radia.
Spośród wymienionych jedynie Władysław Heller był związany ściśle z ra
diotechniką i radiem, a także z grupą pionierów radiofonii w Polsce, sku
pionych wokół stacji PTR. Inż. T. Sułowski miał już luźniejsze kontakty,
głównie przez Stow. Elektryków Polskich, choć należy również przypomnieć,
że w lokalu tow. „Siła i Światło" odbyło się zebranie założycielskie „Zrze
szenia Przedsiębiorstw Radiotechnicznych w Polsce". Piotr Drzewiecki był
uczestnikiem pamiętnego zebrania 2411924 Stow. Elektryków i Stow. Radio
techników Polskich poświęconego sprawom rozwoju radiofonii w Polsce
i ustawie radiowej. Reszta założycieli nie brała udziału ani w ruchu radio
amatorskim, ani nie była związana z radiotechnicznym środowiskiem nauko
wym, wojskowym lub przemysłowym.
Co spowodowało, że właśnie sp. z o. o. Polskie Radio otrzymała koncesję
na radiofonię w Polsce? Poza wymienionymi z nazwiska założycielami, orga
nizatorem spółki był wielki, potężny koncern „Siła i Światło". Dla zrozu
mienia sytuacji należy powiedzieć parę słów o tym koncernie i jego sposo
bach działania.
„Siła i Światło" była pierwszą spółką akcyjną, powstałą w niepodległej
Polsce. Akt jej utworzenia podpisany został w dniu 5 XII 1918 r. w obecności
ówczesnego ministra przemysłu i handlu inż. J. Iwanowskiego. Jednym ze
współzałożycieli spółki był inż. T. Sułowski, późniejszy wieloletni dyrektor
naczelny przedsiębiorstwa. „Siła i Światło" zwana „zgrupowaniem elektryfi
kacyjnym" opierała się na kapitałach polskich i w szybkim tempie stała się
poftężnym koncernem, któremu podlegało 15 przedsiębiorstw — elektrownie,
elektryczne koleje dojazdowe, tramwaje, przedsiębiorstwa sieci elektrycznych,
fabryka kabli itp. Koncern prowadził niezmiernie zręczną politykę, organi
zując lub przejmując różne przedsiębiorstwa, w których zatrzymywał dla sie
bie 30—50'a/o akcji, co zapewniało „SiS" decydujący wpływ przy zachowaniu
znacznej niezależności i własnej osobowości prawnej podległych przedsię
biorstw.
W końcu roku 1923, najprawdopodobniej w grudniu — jak pisze jeden
z dyrektorów „SiS" mgr Janusz Regulski: „Z inicjatywy „SiŚ" i pod jej
auspicjami powstała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Polskie Radio.
Założycielami była grupa osób z kierownictwa „SiS" z inżynierem T. Sułowskim na czele, a pierwszym dyrektorem został Zygmunt Chamiec. Pierwsze
poczynania tej tak ważnej instytucji, jak starania o koncesję, pertraktacje
z Towarzystwem Marconi, kierownictwo budowy prowizorycznej stacji na
dawczej, miały miejsce w lokalu „SiS". Następnie Polskie Radio stało się
spółką akcyjną i zostało przejęte przez Państwo. Pomimo że przedsiębiorstwo
to pod względem finansowym nie miało w działalności „SiS" większego
znaczenia, istotnym jest stwierdzenie dla historii roli „SiS" w jego po
wstaniu". 9 )
*)'J. R e g u l s k i : Historia zgrupowania elektryfikacyjnego Spółka Akcyj
na „Siła i Światło" w Warszawie 1918—1944. Warszawa 1963, s. 59. Praca
w maszynopisie dla NOT; por. także: SA „Force et Lumière". Rapport pour
le neuvième exercice social du 1-er. juillet 1927 au 30 juin 1928. Bruxelles
s. 43; także: Kapitały obce w Polsce (op. cit.), s. 423.
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Nie zachowały się żadne dokumenty, dotyczące szczegółów powstania
i działalności sp. z o. o. Polskie Radio między trudną do dokładnego usta
lenia datą powstania a 18 VIII 1925 г., kiedy to otrzymała koncesję, dla zdo
bycia której spółka została zawiązana. Według ustnej relacji J. Regulskiego
z pomysłem tym zwrócił się jesienią 1923 r. Zygmunt Chamiec, w tym czasie
pracownik Banku Handlowego — do dyrekcji „SIS", a personalnie do T. Sułowskiego, który życzliwie ustosunkował się do sprawy. Spółka została zawią
zana jako jedno z przedsiębiorstw koncernu, co z miejsca stawiało ją w czo
łówce przedsiębiorstw, starających się o koncesję, gdy w lecie 1924 r. złożyła
swoją ofertę. W rok później Polskie Radio otrzymało koncesję na eksploata
cję radiofonii w Polsce.
Nasuwa się pytanie, dlaczego koncesja nie przypadła w udziale Polskiemu
Towarzystwu Radiotechnicznemu PTR, jednemu z najstarszych przedsię
biorstw radiotechnicznych w kraju, które ponadto dysponowało własną stacją
nadawczą i które położyło wielkie zasługi dla radiofonii w Polsce, nadając
własnym kosztem program. PTR był jednym z 10 ubiegających się o koncesję
oferentów i najpoważniejszym kontrpartnerem Polskiego Radia. Udzielenie
koncesji PTR-owi z pewnością przyspieszyłoby uruchomienie stałego pro
gramu o co najmniej pół roku.
Decydującym motywem był fakt, że PTR w 2/3 należał do potężnych kon
cernów zagranicznych „Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd." i „Société
Française Radioéléctrique". Oddanie koncesji przedsiębiorstwu tak silnie opa
nowanemu przez obcy kapitał uzależniłoby polską radiofonię od wpływów
obcych. Porównanie ze spółką „Siła i Światło" wypadało pod tym względem
zdecydowanie na korzyść tej ostatniej. Należy również podkreślić, że „SiS"
była koncernem znacznie potężniejszym, opartym na mocniejszych podsta
wach finansowych, a przez to dającym pełniejsze gwarancje wywiązania się
z obowiązków koncesyjnych. Bankructwo PTR w roku 1928 i powstanie
w jego miejsce „Polskich Zakładów Marconi" potwierdza tak słabość ekono
miczną PTR, jak i jego uzależnienie od obcych firm radiotechnicznych.
Niemałą rolę odgrywały także powiązania personalne założycieli spółki
Polskie Radio i patronującej jej spółki „SiS" z ówczesnymi sferami rządo
wymi, łącznie z ministrem przemysłu i handlu — Cz. Klarnerem. 10 )
Tak więc w sierpniu 1925 roku powstała w Polsce sytuacja, w której
istniał koncesjonariusz, który poza koncesją nie dysponował ani stacją, ani
lokalem, ani nawet (z wyjątkiem inż. Hellera) zespołem specjalistów. Obok
istniało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dysponujące radiostacją, roz
głośnią oraz zespołem specjalistów technicznych. Ze stacją związany był ze
spół działaczy społecznych, skupionych wokół pisma Radioamator, posiada
jący już pewne doświadczenie programowe i b. dobrze rokujący na przy
szłość. Ten paradoks zaciążył w ujemny sposób na początkach polskiej ra
diofonii.
W roku 1925 działalność koncesjonariusza ograniczyła się do udzielenia
zezwolenia i pewnej subwencji Centralnemu Komitetowi Polskich Zrzeszeń
Radiotechnicznych (organizacji społecznej) na prowadzenie programu prób
nego. Spółka Polskie Radio żyła życiem utajonym. W listopadzie 1925 r. Ma
ria Zyżemska została zaangażowana na pierwszego i... jedynego urzędnika
ie

) Relacje inż. R. R u d n i e w s k i e g o , mgra J. R e g u l s k i e g o
W. R a b ę c k i e g o złożone autorowi.

i inż.
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Polskiego Radia. Zalążek instytucji mieścił się w jednym małym pokoiku
w filii Banku Handlowego.11) Przewidywany początkowo na grudzień termin
uruchomienia własnej stacji i programu nie został dotrzymany.12) Dopiero
na początku 1926 r. prasa podała wiadomość, że Polskie Radio znalazło lokal
na 2 piętrze Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego na Kredytowej z wej
ściem od Mazowieckiej. Projektantem i kierownikiem artystycznym budowy
studia został art. malarz A. Pronaszko. Stacja nadawcza mieścić się miała
w zakładach PTR przy ul. Narbutta 29.13)
W marcu 1926 prace techniczne związane z instalowaniem stacji nadaw
czej były tak zaawansowane, że próbna stacja nadawcza PTR musiała szyb
ciej niż to było początkowo przewidziane zakończyć swoją działalność. Stacja
nadała swój ostatni program w niedzielę 14 marca, a w czwartek 18 marca
rozpoczęły się próby aparatury emisyjnej nowej stacji. Ponieważ wykorzysty
wała ona antenę starej, nie można było prowadzić prób równolegle. Zanim
jednak stacja PTR zakończyła swoją działalność — w nowej rozgłośni przy
ul. Kredytowej urządzono studio i amplifikatornię oraz przeprowadzono próby
mikrofonów i urządzeń, które wypadły dobrze. W czwartek 18 marca rozpo
częły się próby aparatury emisyjnej.14) W początkach kwietnia próby progra
mowe były już na ukończeniu. Prasa zapowiadała, że „zamierzone są pro
dukcje wszystkich typów a więc: orkiestralne, chóralne, solowe oraz recyta
cje. Ze względu na charakter próbny tych produkcji, szczegółowe ich pro
gramy nie mogą być przewidziane z góry. W przypadkach, gdy która pro
dukcja będzie źle wypadać — może być przerwana i zaczęta od nowa lub
zastąpiona inną. W niedzielę 11 kwietnia — o ile nie zajdą przeszkody na
tury technicznej — nastąpi inauguracja normalnych transmisyj radiofonicz
nych. Fala w przybliżeniu 480".16)
Próby miały zadanie zbadania mikrofonów, warunków akustycznych stu
dia i związanego z tym sposobu „rozmieszczenia członków orkiestry i chó
rów, jak również stosunku różnych instrumentów względem siebie i wzglę
dem mikrofonu", a także dostrojenia aparatury itp. W dniu 1 kwietnia od
była się pierwsza audycja „mająca charakter normalnej transmisji radiofo
nicznej. 19.00—19.12 komunikat rolniczy został odczytany z dobrą i wyrazistą
dykcją przez Sz. Mędrzeckiego. Potem odczyt „Hodowla drobiu stanowi pewne
źródło dochodu" M. Trybulskiego. 20.30 — koncert religijny".")
Pierwotny termin inauguracji (U IV) stałych programów nie został do
trzymany. „W nadchodzącą niedzielę, dnia 18 kwietnia br. rozpoczyna prawi
dłową działalność koncesyjna stacja radiofoniczna w Warszawie. Jest to data
doniosła w historii polskiej radiofonii. Od tej chwili bowiem stajemy się
równouprawnionymi w wielkiej rodzinie narodów radiofikowanych. Dzień
oficjalnego otwarcia stacji warszawskiej jest uroczystością, w której żywy
udział wezmą wszyscy miłujący radio i zdający sobie sprawę z jego potężnej
roli w rozwoju kultury narodowej. Witamy z radością i dumą nowopowstałą
")
M. 2 y że m s k a : Pierwsze kroki. Radio i Świat nr 13/1946.
u
) S. O d y n i e c : Op. cit.
ls
) Radiofon Polski nr 2/1926. Także: Wielka stacja nadawcza w Warszawie.
Radjofon
nr 13/1926.
M
) Radio-Warszawa. Radjofon nr 12/1926.
") Program. Radjofon nr 14/1926.
ie
) Tydzień ubiegły. Pierwsza audycja próbna. Radjofon nr 15/1926.
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stację, życząc jej kierownikom osiągnięcia najpomyślniejszycłi rezultatów
w ich trudnej i odpowiedzialnej działalności. Szczęść Boże".17)
Obok przygotowań technicznych Polskie Radio czyniło także przygotowa
nia natury organizacyjnej, prawnej i finansowej. Prawie równocześnie z uru
chomieniem programu ukazało się postanowienie ministrów przemysłu i han
dlu oraz skarbu, zatwierdzające „statut Spółki Akcyjnej Polskie Radio Sp.
Akc. z siedzibą w Warszawie". 18 ) Statut głosi, że spółka powstaje dla „budowy
i eksploatacji na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń radiofo
nicznych". „Dla urzeczywistnienia tego zadania Sp. Akc. Polskie Radio przej
muje do ścisłego wykonania koncesję na budowę i eksploatację urządzeń ra
diofonicznych, udzieloną przez Ministra Przemysłu i Handlu w dn. 18.VIII.
1925 r. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Polskie Radio". § 60 statutu
stwierdzał, że założycielami spółki akcyjnej są: 1. Polskie Radio sp. z o. o.,
2. „Siła i Światło" sp. a k c , 3. Inź. Leopold Skulski, 4. Inż. Tadeusz Sułowski.
Kapitał spółki wynosił 1250 000 zł podzielonych na 12 500 akcji po 100 zł
w 3 seriach: Seria A — 40l0/o akcji na okaziciela, przejętych przez Skarb
Państwa, Seria В — 20% akcji imiennych uprzywilejowanych, Seria С —
40fl/o akcji na okaziciela.
Rada Zarządzająca składać się miała z nie mniej niż 7 i nie więcej niż
15 członków, z których 1/3 mianował minister przemysłu i handlu, a resztę
wybierało walne zgromadzenie.
Jest rzeczą interesującą, że w akcie tym drobiazgowo ustalającym prawa
i obowiązki nowopowstałej spółki akcyjnej, ani jednym słowem nie wspo
mniano o programie radiowym, nie określając w tym zakresie żadnych praw
czy obowiązków Polskiego Radia. Statut nowopowstałego towarzystwa radio
fonicznego, instytucji kulturalnej — nie różni się niczym od statutu innych
spółek akcyjnych przemysłowych czy handlowych.
Bardzo istotną sprawą dla późniejszego rozwoju tak sp. akc. Polskie Radio
jak i w ogóle radiofonii w Polsce był ich stosunek do państwa. Ze statutu
wynika jasno, że państwo przejmuje 40,0/o akcji, zyskując w ten sposób decy
dujący wpływ na działalność przedsiębiorstwa. W sytuacji każdego przedsię
biorstwa kapitalistycznego posiadanie w jednym ręku 30'a/o akcji dawało już
decydujący głos. Gdy posiadaczem akcji było państwo — wystarczał jeszcze
mniejszy pakiet akcji, gdyż rząd rozporządzał wieloma innymi, pozaekono
micznymi możliwościami uzyskania wpływu czy wywarcia nacisku na przed
siębiorstwo. Można więc mówić, że przejęcie przez państwo pakietu 40°/o
akcji sp. akc. Polskie Radio było faktycznym upaństwowieniem radia w Pol
sce. Miejsca w Radzie Zarządzającej zostały obsadzone przez przedstawicieli
MPiH, Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, Ministerstwa Spraw We
wnętrznych i Min. Spraw Wojskowych. Rzuca się w oczy brak przedstawiciela
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Sytuacja ta zna
lazła następujący komentarz w ówczesnej prasie: „Rządowi w tym wypadku
bardziej zależy na pierwiastkach komercyjnych niż kulturalnych". 19 )
Przejęcie 40*°/o akcji przez Państwo spowodowało, że koncern „Siła i Świa
tło" figurujący jako założyciel w statucie sp. akc. Polskie Radio nie zaanga17

) Witamy. Rad jo jon nr 16/1926.
) Z dnia 20 kwietnia 1926 г., podpisane przez ministra przemysłu i han
dlu — Osieckiego i ministra skarbu — wz. dra Popławskiego. Monitor Polski
nr 92 z dnia 22IV 1926, poz. 110.
1B
) S. O d y n i e c : Radiofonia a państwo. Radjofon nr 48/1926.
18
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żował się w niej finansowo. Przemysłowcy tego okresu niechętnie wchodzili
w spółki z rządem, widząc w tym znaczne ograniczenie inicjatywy i wpro
wadzenie hamującego czynnika biurokratycznego do działalności ekonomicz
nej. Ze spółki wycofali się także ludzie z władz „SiS" (np. Janusz Regul
ski), a jedynie dyrektor naczelny „SiS" inż. T. Sułowski osobiście interesował
się nadal losami Polskiego Radia zasiadając przez wiele lat w Radzie Zarzą
dzającej razem z drugim założycielem — inż. L. Skulskim, który tej Radzie
przewodniczył. W kwietniu 1926 r. więzy łączące Polskie Radio z koncernem
„Siła i Światło" zanikły.
Rząd zamiast gotówki wniósł swój udział w formie przekazania Polskiemu
Radiu deficytowej Państwowej Wytwórni Aparatów Telegraficznych i Tele
fonicznych w Warszawie, co napotkało na ostry sprzeciw w Sejmie i o mało
nie doprowadziło do unieważnienia całej transakcji. 20 )
W niedzielę dnia 18 kwietnia o godzinie 17.00 rozległy się w eterze słowa:
„Hallo, hallo, Polskie Radio Warszawa, fala 480 m", zapowiedziane przez no
wą spikerkę — Janinę Sztompkównę. 21 ) Uroczystego i oficjalnego otwarcia
stacji dokonał ówczesny premier i minister spraw zagranicznych dr'Aleksan
der Skrzyński, przemawiając po francusku, a następnie po polsku: „Jestem
rad, że mogłem znaleźć parę chwil, aby być obecnym przy otwarciu pierwszej
radiostacji w Warszawie. Mam nadzieję, że radiostacja i że ten wynalazek
cudowny, który pozwala nam przemawiać do najbardziej odległych zakąt
ków Polski przyniesie dzisiejszym i przyszłym słuchaczom bardzo wiele przy
jemności i rozrywki. Ten sposób porozumiewania się i otrzymywania natych
miastowych, szybkich wiadomości jest niesłychanie wielkim wynalazkiem i po
tężnym czynnikiem kształcenia się młodzieży, a dla starszych zbliżenia i po
zostawania w kontakcie z ostatnim ruchem kulturalnym zarówno narodowym
jak i wszechświatowym". 22 )
Prasa pisała, że premier zabrał głos „pragnąc bez żadnej retoryki poga
wędzić szczerze jak przy kominku z niewidzialnymi słuchaczami". Istotnie
dłuższe przemówienie Skrzyńskiego ma ten charakter, trudno jednak oprzeć
się wrażeniu, że mówca nie doceniał w pełni znaczenia instytucji, którą otwie
rał, traktując ją jako urządzenie rozrywkowe. Nie był zresztą w tym od
osobniony. W tym samym roku Józef Piłsudski swój pierwszy kontakt z mi
krofonem poświęcił na opowiadanie bajeczki o zielonej żabce.23)
Na otwarciu rozgłośni Polskiego Radia przemawiał także minister wyznań
religijnych i oświecenia publicznego prof. Stanisław Grabski, uwydatniając
znaczenie jakie radio może mieć dla podniesienia oświaty — i co za tym
idzie — kultury narodowej. Przedstawił następnie plany MWRiOP odnośnie
do wykorzystania radia. Z władz radiowych przemawiali: prezes Zarządu
inż. Tadeusz Sułowski i naczelny dyrektor Z. Chamiec (po francusku i po pol
sku). Ten ostatni wspomniał o dotychczasowych wysiłkach poszczególnych
jednostek na polu radia i radiofonii oraz mówił o przyszłej działalności Pol20
) Sprawozdanie stenograficzne z 281 posiedzenia Sejmu RP z dnia 27 III
1926 oraz protokóły z posiedzeń Rady Ministrów nr 18 z 29 III 1926, nr 19
z 31 III 1926, nr 21 z 14 IV 1926, nr 54 z 4 VIII 1926. AAN.
" ) Zapowiedź wg Radjofon nr 17/1926.
22
) Przemówienie Pana Prezesa Rady Ministrów, A. S k r z y ń s k i e g o .
Monitor Polski z dnia 19IV1926 r.
23
) W dniu święta narodowego 11XI1926 r. o godz. 17.00 zapowiedziane
„...przemówienie Pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego", transmi
towano z Belwederu.
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skiego Radia. W części artystycznej prof. St. Niewiadomski wygłosił odczyt
o Chopinie, śpiewała Adela Comte-Wilgocka, odczytano fragmenty arcydzieł
prozy, poezji i dramatu. Stefan Jaracz czytał świetnie fragment „Popiołów".")
Odtąd Polskie Radio rozpoczęło swoją regularną działalność, nadając co
dziennie audycje w godzinach 17.00—23.00.
W pierwszym miesiącu działalności miało miejsce tak ważne wydarzenie
jak zamach stanu, dokonany przez marszałka J. Piłsudskiego. Jaka rola przy
padła w tym wydarzeniu nowemu środkowi, dającemu możność dotarcia do
społeczeństwa, upowszechnienia informacji i dyrektyw tak władzy legalnej,
jak też zamachowcom?
13 maja systematyczna praca stacji została przerwana aż do 23 maja. Sta
cja nadawała tylko „koncerty wieczorne": „Ze względu na powagę przeżywa
nych dni i doniosłość wypadków uznane zostało za wskazane zawieszenie na
jakiś czas koncertów popołudniowych, poświęconych muzyce lekkiej i rozryw
kowej oraz skreślenie odczytów, treść których, wobec doniosłości odgrywają
cych się naokoło nas wydarzeń, była nielicująca".25) Tak więc kierownictwo
Polskiego Radia potraktowało swoją instytucję na równi z innymi instytu
cjami rozrywkowymi: teatrzykami rewiowymi, kabaretami itp. Władze pań
stwowe nie zdradziły najmniejszej tendencji wykorzystania radia dla prze
mówienia do społeczeństwa, do opinii publicznej czy też dla wydania dyrek
tyw administracyjnych lub wojskowych. Również strona dokonująca przewro
tu nie zdradzała żadnych zamiarów wykorzystania radia dla przedstawienia
swych racji. Żadna strona nie uznała tak rozgłośni przy ul. Kredytowej, jak
i radiostacji przy ul. Narbutta za obiekty o znaczeniu wojskowym. Jedynie
radiostacja dostała się w przypadkowy ostrzał ognia karabinowego, który
nie spowodował ofiar w ludziach, ani nie wyrządził najmniejszych szkód
aparaturze. 26 )
Jest to tym bardziej zastanawiające, że zamach stanu w Polsce poprzedził
strajk generalny w Wielkiej Brytanii (3—12 maja), w którym British Broad
casting Company odegrała ogromną rolę, wykazując całą społeczną doniosłość
radia w sytuacjach kryzysowych. O roli radia w brytyjskim strajku general
nym społeczeństwo polskie było informowane przez prasę polską. „Nigdy
jeszcze w historii żadnego państwa nie było możliwe dla prezesa rady mini
strów w chwili wielkiego narodowego kryzysu zwrócić się osobiście żywym
słowem do wszystkich obywateli, których Rząd jest przedstawicielem".* 7 )
Sprawa staje się jeszcze bardziej zastanawiająca, ponieważ w dwa tygod
nie później Polskie Rad'o zorganizowało b. dobrą obsługę dziennikarską
w dniach Zgromadzenia Narodowego. W ramach współpracy Polskiej Agencji
Telegraficznej i Polskiego Radia, gmach Sejmu uzyskał stałe połączenie ka
blowe z rozgłośnią. Specjalny korespondent dyżurował przy telefonie w Sej
mie i przekazywał do Radia najświeższe wiadomości, które stenografowano
i tłumaczono na francuski. Wiadomości i wyniki głosowania czytał spiker
" ) Por.: Inauguracja radiostacji Polskiego Radia. Radioamator nr 8/1928;
Otwarcie radiostacji braodcastingowej w Warszawie. Tygodnik
Ilustrowany
nr 17/1926; S. O d y n i e c : Święto polskiej radiofonii. Radjofon nr 17/1926.
Francuskie pismo L'Antenne nr 163 z 9 V 1926 zamieściło obszerny (4 szpal
ty) 5artykuł poświęcony powstaniu i organizacji radiostacji warszawskiej.
* ) Radjofon nr 22/1926.
«•) Radjofon nr 21/1926.
*7) L. F. P l u g g e : Radio a strajk powszechny w Anglii. Radjofon nr
23/1926.
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w 3—4 minuty po podaniu ich przez marszałka M. Rataja Zgromadzeniu Na
rodowemu. 31 maja od godziny 9.30 Polskie Radio nadawało co pół godziny
komunikaty prasowe po polsku i francusku. Pewien dziennik paryski, opie
rając się na informacjach Polskiego Radia wydał dodatek nadzwyczajny
o wyborze marsz. Piłsudskiego w pół godziny po nadaniu tej wiadomości
przez Polskie Radio. Obsługa radiowa Zgromadzenia Narodowego trwała przez
31 maja oraz 1 i 4 czerwca.28)
Tak więc początek działalności Polskiego Radia przypadł na okres burzli
wy pod względem politycznym, w którym działalność instytucji i jej pro
gram zeszedł na plan dalszy. Jakie zadania stawiali sobie kierownicy Polskie
go Radia w zakresie programu? Wypowiedzi ich w tym okresie są skąpe
i ogólnikowe. Dr Chamiec mówił: ...„Do zadań, których całokształt zarysowuje
się przed nami należy krzewienie kultury i sztuki, budzenie energii, jej
uszlachetnianie, odwracanie umysłów od trosk codziennych, wytrącających
człowieka z równowagi. Jest rzeczą natomiast niezmiernie trudną z góry po
dać szczegółowe dane z zakresu naszej działalności kulturalno-oświatowej.
Stawiamy ją poza nawiasem polityki i otwieramy możliwość przemawiania
przez mikrofon tym wszystkim, którzy naszym słuchaczom mają coś obiek
tywnego do powiedzenia, bez względu na to jaki reprezentują kierunek poli
tyczny. Rolnicy w sposób przystępny ale fachowo komunikują z dziedziny
gospodarstwa wiejskiego i mają praktyczne znaczenie w życiu codziennym
rolnika. W najbliższej przyszłości przechodzimy do działalności analogicznej
w dziedzinie handlu. Wkraczamy tutaj w dziedzinę wzajemnego stosunku
prasy i radiofonii. Działalność jednej i drugiej jest równoległa. Prasa i radio
uzupełniają się nawzajem. Doskonale zdajemy sobie sprawę z wielkich wa
lorów wzrokowego informowania się o całokształcie życia codziennego przy
pomocy prasy i nie chcemy przeciwstawiać mu specyficznego zjawiska leżą
cego u podstaw radia: niecierpliwości. Dlatego działalność nasza w tej dzie
dzinie potęgować będzie zainteresowanie dla tejże prasy wśród szerokich
rzesz czytelników". 29 )
Kierownikiem programowym PR został Tadeusz Czerniewski, muzyk, który
tej dziedzinie programu poświęcił swoje główne zainteresowanie. Dział słowa
w ówczesnym radiu nie miał aż do listopada 1926 r. osobnego kierownictwa
i problem ten rozwiązano w sposób dość nieoczekiwany: dział informacyjny
(wiadomości) oddano w pacht Polskiej Agencji Telegraficznej, co w sposób
ujemny zaciążyło na dalszym rozwoju tego tak ważnego działu radiowego.
Dziennik radiowy w Polsce wskutek tego nie rozwinął się w samodzielny
dział dziennikarstwa radiowego, jak to miało miejsce we Francji czy Belgii,
wykazując niedorozwój w porównaniu np. z działem literackim czy oświa
towym.
Dział oświatowy powierzono Polskiej Macierzy Szkolnej, która prowadziła
rozbudowaną działalność odczytową, lecz ze specyfiką radiową nie miała nic
do czynienia. Dział rolny na tej samej zasadzie oddany został zawodowej
organizacji rolniczej: Centralnemu Towarzystwu Rolniczemu i Centralnemu
Zarządowi Kółek Rolniczych. Ta sytuacja okazała się o tyle lepsza, że w dział8
) Polskie Radio w dniach Zgromadzenia Narodowego. Radjofon nr 23/1926.
Wg Radjofonu nr 51/1926 Polska była jednym z pierwszych państw transmi
tujących przemówienia z parlamentu. Wyprzedziła ją tylko Japonia, w Euro
pie nikt.
*•) Radjojon nr 28/1926.
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le tym rozpoczął ożywioną działalność inż. Szczepan Mędrzecki, który rozpo
rządzał pewnym doświadczeniem, gdyż brał udział w organizacji Powszech
nych Wykładów Radiowych przy stacji Polskiego Towarzystwa Radiotech
nicznego. Mędrzecki został zaangażowany do Polskiego Radia w charakterze
zastępcy dyrektora działu Ogólnego — Bronisława Fudakowskiego. Opiekując
się jednocześnie pogadankami na tematy rolnicze, potrafił skupić wielu
uzdolnionych popularyzatorów, wśród nich np. inż. Józefa Płatka i inż. Wa
cława Tarkowskiego, którzy na wiele lat związali swoje losy z programem
radiowym. 30 ) Dzięki oparciu o fachową organizację rolniczą i ludzi, którzy
dostrzegli wielkie możliwości radia dla upowszechnienia wiedzy rolniczej —
program rolny Polskiego Radia wystartował od początku bardzo dobrze —
najlepiej wśród wszystkich audycji typu oświatowego.
Znacznie gorzej pod tym względem wyszły inne działy przydzielone „we
dług specjalności" różnym instytucjom: pedagogika — Ministerstwu Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, higiena — Towarzystwu Higieniczne
mu, krajoznawstwo — Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu, lotnictwo —
LOPP, harcerstwo — ZHP, sport — redakcja pisma sportowego Stadion.^)
Nawet wytrawnym popularyzatorom, organizatorom publicznych odczytów,
którzy potraktowali radio jako przekaźnik i przed mikrofonem starali się wy
korzystać doświadczenia sali odczytowej — nie udało się uzyskać sukcesów.
Tylko ci organizatorzy programów i prelegenci, którzy wyczuli specyfikę tego
nowego środka odnieśli sukcesy. Do nich należał prof. Henryk Mościcki,
którego talent popularyzatorski w dziedzinie historii zabłysnął już w pro
gramie próbnej stacji Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego i jej kie
rownikom nasunął pomysł Powszechnych Radio-Wykładów. Prof. Mościcki zo
stał następnie zaangażowany do PR na kierownika działu oświatowego i był
nim aż do wojny. Niestety talentom popularyzatorskim profesora nie dorów
nywał talent organizatora.
Z omówień i krytyki ówczesnego programu, jak również z analizy pro
gramu drukowanego w prasie wynika, że Polskie Radio nie przygotowało
się do działalności programowej i cały rok 1926 był właściwie okresem ekspe
rymentowania, uczenia się radia przez nowe kierownictwo, rozpoczynaniem
jeszcze raz wszystkiego od podstaw, z pominięciem doświadczeń i dorobku
stacji próbnej PTR. Do tego należy dodać dość dziwne praktyki powierzania
pewnych działów programowych ingerencji żon dyrektorów, nie posiadają
cych żadnego w tym kierunku przygotowania i warunków. 32 ) Protekcja i ne
potyzm towarzyszyły początkom Polskiego Radia, rzadko niestety pokrywając
się z uzdolnieniami i kwalifikacjami.
Na początku 1927 r. władze Polskiego Radia przedstawiały się następująco:
dyrektor naczelny — dr Zygmunt Chamiec, dyrektor działu ogólnego — Bro
nisław Fudakowski, dyrektor techniczny — Władysław Heller, sekretarz ge
neralny — Karol Ostro wieki, kierownik muzyczny — prof. Tadeusz Czerniewski, kierownik działu odczytowego — prof. Henryk Mościcki, kierownik lite
racki i szef wydziału prasowego — Maksymilian Weronicz, kierownik amplifikatorni — Mieczysław Kiełpiński, inscenizator i dekorator akustyczny
*°) J. Płatek był później aż do wojny kierownikiem działu rolnego, a W.
Tarkowski dotąd prowadzi skrzynkę rolniczą.
31
) S. G-l: Przegląd audycji nie-muzycznych. Radjofon nr 6/1927.
:;2
) Jedna z żon występowała uparcie jako wykonawczyni audycji dla dzieci,
mimo wyraźnych braków dykcji i „kresowego" akcentu.
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audycji — Andrzej Wodzinowski.33) Spikerami byli: Janina Sztompkówna
i Tadeusz Bocheński.34) W dziale technicznym pracowali: inż. Rabęcki, inż.
Miński, inż. Cetner, inż. Dąbrowski, inż. Znaniecki, Opiela, mechanicy sta
cyjni: Muszel, Zieliński, Rosiewicz, Jankowski, Dawid, Szymczak, Głodkowski
i Królikowski. 35 )
Program warszawski był nadawany początkowo ze stacji o mocy 1,5 kilo
wata zainstalowanej na terenie fabryki Polskiego Towarzystwa Radiotech
nicznego przy ul. Narbutta 29, jednak Polskie Radio czyniło starania o nowy
teren pod budowę radiostacji większej mocy. Z upoważnienia magistratu
m. st. Warszawy miejskie zakłady mleczarskie „Agril" podpisały umowę
z Polskim Radiem w sprawie wydzierżawienia 10 000 m2 terenu na dawnym
forcie Mokotowskim pod budowę wielkiej radiostacji. Kontrakt opiewał na
lat 8 z prawem przedłużenia do lat 15. Tytułem tenuty dzierżawnej Polskie
Radio miało płacić „Agrilowi" 1 kg żyta za 1 m 2 rocznie.36) Montaż urządzeń
stacyjnych został ukończony w grudniu i od 15 grudnia stacja z mocą 10 kilo
watów rozpoczęła pracę, aby do regularnej eksploatacji wejść od dnia 21
1927 r.37) Poprzednia stacja 1,5 kW pełniła początkowo rolę stacji rezerwo
wej, następnie zaś została przekazana do Krakowa. Zmontowana na Kopcu
Kościuszki z dniem 15 lutego 1927 rozpoczęła próbne nadawanie programu,
aby 1 marca 1927 r. inaugurować pracę pierwszej polskiej rozgłośni regional
nej: Polskie Radio Kraków na fali 422 m.38)
S3
)
34

Wg zestawienia w Radio nr 14/1927.
) J. Sztompkówna dostała się do radia na zasadzie znajomości z Z. Cham
cem, który mieszkał przez pewien czas u jej rodziców. Pracowała od począt
ku nadawania programu PR. Była wyjątkowym talentem radiowym; T. Bo
cheński rozpoczął pracę 24 kwietnia 1926 г., dzięki swemu udanemu występo
wi w programie stacji PTR. Patrz T. B o c h e ń s k i : Znam tylko Twoje li
sty... Warszawa 1957.
85
) Wg listu dyrekcji PR do redakcji tygodnika Radjo w sprawie korespon
dencji z podziękowaniami „za program wigilijny, z pierwszego dnia Świąt
oraz Sylwestrowy". Radjo nr 3/1927. Wielu z nich pracowało uprzednio w PTR
(np. Rabęcki, Cetner, Opiela), wielu pracowało później aż do 1939 г., a kilku
pracuje dotąd.
36
) Radjofon nr 35/1926. Także: Radioamator nr 19/1925. Radiostacja w tym
miejscu istnieje dotychczas.
") Radjo nr 1/1927. Długość fali 1010 m.
38
) Radjo nr 12/1927. Także E. P o r ę b s k i : Nowa radiostacja nadawcza
Polskiego Radia w Krakowie. Tygodnik Ilustrowany nr 15/1927.

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*)
MOSTOWSKI TADEUSZ (1766—1842)
Kasztelan raciąski, działacz Stronnictwa Patriotycznego na Sejmie Czterolet
nim, minister spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego, a potem Króle
stwa Kongresowego; równocześnie publicysta, wydawca i literat. Urodzony
w Warszawie 19 X 1766, wychowywał się początkowo w pojezuickim Kollegium
Nobilium w Warszawie, później kształcił się we Francji, skąd wyniósł zainte
resowania sprawami wydawniczymi. Po śmierci ojca, konfederata barskiego,
zbliżył się dzięki podkanclerzemu Chreptowiczowi do dworu. W 1790 został
podstolim wyszogrodzkim i w tymże roku uzyskał kasztelanię raciąską. W okre
sie Sejmu Czteroletniego razem z Niemcewiczem i Weyssenhoffem rozpoczął
z początkiem 1791 wydawanie Gazety Narodowej i Obcej, której kantor mieścił
się w jego siedzibie przy ul. Bielańskiej nr 602, w pałacu Brandenburskim.
Wobec zatargu z drukarzem Piotrem Zawadzkim, Mostowski zakupił z począt
kiem 1792 własną drukarnię, gdzie oprócz Gazety tłoczono broszury polityczne,
a nawet powieści. W Gazecie Narodowej i Obcej Mostowski prowadził dział
polityki europejskiej i informował społeczeństwo o wydarzeniach rewolucji
francuskiej, w poglądach swych nie wyszedł jednak poza ramy monarchizmu
konstytucyjnego. W lipcu 1792 wskutek przystąpienia króla do Targowicy, Mo
stowski razem z innymi działaczami Sejmu Czteroletniego opuścił Polskę. Mając
szerokie stosunki we Francji, udał się w tymże roku do Paryża i próbował
uzyskać pomoc dla Polski od znajdujących się wówczas u władzy żyrondystów.
Jesienią 1793 roku wrócił do Warszawy, gdzie został aresztowany i doznał re
presji ze strony gen. Igelstroma. Po wybuchu powstania w 1794 wszedł do Rady
Zastępczej Tymczasowej, a później do Rady Najwyższej Narodowej. W dniu
21 XII 1794 został aresztowany przez Rosjan i deportowany do twierdzy Petropawłowskiej. Po uwolnieniu przez Pawła I powrócił do Warszawy. W roku 1800
wszedł do Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ale nie brał czynnego
udziału w jego oficjalnych pracach. Nie przeszkodziło to jednak Mostowskiemu
odegrać roli głównego realizatora programu wydawniczego Towarzystwa.
W marcu 1802 założył w swym pałacu, na Nowolipiu nr 646, własną drukarnię,
do której sprowadził czcionki od Didotów i Breitkopfa i rozpoczął wydawanie
Wyboru pisarzów polskich, do którego wejść miały dzieła z dziedziny poezji,
*) Biogramy zamieszczane w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów, opra
cowanych w OBP w latach 1958—59. W zasadzie nie są one uzupełniane literaturą przed
miotu, jaka się ukazała po 1959 r. Zestawy biogramów ogłaszane w poszczególnych nume
rach naszego pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych ma
teriałów biograficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji.
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historii, ekonomii (ukazało się jedynie 25 tomów). Nowatorstwem na terenie
polskim była również zapoczątkowana przez Mostowskiego seria Wyboru po
wieści moralnych i romansów, 1804—1806 (dwadzieścia tomów), której tomiki
ukazywały się co miesiąc i zawierały oprócz romansów przeglądy mód, szarady,
zagadki, opracowane na podstawie czasopism francuskich. W styczniu 1806 Mo
stowski przerwał pracę wydawniczą i udał się do Francji. W 1812 został mini
strem spraw wewnętrznych Księstwa Warszawskiego, które to stanowisko pia
stował również w rządzie Królestwa Kongresowego. Jako minister spraw we
wnętrznych Królestwa objął nadzór nad drukarniami i walczył o wolność druku,
zagwarantowaną przez konstytucję. Na stanowisku tym przyczynił się wydatnie
do rozwoju czasopiśmiennictwa w Królestwie. Przyczynił się również do po
wstania Towarzystwa „Iksów", które swe recenzje teatralne umieszczało w Ga
zecie Warszawskiej i Gazecie Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego
w latach 1814—1819. Po wybuchu powstania listopadowego udał się na emi
grację i zmarł w Paryżu 6 XII 1842.
K. Koźmian: Pamiętniki. T. 3 Kraków 1865, rozdział: Tadeusz Mostowski; J. U. Niem
cewicz: Pamiętniki czasów moich. T. 2 Warszawa 1957, rozdział 11; F. M. Sobieszczański:
Tadeusz Hr. Mostowski. Tygodnik Ilustrowany 1860. T. 1 s. 113; T. Żychliński: Złota księga
szlachty polskiej. T. 10 Poznań 1888, s. 230—231; artykuły w Encyklopedii Powszechnej
Orgelbranda i Encyklopedii Ilustrowanej; M. Sokolnicki: Józef i Tadeusz Mostowscy i dzia
łalność polityczna Polski w r. 1792—1797. Przegląd Historyczny 1908, t. 6; W. Smoleński:
Bracia Mostowscy. Przegląd Historyczny 1908, t. 7 oraz w Studiach Historycznych. War
szawa 1925; N. Gąsiorowska: Wolność druku w Królestwie Kongresowym 1815—1830. War
szawa 1916; G. Korbut: Literatura polska. Warszawa 1929 t. 2 s. 251; A. Goriaczko: Gazeta
Narodowa i Obca. Wrocław 1953, rozdział 2; J. Platt: Tadeusz Mostowski jako wydawca.
Ze skarbca kultury 1959 z. 1 (12).

Julian Platt

ŁUKASZEWICZ JÓZEF ANDRZEJ (1797—1873)
Urodził się 30 XI1797 w Krąplewie pod Stęszewem. Po odbyciu studiów
w Krakowie pod kierunkiem J. S. Bandtkiego zbierał dla Tytusa Działyńskiego,
a następnie Edwarda Raczyńskiego materiały źródłowe do ich prac naukowych.
Raczyński zaofiarował mu stanowisko bibliotekarza w Bibliotece otwartej w Po
znaniu w 1829, na którym pozostał do 1852, gromadząc cenne rękopisy i staro
druki i opracowując pierwsze katalogi. Równocześnie w latach 1838—1841 pra
cował jako nauczyciel w gimnazjum poznańskim oraz razem z A. Poplińskim
prowadził drukarnię i księgarnię. Był również czynny w pracy wydawniczej
E. Raczyńskiego. Główny teren działalności stanowiła jednak praca badawcza.
Zajmował się dziejami Poznania, diecezji poznańskiej, szkolnictwa polskiego,
a w ostatnich latach przeszłością powiatu krotoszyńskiego. W dorobku pozo
stawił szereg wartościowych prac naukowych, do dziś dnia często niezastąpio
nych, zwłaszcza ze względu na bogactwo źródeł, które zbierał w archiwach
w całej niemal Polsce. Był też czynnym publicystą. Zaczął od niefortunnych
wierszy, ogłaszanych w Mrówce Poznańskiej (wydawanej 1821—1822 przez po
znańskiego księgarza Munka) oraz w Weteranie, wychodzącym pod redakcją
W. Turskiego 1825 w Poznaniu. Gdy 1834 zaczął w Lesznie wychodzić Przy
jaciel Ludu, Łukaszewicz zamieszczał w nim już artykuły treści historycznej.
Po śmierci Józefa Poplińskiego i Pawła Ciechańskiego objął 1839 redakcję tego
pisma i prowadził je do 1845, nadając wyraźnie kierunek naukowy z przewagą
historii. W 1838 objął także wraz z Antonim Poplińskim i Antonim Woykowskim redakcję Tygodnika Literackiego. Na skutek konfliktu z Woykowskim
został razem z Poplińskim usunięty z redakcji. Wówczas wspólnie z Poplińskim
zaczął wydawać Orędownik Naukowy, pismo utrzymane w duchu reakcyjnym
i prowadzące ostrą polemikę z Tygodnikiem Literackim. Wychodziło ono do
1846, nie ciesząc się większą popularnością w społeczeństwie. W 1852 Łukasze
wicz opuścił Poznań i przeniósł się do Targoszyn (w pow. krotoszyńskim), gdzie
spędził ostatnie lata życia, oddany pracy naukowej i społecznej. Zmarł 13 II1873.
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M. Motty: Józef Łukaszewicz. Wspomnienie pośmiertne. Poznań 1873; tenże: Prze
chadzki po mieście. Warszawa 1957. T. I s. 220—230; S. Kot: Łukaszewicz Józef. Sto lat
myśli polskiej. T. VIII s. 461—469; A. Wojtkowski: Przyczynki do życiorysu J. Łukaszewi
cza. Kronika M. Poznania IX (1931) s. 135—147; tenże: Józef Łukaszewicz jako historyk.
Kronika M. Poznania XIV (1936) s. 1—36; B. Zakrzewski: Tygodnik Literacki 1838—1845.
Warszawa 1964.

Zdzisław

Grot

MARRENE MORZKOWSKA WALERIA (1832—1903)
Publicystka, literatka, córka generała inżynierii Jana Mallet de Granville
i Adeli z Krasińskich, urodzona we wsi Zbożenna koło Opoczna. Zadebiutowała
w Bibliotece Warszawskiej (1850), jednakże nasilenie jej pracy publicystycznej
i dziennikarskiej przypada na okres po klęsce powstania styczniowego. Ogłosiła
setki artykułów, nie bez oddźwięku w społeczeństwie; dała wyraz woli walki
o postęp społeczny i polityczny kraju. Była jedną z naj czynniej szych i najbar
dziej cenionych publicystek swojego czasu, znaną szerokim rzeszom czytelników
z łamów Przeglądu Tygodniowego, Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Biesiady,
Świtu, Echa Muzycznego, Kuriera Warszawskiego,
Mód Paryskich,
Świata,
Wieku i in., które obficie zaopatrywała aktualnymi artykułami. Pisała wiele
o sprawach kobiet, ich prawie do pracy i konieczności równouprawnienia.
W Kurierze Porannym przez długie lata prowadziła dział krytyki artystycznej.
W Wiśle umieszczała recenzje wydawnictw zagranicznych. Intelektualistka, pil
nie obserwująca zmieniające się prądy umysłowe, popularyzowała w prasie
nowe idee. Tłumaczyła i wydawała dramaty Ibsena. Napisała ponad 20 popu
larnych powieści, rychło zapomnianych. Zmarła 10 X 1903 w Warszawie.
Korbut 1П 417; Biblioteka Warszawska 1903 TV; 1888 II; Tygodnik Ilustrowany 1868 I;
1884 I; 1903 II; Chmielowski: Zarys najnowszej literatury polskiej (1898); Jeske Choiński:
Typy i ideały pozytywnej beletrystyki polskiej (1888); Demby: Album znakomitych Pola
ków i Polek; Feldman: Współczesna literatura polska; Księga Jubileuszowa Kuriera War
szawskiego.

Czesław

Witkowski

ŁOZIŃSKI BRONISŁAW (1848—1911)
Publicysta, krytyk literacki, historyk. Urodził się w Smolnicy (pow. Stary
Sambor) 23 X 1848, studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, uzyskując
doktorat. Następnie pracował w administracji rządowej galicyjskiej w Wy
dziale Krajowym, później zaś w Namiestnictwie (około 1890). Działalność pisar
ską rozpoczął w 1865 od opowiadań historycznych, ogłaszanych w pismach
lwowskich Dzwonek i Dziennik Literacki. Interesował się też współczesnymi
zagadnieniami socjologicznymi, prawnymi i politycznymi. W Gazecie Lwow
skiej zamieszczał wiele materiałów w kronice politycznej (w latach 1874—1883),
a na łamach dodatku Gazety Lwowskiej (tj. w Przewodniku Naukowym i Lite
rackim), jak również w Przeglądzie Polskim, Przeglądzie Sądowym i Admini
stracyjnym, w Bibliotece Warszawskiej i Kwartalniku Historycznym zamieścił
mnóstwo recenzji oraz artykułów na tematy społeczne, prawne (пр. о infamii,
opiece nad ubogimi, konsekwencjach nieznajomości prawa itp.) i polityczno-społeczne. W latach 1880—1888 był stałym korespondentem Czasu, w latach zaś
1880—1891 współpracownikiem Biura Korespondencyjnego w Wiedniu. Jako
historyk pozostawił trzy dzieła podstawowe: Sejm Stanowy 1817—1845 (Lwów
1905); Agenor hr. Gołuchowski w pierwszym okresie swoich rządów (Lwów 1911)
i Szkice z historii Galicji w XIX w. (Lwów 1913).
Enc. Gutenberga; Kwartalnik
włowskiego).

Historyczny

1911 t. XXV s. 616—626 (nekrolog Bron. Pa

Marian

Tyrowicz
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MOSZYŃSKI JAN PAWEŁ ANTONI (1902—1943)
Ostatni red. nacz. Czasu. Urodził się 18 VII 1902 w Gardziennicach pod Lu
blinem. Dzieciństwo upłynęło mu w Kurlandii. Do szkoły średniej uczęszczał
naprzód w Dorpacie, a później w Mitawie. W 1918 przybył wraz z rodzicami
do Polski, a w 1920 uzyskał świadectwo dojrzałości w gimnazjum im. Zamoy
skiego w Warszawie. W tym samym roku wstąpił jako ochotnik do wojska
i brał udział w działaniach wojennych. Po zdemobilizowaniu w 1921 wstąpił
na wydział prawny Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył ze stopniem
doktora praw. Krótką przerwę w studiach spowodował jego udział w powstaniu
śląskim. Od wczesnej młodości interesowała go polityka, a zwłaszcza publicy
styka. Te zainteresowania zdecydowały o kierunku jego kariery życiowej. Jest
początkowo współpracownikiem Dnia Polskiego w Warszawie. Następnie zostaje
kierownikiem warszawskiego oddziału Czasu, z chwilą zaś, gdy redakcja tego
dziennika przeniosła się od 1935 do Warszawy, obejmuje stanowisko zastępcy
naczelnego redaktora. Po śmierci Beaupré'go obejmuje opróżnione po nim sta
nowisko, na którym pozostaje do wybuchu II wojny światowej. Powołany do
wojska, uniknął obozu jenieckiego i powrócił do Warszawy, gdzie rzuca się
w wir pracy konspiracyjnej. M. in. opracowuje materiały na przyszłą konfe
rencję pokojową oraz bierze udział w innych pracach ówczesnej Delegatury
Rządu Emigracyjnego. Jest też jednym z głównych działaczy organizacji kon
spiracyjnej pn. Konfederacja Narodu Polskiego. Poszukuje go Gestapo. W 1942
miał wyjechać do Rzymu, oczywiście za fałszywymi papierami. Odrzucił jednak
tę propozycję uważając, że miejsce jego jest w kraju i nie chcąc oddalać się
od rodziny. Inwigilowany i aresztowany 23 lutego 1943 na Placu Teatralnym
w Warszawie, osadzony na Pawiaku. Mimo stosowania tortur, nie udaje się
gestapowcom wydobyć od aresztowanego żadnych informacji. Wywieziony do
Oświęcimia zmarł 28 czerwca 1943.
Wiadomości od rodziny.

Witold

Gielżyfiski

RECENZJE,

O M Ó W I E N I A ,

N O T Y

TERESA LISICKA

BIBLIOGRAFIA AIERI*)
W lipcu 1966 roku, dzięki pracy komitetu redakcyjnego powołanego przez
AIERI i przy pomocy finansowej UNESCO, ukazała się międzynarodowa bi
bliografia z dziedziny środków masowego przekazu informacji. Obejmuje ona
dorobek europejski w tej dziedzinie od roku 1964 i, jak zapowiadają w słowie
wstępnym autorzy, wydawnictwo to będzie systematycznie wydawane i ulep
szane zarówno pod względem ilości podawanych informacji, jak i metod opra
cowywania materiału. Wyrazy wielkiego uznania należą się autorom tej cennej
inicjatywy, gdyż wobec zawrotnego w ostatnim czasie wzrostu ilości publikacji,
zapotrzebowanie na naukową informację w tej dziedzinie osiągnęło swój kry
tyczny moment. Charakteryzuje się on tym, że w obecnych ramach organiza
cyjnych dokumentalistyki i informacji konieczna dla postępu w nauce synteza
osiągnięć naukowych staje się coraz bardziej nieosiągalna.
Na ogół dość wysoko postawiona dokumentalistyka i informacja w obrębie
poszczególnych krajów jest stale niewystarczająca w dziedzinie tak już dziś
koniecznej współpracy międzynarodowej. Nie poczyniono dotychczas elemen
tarnych starań, aby dokumentalistykę nauk społecznych zbliżyć do poziomu in
formacji międzynarodowej z dziedziny nauk ścisłych. Przy ogromnym nagroma
dzeniu literatury i źródeł, opracowywanie materiałów z kilku chociażby kra
jów przekracza możliwości poszczególnych ośrodków badawczych; w dodatku
nie wiadomo, czy materiały te nie zostały już gdzieś, przez kogoś opracowane.
Wynalezienie źródeł i opracowań dotyczących tematu, praca selekcyjna, opis,
klasyfikacja materiałów — niepomiernie się rozbudowały. Jak obliczają nie
którzy badacze, stosunek czasu zużytego na właściwą pracę twórczą do czasu
spożytkowanego na prace dokumentacyjne wynosi 1 :9. W tej sytuacji zapo
wiedź systematycznego wydawania międzynarodowych zestawów bibliograficz
nych budzić musi entuzjazm na miarę potrzeb i korzyści, jakich po tym przed
sięwzięciu wszyscy oczekujemy.
„Ten pierwszy zestaw daleki jest od doskonałości" — stwierdzają sami auto
rzy i proszą o uwagi krytyczne, uzupełnienia i propozycje, które będą uwzględ*) Repertoire européen des organismes de recherche et des chercheurs dans le do
maine de l'information. Repertoire européen des ouvrages publies depuis 1964 et des
recherches en cours concernant l'information (texte provisoire). Association Internatio
nale des Etudes et Recherches sur l'Information. Paris—Lausanne 1966. S. 64.
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niać w następnym, ulepszonym wydaniu. Mimo dosyć istotnych braków tej
pierwszej publikacji, zmniejszających jej wartość użytkową, na publikację tę
spojrzeć należy perspektywicznie, tzn. pod kątem jej przyszłych możliwości.
W dokumentalistyce nauk społecznych nie jesteśmy jeszcze na etapie cyzelo
wania szczegółów, lecz uściślania problemów. I to powinno być punktem
wyjścia do jakiejś próby oceny.
Omawiana bibliografia składa się z dwóch części. Pierwsza (99 pozycji) jest
wykazem europejskich ośrodków badawczych i naukowców z dziedziny środ
ków masowej informacji. Jak informują autorzy w słowie wstępnym, wykaz
ten został sporządzony w tym celu, aby ułatwić instytucjom i naukowcom bez
pośrednie, osobiste kontakty. Każde z haseł w części I zaopatrzone jest w notę
informującą o strukturze organizacyjnej, zakresie działania, rozmiarze księ
gozbioru i współpracownikach; jeśli chodzi o instytucje, nota dotycząca nau
kowców podaje kierunek studiów, stopień naukowy, zakres zainteresowań ba
dawczych i adres prywatny. Układ krajami — alfabetyczny, w obrębie zaś
tego — hasłami prowadzącymi są nazwy instytutów. Nazwiska naukowców wy
stępują w powiązaniu z ośrodkami badawczymi. Mimo tej nadrzędnej zasady
w wykazie znajdują się również nazwiska i tych naukowców, których instytu
cja macierzysta nie została w wykazie ujęta.
Opracowanie to poprzedziła ankieta, której wyniki stały się bazą materia
łową publikacji. Nie umniejszając wartości ankiety jako jednego ze sposobów
gromadzenia materiałów dokumentacyjnych, poprzestanie jedynie na niej z po
minięciem innych źródeł musi zaważyć ujemnie na kompletności gromadzonego
materiału. Tak też się stało i w omawianym przypadku. Wiele ośrodków nau
kowych i nazwisk znanych naukowców w wykazie się nie znalazło. Podana
przez autorów zasada „wybraliśmy kryterium całkowicie bezosobowe; cytować
tylko te osoby, które zwróciły nam kwestionariusze i które nas tym kwestiona
riuszem zainspirowały. Oczywiście, mogliśmy sami ustalić noty o niektórych
naukowcach, ale zrezygnowaliśmy z tego, aby nie spotkać się z zarzutem stron
niczości" — jako kryterium selekcji nie wystarcza, wyjaśnia natomiast przy
czynę niekompletności materiału (jakkolwiek również niezupełnie). Nie wszę
dzie dotarła ankieta i nie zawsze ankietę zwrócono, ale poza tym nadesłane do
AIERI materiały dodatkowo poddane zostały jakiejś bliżej niewyjaśnionej
selekcji, w wyniku której część z nich nie została opublikowana. Dla nas naj
wyraźniej uwidacznia się to w przedstawieniu nauki polskiej. W w y k a z i e
nie figuruje żadna i n s t y t u c j a typu badawczego,
mimo
że m a m y i c h w P o l s c e t a k w i e l e , a w i ę k s z o ś ć z n i c h w ni
c z y m n i e o d b i e g a od p o z i o m u p l a c ó w e k t e g o t y p u w in
n y c h k r a j a c h . Mimo że przy nazwiskach naukowców wymienione są ich
funkcje w określonych placówkach badawczych, żadna z tych placówek nie
została przedstawiona w odrębnej nocie — jak to ma miejsce przy omawianiu
innych krajów. Naukę polską reprezentuje tylko sześć nazwisk, wśród których
brak jest takich, jak пр.: Józef Kądzielski, Jerzy Kubin, Tadeusz Kupis, Pola
Wert, Kazimierz Zygulski. Ten stan rzeczy jest w wyraźnej sprzeczności z tre
ścią listu przewodniego rozsyłanego wraz z kwestionariuszem, w którym auto
rzy zaznaczali, że szczególnie zależy im na uzupełnianiu wykazu nazwiskami
naukowców i nazwami instytutów badawczych z terenu Europy Północne]
i Wschodniej. Te niedopatrzenia stanowią wyraźny przykład niekompletności
zebranego materiału, a dla nas są tym przykrzejsze, że tuż obok nauka nie
miecka jest szeroko omówiona i bogato reprezentowana.
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Uogólniając ten przykład postulować by należało, aby w następnym wydaw
nictwie rozszerzona została metoda gromadzenia materiałów o tradycyjne źródła
dokumentalistycznej kwerendy; w wypadku selekcji nagromadzonego materiału,
która zresztą z wielu względów może być konieczna i słuszna — w i n n o być
podane kryterium selekcji, co dla odbiorcy bibliografii stanowić będzie wska
zówkę, czego w wykazie może poszukiwać, a czego nie. Do tych uwag dotyczą
cych części I dodać chyba należy jeszcze jedną: zapoznanie się z bibliografią
AIERI jeszcze raz wydaje się potwierdzać wynikające z praktyki dokumentacyjr
nej wnioski, że n a o b e c n y m e t a p i e r o z w o j u n a u k i c e n t r a l n e
gromadzenie i opracowanie materiałów
dokumentacyj
nych nie jest już możliwe. P o s t ę p w d o k u m e n t a c j i i szyb
k o ś ć i n f o r m a c j i z a l e ż n e są od z e s p o ł o w e j
współpracy
wielu ośrodków, ale kierowanej i koordynowanej
cen
tralnie.
Część druga, będąca wykazem prac naukowych (czy ich bibliografią adnotowaną), zawiera 176 pozycji. W dużym odsetku są to prace jeszcze nie ukoń
czone, co zresztą jest wyraźnie zaznaczone. Prace naukowe w części II poprze
dza omówienie zasady układu, skrótów i podziału przedmiotowego. Część ta
podzielona została na osiem grup przedmiotowych w obrębie których zachowana
jest zasada zmniejszającej się ogólności. W większości są to prace naukowców,
których nazwiska pojawiły się w części I, ale i tu praktyka dość często odbiega
od przyjętej zasady. Marginalnie dodać należy, że na 6 nazwisk naukowców pol
skich przedstawionych w części I — tylko jedno ma swój odpowiednik w czę
ści II w postaci noty omawiającej pracę (poz. 277). Znalazły się natomiast prace
trzech polskich naukowców (noty 360, 370, 371), których nazwiska w części I nie
pojawiły się. Tak więc naukę polską reprezentują w bibliografii trzy prace
ukończone i jedna planowana. Poprzestając na przykładach tylko z własnego
podwórka, ogólnie stwierdzić można, że część II robi wrażenie dość przypad
kowego zestawienia pozycji, mimo metody bibliograficznej raczej o charakterze
ewidencyjnym, niż bibliograficznym. 176 pozycji obejmuje dorobek europejski
od 1964 roku w dziedzinie informacji — w tym przypadku szeroko pojętej, bo
obejmującej prasę, radio, telewizję i film. Przyjąć trzeba, że jest to tylko wy
bór (porównawczo — bibliografia polska dot. tylko prasoznawstwa za rok 1967
zawiera ok. 200 pozycji), ale kryteria wyboru odbiorcy nie są znane, co wyraźnie
obniża jego użytkową wartość.
Te i inne niedopatrzenia, łatwe do usunięcia w opracowaniach następnych,
pominąć można w omówieniu na rzecz ważniejszych. Wykorzystując fakt, że
wydawnictwu patronują AIERI i UNESCO, czyli instytucje, które są najbardziej
powołane do wspomagania i koordynowania prac dokumentacyjno-informacyjnych w skali międzynarodowej, chcę poruszyć zagadnienia z dziedziny opraco
wywania materiałów, które wymagają ujednolicenia w skali międzynarodo
wej — a za takie uważam problemy związane z adnotacją analityczną w biblio
grafii z dziedziny nauk społecznych.
Daleko posunięte specjalizacje w obrębie różnych dyscyplin naukowych okre
śliły również i formy pracy dokumentalisty. W kręgu nauk ścisłych doraźne
potrzeby pracy naukowej przyczyniły się do powstania bibliografii analitycznej,
jako najdokładniej i najszybciej informującej o osiągnięciach nauki. Mimo ana
logicznych potrzeb i procesów zachodzących w obrębie nauk społecznych, biblio
grafia typu analitycznego stale jeszcze nie jest w powszechnym użyciu. Podo
bieństwa wynikające bowiem z potrzeb nauki nie rozciągają się również na
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zasady i formy opracowywania dokumentu. Trudności rozpoczynają się od mo
mentu ustalania ogólnych kryteriów zapisu bibliograficznego. W dyscyplinach
ścisłych zadanie to jest stosunkowo proste. Naukowców interesuje przede
wszystkim w opracowaniu naukowym — wynik, który na ogół daje się ująć
w definicję, wzór, wykres. Ujęcie w karcie bibliograficznej owej prawdy final
nej nie nastręcza dokumentaliście szczególnych trudności, a naukowca z dzie
dziny dyscyplin ścisłych czy technicznych na ogół zwalnia od zapoznawania się
z całym dziełem. Bibliografia zatem analityczna w kręgu tych nauk spełnia swój
podstawowy cel: informuje szybko i wyczerpująco, ułatwia i przyspiesza proces
badawczy. Podobne zadania spełnić powinna również bibliografia z dziedziny
nauk społecznych. Jak wiadomo, zakres i charakter każdej bibliografii jest de
terminowany przez potrzeby określonej dyscypliny, ale też na tym analogie się
kończą. O ile w dziedzinie nauk ścisłych wystarczająca jest informacja o wyni
kach, o tyle w kręgu nauk społecznych ani nie jest to osiągalne, ani wystar
czające. Przyjąć chyba należy, że w d y s c y p l i n a c h h u m a n i s t y c z n y c h
bibliografia a n a l i t y c z n a nie zastąpi samego d o k u m e n t u
ź r ó d ł o w e g o . W n a u k a c h t y c h w a ż n e j e s t n a r ó w n i to, d o
czego badacz doszedł — wyniki badań, jak i sposób, w jaki
d o t e g o d o s z e d ł , c z y l i m e t o d a i i n t e r p r e t a c j a . W pewnych
układach wynik jest tylko aspektem cząstkowym w zapoznawaniu się z dziełem.
Analiza zatem nie może być podporządkowana tylko temu jednemu celowi. Bi
bliografia analityczna z kręgu nauk społecznych spełni swe zadanie jeśli będzie
wystarczająco informować, czy dany dokument jest przydatny dla określonego
problemu badawczego, czyli — gdy umożliwi badaczowi wstępną, ale i nieza
wodną selekcję literatury i pozwoli na wyłączenie tej, która w określonym
przypadku nie będzie dla niego przydatna. A d n o t a c j a
analityczna
n i e z w o l n i b a d a c z a od z a p o z n a w a n i a
się z
pracami
w o r y g i n a l e , ale już t y l k o tymi, k t ó r e mogą w n i e ś ć coś
i s t o t n e g o d o d a n e g o t e m a tu. Wobec gwałtownego w ostatnich la
tach rozwoju nauk społecznych i związanych z nimi publikacji, dokumentalistyka tych dyscyplin naukowych musi dążyć do uściślenia pewnych dziedzin
pracy, aby podołać stale wzrastającym zadaniom.
Cóż zatem powinna zawierać adnotacja analityczna? Informować powinna
o wszystkich istotnych elementach składowych dzieła naukowego, ale równo
cześnie t y l k o o istotnych. Najczęściej stosowana w bibliografiach typu huma
nistycznego — adnotacja treściowa — przestała w tym względzie być wystar
czająca. Zbyt duży margines pozostawia na subiektywny wybór przekazywa
nych treści — co wobec ograniczonego rozmiaru adnotacji na ogół przekreśla
jej wartość informacyjną. Brak jednolitych kryteriów sporządzania zapisu bi
bliograficznego zaciążył również na adnotacjach w omawianej bibliografii.
Przy zastosowaniu wszystkich typów adnotacji, od wyjaśniającej aż po oma
wiającą, informacja o istotnych dla odbiorcy elementach składowych dzieła
naukowego pozostaje nadal znikoma. Szczególnie dotkliwy jest brak informa
cji na temat metod badawczych. Ten stan rzeczy zilustrują dowolnie wybrane
noty (w przykładach pomijam opis cech formalnych, poprzestaję tylko na prze
tłumaczeniu adnotacji):
219 POTĘGA PRASY Weiss Ignazio
Autor bada sukcesywnie, co to jest dziennik, funkcja dziennikarstwa, różne
typy dzienników, strukturę dzienników, źródła informacji, łamanie składu
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strukturę ekonomiczną przedsiębiorstwa wydawniczego, wydawnicze prze
pisy prawne, socjologię informacji publicznej, prasę i inne środki rekla
mowe we Włoszech.

214 WPROWADZENIE DO WIEDZY O DOKUMENTACJI Urso Tomaso
Dokumentacja i informacja w ich znaczeniu historycznym dla społeczeń
stwa współczesnego — z punktu widzenia naukowego, technicznego i hu
manistycznego.
258 WOJNA W LIBII W LATACH 1911—1912 WIDZIANA PRZEZ DZIENNIKI
TULUZY Treki Ali
Badania dotyczą reakcji prasy Tuluzy wobec inwazji włoskiej na Libię
w czasie wojny włosko-tureckiej z lat 1911—1912.
Adnotacje te streszczając dokument (vide poz. 370, 371) nie informują o jego
istotnie nowych wartościach poznawczych, a podają bądź spis treści (poz. 242),
bądź tematykę, lub są wręcz powtórzeniem tytułu (jw.). D o p ó k i k o r z y 
s t a j ą c y z b i b l i o g r a f i i nie b ę d z i e p o i n f o r m o w a n y o war
tości poznawczej dzieła — dopóty informacja
zawarta
w n o c i e b i b l i o g r a f i c z n e j n i e b ę d z i e w y s t a r c z a j ą c a . Nie
jest to oczywiście sprawa prosta, gdyż wydawanie cenzurek byłoby podstawo
wym grzechem przeciw naukowemu obiektywizmowi, a tego należy się wystrze
gać. Jedyna droga do uzyskania koniecznej w tym wypadku bezstronnej oceny
prowadzi przez ścisłe informowanie o podstawowych elementach składowych
dzieła naukowego, wynikających z naturalnego przebiegu procesu badawczego.
Odbiorca dopiero na podstawie tych elementów może sądzić o całości dzieła,
jego treści, problematyce i wartości. Jest to oczywiście zadanie niełatwe, ale
dokumentaliści różnych krajów coraz silniej odczuwają potrzebę ustalenia jed
noznacznych kryteriów zapisu adnotacji analitycznej, aby ponad barierami języ
kowymi i nieporównanie trudniejszymi barierami wynikającymi ze złożoności
zjawisk społecznych w różnych krajach — uzyskiwać jednoznaczną informację
naukową.
W czerwcu ub. roku w Borince k/Bratysławy odbyła się I Międzynarodowa
Konferencja Dokumentalistów z zakresu nauk o środkach masowego przekazu
informacji, w której wzięli udział przedstawiciele Czechosłowacji, Jugosławii,
Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Polski. Przedmiot obrad stanowiły
sprawy wymiany międzynarodowej dokumentacji z dziedziny wiedzy o środ
kach masowego przekazu informacji. Jednym z ważniejszych problemów było
zagadnienie ujednolicenia informacji, zawartej w notach bibliograficznych.
Przedstawiony na ten temat projekt delegacji polskiej wywołał szeroką dy
skusję i znalazł odbicie we wnioskach z konferencji.
Realizując
te wnioski, O ś r o d e k
Badań
Prasoznawczych
w K r a k o w i e p r z y s t ą p i ł do w y p r a c o w a n i a z a s a d a d n o 
tacji a n a l i t y c z n e j i w oparciu o nie p r z y g o t o w a ł biblio
g r a f i ę a n a l i t y c z n ą z d z i e d z i n y p r a s o z n a w s t w a za r o k
1966. P r z e s ł a n e d o AIERI k r y t e r i a s p o r z ą d z a n i a a d n o t a c j i ,
k w e s t i o n a r i u s z e , na k t ó r y c h
naukowcy
odpowiednich
dziedzin
sporządzają
adnotację,
jak
również
ogólne
z a s a d y w y m i a n y — o c e n i o n e z o s t a ł y p r z e z AIERI p o z y 
t y w n i e . Przyjmując projekt Polski jako przydatny dla pracy dokumentali
stów innych krajów, AIERI podjęło się roli koordynatora, a jednocześnie przy-
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jęło na siebie obowiązek rozprowadzenia na inne kraje europejskie (nie objęte
uchwałami i wnioskami konferencji w Bratysławie/Borince) — bibliografii no
wego typu. Nie przesądzając o wartości tej nowopowstałej formy wymiany
mamy nadzieję, że przy pomocy AIERI stać się ona może w niezbyt odległym
czasie cennym elementem porozumienia między dokumentalistami nauk spo
łecznych w różnych krajach.
Powracając na zakończenie do bezpośredniej przyczyny tych rozważań, to
jest do bibliografii AIERI, z niecierpliwością wszyscy oczekujemy następnych,
ulepszonych wydań.
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INWIGILACJA PRASY
ROBOTNICZEJ
Leon B a u m g a r t e n : KRAKOW
SKI KOMISARZ POLICJI NA
SŁUŻBIE CARSKIEGO WYWIA
DU. Korespondencja komisarza Ja
na Kostrzewskiego z urzędnikiem
do specjalnych poruczeń zagranicz
nego wywiadu Departamentu Poli
cji w Petersburgu radcą stanu Fio
dorem Sierakowskim w latach
1882—1884. Wydawnictwo Literac
kie Kraków 1967. S. 172.
14 raportów, 6 kopii listów działaczy
socjalistycznych, przechwyconych przez
policję, listy polskich studentów z Kró
lestwa Polskiego studiujących w Kra
kowie, obszerny „Zarys ruchu socjalno-rewolucyjnego w Krakowie" pióra
autora raportów, odpis aktu oskarże
nia przeciwko grupie socjalistów z 7 III
1884 — oto frapująca lektura, prze
wyższająca sensacyjne opowiadania.
Wszystkie publikowane materiały
odnalazł Baumgarten w Centralnym
Archiwum Państwowym im. Rewolu
cji Październikowej w Moskwie, w ze
spole akt Departamentu Policji. Sta
nowią one wartościowe materiały do
poznania roli socjalistów krakowskich
w okresie działalności Wielkiego Pro
letariatu, powiązania ich z tą partią
i wreszcie oddziaływania Proletariatu
na Kraków. Liczne są w raportach
Kostrzewskiego wiadomości o ówcze
snych czasopismach krakowskich zwią
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zanych z socjalistami, a mianowicie
o Robotniku, Przyszłości oraz o ich
redaktorach, współpracownikach, kol
porterach i innych jeszcze ich związ
kach z Proletariatem. Należy zazna
czyć, że żadne z nich nie było zalicza
ne do początkowych pism socjalistycz
nych w Galicji jeszcze w 1961 r.1)
Robotnik jako „dwutygodnik po
święcony sprawom klas pracujących"
ukazywał się od 4 stycznia do 15 lu
tego 1883 r. Zdołały wyjść zaledwie
4 numery. Jest dzisiaj rzadkością. Nie
posiada go żadna z bibliotek w Polsce
poza Zakładem Historii Partii w War
szawie. Źanna Kormanowa określa go
jedynie jako pismo socjalistyczne,
ustala liczbę trzech wydanych nume
rów i informuje o konfiskacie całego
nakładu numeru czwartego. 2 ) Dopiero
Walentyna Najdus zwróciła nań uwa
gę w artykule o początkach ruchu so
cjalistycznego w Galicji. Omawiane
pismo oceniła jako reprezentanta li
nii politycznej partii Proletariat w za
borze austriackim. 3 ) Wydana przez
L. Baumgartena korespondencja Ko
strzewskiego i dzieło tego historyka
o Wielkim Proletariacie w pełni po
twierdzają to twierdzenie. 4 )
') J. B u s z k o : Polskie czasopisma so
cjalistyczne w Galicji. Zeszyty Prasoznaw
cze2 1961 nr 1/2.
) Z. K o r m a n o w a : Materiały do bi
bliografii druków socjalistycznych na zie
miach polskich w latach 1866—1918. Wyd. 2
Warszawa
1949 s. 65.
a
) W. N a j d u s : Początki socjalistycz
nego ruchu robotniczego w Galicji. Z Pola
Walki
I960 nr 1 s. 23—24.
l
) L. B a u m g a r t e n : Dzieje Wielkiego
Proletariatu. Warszawa 1966 s. 203—205.
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W początkowym okresie swej dzia
łalności partia nie posiadała własnego
organu prasowego. Do czasu zorgani
zowania własnej drukarni postano
wiono wykorzystać możliwości Krako
wa. Z polecenia partii Kazimierz Janowicz i Aleksander Antoni Zawadzki
zainicjowali założenie w Krakowie
pisma Robotnik i oni byli jego fak
tycznymi redaktorami. Oficjalnie re
daktorem był znany krakowski socja
lista Jan Schmiedhausen. Kostrzewskiemu udało się nawet ustalić autor
stwo niektórych artykułów. Janowicz
podał do druku dwa, zamieszczone
w numerze 4. Były to: „Cechy" i „Ko
respondencja z Białegostoku". Pismo
było rozprowadzane w Krakowie, kol
portera jego przychwycone w Wielicz
ce, docierało także do Warszawy.
Zamknięcie Robotnika spowodowa
ne zostało brakiem konspiracji pisma
i jego redaktorów. Schmiedhausen,
uczestnik sławnego procesu L. Waryń
skiego i 34 towarzyszy z 1880 г., był
inwigilowany przez policję czekającą
na okazję do rewanżu za nieudany
sąd. Janowicz i Zawadzki byli nader
czynnymi agitatorami i obydwaj zo
stali za to zaaresztowani. Pierwszy
padł ofiarą Zawadzki, ale policja nie
zdołała mu niczego udowodnić i 291
1883 został administracyjnie wydalony
z granic Austro-Węgier do Niemiec.
13 lutego policja zaaresztowała Janowicza i podczas rewizji zagarnęła mię
dzy innymi list do niego od socjalistki
Marii Wojciechowskiej z Choczni pod
Wadowicami. Znamienne jest, że nr 4
Robotnika ukazał się z datą 15 II1883.
Data aresztowania Janowicza tłuma
czy przyczyny konfiskaty całego na
kładu ostatniego numeru pisma. Na
stępna rewizja, przeprowadzona 21II
1883 u Walerii Wierzbickiej, socjalistki
krakowskiej, doprowadziła do zagar
nięcia dwu listów do niej, pochodzą
cych od przebywającego we Wrocła
wiu Zawadzkiego. Później przechwyco
no jeszcze jeden list tego samego so
8 — Zeszyty Prasoznawcze

cjalisty. Treść wszystkich listów ujaw
niła rolę Robotnika i osób związanych
z
nim,
spowodowała
uwięzienie
Schmiedhausena. W procesie 9 socja
listów z pierwszej połowy 1883 r.
sądzeni
byli
również
Janowicz
i Schmiedhausen i otrzymali wyroki,
zasądzające pierwszego na trzy mie
siące więzienia z wydaleniem z granic
państwa po odbytej karze, a drugiego
na cztery miesiące. Przesądziło to
ostatecznie losy Robotnika.
Równocześnie z Robotnikiem
po
wstało czasopismo młodzieżowe Przy
szłość i ukazywało się cały rok. Nr 1
nosi datę 111883 г., ostatni, nr 22, jest
datowany 4 11884 r. Kormanowa po
daje o nim dosyć obszerną informację.
Pismo było organem radykalnej mło
dzieży uniwersyteckiej, skłaniającej
się do socjalizmu, ale „...dział artyku
łów przedstawia się na ogół nader
ubogo".5) W. Najdus wymieniła je jako
poszukiwaną lekturę lewicowych stu
dentów nie tylko w Krakowie. Za czy
taniem Przyszłości agitowano wśród
studentów Politechniki we Lwowie
z pomyślnymi rezultatami. 6 ) Całkowi
cie pominął Przyszłość Stanisław Ko
narski w swoim studium o początkach
socjalizmu na Uniwersytecie Jagielloń
skim, choć praca jego oparta jest mię
dzy innymi na materiałach źródłowych
w postaci akt dyscyplinarnych Uni
wersytetu Jagiellońskiego i Akt Sądu
Krajowego Karnego w Krakowie z lat
1882—1884. Autor tego szkicu sporzą
dził listę studentów Uniwersytetu, są
dzonych w latach 1882—1884 za ich
związki z socjalistami, obejmującą 10
nazwisk. 7 ) Wśród nich spotykamy
K. Janowicza i A. Zawadzkiego, zna
nych już jako redaktorów Robotnika.
W zagarniętych przez policję listach
Zawadzkiego wymieniani są jeszcze
Zygmunt Kolbuszewski i Józef Kala5
)
e
)
7

Ż. K o r m a n o w a : J. w. s. 64.
W. N a j d us: J. w. s. 26.
) H . D o b r o w o l s k i , M. F r a n c i e ,
S. K o n a r s k i : Postępowe tradycje mło
dzieży akademickiej w Krakowie. Kraków
1962 s. 16—17.
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santy Łuszczkiewicz jako osoby pewne
do przewożenia literatury socjalistycz
nej. Obydwaj byli studentami Uniwer
sytetu. W raportach Kostrzewskiego
spotkamy poza tym jeszcze jednego
studenta Uniwersytetu, odgrywającego
niepoślednią rolę w ruchu socjalistycz
nym, a mianowicie Józefa Eibenschütza.
Dosyć szczegółową analizę treści
Przyszłości przeprowadził Jerzy Myśliński. Pracę jego, opartą o Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego, cechuje
powściągliwość w wydawaniu sądów,
niemniej jednak ocenił
Przyszłość
jako niezwykle interesujące czasopi
smo. Myśliński zastanawiał się rów
nież nad przyczynami upadku pisma
i stwierdził brak wiarygodnych źródeł,
mogących go wyjaśnić. Autor przypu
szczał, że powodem były „...naciski na
tury politycznej i administracyjno-sądowej przy równoczesnych trudno
ściach materialnych...", ale sam wysu
nął na pierwsze miejsce trudności fi
nansowe. 8 )
Opublikowana korespondencja Ko
strzewskiego wyjaśnia niektóre spra
wy z kręgu Przyszłości. Kostrzewski
już na początku 1883 r. przypuszczał,
że inicjatorem powstania Przyszłości
i jej współpracownikiem był A. Za
wadzki. Nie zdobył jednak dowodów
na to i zmuszony był kontentować się
wydaleniem go z Austrii. Procesy so
cjalistów z 1883 r. nie dotknęły osób
związanych z Przyszłością. Pismo nie
występowało tak wyraźnie, jak Robot
nik i utrudniało rozszyfrowanie swego
oblicza. Może osoba redaktora odpo
wiedzialnego i wydawcy, dra Jana Jo
dłowskiego, była w pewnym stopniu
zasłoną. Pozostała ścisła inwigilacja
osób podejrzanych, która przyniosła
policji sukces. Działacze Proletariatu,
przybyli jesienią 1883 r. dla ponowne
go nawiązania kontaktów z socjalista8
) J . M y ś l i ń s k i : Czytelnia Akade
micka i Ognisko. W: Studia z dziejów mło
dzieży Uniwersytetu Krakowskiego od
Oświecenia do połowy XX wieku. T. 1. Kra
ków 1964 S. 169—173.
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mi krakowskimi, zostali w krótkim
czasie aresztowani. Podczas grudnio
wej fali aresztowań „wsypali się" tak
że dwaj studenci Uniwersytetu, Eiben
schütz i Kolbuszewski. Przejęto rów
nież bogatą korespondencję działaczy
socjalistycznych,
przychodzącą
na
adres redakcji Przyszłości. Najpraw
dopodobniej to stało się bezpośrednim
powodem zamknięcia pisma.
Raporty Kostrzewskiego wyjaśniają
dużo, ale wydaje się, że powstaje po
trzeba skrupulatnego przebadania akt
procesów karnych przeciwko socjali
stom krakowskim z 1883 i 1884 r. Taki
postulat na pewno odnosi się do pro
cesu Wandy Cezaryny Wojnarowskiej
i ośmiu towarzyszy z 13II—24 VI
1883 r. (sądzono tu także Janowicza
i Schmiedhausena) oraz do rozprawy
przeciw Marii Zofii Onufrowicz-Płoskiej i sześciu towarzyszy z 20—31 III
1884 r. (między oskarżonymi byli także
Kolbuszewski i Eibenschütz).
Bardzo ciekawe, omawiane tu wy
dawnictwo zaopatrzone jest w bogaty
aparat naukowy, opracowany sumien
nie, co ogromnie ułatwia zapoznanie
się z treścią książki: wstęp, obszerne
przypisy, w których znajdujemy mały
słownik biograficzny większości osób
występujących w tekście i indeks oso
bowy. Ujawnia się erudycja wydawcy,
mającego w swoim dorobku opraco
wanie dziejów Wielkiego Proletariatu.
Można by wskazać jedynie drobne nie
dokładności.
1. Wątpliwości budzi datowanie li
stu nr 2 „około 1883" roku. Otóż list
ten pisany jest:
a) po wydaleniu z Krakowa Herma
na Henryka Jarona, to jest po
28 11883,
b) po wydaleniu z Austrii A. Za
wadzkiego, to jest po 29 11883,
c) po ucieczce z Krakowa Karola
Skocowskiego, to jest po 2 II1883,
d) przed aresztowaniem Kazimierza
Janowicza, to jest przed 13II
1883, a zatem prawidłowym bę-
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dzie chyba postawienie daty listu
na ok. 3—12 II1883.
2. „Zarys ruchu socjalno-rewolucyj
nego w Krakowie" (list nr 15, s. 88)
podaje, że proces przeciwko Marii Zo
fii Onufrowicz-Płoskiej i towarzyszom
rozpoczął się 20 XII 1883. Z opubliko
wanego jednocześnie aktu oskarżenia
przeciwko wymienionym osobom wy
nika, że w tym czasie dopiero rozpo
częto aresztowania. Akt oskarżenia
przygotowano w prokuraturze 7 III
1884. Proces ten rozpoczął się 20 III
1884.
3. Jan Drozdowski (s. 152, 2 II1857—
12 11918), był nauczycielem gry na for
tepianie w Konserwatorium Muzycz
nym w Krakowie od 1 XII 1889 do
śmierci (zmarł nagle). Jego zasługą
jest opracowanie pierwszego w Polsce
podręcznika gry na fortepianie, opar
tego na polskich motywach ludowych
i pierwszego podręcznika do historii
muzyki. W późniejszych latach swego
życia nie był czynny w ruchu socjali
stycznym, ale zachował wierność idea
łom swej młodości i znany był z po
stępowych przekonań.
Jan

Kowalik

KALENDARZE
Irena T u r o w s k a - B a r : POL
SKIE KALENDARZE XIX WIEKU
(streszczenie). Łódź 1967. Skrypt po
wielony w Uniw. Łódzkim. Nakład
60 egz. S. 51.
Autorka omawia polskie kalendarze
dziewiętnastowieczne najpierw według
podziału terytorialnego, czyli w trzech
zaborach, po wtóre zaś według ich
przeznaczenia dla poszczególnych grup
odbiorców w następującej kolejności:
kalendarze dla kobiet, kalendarze lu
dowe, robotnicze, dla nauczycieli, le
karskie, myśliwskie oraz sportowe
8*
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i wreszcie teatralne. W miarę możno
ści nie pomija takich szczegółów, jak
wysokość nakładu, cena egzemplarza,
format, omawia zawartość ilustracyj
ną ważniejszych pozycji itp. Zasadni
czym celem pracy (o ile można się
zorientować z tego streszczenia) jest
„ujawnić, jaki materiał naukowy i li
teracki znajduje się w kalendarzach
i wykazać przez to, jaką wartość po
siadają dla nas w badaniu różnych
dziedzin życia jako źródło mało albo
zupełnie dotąd nie wykorzystane"
(s. 12). Rozpatrywanie zawartości daw
nych kalendarzy pod tym kątem, do
których nb. autorka zalicza też noworoczniki i almanachy, jest niewątpli
wie słuszne, celowe i pożyteczne. Do
dać jednak warto, co wydaje się oczy
wiste, że właśnie materiały tego typu
(odnoszące się zwłaszcza do literatury,
historii kultury, obyczajowości itp.),
zawarte w kalendarzach, były od daw
na i są nadal przez badaczy wyzyski
wane. Przykładów można by podać
bardzo wiele, jak choćby dzieło W.
Smoleńskiego: Przewrót
umysłowy
w Polsce wieku XVIII (I wyd. 1891,
III w 1949) czy wydana niedawno
książka M. Inglota: Polskie czasopi
sma literackie ziem litewsko-ruskich
w latach 1832—1851 (Warszawa 1966),
gdzie noworocznikom, które autorka
zalicza także do kalendarzy (mniejsza
o to, czy słusznie), poświęcono cały
rozdział.
Faktem jest natomiast, że u nas nie
zajmowano się dotychczas w zasadzie
kalendarzami jako wydawnictwami
specjalnego typu, bardzo licznymi
i bardzo niegdyś popularnymi, które
spełniały m. in. niejako rolę czasopism
(do dziś nb. zaliczane są one do cza
sopism w katalogach wielkich biblio
tek). Praca Turowskiej-Barowej jest
pierwsza w tym zakresie. Streszczenie
nie może wszak zaspokoić istniejącej
luki: potrzebne byłoby wydanie ca
łości.
jra
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WYDAWNICZA
STATYSTYKA
Maria C z a r n o w s k a : ILOŚCIO
WY ROZWÓJ POLSKIEGO RU
CHU WYDAWNICZEGO 1501—
1965. Dane szczegółowe o książkach
1929—1938 i 1951—1960 oraz o cza
sopismach 1933—1937 i 1956—1960.
Prace Instytutu Bibliograficznego
Biblioteki Narodowej nr 6. Warsza
wa 1967. S. 202.
Mimo tych czy innych uwag krytycz
nych, jakie to opracowanie może wy
wołać, z jednym się zgodzić musimy:
w polskim piśmiennictwie jest to —
jak dotąd — jedyna publikacja, podej
mująca w takim zakresie wyjaśnianie
metodami statystycznymi związków
i zależności, zachodzących między zja
wiskami produkcji wydawniczej. Pra
ca ukazuje statystyczny obraz tej pro
dukcji i jednocześnie wyjaśnia kwestie
metodologiczne, związane z konstru
owaniem tego obrazu. Liczne, nawet
bardzo liczne opracowania przyczyn
kowe, nie zastępowały takiej synte
zy.1) To jest pierwszy moment, który
trzeba podnieść na wstępie tych roz
ważań.
Ale są i inne względy, które powo
dują, iż cenne studium (rozprawa do
ktorska podjęta w r. 1960 pod kierun
kiem prof. E. Szturm de Sztrema
w warszawskiej Szkole Głównej Pla
nowania i Statystyki) M. Czarnow
skiej — redaktora bardzo pożytecznego
„Ruchu wydawniczego w liczbach" —
zajmuje w przedmiotowym piśmien
nictwie wyjątkową pozycję. Zacznijmy
od kilku uwag natury ogólnej.
Kwestia terminologii. Pojęcie „sta
tystyka wydawnicza" ma dwa znacze
nia, dwa aspekty: ogólno-informacyj') Sporządzona przez autorkę fragmen
taryczna bibliografia publikacji źródłowych,
zawierających liczby dotyczące książek
i czasopism polskich, liczy 32 pozycje; z te
go 10 całkowicie dotyczy czasopiśmiennic
twa.

ny i operatywny. W pierwszym wy
padku „dane statystyczne, zestawiane
na ogół jedynie w skali krajowej i na
płaszczyźnie porównań międzynarodo
wych, ilustrują globalne rozmiary pro
dukcji gazet oraz przeciętny dla da
nego kraju poziom konsumpcji prasy...
Z natury swej statystyka ta ma cha
rakter syntetyczny i retrospektywny,
luźno jedynie powiązany z bieżącym
oddziaływaniem na rynek prasowy". 2 )
Jeśli w ten sposób określimy znaczenie
statystyki wydawniczej, wtedy pojęcie
to traktujemy jako część składową bi
bliografii czasopiśmiennictwa, jako
termin bibliograficzny.
I drugi aspekt znaczeniowy. Przez
statystykę rozumie się też „element
systemu zarządzania prasą...". Staty
styka jest „szybką i wszechstronną in
formacją o aktualnych stosunkach
i procesach zachodzących na rynku
prasy". 3 ) W tym wypadku pojęcie „sta
tystyka wydawnicza" jest częścią skła
dową ekonomiki wydawniczej.
W naszych rozważaniach interesuje
nas oczywiście pierwszy zakres zna
czeniowy. Charakteryzując
związki
między bibliografią a statystyką, He
lena Hleb-Koszańska pisze: „Na mate
riale bibliograficznym opiera się też
dziedzina pochodna — statystyka wy
dawnicza,
dostarczająca
swoistych
uogólnień. Rezygnuje ona z podawania
indywidualnych opisów poszczegól
nych wydawnictw, operuje natomiast
zespołami dokumentów, utworzonymi
wedle obranych cech... Statystyka wy
dawnicza charakteryzuje te zespoły
ilościowo. Jej rola podobna jest do
demografii, która, zajmując się pro
blemami ludności, nie bada poszcze
gólnych jednostek, ale ich zespoły
i charakteryzujące je zjawiska". 4 )
2
) J . M a c i a s z e k : Problemy ujedno
licenia ewidencji i sprawozdawczości ko
misu dzienników. Maszynopis powiel. OBP
Kraków
1967 s. 3.
3
) Ibidem.
') Przedmiot i zadania bibliografii. W:
Metodyka bibliograficzna. Warszawa 1963
s. 20—21.
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Rola i znaczenie statystyki wydaw
niczej w badaniach prasoznawczych
są olbrzymie.5) Odpowiednio skonstru
owany opis statystyczny, operujący
swoistymi uogólnieniami, może dostar
czyć danych dotyczących:
— rozmiarów produkcji wydawniczej,
— jej struktury wyrażanej w wielo
rakich przekrojach (przedmiotowy,
częstotliwość wydania, regionalność),
— organizacji.
A więc w syntetycznej formie cha
rakterystyka statystyczna może uła
twić poznanie głównych problemów
ruchu wydawniczego, tendencji jego
rozwoju, może w pewnych sytuacjach
stanowić informację typu encyklope
dycznego. Zrozumiałe jest, że prak
tyczna przydatność charakterystyki
statystycznej
jest
zdeterminowana
konstrukcją opisu statystycznego.
Tyle uwag ogólnych. W ich świetle
podejmujemy ocenę fragmentów pra
cy M. Czarnowskiej, dotyczących dzia
łalności prasowo-wydawniczej, dążąc
do ukazania nowych wartości, wzbo
gacających nasze piśmiennictwo.
Ogólna charakterystyka statystycz
na produkcji prasowo-wydawniczej
jest dla autorki wstępnym etapem do
dalszych rozważań. W tym zakresie
autorka bazuje raczej na wynikach
zaczerpniętych z dotychczasowej lite
ratury, nie wzbogaca ich, lecz jedynie
je koryguje. Jej zestawienie „Czasopi
sma w latach 1661—1965" (por. Aneks
III) nie odbiega wcale od graficzno-statystycznej tabeli S. Czarnowskiego
w Literaturze periodycznej i jej roz
woju (Kraków 1892). Znacznie bogat') Szerzej tym zagadnieniem intereso
wałem się w artykule „O statystycznej cha
rakterystyce prasy światowej"
(Zeszyty
Prasoznawcze 1965 nr 4), w którym m. in.
zastanawiałem się nad możliwością sporzą
dzenia w oparciu o krajowe roczniki staty
styczne — statystycznej charakterystyki
prasy światowej, ukazującej podstawowe
momenty ruchu wydawniczego (rozmiar
produkcji, nasycenie rynku odbiorczego,
struktura przedmiotowa, częstotliwość uka
zywania się itd.).

117
sze treściowo jest kolejne zestawie
nie — „Przeciętne roczne liczby czaso
pism w 1. 1761—1960" (por. Aneks IV),
podające ilość czasopism wychodzą
cych w poszczególnych pięcioleciach
oraz ilość czasopism będących w ru
chu bibliograficznym. 6 ) Wartość po
znawcza tego zestawienia jest osła
biona przez podawanie wyliczeń nie
dla poszczególnych lat, lecz dla pię
cioletnich okresów. Takie skonstruo
wanie tabeli jest jednak zdetermino
wane potrzebami badawczymi autorki.
Wychodząc z ogólnego założenia, iż
wyróżnia się 3 etapy opracowania sta
tystycznego (1. zbieranie materiału,
2. opracowanie i prezentacja tabela
ryczna oraz 3. analiza), autorka kon
statuje: przedmiotem zainteresowania
polskiego piśmiennictwa są zazwyczaj
dwa pierwsze etapy. Stąd przedmio
tem jej rozprawy jest „próba analizy
rozwoju piśmiennictwa polskiego na
podstawie istniejących — zasadniczo
drukowanych — danych statystycznych
dotyczących wydawnictw, a przede
wszystkim próba porównania ruchu
wydawniczego lat 1951—1960 z okre
sem sprzed II wojny światowej" (s. 16).
W odniesieniu do produkcji prasowowydawniczej to porównanie ogranicza
się do dwu okresów: 1933—37 i 1956—
1960.
Podejmując szczegółową interpre
tację danych liczbowych dotyczących
produkcji wydawniczej tych dwu wy
branych okresów, co do których posia
damy w piśmiennictwie stosunkowo
dużą ilość danych względnie łatwo
porównywalnych, autorka podkreśla, iż
„przy porównywaniu liczb tytułów
z okresu międzywojennego i okresu
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
mamy do czynienia właściwie z róż
nymi masami" (s. 128). Produkcja
•) Autorka zrealizowała więc wysuwany
przeze mnie (w „Przeglądzie statystyki pra
sy polskiej") postulat uzupełnienia tabeli
Czarnowskiego o ilość czasopism, będących
w ruchu bibliograficznym.
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przedwojenna jest obciążona różnymi
efemerydami, krótkotrwałymi inicja
tywami wydawniczymi. Analizę ruchu
wydawniczego autorka przedstawia
w następujących przekrojach: 1. ilość
tytułów, 2. ruch czasopism, 3. często
tliwość, 4. nakład, 5. tematyka i typy
oraz 6. język wydania.
Dokonana przy pomocy szeregu
przekrojów analiza pozwala na uchwy
cenie specyficznych cech i zarysowu
jących się istotnych tendencji w roz
woju polskiej produkcji prasowej
w wybranych okresach. Zwracając
uwagę na dużą zmienność liczbową
produkcji wydawniczej (wyrażaną tu
ogromną wymiennością tytułów czaso
pism) w okresie przedwojennym i sta
bilizację w okresie powojennym,
autorka podkreśla, iż „jest to wyraz
przejścia od indywidualnych, żywioło
wych i nieskoordynowanych poczynań
w edytorstwie polskim w okresie mię
dzywojennym do gospodarki planowej,
opracowania rocznych planów wydaw
niczych kontrolowanych przez admi
nistrację państwową i realizowania
działalności edytorskiej w zasadniczej
mierze przez kilkadziesiąt specjalnych
państwowych
instytucji
wydawni
czych" (s. 161).
Analiza produkcji prasowej w prze
kroju częstotliwości doprowadza do
następujących
spostrzeżeń:
maleje
liczba tytułów gazet, tygodników,
różnego typu „magazynów", czasopism
rozchodzących się w bardzo wielkich
nakładach na cały kraj, przeznaczo
nych dla szerokich kręgów odbiorców.
Stan obecny wskazuje na to, że zbędna
jest wielka liczba takich tytułów; ich
komasacja jest wynikiem planowości
i stosowania nowych zasad ekonomiki
w działaniach społecznych, a więc uni
kaniem dublowania i rozpraszania wy
siłków; komasacja ta związana jest
z postępem komunikacji, a także z roz
wojem innych środków masowej in
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formacji i przekazu. 7 ) Natomiast jeżeli
chodzi o liczby tytułów czasopism na
ukowych i w ogóle zawodowych —
czasopism wychodzących stosunkowo
rzadziej — krzyżują się przy ich wy
dawaniu dwie tendencje: pierwsza po
krywa się z tendencją zaobserwowaną
wyżej, czasopism poświęconych do
kładnie tym samym zagadnieniom i na
zbliżonym poziomie wychodzi mniej.
Ale gospodarka, technika i nauka roz
rastają się, powstają nowe ich dzie
dziny, wyłaniają się nowe specjalności
pracy ludzkiej, a zarazem rośnie ilość
tematów, zagadnień i zawodów, dla
których są potrzebne odrębne czaso
pisma. I ta druga tendencja przeważa
w liczbach czasopism wychodzących
rzadziej" (s. 140—141).
Przytoczyliśmy obszerniejsze frag
menty z wywodów autorki, by wska
zać, że umiejętna interpretacja po
prawnie skonstruowanych opisów sta
tystycznych jest bogatym instrumen
tem poznawczym w odniesieniu do
problematyki działalności wydawni
czej, iż z pomocą metod statystycznych
można wyjaśniać zachodzące tu związ
ki i zależności.
Spoglądając na przyjęte w analizie
przekroje, zauważymy brak kilku
istotnych dla tej problematyki. Brak
przede wszystkim przekroju topogra
ficznego (rozmieszczenie centrów wy
dawniczych w terenie) i organizacji
firm wydawniczych. Oba problemy —
według zapowiedzi autorki — ze wzglę
du na swą specyfikę mają być przed
miotem oddzielnych rozważań. Brak
wreszcie próby porównania polskiej
7
) Na Innym miejscu (s. 163) w ten spo
sób autorka interpretuje to zjawisko: „Mo
że wydawać się to dziwne, ale jest to jeden
z przejawów — oczywiście obok wielu in
nych i to nieraz działających w przeciw
nych kierunkach — umasowienia kultury
wspólnej dla całego społeczeństwa; coraz
częściej tę samą gazetę, ten sam ilustro
wany magazyn... czyta profesor uniwersy
tetu i niewykwalifikowany robotnik czy
chłop, oczywiście zależnie od gustów indy
widualnych; w każdym razie coraz mniej
stają się potrzebne specjalne publikacje
zwłaszcza o charakterze rozrywkowym dla
różnych warstw".
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produkcji wydawniczej z produkcją
wydawniczą innych krajów. Zdaję so
bie sprawę, iż nie jest to bynajmniej
łatwy problem dla badacza4. Z drugiej
jednak strony aspekt komparatystyczny jest istotną, specyficzną cechą każ
dego opracowania z zakresu statystyki
wydawniczej, interesującą
zarówno
historyka ruchu wydawniczego, jak też
praktyka-wydawcę. Ten ostatni, kon
frontując wskaźniki swej działalności
z sytuacją panującą w innych krajach,
uzyskuje porównawczą ocenę swojej
sytuacji a zarazem wzorzec, do któ
rego mógłby się upodabniać.
Te ostatnie uwagi w niczym nie po
mniejszają znaczenia i wartości jedy
nej tego rodzaju pozycji w naszym
piśmiennictwie naukowym. Pozycji,
która: omawia całokształt problema
tyki związanej ze statystyką wydawni
czą i formułuje szereg ciekawych pro
pozycji badawczych; poddaje krytycz
nej analizie dotychczasowy dorobek
z tego zakresu; konstruuje obraz sta
tystycznej charakterystyki
polskiej
produkcji wydawniczej; podejmuje na
przykładzie wybranych okresów czaso
wych interpretację danych statystycz
nych, której celem jest wyjaśnienie
związków między zjawiskami odnoszą
cymi się do działalności wydawniczej.
Wreszcie podkreślić trzeba komu
nikatywność wykładu i konstrukcji
pracy; moment godny chyba uwagi,
zważywszy, że znajdujemy się na
gruncie wiedzy graniczącej z mate
matyką.
Sylwester Dziki

MŁODZIEŻ A PRASA
CZYTELNICTWO WŚRÓD MŁO
DZIEŻY W ŚWIETLE BADAN SO
CJOLOGICZNYCH. Zarząd Głów
ny Związku Młodzieży Socjalistycz
nej — Centralny Ośrodek Kształce
nia Aktywu. Warszawa 1967. S. 85.

Ośrodek Badań Prasoznawczych wie
lokrotnie zajmował się bardzo istot
nym problemem czytelnictwa wśród
młodzieży; znalazło to też wyraz
w licznych publikacjach jego badaczy
i współpracowników na łamach czaso
pism naukowych. 1 ) Omawiane tu wy
dawnictwo zawiera relację z badań,
podjętych latem 1963 roku wspólnie
przez Dział Wydawniczy Zarządu
Głównego RSW „Prasa", Ośrodek Ba
dań Prasoznawczych i Komitet Cen
tralny 2 ) ZMS. Przeprowadzono je na
obozach szkoleniowo-wypoczynkowych
Związku Młodzieży Socjalistycznej.
Badania były zakrojone dość szero
ko. Na 43. obozach objęto nimi 2660
osób, stanowiących 0,4 procent ogółu
członków ZMS w tamtym okresie. Po
instruktażu przeprowadzonym przez
ankietera, respondenci wypełniali ano
nimowo specjalne kwestionariusze,
składające się z czterech zasadniczych
części, dotyczących: 1) danych osobo
wych, 2) czytelnictwa prasy, 3) słu
chania radia i oglądania telewizji,
4) postaw ideowo-światopoglądowych.
Przypomnimy tu niektóre wyniki, do
tyczące czytelnictwa prasy wśród mło
dzieży ZMS-owskiej.
Czytelnictwo
ków

poszczególnych

dzienni

Sprawa ta i bezpośrednio związane
z nią zagadnienia ilości tytułów, czy
tywanych przez poszczególnych re
spondentów, należała do najtrudniej
szych w całych badaniach. Problem
') Por. W. K o b y l a ń s k i : Czytelnic
two prasy wśród młodzieży licealnej. Kul
tura i Społeczeństwo 1959 nr 2; S. F1 ak ó w n a : Czytelnictwo prasy wśród mło
dzieży szkół ogólnokształcących w Warsza
wie. Prasa Współczesna i Dawna 1959 nr
1—2; J.
Mikułowski-Pomorski:
Krakowscy licealiści jako czytelnicy prasy.
Zeszyty Prasoznawcze 1961 nr 4; A. D el o r m e , A. P e c z e n i k : Ankieta o wie
dzy politycznej przyrodników. Zeszyty Pra
soznawcze 1966 nr 2—3; T. R e g u ł a : Czy
telnictwo prasy wśród młodzieży. Zeszyty
Prasoznawcze 1966 nr 2—3; A. D e 1 о г m e,
J. I n d r a s z k i e w i c z :
Czytelnictwo,
wiedza i postawy społeczno-polityczne stu
dentów UJ. Zeszyty Prasoznawcze 1967 nr 4.
') Obecnie: Zarząd Główny.
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polegał na przesadnie optymistycz
nym — wg autorów — obrazie mło
dzieżowego czytelnictwa, wyłaniają
cym się z odpowiedzi respondentów.
Sporo oznak wskazywało, że badani
zawyżali ilość czytanych przez siebie
pism. Wydaje się jednak, że zawyżenia
te — wypływające z przesłanek ambi
cjonalnych — nie sprowadzały się po
prostu do zwyczajnych zafałszowań.
Bardziej prawdopodobna zdaje się być
hipoteza (za którą przemawiają rów
nież wyniki analizy uzupełniających
pytań — weryfikatorów), iż respon
denci — mimo wyraźnych zaleceń an
kieterów — nie ograniczyli się w swych
wypowiedziach do podania stanu aktu
alnego, że wypisywali w s z y s t k i e
lub prawie wszystkie tytuł y, które czytywali w różnych okresach
swej — czasami kilkuletniej — prak
tyki czytelniczej. Do zawyżenia danych
przyczyniła się również w jakimś stop
niu płynność kryteriów, określających
granice pojęcia „czytelnictwa pisma".
Pewna ilość respondentów mogła po
dawać więc (jako c z y t a n e ) tytuły,
z którymi ich kontakt był bardzo spo
radyczny.
Dziesięć najczęściej wymienianych
przez respondentów dzienników, to:
Express Wieczorny — 10,5%
Sztandar Młodych
— 10,1%
Trybuna Ludu
— 8,3%
Trybuna Robotnicza — 6,1%
Dziennik Zachodni — 3,8%
Przegląd Sportowy — 3,6%
Wieczór
— 3,5%
Sport
— 3,0%
Gazeta Poznańska
— 2,8%
Nowiny
Rzeszowskie — 2,8%
Kolejność ta wiąże się częściowo
z ilością respondentów reprezentują
cych poszczególne regiony kraju, ale
nie tylko. W dużej mierze odzwiercie
dla ona również popularność określo
nych gazet.
Jeśli czytelnictwo wymienionych
dziesięciu tytułów rozpatrywać pod
kątem wieku odbiorców, wykazuje ono

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
dosyć istotne zróżnicowanie. Tytułami,
które szczególnie chętnie czytają osoby
w wieku do lat 18 — są Express Wie
czorny i Przegląd Sportowy. Młodzie
żowi czytelnicy wojewódzkich gazet
partyjnych rekrutują się przeważnie
spośród osób nieco starszych.
Ilość czytanych

dzienników

Statystyczny respondent sięga chęt
nie po więcej niż tylko jedną gazetę.
Tylko nieco ponad 10% ogółu odpo
wiadających na ankietę (9,0% męż
czyzn i 11,7% kobiet) przyznało się do
czytelnictwa jednego zaledwie dzien
nika. Zdecydowana większość młodych
(ok. 85%) twierdzi, że czyta od dwu
do czterech gazet.
Nawet uwzględniając poprawkę na
niejednoczesność tego czytelnictwa
i na sporadyczny charakter wielu mło
dzieżowych kontaktów z prasą, są to
dane rzeczywiście wysokie. Jedynie
1,3% badanych w ogóle nie sięga po
prasę codzienną.
Do większej ilości gazet częściej za
glądają mężczyźni, niż kobiety. Nie
stety, na „wielotytułowym czytelnic
twie" cierpi najczęściej j a k o ś ć czy
telnictwa: im większa ilość czytywa
nych gazet — tym rzadsza średnia czę
stotliwość czytania.
Poszukiwane

treści

Wyjaśnieniu tego problemu miało
służyć pytanie kwestionariusza: -^wy
mień najchętniej czytane działy". Po
nieważ pytanie należało do tzw. otwar
tych — wachlarz odpowiedzi był tu
szczególnie bogaty, mimo że spora ilość
uczestników badań (około 9%) nie od
powiedziała na nie w ogóle.
Po skategoryzowaniu
najczęściej
występujących sformułowań uzyskano
następujący obraz:
Sport
Polityka
„Wszystko"

— 18,2%
— 18,1%
— 11,1%
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Informacja o świecie — 9,5%
Powieści odcinkowe
— 6,0°/o
Wiadomości lokalne
— 4,3%
Kronika sądowa, wia
domości kryminalne,
ciekawostki dnia
— 4,0%
„Inne"
— 4,0%
Zagadnienia gospodar
cze
— 3,6%
Humor, satyra, roz
rywki umysłowe
— 2,9%
Wiadomości kulturalne — 2,9%
Sprawy młodzieżowe — 2,3%
Programy (radio, kino,
tv)
— 1,6%
Wynikałoby z tego, że najbardziej
poszukiwane w dziennikach zespoły
zagadnieniowe — to sport i polityka.
Uderza natomiast stosunkowo niewiel
kie zainteresowanie wiadomościami
lokalnymi.
Zastanawiające jest również małe
zainteresowanie zagadnieniami tzw.
młodzieżowymi. Poza gronem ścisłego
aktywu, problematyka ta wywołuje
żywszy rezonans czytelniczy tylko
o tyle, o ile została usytuowana
w szerszym kontekście zagadnień: spo
łecznych, politycznych lub kultural
nych kraju i świata.
Osobnego wyjaśnienia wymaga gru
pa przypadków, w których responden
ci twierdzili, że w czytanej gazecie
interesuje ich absolutnie wszystko.
Wydaje się, że grupę tę należy roz
patrywać łącznie z tymi osobami, któ
re w ogóle nie podają odpowiedzi na
omawiane pytanie. Obydwa bowiem
typy zachowań (w łącznej liczebności
około 20%) świadczą, że respondent
nie mógł zdecydować się na przyzna
nie pierwszeństwa jakiejkolwiek te
matyce. Tego rodzaju brak zdecydo
wania towarzyszy najczęściej czytel
nictwu nader
niesystematycznemu,
o sporadycznym charakterze.
Wiek rozpoczynania

czytelnictwa

Młodzi czytelnicy, zarówno kobiety
jak i mężczyźni (płeć nie ma na to

większego wpływu), na ogół wcześnie
zawierają znajomość z gazetami. Jeśli
wierzyć odpowiedziom — 23,8% re
spondentów sięgnęło po raz pierwszy
po gazetę w wieku od 10 do 13 lat;
23,3% — w okresie od 14 do 16 roku
życia. W zasadzie do lat 17 przytłacza
jąca większość badanych nawiązała
taki czy inny kontakt czytelniczy
z dziennikami.
Okazuje się ponadto, że czytelnic
two gazet wojewódzkich (zarówno
partyjnych, jak porannych i popołud
niowych) zaczyna się na ogół wcze
śniej, niż czytanie codziennej prasy
centralnej.
Sposoby nabywania

gazet

Wśród skategoryzowanych i wymie
nionych w kwestionariuszu ankiety
siedmiu sposobów nabywania i otrzy
mywania prasy lub docierania do niej,
przytłaczającą
przewagę
wykazało
kupno w punkcie sprzedaży detalicz
nej (kiosku) „Ruchu" — 63,6% przy
padków. Wskaźnik ten jest bardzo
zbliżony do wskaźnika obrazującego
udział sprzedaży komisowej w rozpro
wadzeniu łącznego nakładu dzienni
ków RSW „Prasa" (w r. 1963 — 70,6%).
Inne sposoby docierania do prasy
są znacznie mniej rozpowszechnione:
pożyczanie od znajo
mych lub współmie
szkańców
— 11,3%
prenumerata własna
— 8,5%
biblioteka
— 3,3%
świetlica, klub
— 3,2%
inne źródła
— 0,2%
Niewielka ogólnie popularność pre
numeraty nieco wzrasta w przypadku
małych i średnich miast.
Czytelnictwo

innych typów

prasy

A jak na tym tle przedstawia się
młodzieżowe czytelnictwo prasy o rzad
szej częstotliwości edycji?
W odniesieniu do tygodników i dwu
tygodników można tutaj wskazać m.in.
na następujące istotne cechy:
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1. Popularność tytułów lekkich, ma
gazynowych, znacznie przewyższa poczytność prasy problemowej: społeczno-kulturalnej i społeczno-politycznej.
Wiąże się to ze strukturą zaintereso
wań tematycznych czytelników, którzy
na ogół wyraźnie preferują materiały
relaksowe, nie wymagające większego
wysiłku w trakcie lektury. Wraz
z przekroczeniem określonych granic
wieku i wykształcenia — w pewnej
części przypadków następuje proces
swoistej sublimacji upodobań czytel
niczych; zwiększa się zainteresowanie
treściami poważniejszymi, angażujący
mi nie tylko emocjonalnie, ale również
intelektualnie. Również pochodzenie
inteligenckie oraz wielkomiejski cha
rakter zamieszkiwanej miejscowości —
stymulują czytelnictwo pism „trud
niejszych".
2. Zjawisko czytelnictwa wielotytułowego ma szeroki zakres, prawie
identyczny jak w przypadku dzienni
ków. Podobnie jak w gazetach — temu
typowi czytelnictwa towarzyszy naj
częściej zmniejszenie częstotliwości
czytania poszczególnych tytułów.
3. Wiek rozpoczynania czytelnictwa
prasy tygodniowej przypada na ogół
nieco później, niż początek czytelnic
twa dzienników (średnio o 2—3 lata).
W przypadku kobiet różnica ta jest
nieco niższa.
4. Podobnie jak w odniesieniu do
dzienników (lecz w trochę mniejszym
natężeniu), tak i tu dominującym spo
sobem nabywania pisma jest forma
zakupu w kiosku. Wśród wielu zna
mion stabilizacji, występujących po
wyżej lat 30, należy wymienić zwięk
szenie się w tym wieku popularności
prenumeraty.
Spostrzeżenia na temat czytelnictwa
miesięczników i pism ukazujących się
jeszcze rzadziej w pewnym więc stop
niu odbiegają od wniosków, sformuło
wanych w sprawie czytelnictwa prasy
codziennej i tygodniowej:

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
1. W przeciwieństwie do dzienni
ków, tygodników i dwutygodników —
czasopism tych zupełnie nie czyta po
ważna część respondentów (30%). Po
te (z reguły monotematyczne, wyspe
cjalizowane) tytuły sięgają na ogół
czytelnicy o rozbudzonych i sprecyzo
wanych zainteresowaniach, charakte
ryzujący się dosyć wysokim stopniem
aktywności kulturalnej. W odniesieniu
do tej grupy odbiorców omawiane cza
sopisma stanowią więc czynnik pogłę
biania i systematyzacji indywidual
nych wiadomości czytelnika w intere
sującej go dziedzinie (dziedzinach).
2. W tych warunkach dosyć rzadkie
jest tu czytanie wielu tytułów, traktu
jących najczęściej o odmiennych, dale
kich od siebie sprawach. Zjawisko
czytelnictwa „łączonego" ma więc tu
taj skromne, znacznie mniejsze niż
wśród dzienników czy tygodników
rozmiary.
3. Również wiek rozpoczynania czy
telnictwa różni się tu wyraźnie od
wieku rozpoczynania czytelnictwa ga
zet czy prasy tygodniowej. Np. w sto
sunku do tygodników jest on średnio
o około 1 do 2 lat późniejszy.
4. Wprawdzie kiosk zachowuje swą
absolutną przewagę nad innymi for
mami nabywania prasy, jednakże jest
ona mniejsza niż w przypadku tygod
ników, czy — tym bardziej — dzien
ników.
Wynikałoby z tego, że model mło
dzieżowego czytelnictwa prasy wyka
zuje z jednej strony wiele istotnych
cech wspólnych, z drugiej — w zależ
ności od rodzaju pism — szereg mniej
lub bardziej poważnych różnic.
Omawiane tu badania potwierdziły,
znane także z innych badań, zjawisko
tzw. efektu kumulatywnego. 3 ) Okazuje
się, że osoby czytające dużą ilość
dzienników wykazują
jednocześnie
skłonność do czytelnictwa większej
ilości tygodników i innych czasopism:
3
) Por. J. K ą d z i e l s k i : Publiczność
prasowa Katowic. Kraków 1963 s. 203.
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Przeciętna ilość tytułów
przypadająca na jednego badanego
Dzienniki

Tygodniki
i dwutygod
niki

Czasopisma
pozostałe

1
2
3
4
5

1,6
1,6
1Л
1.9
2,0

1,6
1,6
1,9
2,0
2,0

Oprócz omówionego tu nieco szerzej
sprawozdania z badań przeprowadzo
nych przez ZMS, ZG RSW „Prasa"
i OBP — w recenzowanym tomiku
opublikowano: „Analizę porównawczą
czytelnictwa wśród młodzieży i osób
dorosłych na przykładzie miasta Mła
wy" (fragment referatu, opracowanego
przez J. Malanowskiego na Ogólnopol
ską Konferencję Teoretyczną ZMS
poświęconą problemom
organizacji
czasu wolnego), „Czytelnictwo książek
i prasy wśród mieszkańców Koszali
na" (skrót na podstawie Biuletynu
OBOPiSP przy Polskim Radiu i Tele
wizji — „Problemy życia kulturalnego
mieszkańców Koszalina na tle struk
tury społecznej i warunków byto
wych") oraz „Doświadczenia kieleckiej
organizacji ZMS w upowszechnianiu
czytelnictwa" (materiał ZW ZMS
w Kielcach na wspomnianą Ogólno
polską Konferencję Teoretyczną ZMS).
Marek

Burczyk

SYMPOZJA W ZSRR
MATERIAŁY WSTRIECZI SOCIOŁOGOW. METODOŁOGICZESKIJE PROBLEMY ISSLEDOWANIJA
MASSOWOJ KOMUNIKACJI. Tartuskij Gosudarstwiennyj Uniwersitet. Tartu 1967. S. 213.
Od 27 do 30 października 1966, w Uni
wersytecie Państwowym Estońskiej
SRR w Tartu, odbyło się spotkanie
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dyskusyjne socjologów radzieckich,
poświęcone
omówieniu
niektórych
metodologicznych problemów, związa
nych z badaniami środków masowego
oddziaływania. Organizatorami spot
kania była grupa miejscowych socjo
logów, wzięli w nim udział również
socjologowie, historycy, przedstawicie
le dyscyplin filozoficznych, pracowni
cy prasy, radia i telewizji oraz aspi
ranci i studenci z Moskwy, Leningra
du, Tallina i Tartu, łącznie 54 osoby.
Zgodnie z życzeniem uczestników
pierwszego spotkania w Kääriku (ośro
dek sportowy uniwersytetu w Tartu) —
we wrześniu 1967 ukazał się, w nakła
dzie 500 egzemplarzy, tomik materia
łów z tej konferencji. Redakcja uznała
przy tym za celowe zamieścić w nim
oprócz referatów, dla pełnego oddania
atmosfery i poziomu spotkania, rów
nież teksty dyskusyjnych wystąpień
i improwizowanych replik.
Kolejne spotkanie, Kääriku — II
(konferencja ta ma bowiem mieć stały,
doroczny charakter), odbyło się jesie
nią zeszłego roku na temat „System
wartości jednostki a masowe oddzia
ływanie". Materiały z niego winny
ukazać się jeszcze w tym roku.
Spośród opublikowanych już i oma
wianych tu materiałów Kääriku — I,
warto wskazać przede wszystkim na
interesujące wystąpienia:
— B. M. F i r s o w a z Uniwersy
tetu Leningradzkiego na temat
potrzeby wypracowania zespołu
naukowych metod badania środ
ków masowego oddziaływania,
— J. A. L e w a d y z Instytutu Fi
lozofii AN ZSRR, mówiącego
o aktualnych, zachodnich kon
cepcjach kultury masowej,
— A. A. M u r u t a r a z Estońskiej
Akademii Rolniczej, referującego
niektóre metodologiczne proble
my pomiarów społecznych,
— W. B. O l s z a ń s k i e g o z In
stytutu Filozofii AN ZSRR na te
mat struktur doświadczenia spo-
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łecznego i regulacji zachowania
się jednostki,
— J. A. S z e r k o w i n a z Insty
tutu Nauk Społecznych, charak
teryzującego funkcje środków
masowego oddziaływania
we
współczesnych warunkach.
B. M. F i r s o w wymienia 5 na
stępujących przyczyn, które łącznie
składają się — wg niego — na potrze
bę wypracowania przez radziecką
praktykę i naukę środków masowej
komunikacji własnych, specyficznych
metod badawczych:
1) stałe zwiększanie się stopnia od
działywania środków masowej
informacji,
2) niebezpieczeństwo standaryzacji
gustów społeczeństwa,
3) subiektywizm w ocenach skutecz
ności i społecznego zasięgu od
działywania materiałów propa
gandowych, przekazywanych za
pośrednictwem
poszczególnych
kanałów masowej informacji,
4) ilościowe i jakościowe rozbudo
wanie środków masowego od
działywania,
5) zbliżający się szybko etap „tele
wizji globalnej", umożliwiającej
bezpośrednią
konkurencję
propagandową różnych państw
i systemów społecznych.
J. A. S z e г к o w i n, mówiąc o cha
rakterze środków masowego komuni
kowania pod kątem osiągnięcia przez
nie maksymalnej efektywności oddzia
ływania, szczególnie mocno podkre
śla potrzebę szybkości i aktualności
informowania oraz
emocjonalizacji
przekazywanych treści.
Problem funkcji środków masowe
go oddziaływania rozpatruje J. A.
Szerkowin w 4 aspektach: społecznym,
socjalno-psychologicznym, teorii czyn
ności i efektów psychologicznych,
osiągniętych w rezultacie kontaktu
audytorium z komunikowanymi tre
ściami. W pierwszym planie — tj. spo
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łecznym, autor ten wyróżnia cztery na
stępujące funkcje:
— poznawczą („poznanie otaczają
cego świata"),
—• koordynującą („korelowanie re
akcji poszczególnych części spo
łeczeństwa na otaczające środo
wisko"),
— integracji pokoleń („przekazywa
nie społecznego dziedzictwa z po
kolenia na pokolenie"),
— rozrywkową.
Marek Burczyk

PRASA NIEMIEC XIX W.
Kurt
Koszyk:
DEUTSCHE
PRESSE IM 19. JAHRHUNDERT.
GESCHICHTE DER DEUTSCHEN
PRESSE. Teil II. Abhandlungen
und Materialien zur Publizistik.
Colloquium Verlag Berlin 1966.
S. 372.
Trochę w niezgodzie z niemiecką sy
stematycznością autor opublikował na
początku tom II 3-tomowego własnego
dzieła. Ten pośpiech z opracowaniem
najpierw zeszłowiecznej przeszłości
prasy niemieckiej usprawiedliwił w
swej przedmowie do omawianego to
mu prof. Eberhard, wydawca serii
„Rozpraw i Materiałów" berlińskiego
Instytutu Publicystyki: dotychczasowe
publikacje objęły wyłącznie historię
prasy, prawa prasowego i radia do
r. 1945, pilną zatem stała się potrzeba
podręcznika historycznego dla słucha
czy. Ponieważ zaś w opinii Koszyka
wiek XIX zapoczątkował walkę o wol
ność prasy, był kolebką organów par
tyjnych licznych orientacji politycz
nych, a równocześnie początkiem sze
rokiej i zaciętej konkurencji masowej
informacji w stylu nowoczesnym —
więc postulat syntetycznego obrazu tej
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prasy wysunął się na czoło. Tyle Eber
hard. Sam autor poszedł dalej w uza
sadnieniu swego wyboru.
Według Koszyka, ostatnią próbę
syntetycznego ujęcia dziewiętnasto
wiecznej prasy niemieckiej podjął
przeszło 60 lat temu Ludwig Salomon,
kończąc ją na 1848 r.1) Salomon sam
był dziennikarzem, a ówczesna histo
ria prasy dopiero ząbkowała, co w su
mie nie wzbudza pełnego zaufania do
konstrukcji pracy. Od tego czasu naro
sły liczne studia historyczne, teore
tyczne i metodologiczne. M. in. zary
sowała się różnica między dziennikiem
(gazetą) a czasopismem, jako przed
miotem badań; Koszyk cytując tezę
Fritza Schawe 2 ) twierdzi jednak, że
czasopiśmiennictwo w dobie wzmożo
nego ucisku cenzury przejęło na sie
bie rolę prasy codziennej, urabiając
opinię publiczną w wielu konkretnych
sprawach. Zatem nie chodzi o teore
tyczne kategorie; odtworzenie żywej
istoty prasy domaga się opracowania,
a tego nie dał Salomon. Drugim po
stulatem syntetycznego ujęcia prasy
XIX w. w Niemczech jest — według
Koszyka — potrzeba typologicznej ana
lizy, która wykazuje wyraźną przewa
gę prasy partyjnej w tamtym stuleciu.
Z tego też względu omówienie jej wy
pełniło przeszło ćwierć zawartości ca
łego omawianego tomu. Trzecie wresz
cie założenie autora, to wprowadzenie
w dzieje masowej informacji zagad
nień technicznych i organizacyjnych
dziennikarstwa niemieckiego, w po
wiązaniu z ewolucją socjologiczną
świata czytelniczego.
Jednak niewątpliwie najważniej
szym bodźcem do szczególnego zainte
resowania autora wiekiem XIX są je
go dotychczasowe badania historyczne.
Publikowane przeważnie na łamach
]
) L. S a l o m o n : - Geschichte des deu
tschen Zeitungswesens von Anfängen bis
zur Wiederaufrichtung des Deutschen Rei
ches. B. III. Das Zeitungswesęn seit 1814.
Oldenburg
1906.
s
) F. S c h a w e : Die jungheglische Pu
blizistik. Die Welt als Geschichte 1960 nr 1.
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periodyków takich, jak
Publizistik,
Archiv für Sozialgeschichte itp., kon
centrowały się one dokoła ludzi
i spraw pierwszej połowy XIX w.,
z wyraźną preferencją tematyki ru
chów społecznych w Niemczech w la
tach 1840-tych. Już poprzednie studia
Koszyka otworzyły mu w r. 1957 dro
gę do stanowiska dyrektora Instytutu
Prasoznawczego w Dortmundzie (In
stitut für Zeitungsforschung der Stadt
Dortmund) i wysunęły do grona naj
płodniejszych i najruchliwszych prasoznawców zachodnioniemieckich. Oma
wiana tu książka opinię tę potwierdza.
Autor odwołując się do zamierzonego
tomu pierwszego (który objąć ma roz
wój prasy niemieckiej od XVI—
XVIII w.) ostrzega czytelników, że
pewne podstawowe pojęcia z historii
prasy, jak koncesja prasowa, kaucjo
nowanie itp. nie będą przedmiotem
tomu drugiego, skoro geneza ich i cha
rakter będą wyjaśnione w tomie
pierwszym.
Ciekawie przedstawia się periodyzacja prasy niemieckiej ubiegłego wie
ku w ujęciu autora. Słusznie stwier
dza on, że era napoleońska nie stano
wiła cezury ewolucyjnej dla prasy
i czasopism niemieckich. Przewaga
pism informacyjnych, ukazujących się
do r. 1815, miała swe początki w XVIII
w., a ich redaktorzy (stosując się na
ogół do norm prawa prasowego zmie
niających się w Niemczech władz po
litycznych) kontynuowali wiernie wal
kę z absolutyzmem przed i po r. 1800.
Według autora zatem, podstawę do
cezury periodyzacyjnej stanowi wzrost
politycznej świadomości powołania
i zawodu dziennikarzy. Autor widzi
uwydatnianie się tego zjawiska w la
tach 1813—1815, kiedy to Joseph Gorres, redaktor Rheinischer Merkur na
łamach swego organu głosił, że naj
ważniejszym zadaniem dziennikarzy
i publicystów jest zasilić i umocnić
ducha społeczeństwa niemieckiego do
walki o prawa społeczne, której żadna
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cenzura nie jest w stanie zatrzymać.
Przełom tej ideologicznej roli dzien
nikarstwa ilustruje autor następnie
w sposób lapidarny na przykładach
rozwoju prasy w takich ośrodkach,
jak Berlin, Wrocław, Królewiec, Ma
gdeburg, Kolonia, Hamburg, Lipsk,
Frankfurt n. Menem, Augsburg. Warto
tu wtrącić, że już na kilka lat przed
ukazaniem się omawianej książki,
V. Klimes w swej rozprawie pt. „Über
Gegenstand und Methode der Geschi
chte der Journalistik" 3) dopatrywał
się głównych zadań historii prasy
w badaniu postawy ideologicznej
dziennikarzy. Według Koszyka rolę ta
ką odegrał w Niemczech Görres, toteż
roli tej poświęcił autor cały rozdział
drugi, koncentrując się głównie na
dynamice jego poglądów i udziale
w zmianach organizacyjnych ówcze
snego czasopiśmiennictwa.
Rozdział III natomiast przenosi
akcent tematyczny na zagadnienia
prawa publicznego, regulującego sto
sunki w dziennikarstwie; tu tłem pod
stawowym są stosunki
ustrojowe
w różnych krajach Związku Niemiec
kiego. Najwięcej miejsca poświęcono
mało nam znanemu projektowi związ
kowego prawa prasowego K. M. L. von
Draisa w raporcie Günthera Berga,
który ostro skrytykował Ludwig Wie
land (1819), powołując się na prawo
naturalne obywateli do wolności pra
sy. Jak ta wolność kształtowała się
w różnych państwach składowych
Związku, mówią rozdziały następne
(III—V) aż do kongresu karlsbadzkiego, na którym narodziła się ogólno
związkowa Ustawa Prasowa (1819),
potwierdzona przez Sejm Związku
i zaostrzona w 1823 r. z powodu „de
magogischen Friedensstörer". Skoro
dosyć miejsca w tych rozważaniach
zajmują sprawy polityczne, zauważyć
należy stosunkowo słabe podkreślenie
roli wpływów zagranicznych —Metternicha, a z Rosji Aleksandra I i Miko») Zeitschrift für Journalistik

1961 z. 1.

łaja I, pilnie śledzących przez swą
służbę dyplomatyczną nastroje w Niem
czech. Wiadomo, że zamordowanie
A. Kotzebuego, literata i publicysty
na żołdzie carskim, przez fanatyka
wolnościowego K. Sanda — było prze
de wszystkim protestem przeciw infil
tracji rosyjskiej w sprawy niemieckie.
Rewolucja lipcowa w Paryżu i jej na
stępstwa w wybuchach brukselskim,
warszawskim, badeńskim i innych
(1830) stanowiły dla prasy niemieckiej
„ausländische Vorbilder", co znalazło
odbicie przede wszystkim w augsbur
skiej Allgemeine Zeitung, w badeń
skim prawie prasowym (1832) i rozwo
ju publicystyki liberalnej. Wpływ po
wstania listopadowego w Królestwie
Kongresowym na życie niemieckie po
równał autor — bardzo trafnie — do
popularności filhelenizmu w Europie
w latach 1821—1829. Niestety brak jest
zagadnienia polskiego w dalszej histo
rii prasy niemieckiej, szczególnie w do
bie bismarckowskiej
(Kulturkampf)
i polityki Niemiec wilhelmowskich na
Śląsku.
Autor nie ograniczył się w charak
terystyce dziennikarstwa do terenu
krajowego; osobny rozdział zajęła pu
blicystyka niemiecka na emigracji
w latach 1832—1848 (Paryż, Strasburg,
Szwajcaria), co — rzecz jasna — zilu
strował autor i tytułami odnośnych
periodyków (Deutsche Tribüne, Das
Nordlicht, Deutsch-französische
Jahr
bücher, Rheinische Zeitung i in.) i gło
śnymi nazwiskami H. Heinego, L. Bor
nego, H. Harringa (dobrze znającego
stosunki polskie, o czym autor zdaje
się nie wiedzieć), G. Herwegha, K.
Marksa i w. in. Rolę tego świata wy
olbrzymiła rewolucja 1848 r. Jej zna
czenie nie tylko dla rozkwitu orienta
cji politycznych zarówno w obozie
burżuazyjnym, jak i socjalistycznym,
ale i dla postępu w organizacji pracy
redakcyjnej, formach dziennikarskich,
w strukturze pism, w technicznych
urządzeniach, serwisie informacyjnym
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(Biuro Telegraficzne Wolffa, 1848) —
zajmuje w książce Koszyka ponad 100
stron i przynosi sporo nowych szcze
gółów. Moment ten uważa bowiem
autor, jak już poprzednio stwierdzi
liśmy, za narodziny masowej informa
cji jako instrumentu walki politycznej
i „nowego powołania" dziennikarzy. 4 )
Stanowisko to jest bardzo zbliżone do
naszych poglądów o dziennikarstwie
i publicystyce tej doby w Galicji
i Wielkopolsce.
Druga połowa stulecia w ujęciu
Koszyka idzie już drogami wytyczo
nymi przez wstrząs 1848 г., aczkolwiek
czy to polityka prasowa Bismarcka czy
później Biilowa, uzależnienie serwisu
informacyjnego od Berlina jako poli
tycznego centrum cesarstwa — doko
nały niejednej poważnej zmiany w tre
ści, tendencjach, a nawet technice re
dakcyjnej. Trudno wymieniać tu wszy
stkie te elementy, na które w potęż
nej mierze wpływała wreszcie kapita
lizacja prasy, powstanie potężnych
koncernów L. Ullsteina, A. Scherla
i innych. Jako przedsiębiorstwa kapi
talistyczne wykształciły one typy pra
sowe, dotąd sporadycznie i słabo re
prezentowane: prasę handlową, roz
rywkową, magazynową, literacką itp.
Obraz ten zamyka autor na r. 1914
w przededniu kataklizmu pierwszej
wojny światowej.
Całość ujęcia jednego stulecia dzie
jów prasy — wykazuje dużą umiejęt
ność Koszyka w kierunku selekcji ma
teriału problemowego i faktograficz
nego oraz jego syntetycznego uszere
gowania, głównie dla celów dydak
tycznych i popularyzacyjnych. Książkę
tę uważać należy za podręcznik. I jak
kolwiek trudno się zgodzić z tezą
autora, że po L. Salomonie piśmien
nictwo niemieckie w dziedzinie synte') Cenne uzupełnienia do historii prasy
niemieckiej w tym okresie przyniosły refe
raty F. Knippinga i G. Heidorna, wygło
szone na zjeździe AIERI w Herceg Novi
(1966), których autor nie mógł — rzecz ja
sna — znać (por. Bulletin de VAIERI 1967
nr 7—8).

zy nie pokusiło się o obraz prasy nie
mieckiej XIX w. (dali go przecież
H. A. Münster, O. Groth, J. Kirchner
i in.) — omawiany podręcznik mógłby
stanowić bodziec koncepcyjny dla na
szej, tak ubogiej historii prasy. Koszyk
oparł się głównie na źródłach druko
wanych i imponujących
ilościowo
opracowaniach; powołanie archiwa
liów bońskich, poczdamskich i merseburskich spełnia rolę raczej drugo
rzędną, co w podręcznikowej kon
strukcji jest zupełnie usprawiedli
wione.
Istotnie można się niejednego z tej
książki nauczyć.
Marian

Tyrowicz

SEKRETARIAT REDAKCJI
André B o y e r : LE SECRETA
RIAT DE REDACTION. Collection
„Precis de journalisme" I. L'Insti
tut International de la Presse avec
le concours du Centre Internatio
nal d'Enseignement Supérieur du
Journalisme de l'Université de
Strasbourg 1965. S. 171.
„Sekretariat redakcji" jest pierw
szym z serii opracowań przygotowa
nych przez Międzynarodowy Ośrodek
Wyższych Studiów Dziennikarskich
w Strasburgu, wydanym w 1964 r.
przez Międzynarodowy Instytut Prasy.
Zadaniem serii jest objęcie cało
kształtu zasadniczych, roboczych pro
blemów dziennikarskich w formę pod
ręcznika, pisanego w zasadzie z myślą
o młodych redakcjach w krajach no
wo wyzwolony eh i rozwijających się.
Kształcenie tą drogą adeptów zawodu
dziennikarskiego nie zmienia faktu, że
właśnie wspomniany pierwszy zeszyt
stanowi lekturę interesującą również
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dla fachowców, którzy zetknęli się już
z praktyką i trudnościami swojej spe
cjalności.
„Sekretariat redakcji" jako pozycja
odrębna, sama dla siebie, dotyczy za
łożeń organizacyjnych redakcji. Mimo
istnienia bogatej literatury fachowej,
problematyka codziennej pracy i jej
form, struktura wewnętrzna redakcji,
usprawnianie metod wykonywania
złożonych zadań, jest dziedziną wyjąt
kowo słabo opracowaną teoretycznie.
Szczegółów tego typu szukać trzeba
w różnych wydawnictwach,
gdyż
wspomina się o nich przeważnie tylko
marginesowo, w większych całościach,
monografiach gazet, względnie skryp
tach typu uniwersyteckiego. Wydaw
nictwo strasburskie zaczyna swą serię
„Precis de Journalisme" od wspomnia
nych, fundamentalnych, a zapozna
nych spraw organizacyjnych. Zeszyt
opracowany został przez André Boyera
w wyjątkowo przejrzystej, niemal te
legraficznej formie i właśnie ze wzglę
du na swą jasność, stanowi prawdziwe
vademecum przydatne nie tylko adre
satom; w zasięgu szerszym może stać
się lekturą godną przestudiowania
również w polskich warunkach.
Opracowanie poza wprowadzeniem
ogólnym, zatytułowanym „Gazeta co
dzienna i jej czytelnicy", w którym
autor omawia rolę dziennika w obec
nym układzie zróżnicowanych środ
ków masowej informacji,
zawiera
dwie zasadnicze części. Pierwsza mó
wi o tym, co powinien wiedzieć sekre
tarz redakcji. Poświęcona jest redak
cji jako całości, z podaniem jej wzor
cowego schematu organizacyjnego, za
wiera propozycje wypróbowanych me
tod pracy sekretarza redakcji w opar
ciu o praktykę gazet francuskich, syn
tetyzuje źródła i dobór informacji,
formy publikacji i sposób łamania.
W części drugiej, dotyczącej co
dziennych problemów roboczych, au
tor trzyma się koncepcji minutażu
dnia roboczego. Stąd opis narodzin
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projektu
numeru,
przygotowania
i opracowania materiałów, makieto
wania i współpracy z drukarnią przy
montażu kolumn.
Jaką rolę wyznacza w swym pod
ręczniku A. Boyer sekretarzowi re
dakcji i jak precyzuje jego funkcje?
„...Straszny dla jednych, chwalony
przez drugich, sekretarz redakcji jest
Anonimem, a jednak rola jego w reali
zacji gazety pozostaje fundamentalna.
Dobra gazeta to bowiem nie tylko
dobre artykuły, ale dobre artykuły
przystępne dla wszystkich, trafiające
do czytelnika, dobrze podane i zręcz
nie zilustrowane..." Realizacja tej kon
cepcji, organizacja i kontrola powsta
wania codziennego produktu finalne
go, jakim jest numer pisma, niesie za
sobą prawo wyboru, a co za tym idzie
odpowiedzialność i autorytet tej spe
cyficznej funkcji redakcyjnej.
Zadania sekretarza redakcji zamy
ka Boyer w sumie w czterech grupach
zagadnień :
1) wyszukaniu i przewidywaniu in
formacji,
2) ich selekcji, krytyce i dozowa
niu,
3) prezentacji i uporządkowaniu,
4) wydaniu w formie drukowanej.
Sformułowania to pozornie nie od
krywcze, rzadko jednak precyzowane
w tak syntetycznym ujęciu. Podobnie,
jak podane przez autora na innym
miejscu trzy kardynalne zasady orga
nizacji pracy dla każdej redakcji ma
łej czy dużej, na każdej szerokości
geograficznej. W myśl tych zasad
1) wszystkie informacje i materiały
przejść muszą przez ręce sekre
tarza lub jednego z resortowych
sekretarzy redakcji, który roz
mieszcza je na kolumnach;
2) respektowanie
harmonogramu
ma absolutne pierwszeństwo nad
innymi czynnikami;
3) publikacja, która znalazła się
na kolumnie, jest materiałem
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pierwszorzędnym, zasługującym cyjną, trwającą — rzecz godna uwagi
na zamieszczenie.
w naszych warunkach — 15 m i n u t .
Codziennie, niezmordowanie i bez Reszta harmonogramu nie pozwala na
taryfy ulgowej, każdy sekretarz re dyskusje, grupujące się u nas zwykle
dakcji pamiętać musi o siedmiu przy w sekretariacie redakcji. Półgodzinna
kazaniach, które go
obowiązują. przerwa „kawowa" p o zesłaniu gros
Pierwszym z nich jest myśl perspek materiałów i makiet musi na ten cel
tywiczna, sięganie do źródeł informa wystarczyć i jak praktyka wykazu
cji, tj. listów czytelników i sondaży, je — wystarczy bez uszczerbku dla
na równi z jej inspiracją i wskazy
koncepcyjnej działalności.
waniem kierunku poszukiwań. Dru
Opracowanie Boyera nie mówi
gim — nadzór nad pracą redaktorów, o żadnych rewelacyjnych ułatwieniach
reporterów i korespondentów. Trze technicznych
poza nowoczesnością
cim — kontrola i egzekwowanie termi
drukarni i archiwów. Jako wyposaże
nowości spływu materiału własnego
nie samego sekretariatu wymienia
i spoza redakcji. Czwartym — selek
podstawową dokumentację w postaci
cja, wybór i adiustacja skryptów wraz
słowników, roczników i encyklopedii,
z doborem tytułów. Piątym — makie
teczki pozwalające na błyskawiczne
towanie. Szóstym — terminowy spływ
tekstów, makiet, tytułów, zdjęć i ilu odnalezienie materiału redakcyjnego,
papier, makiety, duże biurko nie zawa
stracji do zecerni. Siódmym — nadzór
nad
łamaniem
oraz
ewentualne lone rozlicznymi papierami, telefon,
interfon łączący z drukarnią, dobry
skróty.
Tylko zdarzenia niezwykłej rangi klej, dobre nożyczki i dobre spinacze.
mogą wywrócić ten porządek — Z nieznanych nam ułatwień technicz
w przeciwnym razie nie ujęta w ści nych proponuje tylko wprowadzenie
słe ramy terminów i obowiązków kilku praktycznych formularzy. Na
praca sekretarza, dziennikarzy i dru specjalną uwagę zasługiwać może bar
karni zmiażdży nerwy najbardziej wy dzo prosty, znormalizowany do obo
trzymałych. W podręczniku swym wiązującej ilości znaków pisarskich
Boyer nawet takiej ewentualności nie i linii na jednej stronie, formularz dla
dopuszcza, systematyzując organizację korespondentów terenowych gazety.
w ultymatywne kanony; „twórczy" U góry wpisują oni nazwę miejscowo
bałagan, stanowiący w oczach niektó ści, skąd napływa informacja. Wyja
rych nieodłączny koloryt redakcji, nie śnienie
na
marginesie
blankietu
znalazł w opracowaniu pokrycia.
brzmi: „Powiedz przede wszystkim co
Specjalizacja, zdolności organizacyj i gdzie się zdarzyło, kiedy, wymień
ne i poczucie realizmu są warunkiem kilka osób uczestniczących i jaki był
pracy w sekretariacie. W tym newral sens zdarzenia. Dalej, rozwiń to zda
gicznym punkcie redakcji niczego nie nie wyjaśniając jak, dlaczego, z powo
wolno odkładać na później, ani też du kogo lub czego fakt zaistniał, okre
robić wielu rzeczy na raz. Tu — bar ślając ewentualnie konsekwencje lub
dziej niż w każdej innej robocie dzien wyciągając konkluzję".
nikarskiej — obowiązywać musi ścisły,
Ów jednostronicowy blankiet, za
minutowy podział pracy, w którym
Boyer zamyka nie tylko samą „ob wierający w zasadzie odpowiedź na
róbkę" materiałów, ale również ele siedem pytań klasycznych jest wszyst
menty dodatkowe. Zaliczyć do nich kim, co redakcja daje do dyspozycji
można obowiązkowe słuchanie dzien i czego oczekuje od koresponden
ników radiowych i konferencję redak ta. Formularz eliminuje gadulstwo
9 — Zeszyty Prasoznawcze
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i skłonność do grafomanii, wyciąga
zasadnicze dane, ogranicza także no
tatkę do ram wiadomości dla redak
cji, bez silenia się na styl. U dołu
blankietu obok miejsca na podpis
nadsyłającego, widnieje też znamien
ne ostrzeżenie: „Dłuższe teksty do
puszczalne są jedynie w wypadkach
katastrof". Rzeczą redakcji jest potem
wybór formy publikacji, od najbar
dziej lakonicznej, telegraficznej, aż do
udramatyzowania jej przy pomocy
znanych a prostych sposobów adiu
stacji.
Zacytowany przykład jest tylko jed
ną z wielu wskazówek, służących
uproszczeniu pracy sekretariatu, zło
żonej z mnóstwa elementów i zawsze
nie mieszczącej się w czasie. W po
dobny sposób Boy er próbuje usyste
matyzować sposoby opracowań więk
szych materiałów publicystycznych,
daje możliwie wszechstronny zestaw
stałych rubryk, jak również proponu
je zasadnicze elementy, decydujące
o sposobie łamania, bez naruszania
krajowych, a nawet redakcyjnych od
rębności.
W zwięzłych, przejrzystych sche
matach organizacyjnych tkwi wyjąt
kowy utylitaryzm podręcznika-informatora, stanowiącego rzadkość w skali
międzynarodowej. Dziwnym bowiem
zbiegiem okoliczności w epoce, która
preferuje techniczną sprawność, w za
wodzie, który tej sprawności specjal
nie wymaga, kluczowe funkcje redak
cyjne pozostają domeną indywidual
nej improwizacji. Najjaskrawiej nie
domoga ta odbija się na sekretariacie
redakcji, gdzie ze szkodą dla całego
gazetowego organizmu, dyrygenci co
dziennych numerów odkrywają prze
ważnie Amerykę każdy na swój spo
sób, choć mogliby się organizacji na
dobrych wzorach Boyera — po prostu
nauczyć.
Zofia

Lewartowska

MITY O FILMIE I TV
Gilbert C o h e n - S é a t , P i e r r e
F o u g e y r o l l a s : WIRKUNGEN
AUF DEN MENSCHEN DURCH
FILM
UND
FERNSEHEN.
KUNST
UND
KOMMUNIKA
TION. SCHRIFTEN ZUR KUNST
SOZIOLOGIE UND MASSENKOM
MUNIKATION. B. 11. Westdeut
scher Verlag Köln und Opladen
1966. S. 92.
Do najbardziej charakterystycznych
i doniosłych społecznie cech współ
czesnej kultury przemysłowej nale
ży niewątpliwie stały wzrost znacze
nia jej elementów wizualnych. Po
czątek nowej ery dała tu fotogra
fia — wynalazek techniczny po
przedniego stulecia, z którego następ
nie rozwinął się film. Nowy jakościo
wy skok na tej drodze przyniósł wy
nalazek telewizji i jego praktyczne
zastosowanie.
Możliwość
masowej
produkcji obrazów, zwłaszcza rucho
mych, zmieniła i w dalszym ciągu
zmienia życie kulturalne społeczeństw
przemysłowych, stała się impulsem
dla rozwoju nowych technik informa
cji, nowych rodzajów twórczości ar
tystycznej, spowodowała powstanie
nowych nawyków konsumpcyjnych,
wpłynęła na obyczaje i postawy
ludzkie.
Nic przeto dziwnego, iż od chwili
gdy rozpoczął się triumfalny pochód
X Muzy, a więc od pierwszych dzie
sięcioleci naszego wieku, zaczęła rów
nolegle rozwijać się, ogromna już
dziś, literatura poświęcona wpływom
ruchomego obrazu na społeczeństwo,
w szczególności zaś na młodzież. Psy
chologowie i pedagodzy, moraliści
i estetycy, prawnicy i ekonomiści, so
cjologowie i filozofowie, nie mówiąc
już o masie dziennikarzy, publicy
stów i działaczy społecznych, ana
lizowali i analizują, ze swych pozy-
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cji, oddziaływanie filmu, a ostatnio
i telewizji, wypowiadają swe opinie,
głoszą postulaty.
Rozprawa G. Cohen-Séat i P. Fougeyrollas: L'action sur l'homme: Cine
ma et Television, jaka ukazała się
także w wydaniu niemieckim, jest
jedną z licznych w ostatnim dzie
sięcioleciu pozycji w literaturze, po
święconych
zagadnieniom
kultury
współczesnej od strony jej kompo
nentu wizualnego. Autorzy omawia
nej publikacji nie są nowicjuszami:
G. Cohen-Séat znany jest od lat jako
teoretyk i filozof filmu, kierował
w latach 50-tych Instytutem Filmo
wym jaki podówczas istniał przy Uni
wersytecie Paryskim. To on właśnie
zaproponował i spopularyzował ter
min „ikonosfera" dla określenia tej
warstwy naszej przemysłowej kultu
ry, jaką tworzą różne otaczające nas
obrazy i obrazki. Wierny swemu in
telektualnemu powołaniu i podejściu
do zagadnień, występując wspólnie
z P. Fougeyrollas, który uprawia tak
że publicystykę kulturalną,
obaj
współautorzy dają czytelnikowi ro
dzaj eklektycznego eseju — z ambi
cjami filozoficznymi. Jest on z wielu
względów charakterystyczny dla kli
matu umysłowego powojennej Fran
cji, a zwłaszcza tych jej środowisk,
które znajdują się pod urokiem mi
raży
technokratycznej
przyszłości
i w praktyce akceptują tezy o nie
uniknionej jakoby kulturalnej ame
rykanizacji każdego
społeczeństwa
przemysłowego.
Jakie są zasadnicze przesłanki ro
zumowania, na których opiera się esej ?
Przede wszystkim akceptuje on i po
piera w pełni tezę głoszoną przez wie
lu socjologów i teoretyków kultury
w krajach kapitalistycznego Zacho
du, iż współczesny rozwój społeczny
i kulturalny przesuwa
zasadniczy
ośrodek życia człowieka ze sfery pra
cy do sfery wolnego czasu — gdzie,
według tych poglądów, jedynie może
9*
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on być sam sobą, uzyskać możliwość
swobodnej
wypowiedzi,
realizacji
swych ambicji i istotnych celów ży
ciowych. Druga teza głosi, iż ten „czło
wiek wolnego czasu" powszechnie
przestaje się interesować sprawami
społeczno-politycznymi, jest zwłaszcza
w młodym pokoleniu, coraz bardziej
apolityczny, pogrążony w swych prywatno-konsumpcyjnych dążeniach i ich
realizacji. Taki pogląd wypływa ściśle
z akceptacji idei technokratycznej —
polityka staje się w podobnym rozu
mowaniu po prostu jedną z wielu dzie
dzin działalności ludzkiej, która po
winna być pozostawiona fachowcom
i tylko fachowcom, na równi z pro
dukcją dóbr materialnych, organiza
cją transportu czy usług rozrywko
wych. Kolejna teza twierdzi, iż
w nowoczesnym społeczeństwie zani
kają klasy i warstwy społeczne, na
tomiast na wielką skalę występują
procesy przekształcania ludzi w jedno
rodną masę. Ma to mieć szczególne
znaczenie w dziedzinie uczestnictwa
w kulturze — zdaniem autorów na
stępuje tu pełne upodobnienie się
ludzkich reakcji, oczekiwań i gustów,
a to z tego względu, iż poza swą, wą
ską specjalnością ostatecznie wszyscy
są laikami. W rezultacie jakoby w re
cepcji współczesnej kultury, zwłaszcza
w jej wizualnych treściach, nic wła
ściwie nie odróżnia np. uczonego fi
zyka atomowego ze stołecznego mia
sta od operatora elektrycznych do ja
rek z farmy na zapadłej prowincji —
obaj są atomami w tej samej masie.
Ta masa, jak twierdzą autorzy, apo
lityczna, żyjąca prawdziwym życiem
jedynie w czasie wolnym, ulega we
wzrastającej mierze wpływom obra
zów, zwłaszcza ruchomych, a ponie
waż nie jest właściwie przygotowa
na do tej nowoczesności, cierpi na
rozmaite zaburzenia równowagi —psychicznej i społecznej — czym ob
jaśnić można wiele obecnie występu
jących trudności i problemów życia

132
kulturalnego społeczeństw przemy
słowych. Stąd też wypływają zadania
dla naukowej, a przede wszystkim fi
lozoficznej i światopoglądowej reflek
sji — ma ona pomóc w odzyskaniu tej
naruszonej równowagi poprzez ukaza
nie ludziom istotnych mechanizmów
świata, któremu są podporządkowa
ni. A świat ten określają przytoczo
ne tezy podstawowe, stanowiące credo
społecznych poglądów autorów.
Nie trzeba wielu słów aby udowod
nić, jak daleki od rzeczywistości jest
obraz świata przyjęty przez G.
Cohen — Seat i P. Fougeyrollas jako
kamień węgielny dla ich rozważań
o filmie i telewizji. Nie tylko odbiega
on rażąco od rzeczywistości jaką
przedstawiają przemysłowe kraje so
cjalistyczne, a bez ich uwzględnienia
nie można dziś wypowiadać żadnych
ogólnych tez na temat kultury spo
łeczeństw przemysłowych, lecz także
stoi w poważnej sprzeczności z re
aliami
tych
krajów
zachodnich,
w oparciu o doświadczenia których
autorzy snują swe wątki myślowe. Dla
ogromnej większości żyjących tam lu
dzi, jak świadczą liczne badania, źród
ła, dokumenty i obserwacje, praca
i zawód są podstawowymi elementa
mi życia, wyznacznikami miejsca i po
ważania w społeczeństwie — one to
właśnie determinują charakter zwią
zanego z nimi czasu wolnego. Róż
nice klasowe i warstwowe bynaj
mniej nie znikają; istnieją, a nawet
w wielu wypadkach zaostrzają się —
przykładem tego może być gwałtow
ne zaostrzenie się w ostatnich latach
problemu murzyńskiego w USA, u źró
deł którego, według zgodnych opinii,
leżą właśnie kwestie nierówności
ekonomicznej, bezrobocia, upośledze
nia społecznego. Rzekomo apolitycz
na młodzież uprzemysłowionego Za
chodu niemal codziennie dziś wycho
dzi na ulice z hasłami reform poli
tycznych, żąda zasadniczych zmian
w sirukturze władzy, przeciwstawia
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się koncentracji i monopolistycznym
tendencjom w masowej informacji,
walczy o sprawiedliwy pokój w umę
czonym przez agresję Wietnamie.
Esej francuskich autorów i zawar
te w nim tezy są więc przejawem roz
powszechnionych na Zachodzie ten
dencji budowania, z zastosowaniem
aparatu filozoficzno-naukowego, mi
tów społecznych spełniających istot
ną rolę w życiu intelektualnym i nie
odłącznymi dlań walkami światopo
glądowymi. Nie znaczy to oczywiście
aby w ogóle nie istniał problem, jaki
autorzy umieścili w tytule swego
utworu — jest on jak najbardziej re
alny i aktualny. Prawdą jest, iż roz
wój filmu, a zwłaszcza telewizji,
w istotny sposób zmienia sytuację
kulturalną,
stwarza
niebezpieczeń
stwo masowego manipulowania ludź
mi, rodzi złożone zagadnienia polity
ki, kontroli społecznej, wiąże się
z przemianami rodziny, tradycyjnych
instytucji uczestnictwa kulturalnego,
wpływa na wychowanie i zachowa
nie ludzi. Nie demonizując wpływów
obrazu, wizualnej informacji, do cze
go G. Cohen-Séat ma wyraźną skłon
ność, należy się zgodzić ze zdaniem,
iż obecne rozmiary i intensywność
przekazów wizualnych w kulturze jest.
bez precedensu i musi stanowić nie
ustanny temat krytycznej refleksji
badaczy współczesności. Dla polskiego
czytelnika esej, o którym mowa, ma
jednak znaczenie nie ze względu na
temat, jaki porusza, lecz założenia,
które przyjmuje i propaguje — jest
dokumentem z zakresu polemik świa
topoglądowych i tylko z tego punktu
widzenia wart jest uwagi.
Kazimierz

Żygulski
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. CZYTELNICY SŁOWACKIEJ
GAZETY
Vladimir H o l i n a : CITATELIA
PRAVDY. „SOCIOLÓGIA CITATEL'A". Novinarsky Studijny Üstav
Bratysława 1966. S. 160 + aneks.
Praca ukazała się w niewielkim nakła
dzie 300 egzemplarzy. Adresowana
była bowiem do wąskiego kręgu od
biorców: redakcji Pravdy (organ Ko
munistycznej Partii Słowacji) oraz
wydawców gazety. Nastawienie na po
trzeby praktyki rzutowało na charak
ter opracowania. Autor prezentuje
w nim przede wszystkim obszerny ma
teriał faktograficzny w postaci sko
mentowanych zestawień statystycz
nych; stosunkowo rzadziej formułuje
twierdzenia ogólniejsze z zakresu so
cjologii czytelnictwa prasy.
W rozdziale I autor omawia zamie
rzenia badań oraz zastosowaną me
todę. Głównym celem badań była cha
rakterystyka czytelników Pravdy (ga
zety, która ma w Słowacji najwięk
szy nakład) ze względu na cechy spo
łeczno-demograficzne, sposoby czyta
nia, korzystanie z innych środków ma
sowego przekazu, zainteresowania te
matyczne oraz postawy wobec gazety.
Zrealizowano je metodą wywiadu
przeprowadzanego w oparciu o stan
daryzowany kwestionariusz z wyloso
wanymi czytelnikami z całej Słowa
cji (1 200 wywiadów).
Metoda doboru próby — jak ją au
tor przedstawił w opracowaniu — na
suwa kilka uwag. Respondentów loso
wano systematycznie na podstawie
pocztowej ewidencji kolportażu gaze
ty. Uzyskano w ten sposób adresy pre
numeratorów indywidualnych i zbio
rowych (instytucje). Nie wiadomo jed
nak, jak ankieterzy docierali do ku
pujących Pravde w komisie (kategoria
ta jest — jak wynika z tekstu pra
cy — przez autora uwzględniona).
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Nasuwają się również wątpliwości co
do pełnej reprezentatywności próby;
Można np. przypuszczać, że materiał
uzyskany przez rozmowy z abonenta
mi prasy czy też „głównymi czytel
nikami w rodzinie" powodował pewną
deformację próby, a więc i charakte
rystyki przeciętnego odbiorcy gazety.
Nadreprezentowane mogły być bo
wiem osoby określane zwykle jako
„głowy rodziny" (np. mężczyźni, lu
dzie w średnim wieku, zawodowo
czynni itp.). Ponadto pewne znie
kształcenia mogły wynikać z przeba
dania znacznej ilości (ok. 25%) osób
zastępczych (sąsiadów), w przypad
kach niemożności
przeprowadzenia
wywiadów z wylosowanymi czytelni
kami. Teza autora, że struktura obu
tych zbiorowości była podobna — jest
w świetle niektórych danych zawar
tych w opracowaniu wątpliwa.
Wydaje się, że wobec dużego na
kładu Pravdy bardziej celowe byłoby
określenie struktury czytelników przez
badania na próbie ogólnospołecznej.
Oprócz charakterystyki odbiorcy dały
by one równocześnie potrzebną dla
praktyki wydawniczej wiedzę o za
sięgu czytelnictwa gazety, potencja
łach czytelniczych itp.
Rozdział II poświęcony jest szczegó
łowej, bogatej w informacje charakte
rystyce czytelników, którzy uzyskują
Pravde przez indywidualną prenume
ratę lub kupno. Autor stwierdza, że
odbiorcami gazety są przede wszyst
kim mężczyźni (86,5ю/о), ludzie w wie
ku 30—49 lat (57,2%), członkowie Ko
munistycznej Partii Czechosłowacji
(50,5%), osoby z wykształceniem niż
szym niż średnie (60,4%) itp. W kilku
przypadkach porównuje strukturę czy
telników ze strukturą ludności Słowa
cji, co pozwala wysunąć twierdzenie
o szczególnej aktywności czytelniczej
pewnych kategorii społeczno-demogra
ficznych, które w zbiorowości odbior
ców występowały czasem nielicznie
(np. wyraźnie nadreprezentowani czy-
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telnicy z wykształceniem średnim
i wyższym),
Prezentowany materiał badawczy
wskazuje również, że czytelnicy Prav
dy w zdecydowanej większości korzy
stali z innych środków masowego od
działywania: czasopism, programu ra
diowego, telewizyjnego, innych dzien
ników (wskaźniki w przedziale 70—
90%), książek, lokalnych gazet (45—
53°/o). Autor charakteryzuje następnie
sposoby nabywania i czytania Pravdy.
Stwierdza, że większość odbiorców
prenumeruje gazetę osobiście, czyta
codziennie, a zwłaszcza w poniedział
ki, niedziele i soboty. Pismo ocenia
ne pozytywnie ze względu na dobrą
informację i sposób redagowania, czę
sto stanowi inspirację do rozmów
z członkami rodziny na temat przeczy
tanych treści.
W dalszej części rozdziału autor
stwierdza w oparciu o odpowiedzi na
standaryzowane pytania kwestionariu
sza, że zainteresowania tematyczne od
biorców Pravdy koncentrowały się
głównie wokół: 1) sportu, 2) polityki
międzynarodowej,
3) problematyki
wewnętrznej. Nie korzystano nato
miast z artykułów ekonomicznych
i rolniczych. Ciekawe jest tu zastoso
wanie także innego ujęcia, dotyczą
cego problemu odbioru czytywanych
treści. Pytano mianowicie, co badany
zapamiętał z wczorajszego numeru
Pravdy. Uzyskana w ten sposób gra
dacja czytywanych treści była inna:
1) wiadomości z zagranicy, 2) doty
czące polityki wewnętrznej, 3) sport.
Autor nie podał niestety wyczerpują
cej interpretacji tych różnic.
Interesujące jest również zawarte
w końcowej części rozdziału porów
nanie danych strukturalnych, uzyska
nych z badań na próbie losowej oraz
z ankiety zamieszczonej na łamach
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Pravdy. Potwierdza ono tezę, że odpo
wiadający na ankietę prasową stano
wią swoistą, wyselekcjonowaną część
publiczności gazety.
Krótki III rozdział prezentuje kil
ka informacji o czytelnictwie badane
go dziennika gdy uzyskiwany jest on
za pośrednictwem prenumeraty insty
tucjonalnej. Zastrzeżenia budzi tu py
tanie o przeciętną ilość osób korzysta
jących w instytucji czy organizacji
z 1 egzemplarza gazety. Uzyskana
średnia 7,6 czytelników/l egzemplarz
jest prawdopodobnie znacznie zawy
żona.
Przedstawione w opracowaniu wy
niki niewątpliwie stanowiły cenny
materiał dla praktyki
redakcyjnej
i wydawniczej. Charakterystyka czy
telników Pravdy jest bowiem szczegó
łowa i dokładna. Autor np. nie ogra
niczał się do stwierdzenia, że wśród
odbiorców gazety dominuje określona
kategoria społeczno-demograficzna, ale
określał tę zbiorowość bliżej, ze wzglę
du na inne cechy. Na uwagę zasługuje
również porównywanie struktury czy
telników Pravdy z charakterystyką
odbiorców innych gazet słowackich,
co pozwala na pogłębienie wniosków
wynikających z prezentowanego ma
teriału.
Mimo pewnych braków, powierz
chownego potraktowania niektórych
ważniejszych zagadnień, praca jest in
teresująca także dla badaczy prasy
w Polsce. W świetle prezentowanego
materiału zarysowuje się bowiem pe
wna zbieżność problematyki (a nawet
wyników) badań nad słowackimi i pol
skimi czytelnikami prasy. Prezentowa
ny w opracowaniu materiał umożliwia
przeprowadzenie niektórych porów
nań.
Henryk

Siwek
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Noty o polskich nowościach wydawniczych
• HISTORIA POLSKIEGO RUCHU ROBOT
NICZEGO; 1864—1964. Oprać zespól autorski.
Zakład Historii Partii przy КС PZPR.
Książka i Wiedza Warszawa 1967. T. I s. 600,
t. II s. 558, mapy, ilustracje.
Monografia polskiego ruchu robotnicze
go, pierwsza w takiej objętości i obejmu
jąca cały okres stulecia, aż po lata ostat
nie. Ten popularnonaukowy zarys uwzględ
nia przede wszystkim podstawowe nurty
klasowego ruchu robotniczego, prekursorów
PZPR, na tle dziejów klasy robotniczej
i przemian polityczno-ekonomicznych na
ziemiach polskich.
Autorzy, przedstawiając rozwój ruchu
robotniczego, piszą także o prasie, która
mu służyła. Wzmiankowane są wszystkie
ważniejsze tytuły, zarówno tych pism, któ
re miały charakter organów teoretycznych,
jak też tych, które służyły bezpośrednio
agitacji partyjnej. Wymieniana jest rów
nież prasa bliska ruchowi robotniczemu,
np. wydawana przez związki zawodowe
czy prasa społeczno-kulturalna. Monogra
fia zawiera więc przegląd dziejów prasy
rewolucyjnej,
podkreśla
jej
znaczenie
w walce o wyzwolenie proletariatu, a na
stępnie w budowie ustroju socjalistycznego.
• Stefan
Kieniewicz:
HISTORIA
POLSKI. T. II: 1795—1918. PWN Warszawa
1968. S. 612.
Jest to pierwsza wydana część z zamie
rzonego na 3 tomy podręcznikowego opra
cowania dziejów Polski (tom I — do czasu
rozbiorów; tom III — od 1918 do 1939).
Prócz historii politycznej, są tu również
przedstawione dzieje gospodarcze i dzieje
kultury narodowej, w tym prasy. Fakt ten
należy odnotować z uznaniem tym bar
dziej, że chodzi tu o książkę typu pod
ręcznikowego, przeznaczoną dla studentów.
Autor wprowadza w znajomość dziejów na
szej prasy XIX-wiecznej, oczywiście w pro
porcji na jaką pozwala ten kompendialny
rodzaj wydawnictwa. Prasa omówiona jest
w odrębnych podrozdziałach, ponadto osob
no potraktowana została Trybuna Ludów
i niektóre inne pisma polityczno-programowe.
• HISTORIA WYCHOWANIA. T. II. Pod
red. Łukasza K u r d y b a c h y . Pracow
nia Dziejów Oświaty PAN. PWN Warszawa
1967. S. 894, ilustracje.
W tomie tym przedstawione są dzieje
myśli pedagogicznej i szkolnictwa w kra

jach europejskich i Stanach Zjednoczonych
w XIX i na początku XX wieku. Obszer
niej potraktowany jest rozwój oświaty na
ziemiach polskich. W tych rozdziałach licz
ne wzmianki o prasie; przede wszystKim
o prasie pedagogicznej, ale i o zagadnie
niach pedagogicznych w prasie nie specjali
stycznej. Informacje пр. о czasopiśmie Estkowskiego (Pismo dla Nauczycieli
Ludu,
wyd. 1841; s. 411), o czasopiśmie Szkoła
Polska (s. 415). Dalej (s. 600) mowa jest
o Szkolnictwie Ludowym, piśmie postępo
wego nauczycielstwa opozycyjnego wobec
oficjalnej polityki oświatowej w Galicji
(wydawane było w Nowym Sączu w 1891)
i o czasopiśmiennictwie pedagogicznym
w Galicji (s. 610). W końcu jeszcze o pe
dagogicznym ruchu wydawniczym w Kró
lestwie Polskim (s. 654).
• WARSZAWA
I JEJ
MIESZKAŃCY
W TWÓRCZOŚCI
FRANCISZKA
KOSTRZEWSKIEGO. Wstęp: Irena T e s s a r o - K o s i m o w a . Wyd. Arkady Warsza
wa 1968. S. 38 i 130 ilustracji.
Książka poświęcona jest Franciszkowi
Kostrzewskiemu (1826—1911), jednemu z naj
popularniejszych
naszych
rysowników
w drugiej połowie XIX w. W czasach, gdy
nie znana była jeszcze technika reproduk
cji fotografii w prasie, rysownicy, w ro
dzaju właśnie Kostrzewskiego, byli jej ilu
stratorami. Spełniali często funkcję dzisiej
szych fotoreporterów, dlatego rysunek Ko
strzewskiego jest dla nas dokumentem oby
czajowym.
Autorka wstępu do tego wydawnictwa
albumowego przypomina, że pojawienie się
periodycznych magazynów ilustrowanych
(angielski London News w 1842 i paryski
L'Illustration) stało się wzorem dla podob
nych wydawnictw w całym świecie. U nas
ten typ ilustratorstwa wiąże się z wycho
dzącym od 1859 Tygodnikiem
Ilustrowanym
i późniejszymi (1865) Kłosami, choć już
i wcześniej pojawiały się pisma o charak
terze
magazynów
ilustrowanych
(np.
w 1834 — warszawskie Muzeum Domowe
i in.).
Dla Tygodnika Ilustrowanego rysowali
wszyscy wybitniejsi artyści warszawscy
w drugiej połowie XIX w.; dość wspomnieć
Andriollego, Juliusza Kossaka, Gersona,
Pilattich. Najbardziej jednak zrosło się
z tym pismem nazwisko Kostrzewskiego,
który dzięki zmysłowi obserwacji i dużemu
poczuciu humoru, obdarzony przy tym ta
lentem malarskim, stał się kronikarzem
warszawskiej obyczajowości tamtych cza
sów. Debiutował jako rysownik-satyryk
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w piśmie Wolne Żarty. Humor i satyra do
minowały potem w jego twórczości. Ze
szczególną pasją piętnował wady snołeczne i różne śmiesznostki drobnomieszczań
stwa, mistrzowsko utrwalił w swych rysun
kach przeróżne sceny rodzajowe i postacie
typowe lub osobliwe ze starej Warszawy.
Pod tym aspektem dobrane są też ilustra
cje w omawianym albumie: 120 rysunków
ukazujących Warszawę i jej mieszkańców.
Tessaro-Kosimowa pisze we wstępie:
„Kostrzewski wypracował sobie tylko wła
ściwy, oryginalny styl prasowej ilustracji
humorystycznej lub nawet całego rysunko
wego cyklu, uzupełnianego zazwyczaj tek
stem w formie rozmowy przedstawionych
osób. Ten rodzaj wypowiedzi artystycznej
zespolił się w świadomości odbiorców z je
go osobą, gwarantując mu trwałą popular
ność na łamach Tygodnika, Kłosów i wie
lu pism o mniejszym nieco znaczeniu, że
wymienimy choćby Kurier
Świąteczny,
Przyjaciela Dzieci, Wędrowca, Muchę lub
bardziej postępowe Kolce."
• POLSKA BIBLIOGRAFIA LITERACKA
za lata 1950—1951. Oprać, zespół Poznań
skiej Pracowni Bibliograficznej IBL. Re
daktorzy tomu: M. K. Maciejewska
i E. Mendelska. PWN Warszawa 1967.
S. 713.
Ten tom i dwa następne, będące w opra
cowaniu, mają wypełnić lukę, jaka po
wstała w wydawaniu roczników Polskiej
Bibliografii Literackiej między latami 1946
i 1956. Bibliografia ma następujący układ:
I. Teoria literatury; II. Historia literatury,
w tym osobno: Literatura polska i Lite
ratury
obce; III. Teatr.
Bibliografia
uwzględnia również czasopiśmiennictwo.
W części poświęconej teorii literatury,
w dziale „Genologia", jest bibliografia fe
lietonu i reportażu jako gatunków. W czę
ści ogólnej historii literatury polskiej znaj
dujemy osobny dział „Czasopiśmiennic
two", w układzie: Historia (do r. 1939
i 1939—45), Czasopisma współczesne, Cza
sopisma na emigracji. Ponadto „czasopi
śmiennictwo" wydzielone jest w poszcze
gólnych literaturach narodowych.
• SZARA KSIĘGA. Polityka ekspansji
i neohitleryzm w Niemczech zachodnich.
Kulisy, cele, metody. Dokumentacja spo
rządzona przez Naczelną Radę Frontu Jed
ności Narodu Niemieckiej Republiki Demo
kratycznej. Interpress Warszawa 1968.
S. 523, ilustracje na wklejkach.
Powyższa nota bibliograficzna określa
charakter tego wydawnictwa. Zawiera ono
dokumentację jednego z najważniejszych
problemów politycznych współczesnej Eu
ropy. „Szara Księga" (Graubuch) wręczona
została w marcu 1967 dziennikarzom na
międzynarodowej
konferencji
prasowej
w Berlinie.
„Szara Księga" przedstawia pod różny
mi aspektami zachodnioniemiecki ekspan

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY
sjonizm i związany z nim neohitleryzm.
Jest tu więc mowa o sprawach politycz
nych, gospodarczych, militarnych, kultu
ralnych i oczywiście nie brak także zagad
nień prasowo-wydawniczych, związanych
z tematem. Rola środków masowej infor
macji pokazana jest w kontekście całego
systemu propagandy masowej, mającej na
celu urabianie społeczeństwa. „W porów
naniu z aparatem propagandowym, jakim
dysponował Hitler — aparat, zbudowany
przez dzisiejszych władców w zachodnioniemieckiej Republice Federalnej, jest bar
dziej zróżnicowany i rozleglejszy" — czy
tamy w „Szarej Księdze" (s. 342) i to
stwierdzenie poparte jest całym dokumen
talnym wywodem w rozdziale pt. Urabianie
ludzi (s. 330—389). Oto niektóre z przyto
czonych tu faktów:
Urząd Prasy i Informacji rządu federal
nego, mający ponad 600 urzędników (!>.
spełnia funkcję centrali w akcji politycz
nego i duchowego wpływania na masy.
Budżet federalny dysponuje kwotą ok. stu
milionów marek na centralnie kierowaną
propagandę masową. Federalny Urząd Pra
sy ma do dyspozycji (w 1967) 13 milionów
marek, którymi dysponować może bez żad
nej kontroli. Ten, tak zwany gadzinowy
fundusz, służy do odpowiedniego „stero
wania" lub wręcz kupowania służby infor
macyjnej. Łatwo zrozumieć jakie to ma
znaczenie w kraju, w którym na jedno go
spodarstwo domowe przypadał już przed
kilku laty jeden dziennik, jeden radiood
biornik, dwa magazyny lub inne czaso
pisma i (przeciętnie) pół telewizora.
„Szara Księga" wylicza wielu dawnych,
hitlerowskich speców propagandowych pra
cujących na eksponowanych stanowiskach
w NRF. Przykładowo: dr Hans Schirmer,
dyrektor jednego z departamentów w Urzę
dzie Prasy, był na kluczowym stanowisku
w hitlerowskiej propagandzie radiowej
(w MSZ zastępca kierownika wydziału po
lityki radiowej). Helmut Südermann, kie
rownik wydawnictwa Druffel-Veriag. był
zastępca szefa prasowego NSDAP. Dr Joswig. zastępca jednego z dyrektorów depar
tamentów w Urzędzie Prasy, był naczel
nym
redaktorem
Gdańskiego
organu
NSDAP — Danziper Vorposten. ltd.
Dalej „Szara Księga" zajmuje sie szcze
gółowiej monopolem
prasowym
Axeia
Snringera. który na 4.RR milionów egzem
plarzy dzienników o zasięgu nozalokalnym
wydaje 4.17 miliona, tj. 89.1%: który ma
w swym ręku 83.6% nakładów wszystkich
pism niedzielnych itd. Działalność prasowa
Springera opiera sie na dwu zasadniczych
elementach, na które on sam wskazuje:
antykomunizm i to. że „czytelnik niemiecki
nie chce zastanawiać się". Prasa Soringera
podsuwa mu gotowe rozwiązania lub daje
coś w zamian — szmirowatą sensację.
„Szara Księga" zwraca jeszcze uwagę
na niektóre aspekty działalności radiowej
i telewizyjnej w NRF.
Noty opracował
JAN KALKOWSKI
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Nabytki biblioteki OBP
(I kwartał 1968)
ZAGADNIENIA OGÓLNE
Słownik papierniczy w czterech języ
kach polski — niemiecki — angiel
ski — rosyjski. Wydawnictwo Prze
mysłu Lekkiego i Spożywczego War
szawa 1966. S. 458.
Bibliografia historii polskiej za r. 1965.
Oprać. Jan Baumgart i Anna Malcówna. Zakład Narodowy im. Osso
lińskich, Instytut Historii PAN — Za
kład Dokumentacji Wrocław 1967.
S. 334.
Rocznik Biblioteki Narodowej. T. 3.
Biblioteka Narodowa Warszawa 1967.
S. 522.
Polska Bibliografia literacka za lata
1950—1951. Oprać, zespół Poznańskiej
Pracowni Bibliograficznej Instytutu
Badań Literackich PAN. Redaktorzy
tomu: Maria Krystyna Maciejewska,
Ewa Mendelska. Państwowe Wydaw
nictwo Naukowe Warszawa 1967.
S. 712.
Tomasz
Szczechura,
Roman
S z c z e c h u r a : Zagadnienia społecz
no-polityczne wsi w czasopismach pol
skiego ruchu ludowego 1889—1918. Ma
teriały bibliograficzne. Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza, Zakład Historii
Ruchu Ludowego przy NK ZSL War
szawa 1967. S. 786.
Barbara E у с h 1 e r (zestaw.) : Bi
bliografia bibliografii i nauki o książ
ce. Biblioteka Narodowa — Instytut
Bibliograficzny. Opracowano w Zakła
dzie Teorii i Organizacji Bibliografii
Warszawa 1967. S. 304.
Bibliografia Śląska 1963. Państwowe
Wydawnictwo
Naukowe
Oddział
w Krakowie. Śląski Instytut Naukowy,
Biblioteka Śląska Katowice—Kraków
1967. S. 334.
Ossolineum.
Księga
Pamiątkowa
w 150-lecie Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich. Pod red. Antoniego Kno
ta. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wrocław 1967. S. 319.
PRASA
Reportaż. Materiały z seminarium reportażystów. Ośrodek Dziennikarstwa
przy Stowarzyszeniu
Dziennikarzy
Polskich Warszawa 1967. S. 190.

Paul S o i s s o n : Psychologie et pu
blicité. Gedalge- A. Wast & Cie Pa
ris 1964. S. 142.
Mythes et mystères de la grande
presse. № spécial 65. Office de Livres
„Crapouillot" Paris 1964. S. 62.
Edward M e n d e l :
Główne hasła
rosyjskich rewolucji 1917 roku w pol
skiej prasie górnośląskiej. Instytut
Śląski w Opolu. Komunikaty — Seria
monograficzna nr 93. Opole 1967. S. 90.
Publicystyka Związku Patriotów Pol
skich 1943—1944. Wybór. Książka
i Wiedza, Zakład Historii Partii przy
КС PZPR Warszawa 1967. S. 446.
Ruch wydawniczy w liczbach. XII:
1966. Biblioteka Narodowa — Instytut
Bibliograficzny Warszawa 1967. S. 44.
Organizacija trżista śtampe u Jugoslaviji. Jugoslovenski Institut za Novinarstvo Beograd 1965. S. 128.
V. V. К e l n i к: Koncepcija pećati
narodnogo fronta v legalnoj progressivnoj
żurnalistike
Polśi
(1919—
1939 gg). Avtoreferat dissertacii na
soiskanie ucenoj stepeni kandidata
istoriôeskich nauk. Moskovskij ordena
Lenina Trudovogo Krasnego znameni.
Gosudarstviennyj
Universitet
im.
M. V. Łomonosowa, Fakultet Żurnalistiki — Kafedra Zarubeźnoi Pecati
i Literatury Moskva 1967. S. 16.
R. I v a n c e n k o : Rukopys u redak
tora. Redakcyjno-Vydavniëij Viddil
Knyzkovoj Pałaty URSR Charkiv 1967.
S. 216.
Stefan R a i s a Luboś S t e б а к:
Komentâf к tiskovemu zakonu. Svaz
Ceskoslovenskych Novinâfu. Sesity
Novinafe Roönik 2 s. 1 Praha 1967.
S. 132.
Jozef W e i s , Vladislav J i s 1, Mar
cel N o l C : Tisk informace spoleënost.
Svaz Ceskoslovenskych Novinâfu. Se
sity Novinafe Ro6nik 2 s. 2 Praha
1967. S. 160.
Milos M a r k o : 50 let sovëtské żurnalistiky a ideje revoluce v ćeskoslovenském tisku. Svaz Ceskoslovenskych
Novinâfu. Sesity Novinafe Ro6nik 2
s. 3 Praha 1967. S. 160+32.
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S t o r k a n : Promëny publiciSvaz Ceskoslovenskych NoviSeśity Novinâfe Roćnik 2 s. 4
1967. S. 102.

TELEWIZJA
Werner R i n g s : Die 5. Wand: Das
Fernsehen. Econ-Verlag GmbH Wien
1962. S. 412.

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego. T. 8 z. 1. Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, Wydawnictwo Pol
skiej Akademii Nauk — Pracownia
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego
XIX i XX Wieku Polskiej Akademii
Nauk Wrocław—Warszawa—Kraków
1968. S. 286.
Publicystyka
konspiracyjna
PPR
1942—1945. Wybór artykułów. T. 3:
1944—1945. Wstęp i redakcja: Antoni
Przygoński. Książka i Wiedza Warsza
wa 1967. S. 730.
Horst R o e b e r, Hans Jochen A 1b er ding:
Recht
der
Presse.
Sammlung der geltenden Pressegesetze
mit Kurzerläuterungen. Bd. 7. Presse
gesetz für das Land Hessen. Carl Hey
manns Verlag KG Köln 1966. S. 32.

ŚRODKI MASOWEJ INFORMACJI*)
Raspodela i samupravljanje u novinskim kućama. Jugoslovenski Institut
za Novinarstvo Beograd 1966. S. 355.
Georges V e r p r a e t : Metiers et vi
sages de l'information moderne. Édi
tions Néret Paris 1965. S. 174.
Masovno komuniciranje u Jugoslaviji.
Citaoci, sluśaoci, gledaoci. Institut
Drustvenih Nauka — Centar za istrazivanje javnog mnenja i Jugosloven
ski Institut za Novinarstvo, Sektor za
istrazivanje masovnog komuniciranja.
Edicija: Jugoslovensko» Javno Mnenje
Serija MK i Masovno Komuniciranje
kao faktor Javnog Mnenja. Sveska 2.
Beograd 1965. S. 280.

Kareł
stiky.
nâfu.
Praha

Horst R о e b e r, Hans Jochen А 1b e r d i n g:
Recht
der
Presse.
Sammlung der geltenden Pressegesetze
mit Kurzerläuterungen. Bd. 7. Pres
segesetz für das Land Bayern. Carl
Heymanns Verlag KG Köln 1966. S. 38.
Die Führung der journalistischen In
stitution. Planung und Leitung der
journalistischen Arbeit. Ein Leitfaden
zum Studium. Karl-Marx-Universität,
Institut für Theorie und Praxis der
Pressearbeit Leipzig 1967. S. 104.
RADIO
Rozhlasovâ Bibliografie 1945—1947.
Z. 1, 2, 3. Studijni Oddëleni Ceskoslovenskeho Rozhlasu Praha 1967. S. 597.
FILM
Jean M i t r y : Esthétique et psycholo
gie du cinéma. Il: Les formes. Éditions
universitaires Paris 1965. S. 466.
Krzysztof Teodor T o e p l i t z : Se
krety filmu. Iskry Warszawa 1967.
S. 222.

J. M. T r e n a m a n : Communication
and Comprehension. The report of an
investigation, by statistical methods,
of the effective communication of
educative material and an assessment
of the factors making for such com
munication, with special reference to
broadcasting. Longmans London 1967.
S. XX + 212.
Janusz A n k u d o w i c z : Czytelnic
two na tle życia kulturalnego i struk
tury społecznej mieszkańców małych
miast. Biblioteka Narodowa — Insty
tut Książki i Czytelnictwa Warszawa
1967. S. 228, 15 tabel.
Willy S t a m m : Leitfaden für Pres
se und Werbung 1966. 19. Ausgabe.
Stamm-Verlag GmbH. Essen 1966.
S. 1418.
Reo M. C h r i s t e n s o n , Robert O.
M c W i l l i a m s : Voice of the Pe
ople: Readings in Public Opinion and
Propaganda. 2nd Ed. McGraw-Hill
Book Co New York 1967. S. VII + 632.
(jap)
*) Publikacje o problematyce ogólnej
środków masowej informacji oraz omawia
jące kilka lub wszystkie środki przekazu.
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ROCZNIK
BIBLIOTEKI NARODOWEJ*)
Kolejny tom Rocznika potwierdza
wcześniejsze uwagi na jego temat,
przedstawione już na łamach Zeszy
tów; ') jest to wydawnictwo udostęp
niające swe łamy wszystkim badaczom
interesującym się szeroko pojętą biblilogią (w tym także czasopiśmien
nictwem), wyróżniające się spośród in
nych podobnych tym, iż swe zainte
resowania skupia nie tylko na proble
matyce starego druku (charaktery
styczna tendencja dla wszelkich wy
dawnictw bibliograficznych) ; wręcz
odwrotnie: na jego kartach widać wy
raźnie preferowanie tematyki współ
czesnej. Na 18 zamieszczonych w oma
wianym tomie, aż 14 dotyczy proble
matyki współczesnej.
Tym razem wyjątkowo ubogo repre
zentowany jest dział „Wiedzy o cza
sopiśmiennictwie", zawierający tylko
dwie rozprawy (I. T u r o w s k a - B a r o w a : Polskie kalendarze ludowe
w XIX wieku; T. G ł o w a c k i : Pra
sa lewicy socjalistycznej w okresie
okupacji hitlerowskiej), niemniej ba
dacz zagadnień masowych środków
przekazu informacji znajdzie w innych
działach szereg rozpraw, stanowiących
dlań interesującą lekturę (np. M. J.
L e c h : Pracownicy Drukarni Skarbo
wej 1839—1869. Warunki pracy i pła
cy, pochodzenie społeczne; W. S z o 1giniowa:
Zbiory
bibliologiczne
Biblioteki Narodowej), czy wręcz pod
nietę dla dalszych rozważań teore
tycznych. Z całą pewnością taki cha
rakter noszą rozprawy M. B i e l i ń 
s k i e j : Współczesne funkcje archi
wistyki. Problemy teoretyczne; J. R użyło-Stasiakowej:
Z proble
matyki informacji naukowej w zakre•) Rocznik Biblioteki Narodowej III.
Warszawa 1967 s. 521.
') Por. omówienie tomu I. Zeszyty Pra
soznawcze 1965 nr 3; tomu II. Zeszyty Pra
soznawcze 1966 nr 4.
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sie nauk społecznych; E. L i p i ń 
s k i e j : Metody analizy treści w so
cjologii amerykańskiej. Dwom ostat
nim rozprawom warto w tym miejscu
poświęcić kilka obszerniejszych re
fleksji.
Jadwiga
Rużyło-Stasiakow a kontynuując swe rozważania 2 ) na
temat roli i specyfiki informacji nau
kowej w zakresie nauk społecznych
(na przykładzie nauki o literaturze)
podkreśla, iż informacja i dokumenta
cja naukowa staje się dyscypliną auto
nomiczną, wyrastającą z praktycznych
potrzeb tzw. nauk eksperymentalnych
(nauki przyrodnicze, technika). W od
niesieniu zaś do nauk społecznych
„stawia ona dopiero pierwsze kroki,
i jej samowiedza teoretyczna dojrzewa
w miarę ogarniania coraz szerszych
obszarów nauki". Po omówieniu pod
stawowych problemów informacji i jej
terminologii, autorka w następujący
sposób określa specyficzną cechę in
formacji naukowej w zakresie wiedzy
o literaturze: „Wiedza o literaturze
posługuje się co najmniej dwoma ro
dzajami dokumentów, z których pierw
szy warunkuje istnienie drugiego, ale
oba dotyczą faktów powstałych w pro
cesie twórczej działalności człowieka.
Pierwszy rodzaj dokumentów to utwo
ry literackie, a więc twórczość arty
styczna, drugi — dokumenty wiedzy
o utworach literackich".
To ciekawe spostrzeżenie musi tak
że znaleźć konsekwencje w rozważa
niach o roli i miejscu dokumentacji
w zakresie wiedzy o prasie, gdyż i tu
taj mamy do czynienia z dwoma ro
dzajami dokumentów. Ograniczamy
się tylko do zasygnalizowania proble
mu, nie sposób bowiem w tym miej
scu podejmować dalszych rozważań.
Chcemy natomiast zwrócić uwagę na
!
) Por.: Z problematyki informacji nau
kowej w Polsce w zakresie wiedzy o lite
raturze. W: Praca informacyjna w placówce
naukowej. Warszawa 1966 s. 203—222.
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wzajemne różnice i podobieństwa mię
dzy informacją w zakresie nauk ści
słych i społecznych. Autorka ograni
czyła się tylko do wzmiankowania
istniejących
wspólnych i różnych
płaszczyzn wzajemnego podobieństwa,
nie podejmując ich bliższej charakte
rystyki. Chyba dziś już możemy po
wiedzieć, iż dokumentalista w dzie
dzinie nauk społecznych może wiele
skorzystać z doświadczeń technicystyczno-organizacyjnych, wypracowa
nych przez dokumentalistykę nauk ści
słych. A z drugiej strony, może i po
winien zauważyć istotne różnice:
Zasadniczy cel dokumentalisty nauk
ścisłych — upraszczając nieco zagad
nienie — sprowadza się do takiej cha
rakterystyki dokumentu, która wska
zuje nowe momenty wnoszone do do
robku piśmiennictwa w analizowanym
dokumencie. Dla badacza nauk spo
łecznych jest to tylko cząstka pozna
nia dokumentu. Jego — obok owej
prawdy finalnej — w równym stopniu
(a może w jeszcze większym) intere
suje sposób interpretacji danego zja
wiska w dokumencie, to, jak dalece
autor pracy potrafił w danym zjawi
sku lub procesie dojrzeć nowe rzeczy,
przez innych nie odkryte, i w jaki spo
sób potrafił je włączyć w logiczny
układ pojęć i prawd stanowiących
osnowę danej nauki. To tylko najważ
niejsze refleksje, powstałe w wyniku
lektury jednej z nielicznych w naszym
piśmiennictwie prac. podejmujących
na i istotniejsze problemy informacji
naukowej w odniesieniu do nauk spo
łecznych.
Artykuł E. L i p i ń s k i e j : Metody
analizy treści w socjologii amerykań
skiej, potwierdza wciąż rosnące u nas
zainteresowanie metodą „content ana
lysis", która w ostatnich dziesięciole
ciach zrobiła prawdziwą karierę na
Zachodzie. Niestety, autorka
nie
ustrzegła się szeregu poważnych błę
dów, wynikających z niedostatecznej
znajomości
literatury
przedmiotu.
Przede wszystkim Lipińska nie wy
mienia jedynej do tej chwili opubli
kowanej książki, poświęconej w с ał o ś с i zagadnieniom analizy zawarto
ści środków masowego przekazu —
B. Berelsona: Content Analysis in
Communication Research (1952), cy
tuje jedynie krótki szkic tego autora
z pracy zbiorowej.
Podstawowym
nieporozumieniem
jest interpretacja formuły Lasswella:
„Kto głosi, co głosi, poprzez jakie
środki, do kogo i z jakim rezulta
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tem?", gdzie przy analizie dzieła lite
rackiego jakoby z góry były znane
„...pierwszy i trzeci typ zagadnień
(znamy autora treści oraz środek jej
przekazu — dzieło literackie", s. 86).
Tymczasem lasswellowskie „środki"
trzeba rozumieć szeroko, obejmują
one nie tylko medium, lecz także spo
sób przekazu treści — a więc w da
nym wypadku środki językowo-stylistyczne, gatunkowe itp.
Nie jest też metoda analizy zawar
tości taka młoda, jak podaje Lipiń
ska wskazując na rok 1925. W Zeszy
tach Prasoznawczych przypomnieliśmy
jej dziewiętnostowieczne pierwociny
w Polsce i jej prawdopodobnie jeszcze
wcześniejszy rodowód europejski,') co
znalazło potwierdzenie
w literaturze
niemieckiej. 4 )
Kolejnym nieporozumieniem wyda
je się być sugestia, jakoby każda ana
liza musiała się posługiwać odmien
nym
kluczem
kategoryzacyjnym:
„...każda indywidualna analiza treści
musi mieć swoją zasadę organizacyj
ną, a poszczególne kategorie muszą
być dokładnie dostosowane do tej or
ganizacji". Tymczasem były i są po
dejmowane celowe wysiłki nad kon
struowaniem kluczy uniwersalnych,
obejmujących kategorie podstawowe;
bez tego niemożliwa byłaby porówny
walność różnych badań. Być zresztą
może, że sens myśli Lipińskiej jest tu
niejasno sformułowany.
Nieprawdą jest, że „tylko jeden
z rozpatrywanych przez nas (tzn.
przez E. Lipińską — uw. DD) auto
rów, mianowicie Â. G e o r g e , czyni
problem analizy jakościowej przed
miotem swoich rozważań" (s. 93).
Abstrahując tutaj od merytorycznego
ustosunkowania się do problemu ana
lizy jakościowej ograniczymy się do
wskazania, że z cytowanych przez Li
pińską autorów Berelson w przyto
czonym przez nas dziele obszernie
omawia to zagadnienie.
W końcowych wnioskach E. Lipiń
ska wyraża pogląd, że metoda analizy
zawartości jest mało przydatna do ba
dań nad tym, „...jak autor ustosunko
wuje się do różnych problemów spo') Por. I. T e t e l o w s k a : Jana Wła
dysława Dawida pomysł statystycznej ana
lizy zawartości prasy. Zeszyty Prasoznaw
cze 1963 nr 1/2; S. D z i k i : Dembowskie
go i Kamieńskiego artykułografia czyli
analiza zawartości czasopisma.
Zeszyty
Prasoznawcze 1967 nr 2.
<) F. W. D r o g e , W. В. L e r g: Kritik
der Kommunikationswissenschaft.
Publi
zistik 1965 nr 3 s. 260.
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łecznych i jakie treści przede wszyst
kim stara się przekazać czytelnikowi",
widzi natomiast potrzebę zastosowa
nia metody, gdy „...pragniemy zapo
znać się ze społecznym uwarunkowa
niem recepcji... gdyż mamy tu do roz
patrzenia problemy typowe dla analizy
treści" (s. 96). Tymczasem liczne (tak
że w Polsce) badania nad strukturą
i zawartością treściową samych pu
blikacji wykazały dawno przydatność
analizy zawartości t a k ż e w pierw
szym przypadku. Wskutek mylnego ro
zumienia formuły Lasswella, Lipińska
nie dostrzega istotnej właściwości me
tody: jej stosowalności do analizy
1. utworu lub medium jako takiego,
2. treści przekazywanych za pośred
nictwem utworu lub medium.
I jeszcze jedna uwaga: gdyby au
torka znała przynajmniej podstawo
we polskie prace (powstałe w prasoznawstwie) na temat opisywanej me
tody, prawdopodobnie zgodziłaby się
z przyjętym przez nas tłumaczeniem
„content analysis" jako „analiza za
wartości". Tyle od strony formalnej;
merytorycznie zaś uchroniłoby to E.
Lipińską od popełnienia błędów.
Z działu rozpraw dotyczących cza
sopiśmiennictwa, uwagę zwraca arty
kuł Teofila G ł o w a c k i e g o : Prasa
lewicy socjalistycznej w okresie okuDacji hitlerowskiej w Polsce. Jest to
bezsprzecznie jedna z nielicznych
w naszym piśmiennictwie prac podej
mujących
omówienie
całokształtu
spraw związanych z dziejami prasy
socjalistycznej w okresie okupacji. Po
omówieniu genezy ruchu wydawnicze
go, autor wnikliwie charakteryzuje po
szczególne organy prasowe wydawane
lub inspirowane przez grupy polskich
socjalistów, uwypuklając ewolucje za
chodzące w ich programach redakcyj
nych. Kreśląc dzieje tej prasy, T. Gło
wacki w niejednym szczególe wzboga
ca naszą dotychczasową wiedzę o dzie
jach polskiego konspiracyjnego ruchu
wydawniczego, ukazuje jego istotną
rolę opiniotwórczą, ustala krąg redak
torów i współpracowników.
DD
O PRASIE NA ŁAMACH
Z POLA WALKI
Ukazujący się od 10 lat kwartalnik
poświęcony dziejom ruchu robotnicze
go, organ naukowy Zakładu Historii
Partii przy КС PZPR, w szerokim za

kresie interesuje się także problematy
ką historii prasy ruchu robotniczego
(szczególnie polskiego) i jej twórców.
Warto tu zwrócić uwagę na bogaty
plon publikacji biograficznych odno
szących się do dziennikarzy i w ogólepracowników prasy ruchu robotnicze
go, wzbogacających ubogą biograf istykę historyczno-prasową.
W omawianym roczniku (X: 1967)
badacz historii prasy znajduje szereg
interesujących pub'ikacji. Do najistot
niejszych należy m. in. fragment ob
szerniejszego studium J.
Kancew i с z w nrze 4, dot. pierwszego okre
su dziejów PPS (1893—1896), omawia
jącego początki istnienia
Robotnika
„U początków PPS. Robotnik — cen
tralny organ Partii 1894—1896". Do
tychczasowa literatura
przedmiotu,
materiały archiwalne są dla J. Kancewicza jedynie punktem wyjścia do
dalszych rozważań, podstawą do sfor
mułowania zasadniczych informacji
o piśmie (jego geneza i program, rola
poszczególnych redaktorów, charakte
rystyka bibliologiczna). Techniką ba
dawczą autora jest metoda analizy ilo
ściowej (przyjętą jednostką obliczenio
wą jest tutaj ilość wierszy), zaś głów
nym przedmiotem rozważań — cha
rakterystyka wyników szczegółowej
analizy tematyki działu artykułowego
(zajmuje on w analizowanych roczni
kach 47°/o powierzchni pisma; duża
rola korespondencji — 44°/o). Autor
zauważa m. in.: „1. Ogólna objętość
działu artykułów w okresie od 1894
do 1896 wzrasta o około 60%; specjal
nie zwiększa się ona w 1896 roku.
2. Stają się one dłuższe, trudniejsze
w odbiorze, obliczone zatem na nieco
bardziej
wyrobionego
czytelnika.
3. Na czoło wysuwa się problematyka
demaskowania ucisku politycznego ca
ratu, bieżąca walka polityczna (2 556
wierszy, tj. 22°/o). 4. Poważne miejsce
zajmuje
dział
ideowo-programowy
(2 083 wiersze, o.k. 18'Vo), przy bliższym
wejrzeniu okazuje się przy tym. iż jest
on poświęcony bez wyjątku tylko za
gadnieniom
wolności
politycznej
(w tym także i narodowej) i metod
walki o nią".
Równie obszernie została omówiona
i scharakteryzowana grupa materia
łów, zaliczonych do działu korespon
dencji.
Szczegółowe
rozważania
autora,
oparte o wyniki analizy ilościowej, po
zwalają mu określić rolę pisma dla
środowiska robotniczego i zachodzące
ewolucje w programach redakcyjnych.
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Dla badacza roli prasy polskiej
w okresie Rewolucji Październikowej
interesujące jest studium A. Z a t o r 
skiego (nr 3), omawiające problema
tykę Sprawy Żołnierskiej — oficjalne
go organu prasowego Komitetu Głów
nego Związków Wojskowych Polaków
(Lewicy), ukazującego się w Piotrogrodzie od 12X11917 do maja 1918.
Opinii prasy polskiej o wydarze
niach rewolucyjnych (7 XI1917—7 II
1918) poświęciła redakcja w tym sa
mym numerze obszerny materiał do
kumentacyjny pt. „Rewolucja Paź
dziernikowa w opinii prasy polskiej",
przynoszący wybór głosów najbardziej
reprezentatywnych tytułów prasowych
polskich z tego okresu (17 tytułów
o różnych odcieniach politycznych;
opinię lewicy rewolucyjnej, która nie
posiadała w tym okresie stałego orga
nu prasowego, ilustrują druki ulotne).
Publikacja przedstawia nie tylko bez
pośrednią relację o wydarzeniach hi
storycznych, ale także przyczynia się
w dużym stopniu do poznania dróg
uzyskiwania informacji i form ich roz
powszechniania.
Problematyka wiedzy o czasopi
śmiennictwie ruchu robotniczego prze
jawia się również w artykułach recenzyjnych: szczegółową ocenę pracy
M. K r y c h (Polska prasa rewolucyj
na 1918—1939. Katalog) przedstawia
M. M e g 1 i с к a (nr 1), zaś książkę
A. P r z y g o ń s k i e g o (Prasa konspi
racyjna PPR. Zarys — katalog — ży
ciorysy) omawia J. J a r o w i e c k i
(nr 4).
SD

JUBILEUSZOWY NUMER
ZE SKARBCA
KULTURY
O roli i miejscu jakie zajmuje Osso
lineum w dziejach polskiej wiedzy
o prasie, informujemy oddzielnie. Uro
czystości 150-lecia tej zasłużonej dla
polskiej kultury placówki wywołały
szereg okolicznościowych publikacji,
których zadaniem jest spopularyzowa
nie i pogłębienie dotychczasowej wie
dzy o jej dorobku i znaczeniu. Dla hi
storyka prasy interesującym wydaw
nictwem jest najnowszy (19) numer
Biuletynu Informacyjnego Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Ze skarbca kultury, tematycznie zwią
zany w całości z historią jubilata.

W omawianym numerze M. Z aw i a 1 s к a (art. „Czasopisma Wiosny
Ludów drukowane w ZNiO") ukazała
jeden z mało znanych dotąd aspektów
działalności Zakładu — jego powiąza
nia z życiem prasowo-wydawniczym
w 1848 r. W aktywizacji polskiego
dziennikarstwa (zdeterminowanej bie
żącymi wydarzeniami politycznymi
i wynikającą stąd marcową ustawą
o wolności druku) Ossolineum odegra
ło wcale niebagatelną rolę. Na usługi
wydawców pism pracowała jego dru
karnia, odpowiednio w tym czasie
zmodernizowana
i
przystosowana
(dzięki staraniom J. Szlachtowskiego)
do tej produkcji. Drukarnia Zakładu
wykonywała
pięć
nowopowstałych
czasopism (Dziennik Narodowy, Przy
jaciel Ludu, Nowiny Polityczne dla
Ludu, Kuryjer Lwowski i Przyjaciel
Dzieci); wszystkie one były redagowa
ne całkowicie przez ossolińczyków,
lub — w wypadku Dziennika Narodo
wego — przy ich wydatnej pomocy
(A. Bielowski, L. Korecki, J. Supiński,
T. Rajski).
Charakteryzując wymienione tu pi
sma, autorka drugoplanowo traktuje
wydarzenia polityczne i dzieje roku
1848; jej główny wysiłek to analiza
bibliologiczna tych organów ze szcze
gólnym uwzględnieniem problematyki
czytelnictwa, szeroko pojętej organi
zacji pracy redakcji oraz historyczna
analiza programów redakcyjnych. Pod
tym właśnie względem studium M. Zawialskiej zajmuje wyjątkową pozycję
w polskim czasopiśmiennictwie historyczno-prasowym.
Rozważania autorki doprowadzają
ją do następującej konkluzji. „Czaso
pisma tłoczone w drukarni ZNiO
w 1848 r. były przeznaczone dla wszy
stkich warstw społecznych, a odzwier
ciedlając zachodzące wydarzenia dzie
jowe, zachowały ślady przeżyć społe
czeństwa galicyjskiego. Notowały na
bieżąco zmiany związane z ogłosze
niem wolności druku, wprowadzeniem
Konstytucji, organizacją i uzbrojeniem
gwardii narodowej, zniesieniem pań
szczyzny... Potrzeby chwili oderwały
Zakład i jego pracowników, ludzi doj
rzałych i rozumiejących lepiej niż
wielu innych położenie kraju od co
dziennych prac i nakazały podejmo
wać zadania społeczne i polityczne...
Wśród różnorodnych dążeń i poglądów
charakterystycznych dla Wiosny Lu
dów ossolińczycy reprezentowali po
stępowy kierunek demokratyczny. Styl
artykułów i forma czasopism odpowia-
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dają duchowi czasu w którym powsta
ły, i są wciąż żywym świadectwem
rozwoju i wzlotów przeżywanych
przez naród polski w zaborze austriac
kim".
*
19 nr Ze Skarbca Kultury przynosi
również dwa inne interesujące dla hi
storii prasy polskiej opracowania.
R. L u t r a a n , M. B r o n a r s k a i M.
K r u k i e w i c z charakteryzują „Pa
piery Bolesława i Marii Wysłouchów
w zbiorach Biblioteki Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich", stanowiące
ważne źródło historyczne dla dziejów
ruchu ludowego w Galicji w końcu
XIX i na początku XX w. i dla dzia
łalności
redakcy j no-publicystyczne j
Wysłouchów (m. in. listy do redakcji
Kuriera Lwowskiego z lat 1887—1919,
Przyjaciela Ludu — 1890—1904, Zo
rzy — 1904, papiery spółki wydawni
czej „Kurier Lwowski" z lat 1886—1918
oraz różne materiały redakcyjne).
J. L o r e t - H e i n t s c h publikuje ar
tykuł pt. „Władysław Tadeusz Wisłocki i jego Ruch
Słowiański".
Autorka przedstawia dzieje pisma, je
go recepcję oraz rolę w polskim słowianoznawstwie % Po ukazaniu sylwet
ki biograficznej redaktora i genezy
pisma, szerzej zajęła się scharaktery
zowaniem koncepcji i ideologii Ruchu.
Jego główne zadanie polegało na „sze
rzeniu w społeczeństwie polskim zgod
nej z prawdą i rzeczywistością wiedzy
o innych narodach słowiańskich, na
zaznajamianiu go z wszelkimi dzie
dzinami ich złożonego nowoczesnego
życia".
sd

NOVINARSTVO
Po trzech latach istnienia można
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić,
że belgradzkie Novinarstvo, kwartal
nik Jugosłowiańskiego Instytutu Dzien
nikarstwa, należy do najlepszych cza
sopism prasoznawczych. Bez przesad
nej
skromności
uzupełniłbym
to
stwierdzenie, pisząc, że w krajach so
cjalistycznych tylko Zeszyty
Praso
znawcze mogą z nim rywalizować
o palmę pierwszeństwa. Trzeci poważ
ny konkurent, praski Novinafsky Sbornik, przestał się — niestety — ukazy
wać.

Tak wysoką ocenę
Novinarstva
usprawiedliwia także jego ostatni
(4/1967) numer. Przynosi on kilkana
ście interesujących rozpraw i artyku
łów z różnych dziedzin wiedzy o pra
sie oraz bogatą część informacyjną,
wypełnioną recenzjami, wiadomościa
mi i komentarzami. W tej części znaj
duje czytelnik dane statystyczne o pra
sie, radiu i telewizji w Jugosławii za
rok 1966 i pierwsze miesiące roku 1967,
recenzje z nowości piśmiennictwa prasoznawczego (wśród nich — z książki
W. F r a n t z a : Szata graficzna gaze
ty), sprawozdania z konferencji nau
kowych oraz bieżące informacje z kra
ju i ze świata. Angielskie, francuskie
i rosyjskie streszczenia wybranych
rozpraw pomagają choć w pewnym
stopniu pokonać barierę językową oso
bom nie znającym serbo-chorwackiego.
Z rozpraw i artykułów na uwagę
polskiego czytelnika zasługują zwłasz
cza te, które dotyczą zagadnień, będą
cych w ostatnim czasie przedmiotem
szczególnego zainteresowania naszych
środowisk dziennikarsko-redakcyjnych.
Należy tu siedem wypowiedzi na te
mat prawa prasowego pod wspólnym
nagłówkiem „Wprowadzenie do dy
skusji nad zmianami w prawie praso
wym". Interesującym — choć chyba
przez redakcję nie zamierzonym —
przyczynkiem do tej dyskusji, pozwa
lającym poznać teoretyczną orientację
wiedzy o prasie w Jugosławii, jest
praca G. B o s a n a c „Cechy charak
terystyczne środków masowego komu
nikowania jako podstawa teoretyczne
go wyjaśnienia sposobu informacji
i jej charakterystyki".
Jugosłowiańskim
odpowiednikiem
drukowanego w tym numerze Zeszy
tów artykułu o archiwach prasowych
jest artykuł L. D u l o v i c i a „Możli
wości zbudowania systemu informacji
w dziennikarstwie". S. S o k o l o v i c
w artykule „Organizacja redakcyj
w Jugosławii" przedstawia wyniki te
renowych badań, jakie Instytut prze
prowadził w ubiegłym roku. Badania
te dowodzą m. in., że w jugosłowiań
skich redakcjach z każdym rokiem
zwiększa się rola zespołu kosztem
uprawnień redaktora naczelnego. Ar
tykuł B. B e g o v i c i a „Badania nad
stanem jugosłowiańskiego
czasopi
śmiennictwa" podsumowuje materiały
uzyskane za pomocą specjalnej ankie
ty rozesłanej do wszystkich redakcji
w Jugosławii. Identyczną ankietę roz
syła Instytut corocznie, dzięki czemu
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można ujawnić kierunki ewolucji po
szczególnych zespołów redakcyjnych.
Ponadto w tym numerze Novinarstva piszą: R. M a r k o v i ć o jugo
słowiańskim radiowym dziennikar
stwie sportowym, Ż. P r o t i ć o odbi
ciu Rewolucji Październikowej w pra
sie jugosłowiańskiej, P. d e C l o s e t s
o wpływie masowego komunikowania

W CZASOPISMACH
na naszą cywilizację, P. T e n e t
o wiedzy o prasie jako dyscyplinie
naukowej, D. G a r r i c o telewizji
kolorowej we Francji, N. R а с z e w
o kształceniu dziennikarzy w ZSRR,
a N. K e r n o kształceniu dziennika
rzy w krajach skandynawskich.
Zygmunt
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150 lat w służbie polskiej wiedzy o prasie
Uroczyste obchody 150 lat pracy
wrocławskiego Ossolineum, nad któ
rymi objął protektorat premier J. Cy
rankiewicz, nie były wyłącznym we
wnętrznym
świętem
wrocławskich
edytorów i bibliotekarzy. Było to świę
to polskiej kultury, polskiej — szero
ko pojętej — humanistyki, w której
dziejach instytucja ta zajmuje wyjąt
kową pozycję. Biblioteka Ossolineum
zaliczana jest do grupy największych
księgozbiorów typu humanistycznego
w Polsce (ponad 300 000 książek, 15 000
rękopisów, 1500 autografów pisarzy
polskich, 2 000 dawnych dokumentów
urzędowych, 30 000 rycin, ponad 20 000
monet i medali); Wydawnictwo zaś
publikuje rocznie ponad 300 tytułów
dzieł z zakresu nauk humanistycz
nych. W jego działalności edytorskiej
wyraźnie widać preferowanie szeroko
pojętej problematyki bibliologicznej.
Właśnie ten moment, obok innych
(interesujące zbiory czasopiśmiennicze Ossolineum, prężny ośrodek ba
dań nad dziejami polskiego czasopi
śmiennictwa) skłaniają do skreślenia
niniejszych refleksji na łamach prasoznawczego periodyku. Zamierzeniem
naszym nie jest ścisła dokumentacja
wszelkich przedsięwzięć, związanych
z polską wiedzą o prasie; chodzi ra
czej o ogólne omówienie działalności
prasoznawczej Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich.
Na wstępie — w skrócie najważ
niejsze fakty z dziejów kształtowania
się Zakładu:
1800 — nowopowołany członek
Warszawskiego Towarzystwa Przyja
ciół Nauk, znany i ceniony kolekcjo
ner, bibliofil Józef Maksymilian Osso
liński zapowiada stworzenie dużego
księgozbioru dla celów narodowych;
jednym z jego bliskich współpracow
10 — Zeszyty Prasoznawcze

ników zostaje S. B. Linde; 1804 —
układ Ossolińskiego z ordynatem S. T.
Zamoyskim w Łańcucie co do założe
nia biblioteki w Zamościu. Ossoliński
zobowiązał się wszystkie swe zbiory
włączyć do ordynacji, a na ich upo
sażenie i utrzymanie przeznaczyć
kwotę 160 000 zł; 1809 — kancelaria
nadworna w Wiedniu wydała dekret
„o zatwierdzeniu cesarskim ustano
wienia biblioteki narodowej w Gali
cji przez Ossolińskiego i Zamoyskie
go"; 1816 — opracowanie i zatwier
dzenie „ustanowienia familijnego bi
blioteki publicznej pod imieniem Osso
lińskich we Lwowie"; 1817 — 8 maja
dekret aprobujący fundację biblioteki
narodowej we Lwowie; 1826 — 17
marca zmarł inicjator i fundator bi
blioteki J. M. Ossoliński; 1827 — prze
wiezienie księgozbioru z Wiednia do
Lwowa; jednocześnie trwają prace
nad przebudową gmachu, którymi kie
ruje bezinteresownie kapitan inżynie
rii, późniejszy bohater powstania listo
padowego i węgierskiego Józef Bem;
1828 — obok prac nad organizacją
księgozbioru, Ossolineum inauguruje
działalność wydawniczą — ukazuje się
pierwszy numer jego organu: Czaso
pism Naukowych
Księgozbioru
Pu
blicznego im. Ossolińskich; 1832 —
otwarcie publicznej czytelni Zakładu;
1848 — Zakład podejmuje druk pa
triotycznych czasopism: Nowiny Poli
tyczne dla Ludu oraz Kuryer Lwow
ski; na łamach Biblioteki
Naukowej
Zakładu im. Ossolińskich ukazuje się
studium Karola Szajnochy „Literatura
czasowa w Polszczę", uznawane za
jedno z prekursorskich opracowań
w polskiej nauce o prasie; 1878 —
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
otrzymuje prawo wydawania podręcz
ników szkolnych; 1928 — obchody stu-
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lecia Ossolineum; 1940 — Ossolineum
staje się częścią lwowskiej filii Biblio
teki Ukraińskiej Akademii Nauk (do
marca 1941 Zakładem kieruje J. Bo
rejsza); 1945 — wiosną Prezydium
Akademii Nauk URSR podejmuje de
cyzję wydzielenia ze zbiorów Ossoli
neum 30 000 tomów (10 000 starych
druków) jako daru dla zniszczonych
bibliotek polskich; jesienią ilość tę
podwyższono do 50 000 tomów. W ma
ju 1946 polecono wydać dodatkowo
100 tys. tomów; 1946 — 26 VI na ła
mach Głosu Ludu ukazuje się wywiad
z J. Borejszą, który postuluje zloka
lizowanie księgozbioru we Wrocławiu;
1947 — otwarcie czytelni Ossolineum
we Wrocławiu; 1953 — decyzją Pre
zesa Rady Ministrów Ossolineum zo
stało podzielone na 2 autonomiczne
jednostki — Bibliotekę i Wydawnic
two — i oddane pod nadzór Polskiej
Akademii Nauk; 1961 — z okazji jubi
leuszu 300-lecia prasy polskiej wy
stawa „Dawna prasa polska w zbio
rach Biblioteki Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich". Jubileuszowi temu
został również poświęcony specjalny
numer Ze Skarbca Kultury; 1967 —
21 listopada sesja naukowa i otwarcie
wystawy „Ossolineum w służbie kul
tury".

*
W bogatym dorobku edytorskim
Ossolineum naczelną pozycję zajmują
filologiczne edycje tekstów literackich
(z Biblioteką Pisarzów Polskich na
czele), serie dokumentarnych wydaw
nictw źródłowych i historycznych.
W tym miejscu zwrócimy uwagę na
pokaźną działalność edytorską, zwią
zaną z problematyką bibliologiczną.
Choć jest to tylko wycinek z bogatej
działalności wydawniczej, to można
mówić — w skali krajowego ruchu
wydawniczego — o wyraźnym uprzy
wilejowaniu i zmonopolizowaniu tej
właśnie tematyki we wrocławskiej
oficynie. Mianem „opus magnum,
egregium et perutile" określa się jed
no z najokazalszych wydawnictw do
kumentarnych nie tylko w kraju —
fototypiczne odbicie mickiewiczow
skiej Trybuny Ludów, zrealizowane
staraniem prof. W. Floryana (pod red.
prof, dra H. Jabłońskiego i ze wstę
pem historycznym prof. S. Kieniewicza); nie mniejszą wartość Dosiada
również „Prasa tajna z lat 1861—1864"
pod red. S. Kieniewicza — wspólne
dzieło polskich i radzieckich history

ków, czy wreszcie „Polonia typographica saeculi sedecini. Zbiór podobizn
zasobu drukarskiego tłoczni polskich
z XVI stulecia" (wspólne wydawnic
two IBL i Biblioteki Narodowej pod
red. A. Kaweekiej-Gryczowej) oraz
seria „Książka w dawnej kulturze pol
skiej".
Obok tych monumentalnych przed
sięwzięć edytorskich Ossolineum kon
tynuuje (względnie kontynuowało) in
ne serie, już to o charakterze popula
ryzatorskim („Książki i o książkach"),
już to prezentujące bieżące wyniki
prac badawczo-dokumentarnych IBL,
szeroko uwzględniające problematykę
czasopiśmiennicza (np. Materiały bi
bliograficzne, Materiały do dziejów
postępowej publicystyki). Problematy
ka sensu stricto czasopiśmiennicza nie
występuje tylko w wymienionych se
riach. Jest licznie reprezentowana np.
w 1studiach
historyczno-literackich
IBL, ) Bibliotece Narodowej 2 ) i wresz
cie w wydawnictwach
pozaseryjпусЬ.я)
Nie sposób w tym miejscu wymie
nić tych wszystkich tytułów, które
wzbogaciły naszą powojenną literatu
rę o czasopiśmiennictwie.
Biblioteka Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich PAN gromadzi niezmier
nie interesujące zbiory czasopiśmien
nictwa (wg danych na dzień 31 XII
1966 przeszło 6 200 tytułów w 56 000
voluminach, w tym 1176 czasopism
polskich i obcych bieżących).4) Zgod') Np. A. G o r i a c z k o : Gazeta Naro
dowa i Obca (t. XII); K. D u n i n - W ą s o w i с z : Czasopiśmiennictwo ludowe w Ga
licji (t. XV); W. D a n e k : Publicystyka
J. I. Kraszewskiego w latach 1859—1872
(t. XVII); R. K a l e t a , M. K l i m o w i c z :
Prekursorzy Oświecenia (t. XX); M. S t r a 
s z e w s k a : Czasopisma literackie w Kró
lestwie
Polskim
w
latach
1832—1848
(t. XXII—XXIII) ; Z. S i n к о : Monitor wo
bec angielskiego Spectatora (t. XXXI).
*) Np. Wybór publicystyki
Spectatora,
Rosyjskie czasopiśmiennictwo satyryczne,
Wiadomości Brukowe (wybór źródeł).
*) W tym miejscu warto przypomnieć
wydawany w Ossolineum przez Łódzkie To
warzystwo Naukowe Przegląd Nauk Histo
rycznych i Społecznych, w szerokim zakre
sie uwzględniający problematykę czasopi
śmiennicza.
<) O zbiorach — polonicach informuje,
nie zawsze zresztą już dziś aktualna, pu
blikacja J. W ą d o ł k o w s k i e j : Wykaz
czasopism — poloników Biblioteki Zakładu
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Wg danych
z 31 XII 1953 autorka wylicza, w układzie
alfabetycznym, 2865 pozycji; ogólnie o zbio
rach czasopiśmienniczych informuje J. Kell e s - K r a u z e : Miniona rocznica (o wy
stawie „Dawna prasa polska w zbiorach Bi
blioteki Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich"). Roczniki Biblioteczne 1962 z. 3—4.
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nie z ogólnym profilem Zakładu, trzon
stanowią tu czasopisma z dziedziny
humanistyki oraz ogólno-informacyjne. W porównaniu z innymi bibliote
kami krajowymi, interesujący jest
zbiór z pierwszej połowy XIX w.,
zawierający liczne pisma emigracyjne
i powstańcze z okresu 1863; bogaty
jest także zbiór prasy postępowej i so
cjalistycznej.
Dzięki dokumentarnej publikacji
B. G ó r s k i e j (por. „Katalog czaso
pism XVI—XVIII w. w zbiorach Sta
rych Druków Biblioteki Ossolineum".
Ze Skarbca Kultury 1963 z. 15), histo
ryk prasy stosunkowo dobrze zna os
solińskie czasopisma stare. „Katalog"
rejestruje 445 tytułów w 776 pozy
cjach (522 pozycje — to polonica);
23 pozycje pochodzą z XVI w., 190 —
z XVII w. Można stwierdzić, iż dopie
ro wspomniana publikacja unaocznia
unikalny charakter tych zbiorów, od
krywa nieznane dotąd nauce pozycje
czasopiśmiennicze (np. 7 nr Monitora
z 1763 г., Gazette de Hambourg z mar
ca i pierwszej połowy kwietnia 1794).
Biblioteka chlubi się posiadaniem
kompletu pierwszego polskiego mie
sięcznika społeczno-politycznego (Mercurius Polonicus, wydawany po łaci
nie w 1698 г.), będącego po Merkuriu
szu Polskim drugim chronologicznie
nowożytnym organem prasowym; ma
też duży zbiór czasopiśmiennictwa
okresu saskiego (Nowiny Polskie, Re
lata Refero z 1729, Kurier
Polski,
Uprzywilejowane
Wiadomości z Cu
dzych Krajów z lat 1730—1733, 1737—
1760, Gazety Polskie, Gazety Cudzo
ziemskie 1734—1736, Gazette de Var
sovie 1761—1762, Kurier
Ekstraordynaryjny Warszawski 1760 oraz czaso
pisma Wawrzyńca Mitzlera de Kolof).
Biblioteka Ossolineum posiada nie
mal wszystkie najważniejsze czasopi
sma stanisławowskie
(Wiadomości
Warszawskie 1761—1774, Gazeta War
szawska 1774—1793, Gazeta Narodowa
i Obca 1791—1792, Gazette de Varso
vie 1793, Journal Hebdomadaire de la
Diète de Varsovie 1789—1791). Docho
wały się także trzy pierwsze numery
Korespondencji Obywatelskiej z koń
ca lutego i marca 1791, ponadto nie
mal w komplecie gazety Karola Mali
nowskiego, redagowane i wydawane
przez niego od 1792 r. Nie brakuje
Gazety Krajowej,
czołowego organu
targowicy z pierwszych czterech mie
sięcy 1794 r. Do dalszych cennych po
zycji trzeba zaliczyć unikatowy nr Ga
zety
Warszawskiej
Patriotycznej
10*
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z 29 IV 1794, komplety Gazety Wolnej
Warszawskiej oraz rzadkie, słabo w y 
korzystane przez naukę, a zachowane
niemal w całości Journal Historiques.
i Bulletin
National
Hebdomadaire
z czasów kościuszkowskich.
Zbiór
Ossolineum zawiera również prawie
wszystkie czołowe i pomniejsze pozy
cje o tematyce moralno-obyczajowej,
literackiej, naukowej i społeczno-go
spodarczej z okresu stanisławowskie
go. Nie najlepiej natomiast przedsta
wia się stan zachowanej pras}^ z ostat
nich pięciu lat XVIII wieku.
Równie cenne zbiory czasopism
zgromadziło Ossolineum dla drugiej
połowy XVIII w., charakteryzującej
się daleko posuniętą decentralizacją
ruchu prasowo-wydawniczego. Obok
Warszawy powstają ośrodki wydawni
cze m. in. w Toruniu, Krakowie, Wilnie,
Grodnie i Lwowie (por. m. in. S. D z i 
k i : Przegląd statystyki prasy pol
skiej.
Zeszyty
Prasoznawcze
1961
nr 1/2). W zbiorach ossolińskich znaj
dujemy najwybitniejsze terenowe or
gany prasowe tego okresu, np. rzadki,
i pięknie zachowany komplet Thornische Wöchentliche
Nachrichten
und
Anzeigen z lat 1760—1772, który nie
gdyś stanowił własność Magistratu
Torunia. Prasę krakowską reprezen
tują między innymi dwa rzadkie nu
mery Gazety Krakowskiej z 9 i 12 VI
1794 r. Do rzadkości należy już dziś
również organ powstania kościuszkow
skiego na Litwie, mianowicie Gazeta
Narodowa Wileńska, której trzy nu
mery zachowały się w Ossolineum. Po
siada ono także nie spotykany gdzie
indziej zbiór prasy lwowskiej z taki
mi cennymi pozycjami, jak Gazette
de Léopol (1776), Pismo
uwiadamiają
ce Galicji (1783), Lwowskie
Pismo
Uwiadamiające (1784) i Lwowskie Ty
godniowe
Wiadomości
(1786—1788).
Ponadto w opublikowanym „Katalo
gu" figuruje wcale pokaźna liczba
wartościowych gazet i czasopism ślą
skich.
W zakresie prasy obcej przeważają
tytuły francuskie i niemieckie. Za
najcenniejszy uchodzić może przede
wszystkim wspaniale zachowany kom
plet Gazette de France z lat 1631—
1793, jedyny w Polsce, a rzadki w Eu
ropie.
*
Bieżąca działalność naukowo-edytorska „ossolińczyków" jest skupiona
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głównie w Dziale Bibliograficzno-Dototmentacyjnym
Biblioteki.5)
Ze względu na tematykę, działal
ność naukowa podporządkowana jest
w zasadzie wybranym problemom pol
skiego czasopiśmiennictwa i drukar
stwa XVIII-wiecznego oraz narodzi
nom polskiej prasy postępowej, so
cjalistycznej. Nie trudno zauważyć, iż
główne nurty badawcze zostały zde
terminowane stanem posiadania Bi
blioteki.
Obok wspomnianych już studiów
B. Górskiej i J. Wądołkowskiej,
wymienić należy opracowanie H.
Oprawko
i J.
Szczepańca
(„Materiały do działalności wydawni
czej naczelnych władz powstańczych
1794 r. w Warszawie", Ze Skarbca
Kultury 1964 z. 16), zawierające i ko
mentujące istotne materiały archiwal
ne z okresu powstania kościuszkow
skiego.
Z obszernego programu prac doku
mentacyjnych dotyczących narodzin
polskiego ruchu postępowego i socjali
stycznego oraz prasy tego ruchu, od
notować warto opracowania:
— R. G r a b o ł o w s k i , H. Ł a p i ń 
ski,
W. S o k o ł o w s k a .
R.
Szyszkowski:
Materiały do
bibliografii polskiego ruchu robotTriczego. Ruch rewolucyjny i demo
kratyczny 1831—1837 (Ze Skarbca
Kultury 1965 z. 17);
— H. Ł a p i ń s k i , W. S o k o ł o w 
s k a , M. Z a w i a l s k a : Materia
ły do bibliografii dziejów polskie
go ruchu robotniczego z lat 1848—
1939, zesz. II: 1878—1886 (tamże,
1961 z. 13).
Wreszcie dla historii prasy polskiej
niezmiernie interesujące źródła udo
stępnili:
— S. W a l c z a k : Z teki korespon
denci! Hipolita Skimborowicza. Li
sty Edwarda Dembowskiego do Hi
polita Skimborowicza oraz listy
czytelników i autorów do Przeglaûu Naukowego (tamże, 1956 z. 9)
oraz

— E. K i e r n i c k i : Listy Henryka
Sienkiewicza do redakcji i współ
pracowników Niwy oraz Słowa
z lat 1878—1900 (tamże).
W zakresie prac badawczych wy
raźnie dominuje problematyka XVIIIwiecznego czasopiśmiennictwa. Przy
kładowo wymienimy następujące stu
dia:
— Z. S t a n i s z e w s k i : Tematyka
literacka na łamach Warszawskich
Ekstraordynaryjnych
Tygodnio
wych Wiadomości. Roczniki Biblio
teczne 1958 z. 1—2;
— Z. S t a n i s z e w s k i , J. S z c z e 
p a n i e c: Ogłoszenia prasowe jako
źródło wiedzy o książce w Polsce
w XVIII w. Ze Skarbca
Kultury
1960 z. 1;
— J. S z c z e p a n i e c : Monopol pra
sowy Stefana Łuskiny w Koronie
w latach 1773—1793. Ze Skarbca
Kultury 1961 z. 13;
— J. S z c z e p a n i e c : Monopol pra
sowy Tadeusza Włodka w Polsce
w latach 1793—1796. Ze Skarbca
Kultury 1964 z. 16;
— J. S z c z e p a n i e c : Metryka wy
dawnicza Monitora z 1763 r. Pa
miętnik Literacki 1966 z. 1;
— M. K l i m o w i c z : Mitzler de Kolof, redaktor i wydawca. W: Ro
man Kaleta: Prekursorzy Oświe
cenia. Wrocław 1953.
Do problematyki prasy staropol
skiej nawiązuje
— L. S t a n k i e w i c z : Staropolskie
parodie prasy. Prace
Literackie
1964 t. VI.
Z zakresu problematyki prasy ro
dzącego się w Polsce ruchu socja
listycznego wymieńmy
— A. B u ł ó w n a , W. S o k o ł o w 
s k a : Praca 1878—1882. Zarys mo
nograficzny. Ze Skarbca
Kultury
1961 z. 13.

5
) Ossolineum wydaje w różnych okre
sach swoje organy: od 1828 Czasopism Nau
kowy Księgozbioru Publicznego im. Osso
lińskich; od 1927 Rocznik Zakładu Narodo
wego im. Ossolińskich; od 1951 Ze skarbca
kultury. Aktualnie — wg „Ruchu wydawni
czego w liczbach 1966" — Ossolineum wy
daje 21 czasopism. Są to główne czasopisma
Jfaaukowe I Wydziału PAN (m. in. Rocznik
Historii Czasopiśmiennictwa
Polskiego).
Kompletne zestawienie publikacji pra
cowników Biblioteki w latach 1946—1966 pooaï 'K. H e i n t s c h w n-rze 19 (1967) Ze
skarbca kultury.

W okolicznościowych publikacjach
jubileuszowych, chcąc ukazać rangę
Jubilata w dziejach polskiej humani
styki, przypomina się jego monumen
talne publikacje typu: wznowienie
Słownika języka polskiego S. B. Lin
dego, wydawnictwo źródeł historycz
nych — Pomniki dziejowe Polski A.
Bielowskiego, filologiczne edycje dzieł
Słowackiego i wiele innych podobnych
imprez edytorsko-naukowych.

*
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Jedno z tych przedsięwzięć wiąże
się ściśle z polską nauką o prasie.
Myślę w tej chwili o pionierskim
w naszej dyscyplinie studium K. Szajnochy, twórcy pojęcia „literatura pe
riodyczna": Literatura czasowa w Pol-

szcze, wyrosłym w murach ossoliń
skich i opublikowanym na łamach je
go czasopisma (Biblioteka
Naukowa
Zakładu im. Ossolińskich 1848 t. I).
Sylwester

Dziki

Socjologia twórczości dziennikarskiej
Socjologia prasy coraz bardziej roz
gałęzia się, obejmując różnorodne pro
blemy dziennikarstwa. Na równi
z uczonymi, coraz bardziej i owocniej
zajmują się u nas badaniami i obser
wacjami socjologicznymi dziennikarze.
Na przykład w naszym rejonie w ostat
nim czasie przeprowadzono szereg in
teresujących prac, które pozwoliły
nam przestudiować poszczególne za
gadnienia redagowania gazet i na pod
stawie zaleceń, opracowanych w opar
ciu o wyniki badań, podnieść ich po
ziom ideowy i skuteczność oddziały
wania.
Z szerokiego kręgu zagadnień socjo
logii prasy zatrzymaliśmy się (z czy
sto praktycznych pobudek, związanych
z organizacją prasy, kształcenia dzien
nikarzy, ich codzienną pracą) tylko
przy kilku, uważając iż warto na nie
zwrócić uwagę przede wszystkim pra
cowników prasy. Mowa tu głównie
o wnikliwym zbadaniu składu socjo
logicznego czytelników gazet rejono
wych i miejskich, który według nas
powinna znać każda gazeta, pragnąca
oddziaływać nie na abstrakcyjnego,
bezosobowego, nie istniejącego real
nie — ale na konkretnego czytelnika
o określonym kulturalnym i ogólnym
poziomie, zdolnościach, zamiłowaniach
itd.
Inny zakres zagadnień, który inte
resował nasze redakcje — to stopień
wpływu, sprawność oddziaływania ga
zet przy rozwiązywaniu takich lub in
nych problemów gospodarczych czy
komunistycznego wychowywania ludzi
pracy.
Zasługują na uwagę prace, które
wskazały na tematyczną i gatunkową
orientację czytelnika, jego stosunek do
wielu sposobów informacji, jego re
akcje na konkretne tematy i numery
gazet.
Wnikliwym socjologicznym bada
niom poddaliśmy pocztę redakcyjną.

Zaprowadzony w niej porządek i okre
ślony system pozwoliły nam przeana
lizować jej dynamikę, autorski i tema
tyczny skład poczty, nasilenia, które
w niej zachodzą.
Kiedy mówimy o socjologii prasy,
realizacji jej wniosków, mimo wo&
widzimy dziennikarzy, którzy są po
wołani do tej pracy. Na osiągnięcie
rzeczywistego polepszenia treści i po
ziomu zaangażowania ideowego gazet
możemy liczyć wykorzystując nauko
we dane oraz pełną znajomość możli
wości współczesnego dziennikarza, je
go silnych i słabych cech, przy równo
czesnym pomocnym współdziałaniu
dla rozwinięcia w nim wartości naj
lepszych i wyzbycia się wad. Studia
nad socjalnym portretem dziennika
rza, zagadnieniami twórczości literac
kiej, są ważne, jak nam się wydaje, ze
względu na potrzebę najwłaściwszego
kierownictwa i pomocy obejmującej
pracowników prasy w ich powszed
niej, ciężkiej pracy, jak również dla
lepszego przygotowania nowych, cią
gle jeszcze niewystarczających kadr.
Przebieg wszystkich prac, które były
u nas prowadzone w dziedzinie socjo
logii prasy, zwrócił uwagę na potrzebę
zajęcia się socjologią twórczości dzien
nikarskiej, potrzebę przeanalizowania
i samouświadomienia własnych osobo
wości. Obecnie prace nad tym zagad
nieniem zostały rozpoczęte.
Biorąc pod uwagę, że proste ankie
towanie w danym wypadku niewiele
da dla zrozumienia poszczególnych
ważnych zagadnień twórczości dzien
nikarskiej, a także w celu powtórnego
sprawdzenia odpowiedzi na niektóre
pytania, które można wyjaśnić jedy
nie przeanalizowawszy na przykład
w konkretnych pracach podejście an
kietowanego do oprawy literackiej, do
oceny jakości materiału, badanie po
rusza szeroki krąg zagadnień, ujętych
całościowo.
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Program badania, które ma na celu
przestudiowanie socjalnego, intelektu
alnego, zawodowego portretu dzienni
karza najpopularniejszych gazet — te
renowych i miejskich, zawiera szereg
dokumentów, nad którymi zapropono
wano współpracę wszystkim dzienni
karzom w okręgu.
Przede wszystkim każdy dzienni
karz otrzymał ankietę i odpowiedzi na
nią pozwolą nam wyciągnąć określone
wnioski demograficzne, a także wy
dzielić typy dziennikarzy, uwzględnia
jąc niektóre kryteria sztuki dzienni
karskiej i przeprowadzić szereg in
nych obserwacji dotyczących pracy,
egzystencji i odpoczynku pracowników
gazet.
W artykule nie ma możliwości wy
liczenia wszystkiego, co nas interesuje.
Odpowiedzi na grupę pytań — jak an
kietowany trafił do prasy, jakie mo
tywy go do tego doprowadziły, co go
pociąga obecnie w dziennikarstwie,
czy praca dziennikarska odpowiada
jego charakterowi, czy wybrałby ten
zawód, jeśli musiałby ponownie uczy
nić wybór i inne, pozwolą prześledzić
„jak rodzą się dziennikarze", czy
w pracy tej istnieje jakaś sukcesyjność itd.
Sądząc po wypełnionych ankietach,
które już otrzymaliśmy, dziennikarze
chętnie poszli na nasze bezpośrednie
pytania dotyczące tych problemów.
Zapytywani odpowiadają dość szcze
rze i bezpośrednio nawet na te pyta
nia, na które odpowiedzi mogłyby,
wydawałoby się, postawić ich w gor
szym świetle. Widzimy w tym właści
wą dziennikarzom szczerość zawodo
wą i prostotę, co (trzeba przyznać)
braliśmy pod uwagę przy opracowy
waniu ankiety.
Szereg pytań naszej ankiety da nam
osąd o stosunku dziennikarzy do tych
lub innych gatunków dziennikarskich,
motywach wyboru tematyki, samo
dzielności w tych zagadnieniach dzien
nikarzy różnego wieku i o różnych
kwalifikacjach.
• Naturalnie interesują nas te „wą
skie gardła" w twórczości literackiej,
które wstrzymują poziom sztuki za
wodowej, te trudności, z którymi sty
kają się dziennikarze w swojej pracy,
czy to chodzi o wybór tematyki i wy
stąpień, opracowanie tematu, ujęcie
samego tematu, jak i o pracę organi
zacyjną dziennikarzy. Sądzimy, że
wszystko to należy mieć na uwadze
? wiedzieć zarówno w celu określenia
typów ludzi piszących, jak i w sensie
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poszukiwań najbardziej celowych form
i metod pracy z kadrą dziennikarską.
W obrębie tej problematyki, w na
szej ankiecie prosimy dziennikarzy
o udzielenie odpowiedzi na takie np.
pytania: czy przedstawia dla Was
trudność wybór faktów, przykładów
do materiałów, jeśli tak — to czym to
można objaśnić; czy trudny jest pro
blem wyjaśnienia faktów; czy zawsze
udaje się znaleźć nowy kąt widzenia,
nowe podejście przy opracowywaniu
materiału na powtarzający się temat.
Chcemy wiedzieć, w jakich typach ga
zet dziennikarze napotykają na naj
większe trudności w czasie pracy nad
materiałem, interesują nas najtrud
niejsze, najbardziej skomplikowane
tematy, na które musieli pisać itd.
Odpowiedzi na szereg pytań pozwa
lają sądzić o poziomie kultura]nym
dziennikarzy, rozumieniu przez nich
zadań i wymagań, które stawia się
przed prasą, a także o tych kryteriach,
którymi sami kierują się przy ocenie
swej pracy i pracy swoich kolegów.
Działalność dziennikarza zachodzi
w zespole, w jednym
wypadku
w mniejszym, w drugim w większym.
W niewielkim mikrozespole jakimi są
redakcje rejonowych i miejskich ga
zet, tonus twórczy ludzi, jak nigdzie
zależy od kształtujących się stosun
ków między kierownictwem a zespo
łem, między poszczególnymi dzienni
karzami, warunków ich pracy. Dlatego
interesują nas charakter i skłonności
dziennikarzy, które sprzyjają celowej,
twórczej pracy zespołu, jak również
stosunek zapytywanych do specjaliza
cji w dziedzinie dziennikarstwa, wa
runki pracy i inne zagadnienia.
W ankiecie jest szereg pytań, które
rzucą światło na niektóre inne pro
blemy, w szczególności na zamiłowa
nia dziennikarzy w czasie wolnym od
pracy, wykorzystanie przez nich bu
dżetu czasu, warunki życia.
Uważając, że jakiekolwiek badanie
socjologiczne tego typu wymaga rów
noległego sprawdzenia i potwierdzenia
przy pomocy innych metod, w naszym
eksperymencie przewidzieliśmy za
łącznik do ankiety, który pozwoli
w sposób bardziej kategoryczny sądzić
o poziomie naszych dziennikarzy,
o kryteriach, którymi oni posługują
się przy ocenie jakości takich czy in
nych materiałów gazetowych.
Załącznik stanowią numery dwóch
naszych gazet, które ukazały się w tym
samym dniu. Ankietowanych prosimy,
aby na podstawie materiałów każdego
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numeru wypowiedzieli swoje zdanie.
W szczególności interesuje nas: czy
jest ważny i aktualny temat materia
łu, czy jest dogłębnie opracowany, do
bry z językowego punktu widzenia,
czy materiał wzbogacił wiedzę i wy
obrażenia o problemie, wreszcie ogól
na ocena materiału. Pytania te były
postawione w stosunku do każdego
mniej lub bardziej ważnego materiału.
Do oceny jakości materiałów zapro
ponowano ankietowanemu zestaw od
powiedzi.
Opinię dziennikarzy gazet tereno
wych i miejscowych mamy zamiar ze
stawić z jednej strony z opinią grupy
ekspertów spośród dziennikarzy gazet
okręgowych, a z drugiej strony —
z opinią ekspertów — czytelników tych
gazet z różnych rejonów i okręgów.
Załącznik wydaje się nam interesu
jący również i z innej strony, gdyż
daje możliwość spojrzenia na działal
ność dwóch gazet nieco inaczej, ocza
mi szerokiej, reprezentatywnej opinii
dziennikarskiej, jak również pozwala
poglądowo prześledzić zasady, którymi
kierują się ankietowani w swojej
praktyce, gdyż prosiliśmy, aby mate
riały tych dwóch gazet nieco skrócić,
zastąpić innymi, lepszymi według wła
snej opinii, co, jak wykazały zebrane
załączniki, okazało się nader poży
teczne.
Aby sprawdzić stałość sądów ankie
towanych odnośnie jakości materiałów
jednej lub drugiej gazety, rozesłaliśmy
do kilkunastu dziennikarzy (którzy po
dali w ankietach swoje nazwiska
i adresy) listy, w których pytamy:
„Materiały której z dwóch gazet w ca
łości spodobały się Wam bardziej;
proszę podać najlepszy materiał z tych
dwóch gazet".
W charakterze eksperymentu, przy
pomocy którego chcemy dowiedzieć
się na ile uważni są nasi dziennikarze
przy czytaniu gazet, sprawdzić ich
erudycję szczególnie w dziedzinie rol
nictwa — zrobiliśmy w ankiecie umyśl
nie trzy błędy i wydrukowaliśmy, jeśli
można się tak wyrazić, „prowokacyj
ną" wzmiankę, która powinna była
naszym zdaniem zwrócić uwagę ankie
towanego. Wzmianka ta nosiła nagłó
wek: Nowość na fermie. Ważne jest
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to, że w tej niewielkiej rozmiarem
wzmiance umyślnie dokonano około
tuzina błędów, mało zauważalnych
przy pobieżnym czytaniu: pomylono
kołchoz z sowchozem, koszty własne
z kosztami, wymienione były równo
cześnie z istniejącymi wymyślone an
tybiotyki, marki maszyn rolniczych itd.
Wreszcie trzecim dokumentem, któ
ry na naszą prośbę koledzy mieli wy
pełnić, był autochronometraż tygodnia,
osobista ocena wykorzystanego przez
siebie czasu roboczego. Chociaż wy
maga to od każdego dziennikarza pew
nej pracy i wysiłku, myślimy, że otrzy
maliśmy wystarczający materiał, aby
(zestawiając również dane ankiety)
mieć pojęcie o wykorzystaniu robo
czego i wolnego czasu dziennikarza.
Napływają już pierwsze wyniki ba
dań. Oczywiście, zapoznanie się z ma
teriałami nie daje jeszcze podstaw do
wypowiedzenia ostatecznych sądów.
Lecz nawet pobieżne zaznajomienie
się z wypełnionymi ankietami poka
zuje ku jakim gatunkom ciążą nasi
dziennikarze, ujawnia trudności, na
które napotykają w swej pracy czy
to w czasie zbierania materiału fakto
graficznego czy interpretowania i pi
sania go, zapoznaje z zamiłowaniami
dziennikarzy w wolnym czasie, wy
odrębnia tych dziennikarzy, których
twórczość imponuje miejscowym lu
dziom prasy.
Opracowanie materiałów badań da
nam zapewne możliwość zaobserwo
wania pewnych zależności w twórczo
ści dziennikarzy, bardziej konkretnie
określi ich funkcje i znaczenie. Świa
domość tych wzajemnych związków
i funkcji ma ogromne znaczenie, bo
przecież w dziennikarstwie sukces, jak
w żadnej innej sferze działalności, za
leży od kadr, których zrozumienie jest
naszym obowiązkiem, jeżeli chcemy,
żeby nasi dziennikarze owocnie pra
cowali, a gazety wypełniały jeszcze
efektywniej swą rolę kolektywnego
propagatora, agitatora i organizatora
mas.
G. PARFENOW
Instruktor
nowosybirskiego
Komitetu Obwodowego KPZR
(tłum. A. Kasztelowicz)

152

KRONIKA NAUKOWA

Prognozy i planowanie w dziennikarstwie
Wydział Dziennikarstwa Uniwersy
tetu im. K. Marksa w Lipsku zorgani
zował w dniach 30 listopada — 1 grud
nia 1967 dla uczczenia 50. rocznicy
Wielkiej Rewolucji Październikowej
konferencję naukową na temat „Pro
gnozy i planowanie w socjalistycznym
dziennikarstwie NRD". W obradach
uczestniczyło ponad 200 osób, w tym
wielu czołowych dziennikarzy prasy,
radia i telewizji NRD oraz prasoznawcy zagraniczni z wydziałów dzienni
karstwa w Leningradzie, Kijowie, Pra
dze, Bratysławie i Ośrodków Prasoznawczych w Belgradzie i Krakowie.
Referat wprowadzający pod tytu
łem: „Problemy wypracowania pro
gnoz dla dziennikarstwa NRD" wygło
sił dziekan Wydz. Dziennikarstwa
w Lipsku, prof, dr E. D u s i s к a. Na
wiązując do opracowanych po rok 1980
perspektywicznych planów rozwoju
ogólnospołecznego, mówca uznał jako
stosunkowo zapewnione wprowadzenie
w tym okresie m. in. następujących
zdobyczy rewolucji naukowo-technicz
nej:
W prasie — technika fotooffsetowa,
automatyzacja fotoreprodukcji, elek
troniczne przekazywanie całych ko
lumn, zwiększenie wydajności przez
rotację offsetową, druk wielobarwny.
W radiofonii — objęcie całego kraju
zasięgiem fal ultrakrótkich, rozwinię
cie stereofonii radiowej, całkowite no
watorstwo w zakresie techniki odbio
ru — sprowadzające się do wyboru
nie radiostacji, lecz programów za po
mocą odbiorników tranzystorowych
i innych o zautomatyzowanych wybiernikach skali.
W telewizji — odbiorniki tranzysto
rowe, wizja kolorowa.
W agencjach informacyjnych — roz
budowa sieci dalekopisowej, zwiększe
nie szybkości przekazu dalekopisów
i przekazu zdjęć zarówno białych, jak
kolorowych, za pomocą elektroniki.
Wszyscy uczestnicy konferencji wy
słuchali poza tym wspólnie trzech dal
szych referatów, po czym dyskusję
nad nimi kontynuowano oddzielnie
w trzech grupach roboczych.
W grupie I omawiano „Problemy
planowania w dziennikarstwie NRD"
na podstawie referatu, wygłoszonego
przez dra U. В o 1 d t a. Zagadnienie
to uznano jako nader aktualne dla
praktyki
dziennikarskiej.
Referent
wskazał, że dalekowzroczne, udoku

mentowane planowanie stanowi pod
stawową przesłankę skutecznego od
działywania dziennikarskiego. Szcze
gólną uwagę zwrócił dr Boldt na do
tąd niedostatecznie zbadane problemy
treści planowania. Krótkosiężne, mie
sięczne czy kwartalne planowanie nie
jest w stanie zapewnić skutecznego
kształtowania socjalistycznej świado
mości i obyczajowości. Podstawowy
wymóg planowania sprowadza się za
tem do podporządkowania każdej kon
kretnej publikacji głównym ogólnym
zadaniom ideologicznym; planowanie
nie może się więc ograniczyć do za
projektowania tematów.
Dyskusja w grupie I potwierdziła
przede wszystkim potrzebę wypraco
wania głównych zadań oddziaływania
ideologicznego na podstawie prognozy
ogólnospołecznej. Niektórzy dyskutan
ci podkreślali, iż zadania ideologicz
ne należy konsekwentnie wywodzić
z obiektywnych społecznych procesów
rozwojowych. Przedstawiciele zarów
no naukowych, jak i dziennikarskich
instytucji wskazywali na zastosowalność wyników badań socjologicznych
w planowaniu.
Podsumowując dyskusję na końco
wym zebraniu plenarnym, dr Boldt
wymienił
jako główne
elementy
współczesnej pracy dziennikarskiej
diagnostykę, prognozowanie, planowa
nie, organizację i kontrolę.
II grupa robocza zajmowała się
kwestiami, poruszonymi w referacie
doc. dra A. H o f f m a n n a.*) Wszyscy
dyskutanci uznali zgodnie, że także
procesy pracy twórczej, w tym proces
pracy dziennikarza, mogą być świado
mie kształtowane. Jako nadal otwarte,
dyskusyjne zagadnienia wymieniano
m. in. pytanie, czy pierwotna, ogólna
orientacja dziennikarza już przynależy
do właściwego procesu pracy; czy
opracowanie konkretnej
publikacji
można w ogóle wyizolować z o wiele
bardziej złożonego procesu pracy re
dakcyjnej; sprawy specyfiki środka
przekazu a stylistycznej struktury pu
blikacji, kolektywności pracy dzienni
karskiej, koordynacji i ukierunkowa
nia planowych akcji redakcyjnych itd.
Wprowadzenie do dyskusji w gru
pie III stanowił referat prof, dra W.
R ö d e 1 a „Dziennikarskie problemy
rozwoju osobowości socjalistycznej".
*) Skróconą wersję referatu
my w niniejszym numerze.

publikuje
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Wstęp referatu zajmował się ustale
niem kulturalnych potrzeb społeczeń
stwa, jako przesłanki niezbędnej dla
ich zaspokojenia. Rozbudzanie nowych
potrzeb kulturalnych wyższego rzędu
odniesiono do wymagań względem
propagandy socjalistycznej. Pod adre
sem dziennikarstwa zwrócono uwagę
zwłaszcza na dwie kwestie: 1) odnaj
dywanie w propagowanym tego, co
interesujące — i takie jego przekazy
wanie, by zwracało uwagę odbiorcy,
2) regulowanie potrzeb indywidual
nych zgodnie z ogólnymi przez takie
ich propagowanie, by odbiorcy wyraź
nie odczuwali konieczność ich zaspo
kojenia. W tym zakresie rozpatrywano
znaczenie publikacji popularno-nauko
wych, współpracę dziennikarzy z nau
kowcami, przekonującą siłę przykła
dów i intensyfikacji. W dyskusji wska-

zano m. in. na stale wzrastające zna
czenie czasopism fachowych.
Mimo podziału na grupy robocze,
nie wszyscy zgłoszeni mogli zabrać
głos w dyskusji. Ponieważ gospodarze
z Wydz. Dziennikarstwa kurtuazyjnie
ustępowali pierwszeństwa gościom, za
powiedziano wydrukowanie skrótu
wszystkich materiałów w pierwszym
numerze nowego, przygotowywanego
czasopisma prasoznawczego.
Jedną z najciekawszych informacji,
podanych do wiadomości podczas
obrad, jest zapowiedź wydania wkrót
ce Słownika dziennikarskiego.
Owocna konferencja naukowa zo
stała przygotowana i przeprowadzona
także pod względem organizacyjnym
na najwyższym poziomie.
Pawel Dubiel

Powstaje Muzeum Drukarstwa i Prasy
Trwająca od paru lat dyskusja nad
potrzebą utworzenia muzeum poświę
conego dziejom drukarstwa, introliga
torstwa i prasy, przeszła w sferę dzia
łania zmierzającego do urealnienia
zamierzeń. Zadania tego podjął się
zespół pracowników Muzeum Histo
rycznego m. Krakowa pod kierownic
twem dyr. mgra Stanisława C z e r 
paka.
Umiejscowienie nowego muzeum
uzasadnia bogata historia drukarstwa
polskiego, w której Kraków zajmuje
wyjątkowe miejsce. Tu właśnie w dru
giej połowie XV wieku, w pierwszych
drukarniach powstały
najnowocze
śniejsze inkunabuły, pierwsze na świe
cie druki ruskie i pierwsza gazeta pol
ska Merkuriusz Polski. Kraków wresz
cie był nie tylko kolebką naszego dru
karstwa, ale także jednym z wcze
śniejszych
ośrodków
drukarstwa
w Europie.
Pierwsze kroki organizacyjne skon
centrowały się na opracowaniu ramo
wej koncepcji. Muzeum Dziejów Dru
karstwa i Prasy będzie placówką nau
kowo-badawczą, prowadzącą działal
ność oświatową związaną z historią
prasy, drukarstwa, introligatorstwa,
papiernictwa, grafiki książkowej i ilu
stracji oraz rzemiosła artystycznego
tych dziedzin.

W zakresie organizacji pracy nau
kowej i oświatowej ma być placówką
zbliżoną do Muzeum Książki i Pisma
w Lipsku, które pełni rolę instytutu
prowadzącego stałe badania naukowe,
działalność wystawienniczą i oświato
wą według specjalnych programów.
Projektuje się nawiązanie stałych kon
taktów z instytutami naukowymi oraz
pokrewnymi placówkami muzealnymi
w kraju i za granicą: z włoskimi in
stytutami książki, wymienionym już
muzeum w Lipsku, muzeum literatury
w Pradze i Brnie, muzeum w Offen
bach. Akademią
Sztuk
Pięknych
w Budapeszcie, Muzeum Planchona
w Antwerpii, Muzeum Gutenberga
w Brnie i muzeum przy Drukarni Na
rodowej w Paryżu.
Przewiduje się dwa aspekty badań
naukowych :
— przygotowanie scenariusza ekspo
zycji stałej,
— długofalowe badania zmierzające
do uzupełnienia luk w wiedzy
o dziejach krakowskiego drukar
stwa i introligatorstwa, umożliwia
jące opracowanie syntetyczne, obej
mujące m. in. krakowskie rękopisy
do wieku XV (wraz z katalogiem),
dzieje drukarstwa krakowskiego
(z katalogiem i indeksem nazwisk)
i dzieje prasy krakowskiej.
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Wśród kilkunastu zaproponowanych
tematów wymieniona jest również bi
bliografia opracowań prasoznawczych.
Nawy oddział muzealny podejmie
też prace nad dokumentacją współcze
snej działalności wydawnictw krakow
skich, inwentaryzacją albumów z gra
fiką, plakatów artystycznych itp.,
a wyniki opracowań naukowych, arty
kuły i komunikaty zamierza publiko
wać w wydawnictwie muzealnym,
w innych czasopismach, a także
w osobnych wydawnictwach książko
wych.
Pierwsza ekspozycja zbiorów, po
święcona wybranym
zagadnieniom
drukarstwa i introligatorstwa krakow
skiego, zaplanowana jest na maj 1969
w powiązaniu z obchodami Międzyna
rodowego Dnia Książki i Prasy oraz
25-leciem PRL. Natomiast termin osta
tecznego przygotowania wielkiej pro
blemowej wystawy stałej wyznaczono
na sezon 1973/74. W ekspozycji tej
wśród wielu innych znajdą wyraz ta
kie zagadnienia, jak:
— wynalazek druku i jego powiązanie
z rozwojem nauki, techniki oraz
prądami umysłowymi w Europie;
udział i miejsce Polski oraz Kra
kowa w najwcześniejszych dziejach
drukarstwa europejskiego,
— kształtowanie się literatury narodo
wej i języka polskiego w związku
z rozwojem drukarstwa w wieku
XVI,
— prasa w Krakowie, jej rola i wpływ
na przeobrażenia społeczne,
— współczesne miejsce i rola książki
i prasy, nowe techniki drukarstwa
i introligatorstwa — nowe mate
riały, nowe środki przekazu maso
wego jak plakat, afisz, odbitka gra
ficzna i ich znaczenie w kształto
waniu kultury społeczeństwa.
Z chwilą otwarcia pierwszej wysta
wy, pracownicy muzeum podejmą
działalność oświatową, obejmującą po
kazy produkcji książki i ilustracji,
krótkie serie wykładów, pokazy prze
źroczy. Akcja ta znacznie rozszerzy się
po utworzeniu ekspozycji stałej. Do
tego czasu główny wysiłek skierowany
będzie na przygotowanie odpowied
nich materiałów i wyposażenia tech
nicznego. W przyszłości Muzeum po
dejmie cykl wykładów oraz będzie
kontynuowało pracę oświatową w róż
nych formach, ze szczególnym uwzględ
nieniem opracowań popularno-nauko
wych.

KRONIKA NAUKOWA
Wraz z opracowywanymi planami
i ramową koncepcją zapoczątkowano
gromadzenie zbiorów. W dawnych
drukarniach, warsztatach introligator
skich, w bibliotekach, muzeach, u osób
prywatnych znajduje się jeszcze znacz
na ilość maszyn, urządzeń, starodru
ków, opraw i innych przedmiotów
obrazujących bogaty dorobek drukar
stwa i introligatorstwa polskiego.
Liczba tych wartościowych ekspona
tów maleje z roku na rok, na skutek
wyprzedaży, rozproszenia czy też zni
szczeń spowodowanych modernizacją
drukarń i likwidacją
warsztatów.
W związku z tym, rozpoczęto przede
wszystkim kwerendę, inwentaryzację
i zabezpieczenie pozostałości. Od
kwietnia ubiegłego roku zespół pra
cowników pod kierunkiem mgra An
drzeja Polio zinwentaryzował ponad
100 przedmiotów zabytkowych i blisko
200 archiwaliów, głównie w dawnej
drukarni W. Anczyca. Wśród ekspona
tów znajdują się stare maszyny i urzą
dzenia drukarskie, klocki drzeworyt
nicze, kaszty z wzorami pism i czcion
kami, miedzioryty, kamienie litogra
ficzne, godła, emblematy i in.
Wydrukowano i rozesłano do wszy
stkich drukarń ulotkę, prosząc o po
moc przy organizowaniu nowego mu
zeum. Do współpracy pozyskano dy
rektorów drukarń, bibliotekarzy, ludzi
nauki, drukarzy, introligatorów, dzien
nikarzy i Zarząd Okręgowy Związku
Zawodowego Pracowników Poligrafii,
tworząc w ten sposób grupę przyjaciół
placówki.
Przygotowano też i częściowo prze
prowadzono inwentaryzację zabytków
na terenie woj. kieleckiego oraz roz
poczęto spis książek z zakresu tema
tycznego w bibliotece Muzeum Histo
rycznego m. Krakowa i Bibliotece Ja
giellońskiej, a także prace nad kata
logiem starodruków krakowskich.
Na rok bieżący przypadnie dalsze
kontynuowanie
rozpoczętych
prac,
zwłaszcza prowadzenie kwerendy na
terenie Cieszyna, Żywca, Wadowic,
Miechowa, Tarnowa, Nowego Targu,
Nowego Sącza, Grybowa i Jędrzejowa.
Jednym z najistotniejszych proble
mów jest kwestia lokalu, zabezpiecza
jącego odpowiednie warunki wystawo
we. Najbardziej odpowiednią lokali
zacją byłaby kamienica w Małym
Rynku, gdzie wydawano pierwszą na
szą gazetę — Merkuriusza
Polskiego
oraz sąsiadujące z nią domy. Muzeum
uzyskałoby tam nie tylko pomieszcze
nie związane z dziejami prasy, lecz
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także lokale wystawowe w dogodnym
i uczęszczanym punkcie Krakowa. Po
zwoliłoby to również na zabezpiecze
nie rozwoju muzeum co najmniej na
20 najbliższych lat i objęcie progra
mem działalności dziejów prasy pol-

skiej w szerszym zakresie — co było
postulowane przez środowisko dzien
nikarskie już w okresie jubileuszu
300-lecia prasy polskiej.
Edward

Kamiński

Posiedzenie Rady Redakcyjnej
Zeszytów Prasoznawczych
22 marca 1968 odbyło się doroczne
posiedzenie Rady Redakcyjnej Zeszy
tów Prasoznawczych. Rada zapoznała
się z wykonaniem wniosków z po
przedniego posiedzenia, aktualnymi
pracami redakcji nad bieżącymi nu
merami pisma i tematami projekto
wanymi do druku w latach 1968—69.
Podstawę do szerokiej dyskusji sta
nowiła porównawcza analiza zawarto
ści roczników 1965, 1966 i 1967 Zeszy
tów Prasoznawczych, ukazująca zmia
ny zachodzące w sposobie redagowa
nia pisma.
Objętość rocznika 1967 — jak wy
kazała analiza — w porównaniu z ro
kiem poprzednim zwiększyła się o 2,5
arkusza drukarskiego, co w przeważa
jącej mierze należy przypisać posze
rzeniu działu informacyjnego. W roku
ubiegłym zmniejszyła się ilość mate
riałów o charakterze teoretycznym
i metodologicznym na rzecz materia
łów analizujących zawartość prasy
i gatunki dziennikarskie, z dziedziny
dokumentacji i statystyki prasy oraz
dotyczących
zagadnień
organizacji
pracy redakcji i dziennikarzy. Podłoże
tych zmian ma dwa aspekty. Z jednej
strony wynikają one z dążenia redak
cji do zamieszczania w Zeszytach do
kumentacji nakładów współczesnej
prasy polskiej, nowych tytułów itp.
danych wydawniczych. Z drugiej stro
ny są konsekwencją aktualnego etapu
prac Ośrodka Badań
Prasoznaw
czych. Dotychczasowy dorobek Ośrod
ka z dziedziny teorii i metodologii był
szeroko przedstawiony w poprzednich
rocznikach Zeszytów
Prasoznawczych,
obecnie natomiast wysiłki skoncentro
wane są głównie na weryfikacji wy
pracowanych metod na użytek prak
tyki prasowo-wydawniczej.
W roku ubiegłym zaznaczył się rów
nież wzrost materiałów z dziedziny
historii prasy. Tłumaczy się to wzglę-

darni okazjonalnymi, takimi jak 20-lecie RSW „Prasa" i 50-lecie Wielkiej
Rewolucji Październikowej. Wyniki
analizy zasygnalizowały też redakcji
potrzebę zwiększenia ilości materiałów
odnoszących się do zawodu dzienni
karskiego, przydatnych
praktykom
w ich codziennej pracy, a także ko
nieczność zamieszczania artykułów
krótszych, opracowanych bardziej syn
tetycznie. Innym
zaobserwowanym
objawem był zaznaczający się w 1967 r.
(w przeciwieństwie do roku poprzed
niego) przerost materiałów pochodzą
cych z OBP w stosunku do opracowań
spoza Ośrodka. Wskazówka ta była
pomocna redakcji przy opracowywa
niu planu tematycznego na lata 1968—
1969.
Główny nurt dyskusji podczas po
siedzenia skoncentrował się na proble
mach profilu pisma. Szczególnie dy
skutowano nad tezą, że Zeszyty Pra
soznawcze
winny mieć wyłącznie
charakter naukowy. W polemice wy
powiadano się przeciw tej tezie, wska
zując na konieczność poszerzania
kręgu czytelników. Między innymi
stwierdzono, że znajomość tematyki
Zeszytów jest niezbędna praktykom
w administrowaniu i kierowaniu prasą
na obecnym etapie jej rozwoju. Wska
zywano też na niewielką bazę odbior
ców kwartalnika prasoznawczego ści
śle naukowego oraz na powiązanie
pisma z Ośrodkiem Badań Prasoznaw
czych, który jest instytutem prowa
dzącym badania dla praktycznych po
trzeb RSW „Prasa".
W konkluzji przyjęto wniosek,
w myśl którego pismo winno być od
biciem prac nie tylko OBP, ale rów
nież najlepszych, wybranych badań
innych instytucji.
W dalszej dyskusji nad zawartością
pisma, skrytykowano niewłaściwe pro-
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porcje między zasadniczą częścią Ze
szytów tj. rozprawami a pozostałymi
materiałami. Nadmierna ilość recenzji
i informacji uszczupliła miejsce, które
winno przypaść rozprawom i artyku
łom. Rada uznała, że dla przywrócenia
właściwych proporcji redakcja powin
na szerzej publikować noty zamiast
recenzji książkowych i zmniejszyć
objętość kroniki prasy polskiej, ogra
niczając ją do najistotniejszych fak
tów. Rada opowiedziała się za publi
kowaniem omówień czasopism, jak też
za przedrukami najciekawszych arty
kułów krajowych i zagranicznych,
w zależności od aktualnych potrzeb.
Ponadto zalecono zamawianie orygi
nalnych opracowań u kompetentnych

KRONIKA NAUKOWA
naukowców i publicystów krajowych
i zagranicznych.
Rada zaleciła pozostawienie dotych
czasowego wielotematycznego profilu
pisma i wydawanie numerów mono
tematycznych jedynie w specjalnych,
jubileuszowych itp. okolicznościach.
Z innych zagadnień jakie znalazły
odbicie w dyskusji, należy wymienić
propozycję przeprowadzenia badań,
które pozwolą ściślej określić krąg
odbiorców Zeszytów
Prasoznawczych
i rzeczywiste ich czytelnictwo. Bada
nia te podejmie Pracownia Socjolo
giczna ОВР, а wyniki zostaną przed
stawione i przedyskutowane na na
stępnym posiedzeniu Rady.
ek
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ
(1 stycznia —29 lutego 1968)
I — Egzekutywa Warszawskiego KW
PZPR dokonała analizy czytelnictwa prasy
w woj. warszawskim. Z przedstawionych
materiałów wynika, iż w ostatnim okresie
nastąpił znaczny rozwój czytelnictwa gazet
i czasopism, szczególnie Trybuny Mazowiec
kiej (jej nakład wzrósł z 42 tys. egz. w 1965
do ponad 80 tys. egz. w 1967), a także in
nych dzienników i czasopism na tym tere
nie (Trybuna Ludu — 41 tys. egz., Chłopska
Droga — 30 tys. egz., Gromada — Rolnik,
Polski — 62 tys. egz., Zycie Warszawy —
50 tys. egz., Sztandar Młodych — 22 tys.
egz.). Mimo tego stan czytelnictwa prasy
w tym regionie jest nadal niezadawalający.
Dlatego Egzekutywa WKW wskazała na po
trzebę bardziej terminowego dostarczania
prasy przez doręczycieli; wiele wniosków
wysunięto też pod adresem
„Ruchu"
(zwiększanie nadziału czasopism, sprawny,
wczesny dowóz prasy do poszczególnych
powiatów).
I — pod przewodnictwem posła W. K r a 
s k i (PZPR) posiedzenie Sejmowej Komisji
Kultury i Sztuki, poświęcone m. in. kolpor
tażowi prasy. Z informacji min. M o s k w y
wynika, iż w 1. 1960—1967 jednorazowe na
kłady dzienników wzrosły o 33,7°/o, a cza
sopism — o 24,1%. Odpowiednio do tego
wzrasta kolportaż: z przeszło 1491 min egz.
dzienników w 1960 do ponad 2101 min egz.
w 1967. Głównym odbiorcą prasy jest mia
sto; na 1 mieszkańca przypadły w 1967
134 egz., na wsi — 33,4. Zasadniczym pro
blemem staje się więc dotarcie z prasą na
wieś. Jednym z takich rozwiązań może być
tworzenie większej ilości agencji poczto
wych. W dyskusji posłowie przychylnie
ocenili ten projekt, a nadto poruszyli m. in.
sprawy limitowania prenumeraty gazet,
a także rozstrzygnięcia szeregu problemów
z zakresu komunikacji (niedostosowane
wielekroć rozkłady jazdy pociągów do go
dzin ukazywania się gazet są przyczyną
opóźnień dostarczania prasy). Zabierający
głos w dyskusji wiceprezes RSW „Prasa"
E. K r ó l oświadczył, że bez poważnych
inwestycji w dziedzinie bazy technicznej
kolportażu i usprawnienia komunikacji, nie
rozwiąże się problemu zwiększenia czytel
nictwa prasy centralnej.
6II — posiedzenie Rady Programowej
Radia i TV, poświęcone problemom i do
robkowi teatru telewizji. Wprowadzeniem
do dyskusji było wystąpienie nacz. red.
programów artystycznych tv S. K u s z e w 
s k i e g o (por. obszerniejszą inform, w Ra
dio i Telewizja nr 8 s. 1).

13II — we Wrocławiu, z udziałem pre
zesa Komitetu do spraw Radia i TV W. S ok o r s k i e g o i z-cy kier. Biura Prasy КС
PZPR E. A d a m i a k a , posiedzenie Egze
kutywy KW PZPR, poświęcone problemom
miejscowego ośrodka tv.

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE.
WIZYTY
17—271 — na zaproszenie Departamentu
Prasy i Informacji MSZ przebywała w Pol
sce grupa dziennikarzy radzieckich z prasy
centralnej i republikańskiej. Goście radziec
cy odbyli rozmowy m. in. z kierownikiem
Biura Prasy КС PZPR S. O l s z o w s k i m ,
min. kultury i sztuki L. M o t y k ą oraz
red. nacz. Trybuny Ludu S. M o j k o w s к i m.
23 I — w Warszawie podpisanie protoko
łu o współpracy i wymianie programowej
na 1968 pomiędzy tv Polski i Bułgarii.
Uzgodniono, że w br. zorganizuje się w pro
gramach obu krajów „Dzień Polski"
i „Dzień Bułgarii" oraz podejmie się prace
nad realizacją wspólnego programu roz
rywkowego.
30 I — z udziałem ministra spraw zagra
nicznych A. R a p a c k i e g o , kierownika
Biura Prasy КС PZPR S. O l s z o w s k i eg o, ministra handlu zagr. W. T r a m p c z y ń s k i e g o , przew. ZG SDP S. M o j k o w s k i e g o w Polskim Klubie Publicy
stów Międzynarodowych noworoczne spot
kanie z korespondentami zagranicznymi
i attachés prasowymi, akredytowanymi
w Polsce.
I — w Moskwie podpisanie protokołu
o współpracy między telewizją polską a ra
dziecką na lata 1968—1969. Protokół przewi
duje przygotowanie m. in. szeregu wspól
nych programów i filmów telewizyjnych
(пр. о tradycjach wspólnych walk rewolu
cjonistów polskich i rosyjskich oraz o pol
sko-radzieckim braterstwie broni w okresie
II wojny światowej).
I — wśród laureatów dorocznych nagród
za najlepsze prace opublikowane na łamach
radzieckiego Krokodiła w 1967 — K. B a 
r a n i e c k i z łódzkiej Karuzeli.
13II — w Berlinie wiceprzew. ZG SDP
M. R ó g - S w i o s t e к oraz przewodniczą
cy VDJ H. С z e p u с к podpisali wielolet
nią umowę o współpracy obu stowarzy-
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szeń dziennikarzy. Jednocześnie uroczyste
wręczenie nagrody SDP dla reportera ber
lińskiej tv — H. S a c h s e n w e g e r.
II — w Paryżu posiedzenie Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Krytyków Teatral
nych, na którym dokonano wyboru nowych
władz. Wiceprzewodniczącym został red.
R. S z y d ł o w s k i (Trybuna Ludu).
II — w ambasadzie PRL w Algierze uro
czyste pożegnanie dotychczasowego kore
spondenta polskiej prasy red. Z. M o r a w 
s k i e g o , który od 28 II przejął nlacówkę
PAP w Rzymie. Jednocześnie do Algieru
przybył red. T. J a c k i e w i c z , który peł
nić będzie obowiązki korespondenta Życia
Warszawy, PAP i AR w Afryce Płn. z sie
dzibą w Algierze.

SDP I KLUBY TWÓRCZE
3 1 — zebranie sprawozdawczo-wyborcze
oddziału SDP w Opolu. Przewodniczącym
został ponownie red. M. S z y m a ń s k i
(Trybuna Opolska). Podczas zebrania uro
czystość wręczenia oddziałowi zbiorowej
Odznaki Tysiąclecia Państwa Polskiego.
5 1 — w Szczecinie zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze oddziału SDP. Nowowybrany
przewodniczący: L. S к i n d e r.
8—9 I — w Ośrodku Dziennikarstwa spot
kanie „okrągłego stołu" redaktorów na
czelnych i sekretarzy gazet ekspresowych,
poświęcone przedyskutowaniu najważniej
szych problemów wojewódzkich gazet po
południowych. Wprowadzenie do dyskusji:
dyr. Działu Redakcyjnego ZG RSW „Pra
sa", W. D o b s к i.
26 I — zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Klubu Publicystów i Sprawozdawców Woj
skowych. Przewodniczącym Klubu został
M. D u n i n - W ą s o w i c z (Zycie Warsza
wy). Klub, który w br. obchodzi swoje
10-lecie, skupia ponad stu dziennikarzy cy
wilnych i wojskowych z całego kraju.
O najważniejszych momentach z 10-letniej
działalności informuje Żołnierz
Wolności
(nr 22).
I — w Olsztynie zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze oddziału SDP. Nowowybrany
przewodniczący: W. Z a m e c k i (Głos Ol
sztyński).
I — w Warszawie zebranie sprawozdaw
czo-wyborcze Klubu Dziennikarzy Prasy
Zakładowej i Radiowęzłów przy WKZZ
(ukazuje się tu aktualnie 25 gazet i działa
50 radiowęzłów). Przewodniczącym Zarządu
Klubu został J. K u r y l u k (Głos Komuni
kacji Warszawskiej).
16—17II — z udziałem przedstawiciela
Biura Prasy КС PZPR J. S y m o n i k a
walne zebranie Klubu Dziennikarzy Depe
szowych, poświęcone problemom informa
cji w prasie codziennej. Podstawą dyskusji
był referat A. D o b r z y ń s k i e g o (Sztan
dar Młodych). Dokonano także wyboru no
wego Zarządu Klubu; przewodniczącym zo
stał W. P r y w a ł o w (Trybuna Ludu).
17 П — posiedzenie plenarne ZG SDP,
poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania bu
dżetowego za rok ub. i preliminarza wy
datków na br., a także sprawozdania ustę
pującego ZG na VII walny zjazd (14—15 III).
W czasie posiedzenia wręczono ambasado
rowi DRW D o P h a t Q u a n g o w i dar
dziennikarzy polskich (100 motorowerów)
dla dziennikarzy wietnamskich. Przyjęto
także apel krakowskiego środowiska dzien

nikarzy, inicjującego wpłaty pieniężne na
pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka i wzy
wający do podjęcia tej inicjatywy przez
wszystkich ludzi pióra w Polsce.
22—23II — we Wrocławiu ogólnopolska
sesja Klubu Redakcyjnego, poświęcona
aktualnym warunkom pracy i życia dzien
nikarzy. Podstawą dyskusji były wystąpie
nia dyr. A. T e p 1 i (Dział Wydawniczy ZG
RSW „Prasa") i dra Т. К u p i s a (Studium
Dziennikarskie UW).

RSW „PRASA"
I I — reorganizacja warszawskich wy
dawnictw RSW „Prasa". W miejsce istnie
jących dotąd ośmiu wydawnictw powoła
no 4: Warszawskie Wydawnictwo Prasowe
(dzienniki oraz prasa rolna), Krajowe Wy
dawnictwo Czasopism (magazyny ilustro
wane), Prasa Młodzieżowa i Sportowa (pra
sa młodzieżowa, sportowa i pisma zlecone)
oraz Wydawnictwo Współczesne (prasa spo
łeczno-polityczna).

REDAKCYJNE INICJATYWY
7 I — Światowid ogłosił ankietę czytelni
czą (jej wstępne wyniki przedstawił K. R om a ń s к i w n-rze 7).
7 I — Tygodnik Powszechny ogłosił an
kietę czytelniczą pt. „Dlaczego czytam?".
7 1 — Ilustrowany Magazyn Studencki —
ITD ogłosił ankietę czytelniczą pt. „Reda
guj z nami".
141 — redakcja Tygodnika
Morskiego
i Gdańskie Wydawnictwo Prasowe RSW
„Prasa" ustanowiły z okazji 10. rocznicy
pisma nagrodę za najcelniejsze prace dzien
nikarskie na tematy, popularyzujące osią
gnięcia Polski Ludowej na morzu.
211 — Zycie Warszawy ogłosiło ankietę
czytelniczą pt. „Niedzielne Zycie po roku".
Wyniki ankiety omówił H. K o r o t y ń s k i
(„Zycie i czytelnicy" — 18 II).
I — rozstrzygnięcie dorocznego konkursu
Życia Warszawy na najlepszy budynek sto
licy. Tytuł „Mister Warszawy 1967" przy
padł Szkole Tysiąclecia nr 272.
4 II — A. B r a t k o w s k a przedstawiła
wyniki ankiety czytelniczej
ogłoszonej
przez Kulisy (12 XI1967).
6 II — wręczenie nagród laureatom kon
kursu prasowego, zorganizowanego przez
redakcję Gospodarki i Administracji Tere
nowej na publikacje dot. problematyki rad
narodowych. I nagroda: Z. B r z e z i c k i
(Gospodarka i Administracja Terenowa); II:
J. К o s z e 1 (Gospodarka i Administracja
Terenowa), L. L o o s (Głos Koszaliński),
M. W i ś n i e w s k i (Głos Olsztyński); III:
B. B ą k o w s k a (Zycie Warszawy), В. К оz ł o w s к i (Gazeta Pomorska), Z. R o s s a
(Zycie Żyrardowa), I. W i e r t e ł (Gazeta
Białostocka), K. K i s i e l e w s k i (Gospo
darka i Administracja Terenowa); wyróż
nienie: S. N o w a k o w s k i (Trybuna Ma
zowiecka, Głos Mazowsza).
10 II — toruński dziennik popołudniowy
Nowości ogłosił ankietę czytelniczą (wstęp
ne omówienie wyników ankiety w n-rach
Z 2, 7 i 28 11).
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ODZNACZENIA
101 — ZW ZMS w Koszalinie wyróżnił
grupę miejscowych dziennikarzy odznaka
mi im. J. Krasickiego. Otrzymali je: M.
G r u d n i e w s k a , T. K w a ś n i e w s k i ,
Z. M i c h t a i W. N o w a k (Glos Kosza
liński) oraz I. K w a ś n i e w s k a i A. C z e 
c h o w i с z (Polskie Radio).
27 I — wśród laureatów dorocznych na
gród honorowych (medal Stolema) kaszub
skiego klubu „Pomorania" — I. T r o j a 
n o w s k a (Glos Wybrzeża).
30 I — minister obrony narodowej, Mar
szałek Polski M. S p y c h a l s k i udeko
rował brązowymi medalami „Za zasługi dla
obronności kraju" przewodniczącego Ko
mitetu do spraw Radia i TV W. S o k o r 
s k i e g o oraz wiceprzewodniczących: H.
W e r n e r a i S. S t e f a ń s k i e g o .
I — zespół Trybuny Mazowieckiej został
wyróżniony złotą odznaką zespołową ZMW.
4 И — krakowski WKKFiT odznaczył red.
red. K. Pu s z k a r z e w i c z a , R. M a l i 
nowskiego
(Gazeta Krakowska),
T.
O s z a s t a , W. Z a k u l s k i e g o (Polskie
Radio), J. R o t t e r a , A. T a r g o s z a ,
T. T o l i ń s k i e g o (Tempo), S. H a b z d e
(PAP, Sport), J. L a n g i e r a , J. F r a nd o r f e r t a , A. Ś l u s a r c z y k a (Echo
Krakowa), odznakami „100-lecia sportu pol
skiego".
23 II — wręczenie zespołowi Głosu Wiel
kopolskiego i red. nacz. L. T o k a r s k i em u złotych odznak Miłośników Miasta Po
znania.
27 II — uroczystość wręczenia dyplomów
uznania Stowarzyszenia Polskich Artystów
Muzyków. Otrzymali je: L. E r h a r d t
(Kultura, Ruch Muzyczny) i B. P i l a r s k i
(Twórczość) za najlepsze publikacje nt.
„Warszawskiej Jesieni 67"; S. A r s k i
(Świat) i A. G r o d z i c k i (Zycie Warsza
wy) za podjęcie i kontynuowanie akcji na
rzecz utworzenia muzeum im. K. Szyma
nowskiego w zakopiańskiej „Atmie"; W.
B i e ł o w i c z (Gazeta Robotnicza) za sze
rokie uwzględnianie na łamach dziennika
problemów dolnośląskiego środowiska mu
zycznego.

NAGRODY
41 — wśród laureatów dorocznych na
gród Prez. WRN w Koszalinie za osiągnię
cia w upowszechnianiu kultury w 1967 —
J. L e s i a k (Głos Koszaliński).
16 I — uroczystość wręczenia dorocznych
nagród Warszawy za osiągnięcia w dzie
dzinie upowszechniania kultury w 1967.
Jednym z laureatów jest S. C z e ś n i n —
dziennikarz radiowy i tv, inicjator i re
daktor „Telewizyjnego Kuriera Warszaw
skiego".
18 I — uroczystość wręczenia dorocznych
nagród Klubu Nauki i Techniki. I nagroda:
zespół Biuletynu WiT-AR (R. B a d o w s k i ,
J. B i e ń , A. K o n i e c z n y , T. M i ę c i k) ;
II: zespół magazynu postępu technicznego
TV Katowice, S. B r a t k o w s k i (Kulisy),
I. R u t k i e w i c z (Odra); Ш: L. D m o w 
s k i (Nowa Wieś) i I. S z e n k o w a (Służ
ba Zdrowia). Specjalna nagroda PAN:
J. Z i e l i ń s k i (Dookoła Świata).
I — Klub Krytyki Filmowej przyznał do
roczne nagrody. Nagrodę „Za najlepszą
pracę analityczno-krytyczną" otrzymał R.
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M a r s z a ł e k (Współczesność); za publi
cystykę — К. Т. T o e p l i t z ; za działal
ność dziennikarską — B. J a n i c k a .
I — Klub Publicystów Międzynarodo
wych przyznał doroczne nagrody za 1967.
„Za działalność w dziedzinie publicystyki
międzynarodowej w prasie, radiu i tv" —
S. A l b i n o w s k i (Zycie Warszawy); „Za
cykl reportaży zagranicznych" — A. C h i c z e w s k i i W. Ł o z i ń s k i (TV Warsza
wa) oraz M. W a r n e ń s k a (Trybuna Lu
du); „Za pracę korespondenta zagraniczne
go" — R. W o j n a (AR, Zycie Warszawy).
I — w Bydgoszczy rozstrzygnięcie do
rocznego konkursu prasowego na publika
cje dotyczące ochrony przyrody, zorganizo
wanego przez miejscowe oddziały LOP
i SDP. Laureatami konkursu zostali M. К оw a 1 s к i (Gazeta Pomorska) oraz L. M i l с z у ń s k i (Polskie Radio).
10 II — w Łodzi rozstrzygnięcie konkursu
dziennikarskiego, zorganizowanego przez
ŁKKFiT i WKKFiT. Laureatami zostali:
M. S t r z e l e c k i (Express
Ilustrowany),
M. W ó j c i c k i (Glos Robotniczy) i L.
S z u m l e w s k i (Polskie Radio).
20II — rozstrzygnięcie dorocznego kon
kursu dla dziennikarzy, zorganizowanego
przez warszawską Izbę Rzemieślniczą, na
najlepsze publikacje dot. rzemiosła stołecz
nego i mazowieckiego. II nagroda: W. L i k s z a (Express Wieczorny), J. S k a l s k i
(Kurier Polski), T. Z a k r z e w s k i (TV);
III: I. G a w r y l u k (Zycie
Warszawy),
W. K r a s u c k i (Trybuna
Mazowiecka).
B. C h a j e w s k i (PR — „Na warszawskiej
fali"). Specjalne wyróżnienie i dyplom:
W. E y s y m o n t t, wyróżnienie: A. W e b
(Tygodnik
Demokratyczny).
24II — rozstrzygnięcie konkursu dzien
nikarskiego, zorganizowanego przez lubel
ski oddział SDP, ZW ZMW i Spółdzielnię
Oszczędnościowo-Pożyczkową — na publi
kacje dot. pracy spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych. I nagroda: С K l e p a ć k i (PR); П: J. W i n i a r s k i (PR) i W.
W o z n i a k (Zielony Sztandar).
II — PKKFiT w Augustowie nagrodził
dziennikarzy Gazety Białostockiej (Р. К оw a l s k i i B. H r y n i e w i e c k i ) oraz
PR (L. T a r a s i e w i c z ) za publikacje dot.
popularyzacji piękna ziemi augustowskiej.
11 — rozstrzygnięty został konkurs pra
sowy, ogłoszony w związku z warszawskim
Międzynarodowym Festiwalem Jazzowym
..Jazz Jamboree 67" przez redakcje Jazz
Forum. I nagroda : B. P о с i e i (Ruch Mu
zyczny); II: L. E r h a r d t (Kultura): n i :
K. S c h r e i n e r (Jazz Podium, NRF).

JUBILEUSZE
a) pism i instytucji prasowych
5 1 — 10-lecie tygodnika Kraj Rad (po
czątkowo dwutygodnik w nakładzie 30 tys.
egz.; aktualnie 135 tys. egz.), wydawanego
przez AP „Nowosti" (jedno z 40. wydaw
nictw obcojęzycznych tej Agencji). Z okazji
jubileuszu posiedzenie (pod przewodn. pre
zesa RSW „Prasa" T. G a l i ń s k i e g o )
Rady Społecznej APN. W okolicznościowym
spotkaniu wzięli udział: sekretarz КС PZPR
A. S t a r e w i c z , członek Rady Państwa
i wiceprzewodniczący ZG TPP-R J. O z g a M i c h a l s k i , kierownik Biura Prasy КС
PZPR S. O l s z o w s k i . Zespół redakcji
odznaczony zbiorową Odznaką Tysiąclecia
oraz Złotą Odznaką TPPR; indywidualne
odznaki dla członków kierownictwa pisma.
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131 — 20-lecie Zakładów Wklęsłodruko
wych RSW „Prasa" w Warszawie (drukują
42 tytuły, których średni tygodniowy na
kład wynosi ponad 5 min egz.). W okolicz
nościowym spotkaniu uczestniczył m. in.
wiceprezes RSW „Prasa" E. Król. Szereg
wysokich odznaczeń państwowych dla za
służonych pracowników; zbiorowa Złota
Odznaka TPPR.
20II — 25-lecie Walki Młodych, pisma
powołanego i redagowanego w konspiracji
przez grupę działaczy ZWM z H. SzapiroSawicką na czele (do chwili wybuchu Po
wstania Warszawskiego ukazały się 24 n-ry).
Po wyzwoleniu wznowione w Lublinie jako
centralny organ ZWM; ukazywało się do
momentu zjednoczenia ruchu młodzieżowe
go (22 VII 1948). Reaktywowane przez ZG
ZMP w 1954 jako miesięcznik (a następnie
dwutygodnik) szkoleniowy. Od 1957 tygod
nik ZMS. Nr jubileuszowy publikuje tekst
listu z życzeniami I sekretarza КС PZPR
W. G o m u ł k i , uchwałę ZG ZMS o przy
znaniu pismu za zasługi i wkład w dzieło
socjalistycznego wychowania młodzieży Zło
tej Odznaki im. J. Krasickiego, a nadto za
wiera specjalną wkładkę poświęconą 25-letniej historii pisma.
II — 20-lecie Świata Młodych — gazety
harcerskiej, adresowanej do uczniów 7 i 8
klas. Liczne kontakty z czytelnikami
(w okresie 20-lecia redakcja otrzymała ok.
3 min listów) przez prowadzenie atrakcyj
nych akcji, ankiet, dyskusji. Wśród 40. pra
sowych akcji na szczególne podkreślenie
zasługuje „Wybór zawodu" — jedna z naj
większych inicjatyw gazety, dotycząca po
radnictwa zawodowego dla absolwentów
szkół podstawowych.

I — 1 nr miesięcznika Dysk Olimpijski.
Pismo Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Wyd.: P. A. Interpress; 20,5X28,5 cm.

Zmiana tytułu:
I I — tygodnik Rady Głównej LZS —
W barwach LZS — Wiadomości Sportowe
(wyd.: Prasa Młodzieżowa i Sportowa RSW
„Prasa") zmienił tytuł na: Wiadomości
Sportowe.
I I — bydgoski dwutygodnik
Kielnią
i Piórem zmienił tytuł na: Profile.

Zmiana częstotliwości:
11 — Fakty i Myśli, pismo społecznokulturalne (Pomorskie Wyd. Prasowe RSW
„Prasa") oraz Kamena (Lubelskie Wyd.
Prasowe RSW „Prasa"), ukazujące się do
tąd 2 razy w miesiącu (24 n-ry w roku),
zmieniły swą częstotliwość ukazywania się
na dwutygodniki (26 wydań w roku).

Zmiana techniki:
I I — Karuzela zmieniła dotychczasową
technikę typograficzną na offset. Zmiana
techniki druku skróciła proces druku
i wzbogaciła szatę graficzną. Podwyższenie
ceny sprzedaży z 1,50 zł do 2 zł.

Inne:

7 I — Trybuna Oopolska (jako druga po
kieleckim Słowie Ludu terenowa gazeta
w kraju) podjęła siódme wydanie w tygod
niu.

b) dziennikarzy i publicystów

VARIA

15 II — 40-lecie pracy dziennikarskiej Ka
zimierza J a ź w i e c k i e g o (Głos Wielko
polski).
II — 60 rocznica urodzin i 40-lecie pracy
zawodowej Mariana K r y n i c k i e g o —
marynisty, współzałożyciela Klubu Marynistów.

181 — w łódzkim Klubie Dziennikarzy
otwarcie wystawy fotograficznej członków
miejscowego Klubu Fotografii Prasowej pn.
„Łódź i łodzianie".
29 I — wg danych Ministerstwa Łączno
ści, zareejstrowany został w Polsce 3-milionowy abonent telewizyjny. W naszym
kraju przybywa rocznie ponad 400 tys. tele
wizorów (milionowy telewizor zarejestro
wany został w lutym 1963, 2-milionowy
XI 1965).
I — w Poznaniu wystawa fotoreporte
rów Świata: W. P r a ż u c h a i J. K o sidowskiego.

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY
Nowe pisma:
I — 1 nr czasopisma Reklama. Wyd. :
Zarząd PUR „Reklama"; 24,4X34 cm; brak
określenia częstotliwości.

ROZPOWSZECHNIENIE ŚRODKÓW
MASOWEJ INFORMACJI
CSRS. Czechosłowacja importuje w tym
roku 14 691 tytułów czasopism zagranicz
nych. Z tej liczby 9 430 tytułów pochodzi
z krajów zachodnich. Biorąc pod uwagę
ilość importowanych egzemplarzy, przywóz
z krajów socjalistycznych jest 5-krotnie
wyższy, niż z krajów zachodnich. W Pra
dze otwarto w tym roku specjalny punkt
sprzedaży prasy importowanej, posiadają
cy największy wybór tytułów. Podobne
punkty sprzedaży organizowane są w in
nych miastach i uzdrowiskach. (Biul. Pragopress 1968 nr 4/П) ki

FRANCJA. Nakład największego, regional
nego dziennika francuskiego Parisien Libé
ré wzrósł z 303 910 egzemplarzy w 1947 do
800 833 w I półroczu 1967. Parisien Libéré
jest jedynym dziennikiem na świecie, który
ukazuje się w dwóch formatach — dużym
i małym. Ma on 5 wydań i sprzedawany
jest w 86% w regionie paryskim. Zatrud
nia 27 redaktorów i ok. 50 koresDondentów. (L'Echo de la Presse 1968 nr 616 s.
12—14) kk
NRF. Od 1956 zrzeszenie wydawców praso
wych IVW ogłasza dane obejmujące sprze
dane nakłady w III kwartale kolejnych
lat. W 1967 po raz pierwszy wykazany zo-
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stał znaczny s p a d e k s p r z e d a ż y : w g r u p i e
dzienników i t y g o d n i k ó w o 236 tys., w g r u 
pie p i s m o co n a j m n i e j 3-krotnej edycji
w
tygodniu
o
341 tys.
egzemplarzy.
(ZV + ZV 1868. n r 1 s. 4) pd
NRF. P r z y około 20 m i l i o n a c h g o s p o d a r s t w
d o m o w y c h , w latach 1962—1967 liczba r a d i o a b o n e n t ó w wzrosła z 16696 tys. n a 18587 tys.,
ilość a b o n e n t ó w tv z 7 213 tys. n a 13 806 t y s .
R e k o r d o w y p r z y r o s t a b o n e n t ó w telewizji
z a n o t o w a n o w 1963 — 1 485 tys., w n a s t ę p 
nych latach następował z roku na rok
s p a d e k liczby n o w y c h zgłoszeń. N a t o m i a s t
przyrost
r a d i o a b o n e n t ó w nie w y k a z y w a ł
w i ę k s z y c h o d c h y l e ń i w a h a ł się od 354
do 403 tys. (ZV+ZV 1968 n r 5 S. 216) pd
SZWAJCARIA. W B e r n i e odbyła się 42 se
sja S z w a j c a r s k i e g o
Towarzystwa
Radia
i Telewizji. Mimo szybkiego rozwoju tele
wizji, m i e s z k a ń c y Szwajcarii n a d a l c h ę t n i e
słuchają p r o g r a m ó w r a d i o w y c h , k t ó r e do
stosowuje się do ich u p o d o b a ń . Z k o ń 
cem 1967 było w Szwajcarii z a r e j e s t r o w a 
n y c h 850 tysięcy o d b i o r n i k ó w telewizyj
n y c h , podczas gdy przed dziesięciu laty
p r z e w i d y w a n o , że będzie ich w u b . r o k u
tvlko 200 tysięcy. (L'Echo
de la
Presse,
1968 n r 615 s. 15 i 16) kk
SZWAJCARIA. J a k stwierdzono w dzien
n i k u Gazette de Lausanne,
w 1955 w y s i a n o
do Szwajcarii 2171 ton dzienników fran
cuskich, a w 1966 — 1 152 t o n y . N a t o m i a s t
e k s p o r t p e r i o d y k ó w francuskich do S z w a j 
carii wzrósł w t y m s a m y m okresie pię
c i o k r o t n i e : z 1122 ton do 6 518. (L'Echo de
la Presse, 1963 n r 615 s. 15) kk
USA. Dr J o n G. U d e l l ,
ekonomista
z u n i w e r s y t e t u w Wisconsin p r z e w i d u j e ,
że dziesięciolecie 1970—1980 przyniesie b a r 
dzo i n t e n s y w n y wzrost n a k ł a d ó w p r a s y co
dziennej w d u ż y c h m i a s t a c h . W l a t a c h
1950—1980 dzienniki w m i a s t a c h liczących
powyżej 500 tys. m i e s z k a ń c ó w , rozwijały
się d w a r a z y w o l n i e j , niż dzienniki w y 
d a w a n e w m i a s t a c h poniżej 100 t y s . m i e 
s z k a ń c ó w . W l a t a c h 1970—1980 t e m p o to
m a się w y r ó w n a ć , m. in. n a s k u t e k dzia
łania t a k i c h czynników, j a k
przemiany
demograficzne, p r z e b u d o w a miast, rozwój
masowego transportu i komunikacji miej
skiej. (Newspi'int
Facts 1968 n r 1 s. 2) j
USA. Według oceny zrzeszenia rozgłośni
NBC, w o s t a t n i m k w a r t a l e 1967 telewizory
p r z y s t o s o w a n e do wizji b a r w n e j posiadało
12,7 m i n Jg o s p o d a r s t w d o m o w y c h ,
czyli
22,6%. ( Z V ZV 1967 n r 51-52 S. 2328) pd
WIELKA BRYTANIA. J a k ustaliło B i u r o
ABC, w II półroczu 1967 n a k ł a d y gazet
ogólnokrajowych w porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosły:
Tytuł

pisma

News of the
World
Sunday
Mirror
Daily
Mirror
The
Observer
Daily
Sketch

6 121
5 187
5 187
886
867

6 274
5 350
5 282
908
886

W tej g r u p i e p i s m j e d y n i e Daily
Mail
w y k a z a ł s p a d e k z 2 255 n a 2 145 tys. egzem
plarzy. W t y m s a m y m o k r e s i e n a k ł a d lon
d y ń s k i e g o Times
podniósł się o 25% —
z 290 n a 364 t y s . egzemplarzy, n a k ł a d Sun
day Times wzrósł o 10% i osiągnął 1 501 t y s .
egz. (ZV+ZV
1968 n r 5 s. 212) pd
11 — Zeszyty P r a s o z n a w c z e

WŁOCHY.
Miesięcznik
Storia
Ilustrata,
w y d a w a n y przez M o n d a d o r i ,
obcho
dził swoją 10 rocznicę. Czasopismo to p o 
święcone historii d a w n e j i współczesnej
u k a z a ł o się p o r a z p i e r w s z y w g r u d n i u
1957. J e g o n a k ł a d wzrósł w o k r e s i e ostat
n i c h 5 lat z 82 271 do 118 780 e g z e m p l a r z y ,
t j . o 44,3°/o, a r o z p o w s z e c h n i e n i e o 51% —
z 70 514 do 106 647 e g z e m p l a r z y
(L'Echo
de la Presse, 1968 n r 211 s. 24) kk

ODBIORCY
AUSTRIA. I n s t y t u t B a d a ń R y n k o w y c h d r a
F e s s e 1 a p r z e p r o w a d z i ł analizę o d b i o r u
prasy
wśród
czytelników
zrzeszonych
w tzw „ L e s e z i r k e l " . S t w i e r d z o n o , że o b e j 
mują one 2,4 m i n osób, co o d p o w i a d a
44% ogółu czytelników w w i e k u od 16 lat.
(ZV + ZV 1968 n r 7 s. 282) pd
USA. Na zlecenie organizacji N e w s p r i n t
I n f o r m a t i o n C o m m i t t e e , a m e r y k a ń s k i e Opi
n i o n R e s e a r c h C o r p o r a t i o n (Stowarzyszenie
B a d a n i a Opinii) p r z e p r o w a d z i ł o
badania
nad korzystaniem z różnych środków maso
wego p r z e k a z u w S t a n a c h Zjednoczonych.
W y n i k i p o t w i e r d z i ł y p r z e k o n a n i e , że p r a 
sa codzienna jest g ł ó w n y m ź r ó d ł e m infor
macji. 80% m i e s z k a ń c ó w d o w i a d u j e
się
o bieżących w y d a r z e n i a c h z gazet, 60%
z telewizji, przeszło 50% z r a d i a .
G a : e t a okazała się n a j b a r d z i e j p o h u 
k i w a n y m ź r ó d ł e m w y c z e r p u j ą c e j i szczegó
łowej
informacji o wydarzeniach
dnia.
60% m i e s z k a ń c ó w u w a ż a gazetę za n a j l e p s z e źródło i n f o r m a c j i o t y m , co rze
czywiście dzieje się w k r a j u i na świecie.
Gazeta o k a z a ł a się poza t y m j e d y n y m źród
łem informacji, z a s p o k a j a j ą c y m w s z y s t k i e
z a i n t e r e s o w a n i a publiczności, podczas g d y
w innych środkach masowego przekazu
s z u k a n o informacji t y l k o n a n i e k t ó r e t e 
maty.
Stwierdzono też, że gazeta jest n a j l e p 
szym p o ś r e d n i k i e m w p r z e k a z y w a n i u p u 
bliczności treści
reklamowych:
przeszło
65%) m i e s z k a ń c ó w czytuje r e k l a m y p r a s o w e ,
podczas gdy t y l k o 25% ogląda m a t e r i a ł y
r e k l a m o w e w telewizji. Poza t y m , i m b a r 
dziej r e s p o n d e n c i i n t e r e s o w a l i się i n f o r m a 
cjami zawartymi w materiałach reklamo
wych — np. dotyczącymi jakiegoś projek
t o w a n e g o z a k u p u — t y m chętniej, s p o ś r ó d
różnych środków masowego przekazu, wy
bierali j a k o źródło takiej informacji wła
śnie gazetę. W s k a ź n i k z a i n t e r e s o w a n i a tek
s t a m i r e k l a m o w y m i w p r a s i e wynosił 3/4
poziomu z a i n t e r e s o w a n i a i n n y m i i n f o r m a 
cjami p r a s o w y m i .
B a d a n i a potwierdziły w y n i k i analogicz
n y c h , wcześniejszych b a d a n z r o k u V.îQl.
Po u p ł y w i e sześciu lat n a d a l ok. 80%) m i e 
s z k a ń c ó w codziennie czytuje gazetę. (New
sprint Facts 1967 n r 3 s. 1—4) j
USA. Ostatnie b a d a n i a n a d czytelnictwem
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych
przez Opinion R e s e a r c h C o r p o r a t i o n (Sto
w a r z y s z e n i e B a d a n i a Opinii) w y k a z a ł y , że
duży p r o c e n t . . n a s t o l a t k ó w " stale czytuje
p r a s ę . 70%) młodzieży czytuje gazetę co
dziennie. Wśród młodzieży, k t ó r a w y b i e r a
się n a s t u d i a wyższe, c z y t e ' n i c t w o p r a s y
codziennej sięga 75%i.
W m i a r ę d o r a s t a n i a , młodzież coraz
m n i e j czasu
spędza
przed t e l e w i z o r e m ,
a coraz więcej n a d gazetą. Dla młodzieży
w w i e k u 12—20 lat gazeta okazała się głów
n y m źródłem informacji o wydarzeniach
dnia, a t a k ż e g ł ó w n y m
pośrednikiem
w przekazywaniu treści reklam.
Młodzież w w i e k u 12—14 lat spędzała
p r z e d t e l e w i z o r e m ś r e d n i o 2 godziny i 18
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minut dziennie. W wieku 15—20 lat czas
spędzany przed telewizorem kurczy się do
godziny i 42 minut.
56% młodzieży w wieku 15—20 lat czyta
reklamy prasowe, podczas gdy tylko 20°/o
ogląda reklamy na ekranie telewizyjnym.
(Newsprint Facts 1967 nr 4 s. 1) j

RUCH WYDAWNICZY
FRANCJA. W Aix-les Bains ukazał się
w grudniu 1967 nowy miesięcznik Sabaudia
2000. Celem wydawnictwa jest m. in. in
formowanie mieszkańców Sabaudii — jed
nej z najpiękniejszych prowincji francu
skich — o rozwoju turystyki jako zagad
nieniu ekonomicznym. (L'Echo de la Pres
se, 1968 nr 612 s. 48) kk
FRANCJA. Z początkiem 1968 przestał się
ukazywać zbliżony do gaullistów tygod
nik Le Nouveau Candide. Został założony
w 1Э61 jako czasopismo konkurencyjne dla
liberalno-lewicowego
L'Express.
Deficyt
Le Nouveau Candide, wydawanego ostat
nio w nakładzie około 100 tys. egzempla
rzy, miał od czasu założenia wynieść 20 min
franków. (ZV+ZV 1968 nr 3 s. 78) pd
CRECJA. Władze zakazały edycji dwóch
dzienników: Apojevrnatini
oraz Vradini,
które nie opublikowały oficjalnej krytyki
pod adresem przebywającego na emigra
cji b. premiera Karamanlisa. (ZV+ZV 1967
nr 51—52 s. 2323) pd
HISZPANIA. 6 grudnia 1967 ukazał się
„ w Madrycie nowy dziennik sportowy As.
Ma on codziennie 36 stron, a w ponie
działki 40, format 27,5X37 cm. Obecnie
w Hiszpanii wydawane są 4 dzienniki spor
towe: 2 w Earcelonie Mundo Deportivo
i Dicen oraz 2 w Madrycie Marca i As.
(L'Echo de la Presse 1968 nr 612 s. 18) kk
IRAK. Władze rządowe cofnęły licencje
wydawnicze 12 dziennikom i 5 tygodnikom.
Natomiast państwowa organizacja prasowo-wydawnicza przystąpiła do edycji pię
ciu nowych pism, wśród nich Observera
w j . angielskim. (Neue Deutsche Presse
19G8 nr 2 s. 43) pd
WŁOCHY. Z nowych publikacji warto wy
mienić miesięcznik Citta Nuova wydawany
w Tarente na południu Włoch, miesięcz
nik Diana Armi przeznaczony dla myśli
wych i kolekcjonerów broni, dwutygodni
ki Modena Seite i Carpi Sette, przegląd
Bridge oraz organ związku dziennikarzy
prowincji Lacium, Umbria i Abruzzy.
(L'Echo de la Presse 1968 nr 611 s. 24) kk

EKONOMIKA
TUNIS. Między Francją a Tunisem podpi
sana została umowa dotycząca dalszego
rozwoju telewizji tunezyjskiej. Kosztem
750 tysięcy dinarów (7 500 000 franków gr.)
zainstalowane zostaną 3 stacje nadawcze
w północnej, północno-zachodniej i połud
niowej części kraju. Stacje te mają być
uruchomione 15 grudnia 1968 i połączone
zostaną z główną siedzibą radia i telewizji
w Tunisie, a dwie międzynarodowe arterie
prowadzić będą ze stolicy kraju do granic
algierskiej i libijskiej. Kredyty na te in
westycje przyznane zostały przez Francję
w ramach pomocy technicznej dla Tunisu.
(L'Echo de la Presse 1968 nr 616 s. 7) kk

REKLAMA
AUSTRIA. Wydatki na reklamę w 1967 wy
niosły 994 min szylingów. Z tego przypadło
na telewizję 34%, dzienniki 33%, czasopi
sma treści ogólnej 13%, reklamę radiową
11%, reklamę plakatową 5% i czasopisma
regionalne 4%. W porównaniu z rokiem
poprzednim koszty reklamowe wzrosły
o 138 min szylingów. (ZV + ZV 1968 nr 7
s. 282) pd
SZWAJCARIA. Telewizja dysponuje w 1968
sumą 57,5 min franków szwajcarskich, po
chodzących z opłat i 34 min franków
z ogłoszeń i reklam. Podniesienie opłat za
odbiorniki radiowe pozwoli na poprawę
programów radia szwajcarskiego, które do
1974 nie będzie przyjmowało ogłoszeń i re
klam. (L'Echo de la Presse 1968 nr 615
s. 15 i 16) kk
USA. Dopiero niedawno ogłoszono wyniki
badań nad odbiorem reklamy telewizyjnej,
przeprowadzonych w 1966 przez Stowarzy
szenie Stacji Radiowych i Telewizyjnych
NAB (National Association of Broadcasters).
Być może, iż utrzymywano je w tajemnicy
ze względu na niekorzystny wydźwięk. Na
2 500 badanych odbiorców tv około 60%
uznało reklamę jako dokuczliwą i wola
łoby oglądać programy pozbawione wsta
wek reklamowych; jedynie 31% odnosi się
do
reklamy
telewizyjnej
pozytywnie.
(ZV + ZV 1968 nr 5 s. 2Ï8) pd
USA. Po raz ósmy opublikowano dane do
tyczące wydatków na reklamę w czołowych
krajach kapitalistycznych. Na zlecenie In
ternationa! Advertising Association (IAA)
zestawienia dotyczące 31 krajów za rok 1966
przygotowała nowojorska Rome Research
Inc. Stany Zjednoczone wydatkowały 16,6
miliardów dolarów; drugie miejsce zajęła
NRF — 13,4 mlrd doi., przed W. Bryta
nią — 599 min funtów szterlingów.
Inna kolejność ukształtowała się przy
obliczeniu odsetka kosztów reklamowych
w stosunku do dochodu narodowego.
Pierwsze miejsca zajęły USA i Szwajca
ria — po 2.6% przed Finlandią i NRF —
po 2%, Austrią 1,78%, Kanadą 1,7%, Szwe
cją 1,6% i W. Brytanią 1,5%. W 18 krajach
wydatki reklamowe nie osiągnęły 1% do
chodu narodowego — w tym we Francji,
gdzie wyniosły 0,93%. (ZV + ZV 1968 nr 7
s. 260) pd

ZAWÓD DZIENNIKARSKI
CSRS. Stowarzyszenie Dziennikarzy urucho
miło w Pradze, ul. Parizska 9, ośrodek
prasowo-informacyjny dla dziennikarzy za
granicznych. (Neue Deutsche Presse 1968
nr 2 s. 42) pd
GHANA. Stowarzyszenie Dziennikarzy Gha
ny — to nowa organizacja dziennikarska
w tym państwie, która została powołana
do życia na miejsce Stowarzyszenia Ghańskich Dziennikarzy i Pisarzy, rozwiązanego
po upadku prezydenta Nkrumaha. Prze
wodniczącym nowego stowarzyszenia został
Sam A r t h u r , dyrektor Ghańskiego In
stytutu
Dziennikarstwa.
(International
Communications Bulletin 1967 nr 4) wp
SZWAJCARIA. Od 1 stycznia 1968 w miej
sce Willy B r e t s c h e r a stanowisko re
daktora naczelnego Neue Zürcher Zeitung
objął dr Fred L u c h s i n g e r. W 189 ro
ku edycji wprowadził on pewne nieznaczne
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zmiany w ukształtowaniu tego konserwa
tywnego dziennika. Poszczególne strony
obejmują jednorodne wiadomości
pod
wspólnym nagłówkiem, np. „zagranica"
itp. Wyraźnie powiększył się dział gospo
darczy. Wprowadzono ciągłą
paginację
wszystkich stron, także
reklamowych.
Wzrosła nieco ilość nagłówków dwuszpaltowych.
Najważniejsza zmiana nastąpiła
w częstotliwości edycji nakładu krajowego;
połączono wydanie sobotnio-niedzielne, któ
re jest w sprzedaży już w piątek wieczo
rem. Innowacja ta nie dotyczy edycji za
granicznej. (ZV + ZV 1968 nr 3 s. 77) pd
WIELKA BRYTANIA. W latach 1965—1967
narybek dziennikarski podwoił się. W ubie
głym roku przyrost w stosunku do 1966
wyniósł 20%>. Młodzi dziennikarze są także
lepiej wykształceni — około połowy po
siada świadectwa dojrzałości. (IPI — Rund
schau 1968 nr 5 s. 8) pd
ZSRR. Pod hasłem: „Jak wykorzystywać
listy do redakcji?" odbyła się w redakcji
Izwiestia narada pod przewodnictwem na
czelnego redaktora L.
Tołkunowa,
który wygłosił na ten temat referat. W na
radzie wzięli udział naczelni redaktorzy
gazet
centralnych,
pracownicy
TASS
i przedstawiciele Związku Dziennikarzy
ZSRR. Redakcja Izwiestij otrzymuje rocz
nie paręset tysięcy listów od czytelników;
w 1967 otrzymała ich 460 tysięcy. Ta ol
brzymia poczta nakłada na redakcję wielką
odpowiedzialność: trzeba operatywnie i ro
zumnie rozstrzygnąć los każdego listu
i określić, w jaki sposób najlepiej go wy
korzystać. W redakcji odbywa się syste
matycznie co wtorek „Godzina ciekawego
listu", podczas której kolegium redakcvine
omawia najciekawsze korespondencje. Poza
tym rozpoczęto w redakcji badania socjo
logiczne nadchodzących listów, nad czym
pracuje specjalna grupa młodych naukow
ców. Badania te dają wiele ciekawych ma
teriałów na tematy: „Człowiek w produk
cji", „Stosunki wzajemne w produkcji",
„Rady gromadzkie" itd. Jednakże kon
kluzje są dotychczas mało wykorzystywane
przez redakcję dla ulepszania prac^ wszyst
kich działów nad listami ludzi pracy.
Dyskusję, w której wzięli udział m. in.
przedstawiciele Prawdy, Sowietskoj Rossiji,
Krasnoj Zwiezdy, Sielskoj Zizni, podsumo
wał zastępca kierownika Wydziału Pro
pagandy КС KPZR Т. К u p r i к о w. (Zurnalist 1967 nr 12 s. 12) sg
ZSRR. Na zebraniu kolegium redakcyjnego
gazety Sowietskaja Biełorussja,
zastępca
naczelnego redaktora tej gazety W. I g n at i e w wygłosił referat na temat ^roDagandy zagadnień teorii marksizmu-] eninizmu. Sowietskaja Biełorussja systematycz
nie drukuje artykuły teoretyczne na ten
temat w rubryce „Uniwersytet wiedzy mar
ksistowsko-leninowskiej" i redakcji udało
się pozyskać do współpracy w *''m dziale
duże grono autorów.
Uczestnicy zebrania zwrócili m. in. uwa
gę na to, że w niektórych artykułach istota
marksistowsko-leninowskiej teorii formuło
wana jest powierzchownie, a czasem
w sposób wulgarny: redakcja zaś, nrzygotowując artykuły do druku, nie zawsze
wykorzystuje możliwości konsultacji nau
kowej. Poza tym omawiano szczegółowo
artykuły opublikowane na ten temat i wy
rażono oninię, iż należało by podnosić teo
retyczny poziom marksistowsko-leninow
skiej propagandy na szpaltach Sowiet
skoj Biełorussji. (Zurnalist 1967 nr 12 s. 12) sg
11*

ZSRR. W Centralnym Domu Dziennikarza
w Moskwie odbyło się spotkanie kierow
ników prowincjonalnych oddziałów Związ
ku Dziennikarzy ZSRR z kolegium redak
cyjnym organu Związku, miesięcznikiem
Zurnalist. Omawiano pracę Żurnalista oraz
jego program na rok 1968. Przemawiali
przedstawiciele Zw. Dziennikarzy z Kirgizji, Litwy, Łotwy, RFSRR, Tatarii i Turk
menii. (Zurnalist 1967 nr 12 s. 60) sg
ZSRR. Dekretem Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR, za aktywny udział w ruchu re
wolucyjnym oraz ustanowieniu i umocnie
niu władzy Rad, a także za owocną pracę
na polu komunistycznego wychowania lu
dzi pracy w obwodzie jarosławskim i mo
bilizowania ich do spełniania zadań gospo
darczego i kulturalnego rozwoju tego ob
wodu — gazeta Siewiernyj Raboczij odzna
czona została orderem Czerwonego Sztan
daru. (Zurnalist 1967 nr 12 s. 5) sg

BADANIA, INSTYTUCJE
NAUKOWE
MIĘDZYNARODOWE. Dla wymiany do
świadczeń i opracowań w zakresie badań
publiczności radia i tv ukonstytuowało się
w Europie nowe stowarzyszenie pod naz
wą GEAR (The Group of Euronean Audien
ce Researchers). Planowana wymiana ma
dotyczyć przede wszystkim zagadnień me
todologicznych. W GEAR uczestniczą jak
dotychczas ośrodki badawcze Czechosłowa
cji, Danii, Finlandii, Holandii, Irlandii.
Szwecji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Prze
wodniczącym stowarzyszenia został Fred
H. L i t t m a n z irlandzkiego Radio Telefis Eireann. (International
Communica
tion Bulletin 1968 nr 1) wp
NRD. Wydział Dziennikarstwa Uniwersy
tetu im. Karola Marksa w Lipsku przy
stąpił do wydawania czasopisma naukowe
go pt. Probleme aus Theorie und Praxis
des Journalismus der DDR (Problemy Te
orii i Praktyki Dziennikarstwa NRD). Pi
smo jest powielane techniką offsetową.
Pierwszy numer poświęcono konferencji
naukowej na temat planowania w socjali
stycznym dziennikarstwie NRD, która od
była się na Wydziale pod koniec 1968.
(Neue Deutsche Presse 1968 nr 2 s. 37) pd
NRF. Wydawnictwo Walter de Gruyter wy
dało z końcem 1937 piąty nakład dwuto
mowe] pracy prasoznawcze! nrof. Emila
D o v i f f a t a pt. Zeitungslehre. (Z17+-ZV
1967 nr 51—52 s. 2316) pd
SZWAJCARIA. Niemieckojęzyczny dzien
nik Blick zlecił instytutowi Testmarkt AG
przeprowadzenie analizy kręgu czytelników.
Badano 400 prenumeratorów, 400 nabywców
ulicznych i 500 osób dobranych według ści
słej reprezentacji statystycznej mieszkań
ców kantonów niemieckojęzycznych. Wszyst
kie wywiady zostały nagrane na taśmę
magnetofonową.
Koszt analizy wyniósł
45 tysięcy franków. (ZV + ZV 1968 nr 8
s. 305) pd
WIELKA BRYTANIA. Z końcem 1967 po
wstał w Anglii International Broadcast In
stitute (IBI). Szczegóły dotyczące jego za
łożeń nie zostały podane do publicznej
wiadomości. Zakomunikowano jedynie, że
wśród założycieli znajdują się politolodzy,
publicyści, wydawcy, eksperci radiofonii
i telewizji. Instytut ma koordynować współ
pracę międzynarodową w zakresie ustala
nia nowych norm prawnych w odniesie
niu do środków masowej
informacji.
(ZV-1-ZV 1968 nr 5 S. 218) pd
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PRAWO PRASOWE
NRF. Werdyktem z 7 czerwca 1967 Trybu
nał Federalny zakazał publikacji reklamy
w redakcyjnej części gazet. W danym wy
padku chodziło o kryptoreklamę, która pod
pozorem informacji redakcyjnej „wymienia
produkty, usługi czy przedsięwzięcia lub
pozytywnie je ocenia i służy prywatno-gospodarczemu dążeniu do zysku, bez wyraź
nego uwidocznienia tego zamiaru". (ZV \-ZV
1968 nr 7 s. 249) pd
WIELKA BRYTANIA. Od 1 stycznia 1968
nastąpiło ograniczenie prasowej sprawo
zdawczości sądowej w zakresie informacji
o wyrokach najniższej instancji (Magistrate
Courts). Obecnie wolno podawać jedynie
personalia oskarżonego, treść oskarżenia,
werdykt i informację o skierowaniu spra
wy do wyższej instancji. Ograniczenie to
nastąpiło na wniosek obrońców, którzy
uważają, że obszerniejsze relacje szkodzą
interesom oskarżonych i mogą wpływać na
stanowisko wyższych instancji. (ZV+ZV
1968 nr 5 s. 212) pd

TECHNIKA
FRANCJA. W paryskiej siedzibie UNESCO
odbył się (XI, 1967) dziesiąty zjazd Mię
dzynarodowego stowarzyszenia Typografów. Uczestniczyło 350 delegatów z 22 kra
jów. Tematy niektórych referatów: Wpływ
mentalności czytelników na formy typogra
ficzne; Rozwój techniczny a zmiany liter
nictwa; Jakich alfabetów wymaga czytanie
automatyczne (optyczno-magnetyczne). Pre
zesem stowarzyszenia wybrano J. D r e y 
f u s a (Anglia). Następny zjazd stowarzy
szenia odbędzie się w Pradze.
(Biuletyn
PKdls UNESCO 1968 nr 1) ki
KANADA. Odkąd istnieje gazeta codzienna,
na całym świecie o określonych godzinach
można było zaobserwować jednakowy wi
dok: ładowanie na wozy, samochody, przy
czepy, do wagonów — paczek świeżo wy
drukowanych gazet, związanych sznurkiem
lub drutem. Niektóre kanadyjskie dzienniki
zrezygnowały z tego tradycyjnego pakowa
nia, zastępując drut i sznurek plastikowy
mi workami. Gazety w plastiku są całkowi
cie zabezpieczone przed uszkodzeniami
w czasie transportu. Nowy system pako
wania stosują Toronto Telegram i Toronto
Globe and Mail. W pakowni jedna maszyna
do worków plastikowych zastąpiła sześć
maszyn pakujących gazety systemem tra
dycyjnym. Maszyna ta pakuje w ciągu
minuty 25 do 30 paczek o wysokości ok.
30 centymetrów. W czasie pakowania roz
grzewa się folię plastikową gorącym po
wietrzem. Folia stygnie natychmiast, kur
cząc się i mocno obciskając paczkę.
(Newsprint Facts 1968 nr 1 s. 1) j
PAKISTAN. Rząd Pakistanu planuje tele
komunikacyjne połączenie wschodniej i za
chodniej części swego terytorium za po
mocą specjalnego satelity. Export-Import
Bank of America i International Satellite
Consortium wyraziło gotowość przeznacze
nia na ten cel 10 miliardów dolarów, jeśliby
satelita został umieszczony nad Oceanem
Indyjskim. W takim wypadku bowiem
z usług jego mogłyby korzystać 52 kraje,
będące członkami International Satellite
Consortium. Jest rzeczą prawdopodobną, że
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane już
w roku 1969. (International
Communications
Bulletin 1968 nr 1) wp

SZWAJCARIA. Dyrektor generalny Szwaj
carskiego Towarzystwa Radia i Telewizji
Marcel
Bezençon
zapowiedział, że
z początkiem przyszłego roku rozpocznie
się nadawanie programu telewizji koloro
wej. Rozpoczęto już próby techniczne, ale
dopiero w 1970 będą realizowane kolorowe
programy telewizji w studiach szwajcar
skich. (L'Echo de la Presse, 1468 nr 611
s. 24) kk
USA. Badania przeprowadzone przez Com
position Information Services w Los Ange
les wykazały, że na świecie funkcjonuje
już przeszło 2 tys. maszyn do fototypii,
zastępujących tradycyjny monotyp i linotyp. 70°/o tych maszyn pracuje w Stanach
Zjednoczonych. Przewiduje się, że w ciągu
najbliższych dwu lat liczba maszyn do foto
typii zwiększy się dwukrotnie. Po raz
pierwszy zastosowano te maszyny na skalę
przemysłową przed 17 laty. (The American
Press 1967 nr 10 s. 10) j
USA. Jednym z najszybciej pracujących
na świecie „elektronowych linotypów" jest
Linotron — elektroniczna maszyna składa
jąca tekst z szybkością 1 000 znaków na
sekundę. Linotron został ostatnio zainsta
lowany v/ amerykańskiej drukarni rządu
federalnego. W urządzeniu wykorzystano
m. in. 255 różnych kamer telewizyjnych,
biorących udział w procesie składania na
podstawie tekstu zakodowanego na taśmach
przez maszyną elektronową. Maszyna co
pięć sekund składa jedną stronicę książ
kową i natychmiast, bez przerwy, przecho
dzi do składania następnej. Gutenberg skła
dał swoją Biblię przez pięć lat. Linotron
zużywa na złożenie Biblii 77 minut. (The
American Press 1967 nr 11 s. 48) j

GRAFIKA PRASY
WIELKA BRYTANIA. W dorocznym kon
kursie na najlepsze graficznie ukształto
wane gazety zwyciężyły: w grupie dzienni
ków porannych i gazet niedzielnych Sun
day Times przed Guardian; wśród popołudniówek Bolton Evening News, wśród
czasopism — Kentish Express. (ZV+ZV 1968
nr 5 s. 212) pd

PAPIER
KANADA. Jak stwierdziła Newsprint Asso
ciation of Canada, w roku 1967 zaznaczył
się niewspółmierny wzrost wydajności pro
dukcji papieru gazetowego w stosunku do
zapotrzebowania na całym świecie. Podczas
gdy zapotrzebowanie wzrosło o 200 tys. t.
wydajność
produkcyjna
podniosła
się
o 1400 tys. t. z czego w samej Kanadzie
o 458 tys., a W USA o 377 tys. ton. (ZV+ZV
1968 nr 4 S. 124) pd

HISTORIA
NRF. Dla uczczenia 500 rocznicy śmierci
G u t e n b e r g a (właściwe nazwisko Hen
ne Gensfleisch) otwarto w Moguncji wiel
ką wystawę pod nazwą „Gutenberg zmie
nia
świat".
Eksponaty
przygotowano
w dwóch kompletach, z których jeden zo
stanie pokazany w Ameryce (m. in. w cza
sie Olimpiady w Meksyku), drugi w Pra
dze, Zagrzebiu i Budapeszcie. Mniejsza
wersja wystawy została sporządzona w 30
egzemplarzach dla różnych krajów. (ZV+
+ZV 1968 nr 4 S. 85) pd
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SZWAJCARIA. Courrier — katolicki dzien
nik Szwajcarii romańskiej, wydawany
w Genewie, obchodził stulecie swego istnie
nia. W związku z tym ukazał się specjal
ny numer na 32 stronach. Zawiera on m. in.
dedykację papieża Pawła VI. (L'Echo de
la Presse 1968 nr G15 s. 16) kk
WŁOCHY. W archiwach Gonzagi w Mantui
znaleziono stary dokument, który świad
czy o tym, że pierwszy numer dziennika
Gazetta di Mantova wydany został w czerw
cu 1664, tj. o 6 lat wcześniej niż przypusz
czano, przez braci Guglielmo na rozkaz
Karola II księcia Gonzagi. Początkowo na
kład dziennika wynosił 300 egzemplarzy;
miał on 150 abonentów, a redaktorem na
czelnym był Salvatore
Castiglioni.
(L'Echo de la Presse, 1968 nr 616 s. 8) kk
ZSRR. 50-lecie obchodziło wydawane w Wil
nie czasopismo Komunistas, jedno z naj
starszych czasopism komunistycznych na
Litwie, teoretyczny organ Komunistycznej
Partii Litwy. Pierwszy numer został wy
dany 6 kwietnia 1918 w Woroneżu przez
Litwinów-komunistów (Litwa była wówczas
okupowana przez wojska niemieckie). Tak
że w latach późniejszych, gdy partia ko
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munistyczna działała na Litwie nielegalnie,
pismo było wydawane za granicą, najpierw
w Smoleńsku, potem, od 1918 do 1933
w Tylży i szmuglowane przez zieloną gra
nicę. Początkowo miało nakład 3 tys., obec
nie sięga 34 tys. Z okazji jubileuszu odbył
się w Wilnie (5IV 68) z udziałem władz
partyjnych Litwy i dziennikarzy uroczysty
wieczór, na którym referat o dziejach
czasopisma wygłosił jego redaktor naczelny
W. N i u n к a. (Czerwony Sztandar z 6 IV
1968) ki

RÓŻNE
NRF. 14 lutego 1968 skonfiskowano w Dus
seldorfie 45 tys. egzemplarzy
gazety
Deutsche Volkszeitung, która opublikowała
nowy projekt programu Komunistycznej
Partii Niemiec. (ZV-t-ZV 1968 nr 8 s. 292) pd
ZSRR. Na uroczystym zebraniu kolektywu
pracowników redakcji, administracji i dru
karni Prawdy, członek КС KPZR i na
czelny redaktor gazety Prawda M. Z irn i a n i n wręczył kolektywowi pamiątko
wy sztandar od КС KPZR, Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR i Rady Ministrów ZSRR.
(Zurnalist 1967 nr 12 s. 4) sg

166

РЕЗЮМЕ
Анджей М а г д о н ь : Пропаганда IV Съезда ПОРП на страницах печаати
(Опыты и вывды)
В связи с предстоящим V Съездом Польской Объединенной Рабочей
Партии Печатоведческим центром был проведен анализ пропаганды, про
водившейся на страницах трех партийных газет в связи с предыдущим
Съездом. Было констатировано, сколько появилось публикаций, посвящен
ных Съезду, какие применялись журналистские жанры, какова была те
матика публикаций, как отразилась на страницах рассматриваемых газет
общепартийная дискуссия перед Съездом, кем были авторы высказываний
по поводу Съезда и т. д.
На основании проведенного анализа были сформулированы выводы
относительно того, какие виды партийной пропаганды стоит продолжать
и какие изменения следует внести в пропаганду V Съезда ПОРП.
Ян Ш е в ч и к : Патриотизм и интернационализм на страницах централь
ных еженедельников
Настоящая статья представляет собой подкрепленный теоретическими
аргументами и соответствующими цитатами отчет о проведенном в 1966
году анализе содержания еженедельных журналов „Политика", „Керунки"
и „Культура". Задача анализа заключалась в определении, какой тип
национального сознания популяризует каждый из названных выше ж у р 
налов. В результате этого автор статьи считает себя вправе констатиро
вать, что — в общем — речь может идти о трех разных патриотизмах
(следовательно — и о трех видях интернационализма). Вместе взятые, итоги
исследований свидетельствуют — по мнению автора — о том, что заме
чается возросший интерес к таким проблемам как место Польши в мире,
роль и судьба польского народа; причем перспективы развития Польши
обычно ограничиваются чисто количественным и обобщенным представле
нием вопроса. Слабее всего представлена национальная идеология в жур
нале „Политика". В заключение статьи приводится краткая характери
стика публицистики, посвященной национальным проблемам на страни
цах каждого из подвергавшихся анализу еженедельников.
Зыгмунт Г о с т к о в с к и й : Размеры и направление тенденциозности в га
зетной анкете
Задача работы сводилась к сравнению результатов самовозратной га
зетной анкеты с резултатами, полученными путем проведения интервью
с лицами, охваченными представительской пробой для жителей г. Щецина.
Анкета распространялась вместе с 35 000 экземпляров газеты „Глос Щецински". Поступило 3302 ответа (9%). Интревью проводились с 797 жите
лями, среди которых оказался 521 читатель газеты „Глос Щецински".
Как анкета, так и интервю касались одних и тех ж е вопросов, прежде
всего — факта чтения газеты „Глос Щецински", частотности чтения, спо
собов приобретения газеты, наиболее популярной тематики, отношения

167
к критике на страницах газеты, черт газеты, пользующихся признанием
читателей, а также отрицательных — по мнению читателей — черт и об
щественно-демографической характеристики респондентов.
По сравнению с опросом, проведенным в представительной пробе, газет
ная анкета показала очень сильное извращение в области общественно-демографического состава читателей. Ответы на ряд других вопросов
(как отношение к газете, некоторые читательские преференции, состав по
возрасту) были довольно сходными с представительной пробой. Автор
статьи предполагает, что существуют такие вопросы (черты читателей), на
основании которых можно бы обнаружить закономерности в проявлении
тенденциозности в анкете. Для этого необходимы дальнейшие исследова
ния такого Hie рода.
Арнольд Г о ф ф м а н :
налиста

Проблемы моделирования процесса работы жур

Автор статьи выражает мнение, что одной из главнейших задач учения
о печати является развитие научной методики журналистики. Необходимо
изучить специфику этой области знаний и создать проект м о д е л и про
цесса журналистской работы. Такая теоретическая модель представлена
автором по отношению к отдельному журналистскому произведению, при
чем дается описание очередных фазисов его возникновения.
Основной исходный фазис — это постоянное наблюдение окружающего
мира (общение с научной и художественной литературой, с прессой, радио
и телевидением, участие в культурной жизни), постоянное изучение пар
тийных и государственных решений, наблюдения и изучение сознательно
сти получателей. На основании этого фазиса журналист определяет тему,
вступительную проблематику и замысел намеченного произведения.
Зо второй группе фазисов аЕтор статьи называет диагноз, касающийся
возможных решений, а также решение относительно выбора путей раз
работки произведения. Эта стадия процесса работы журналиста не вызы
вает особых затруднений.
Третья группа фазисов представленной в статье модели заключается
в сборе, выборе и иерархизации информации 1) в области общественной
жизни, 2) на основании существующей литературы. Ввиду огромного роста
количества информации в настоящее время — именно эти фазисы наибо
лее сложны во всем процессе работы.
Опираясь на эту модель, автор статьи приходит к выводу, что в на
стоящее время необходима реорганизация работы редакций в области
сбора информации. До тех пор, пока не будет создан единый для всей
страны информационный центр, можно бы принять некоторые элементы
американской системы „NEWS-ROOM" в редакции или в группе редакций.
В заключение делается вывод о том, что процесс журналисмской работы
поддается моделированию. Теоретическая модель имеет значение как
в деле обучения в журналистких учебных заведениях, так и в редакцион
ной практике.
Ирена Т е т е л ё в с к а я : Пресса как источник информации для прессы
Настоящая статья — это проект организации редакционных архивов
в Польше. В ней обсуждается история газетной документации в мире,
а также польза, которую получает пресса, обладая таким богатым источ
ником информации. В наше время, когда творческая лаборатория журна
листа стала похожей на творческую лабораторию ученого, непременным
условием качества его работы стала необходимость овладеть принципами
ведения этой работы на научной основе.
По мнению автора настоящей статьи, следует в Польше — по образцу
научной документации (собирающей материалы из научной печати) —
урегулировать эту проблему путем принятия соответствующего закона, на
основании которого следует создать центральный государственный архив,
который будет служить не только прессе, но и некоторым министерствам
и Польской Академии наук. Центральному архиву будут подчиняться
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воеводские редакционные архивы, организованные по такому же принципу
как центральный архив и имеющие с ним постоянную телекоммуника
ционную связь. Фонд этих архивов должен быть самым обширным, охва
тывая собой как польскую, так и зарубежную прессу. Документации долж
но подвергаться почти все, так как никогда нельзя предвидеть, что в бу
дущем может оказаться „важным и существенным". В проекте подвер
гается критике ретроспективная селекция и допускается лишь подготовка
абстрактов.
Классификация газетных публикаций должна проводиться журналиста
ми-документалистами; это новая профессиональная специальность. Под
готовкой специалистов в этой области должны заняться факультеты ж у р 
налистики высших учебных заведений.
Мацей К в и а т к о в с к и й : Первые шаги Польского Радио.
В статье обсуждается возникновение радиовещания в Польше, имевшее
место в середине двадцатых годов. 18 апреля 1925 года Компания с ограни
ченной ответственностью „Польское Радио" получила концессию, причем
40% акций переняла Государственная казна, что дало правительству воз
можность производить решительное влияние на деятельность Польского
Радио.
18 апреля 1926 года, в 17 часов, раздались в эфире слова: „Алло, алло,
здесь Польское Радио Варшава, на волне 480 метров" — таким образом
была откыта регуярная программа первой радостанции.
На основании тогдашней докуменитации описываются люди, способство
вавшие основанию польского радиовещания, обсуждается деятельность по
подготовке первых программ.
Перевод с польского Даниел Хоровича

SUMMARY
Andrzej M a g d о ń: Press Propaganda of the IVth Congress of the Polish
United Workers Party (experiments and conclusions)
In connection with the coming Vth Congress of the Polish United Workers
Party, the Press Research Centre workers made an analysis of press propa
ganda of the last Congress in the columns of 3 party — weeklies. Ascertained
in the analysis were: the number of publications connected with Congress, what
journalistic forms were used, what was the subject of publications, how the
examined newspapers were reflecting the discussions that were held previous to
Congress, who were the authors of pronouncements on the subject of Con
gress etc.
On the basis of the results of examination were formulated the conclusions
as to what is worth to be repeated and what ought to be changed in the pro
paganda of the Vth Party Congress.
Jan S z e w c z y k : Patriotism and Internationalism in the Columns of General
Weeklies
The present study constitutes a report, backed with quotations and theore
tical arguments, of the content analysis of the weeklies Polityka, Kierunki and
Kultura in the year 1966. The object of that analysis was to ascertain what type
of national consciousness is launched by each one of those weeklies. In effect,
the author has felt entitled to state that in some respect three different patrio
tisms (and thus also three different internationalisms) should be spoken of here.
Treated as a whole, the research results are supposed to be a proof — in author's
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opinion — testifying to the revival of interest for the Polish nation's destiny,
role and position in the world. This interest is, however, most frequently limited
to a purely quantitative and, vague drawing of the Poland's perspectives. The
weakest presentation of national ideology was found in the Polityka. In the
final part of his study the author gives brief characteristics of national jour
nalism itself in each of the examined weeklies.
Zygmunt G o s t k o w s k i :
Press Poll

Range and Direction of Tendenciousness in the

The work's aim was to compare the results of a returnable press poll with
the results achieved by the way of interviews made with persons included in
a representative test-group of the Szczecin inhabitants. The returnable poll
forms were distributed together with 35 thousand copies of Glos Szczeciński
(The Voice of Szczecin). The number of replies was 3302 (9°/o). The interviews
were made with 797 inhabitants, 521 of whom were the readers of Glos Szcze
ciński.
Both the poll and the interview, concerned the same problems — first of all
the fact whether the Glos Szczeciński is or is not read, then the frequency of
reading, the ways by which it is obtained, favourite items, attitude to criticism
in the newspaper's columns, the newspaper's features finding acceptance with
the readers and the features finding little or no acceptance, and the socio-demographic character of respondents.
In comparison to the interviews (of the representative test-group), the press
poll gave a highly distorted picture of socio-demographic structure of the
reading public. On the other hand, several other dissolutions of other features
in the newspaper (attitude towards the newspaper, some preferences of readers,
structure in regard to age) were quite close to the representative test. The
author brings forward a suggestion that there exist some such questions (the
readers' features) on the basis of which the regularity of tendesciousness in
a poll could be found out. This, however, would require further research of
the same type.
Arnold H o f f m a n n :
Work

The Problems of Modelling the Process of Journalistic

The author presents an opinion that one of the most essential tasks of press
research is to develop a scientific methodology of journalism. In this regard
there is a need to examine the specificity and to design a m o d e l of jour
nalistic work process. The author presents such a theoretical model referring
to an individual journalistic work and describes the following phases of its
formation:
The basic starting phase comprises a constant observation of surrounding
world (association with fine and scientific literature, radio and TV; partici
pation in cultural life); a study of the state and party resolutions; observation
and study of the consumer's state of consciousness. Recurring to that phase the
journalist selects a subject, preliminary problems and a definite design of the
planned composition.
In the second group of phases the author names diagnosis concerning possible
solutions, and decision as to the choice of way in which the composition is to
be worked out. This study of work process arises comparatively little problems.
The third group of phases of the presented model constitutes the collection,
selection and categorization of information on 1) social life; 2) existing lite
rature. Because of today's flood of information those phases are the most com
plicated ones in the whole process of work.
Basing himself on this model the author concludes that the work of editorial
bureaus, in regard to the collection of information, should be at present reorga
nized. He suggests that before a central information centre for the whole
country will be set up, the editorial bureaus ought to adopt some elements of
American newsroom system.
In conclusion the author states that the journalistic work process can be
modelled. Theoretical model is of value to both the didactics in journalistic
education and — directly — to editorial practice.
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Irena T e t e l o w s k a :

The Press as a Source of Information For the Press

This is a proposal to organize the Polish editorial archives of press cuttings.
The authoress discusses the history of press documentation in the world and
the benefits the press derives from possessing rich news sources. Today, when
the journalist's and the scientist's fields of activity have conformed one to
another, the assimilation — by journalists — of the principles of the scientist's
work system conditions the quality of press.
In Poland, in the opinion of authoress, the problem should be regulated by
the way of a state bill, similarily as the case was with scientific documenta
tion — collecting the information of scientific press. The bill should in effect
bring the coming into being of one central state archive serving not only press
but also some ministries and Polish Academy of Sciences. The provincial edi
torial archives would be subordinated posts, organized on the same principles
as the central archive and connected with it by a telex network.
The resources should be as vast as possible i. e. they should come from both
the home and foreign press. Almost everything ought to be documented for it
can never be foreseen what may become important in the future. The project
calls also in question the retrospective selection, admitting only the working
out of abstracts.
The classification of press publications ought to be entrusted to the journa
lists-archivists, a new professional category of people who should receive their
education on higher journalistic studies.
Maciej K w i a t k o w s k i : The Beginnings of Broadcasting in Poland
The author discusses the beginning of broadcasting in Poland, in the middle
of the decade of 1920. In April 18th 1925 the Limited Liability Company Pol
skie Radio was granted a concesion, 4 0 % of the Company's shares being kept
by the state treasury. Thus the government has had a decisive influence on
the activities of the Polish Radio.
On 18th of April 1926 at 5 PM the listeners heard on the air: "Here is
Polskie Radio Warszawa on the wavelength of 480 meters..." The regular pro
gramme of the first Polish radio station was inaugurated.
On the basis of the documents from that time the article characterizes the
people that contributed to the creation of broadcasting in Poland and discusses
the radio programmes in its first years.
Translated by: Andrzej Głowacz

RESUME
Andrzej M a g d o ń: La propagande de presse du IV-ème Congrès du P.O.P.Ü.
(expériences et propositions)
A l'occasion du V-ème Congrès du Parti Ouvrier Polonais Unifié il a été
procédé au Centre de Recherches sur la Presse a une analyse de la propa
gande de presse pour le Congrès précédent à partir du contenu de trois quoti
diens du parti. On a constaté à combien se montait le nombre de publications
liées au Congrès, quelles formes journalistiques furent employées, quels étaient
les sujets des publications, comment était reflétée la discussion précédant le
Congrès, quels étaient les auteurs de ces publications consacrées au Congrès etc.
A partir des résultats obtenus au cours de cette analyse, on a présenté des
propositions concernant les formes dignes d'être appliquées aujourd'hui et celles
ne devant pas être mises en pratique dans la propagande du V-ème Congrès
du parti.
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Jan S z e w c z y k : Patriotisme et internationalisme dans les colonnes des
hebdomadaires de la capitale
Cette étude est une sorte de compte-rendu, théoriquement argumenté et
appuyé de citations, de l'analyse du contenu pour l'année 1966 des hebdoma
daires Polityka, Kierunki et Kultura. Cette analyse avait pour but d'établir
quel type de conscience nationale est lancé par chacune de ces publications.
L'auteur arrive à la conclusion que cette analyse permet de parler respecti
vement de trois types différents de patriotisme (donc de trois types d'interna
tionalisme). L'ensemble des résultats acquis permet — suivant l'auteur — de
parler d'une renaissance de l'intérêt porté à la place de la Pologne dans le
monde, au rôle et au destin de la nation polonaise; cependant il constate égale
ment que ces questions sont le plus souvent traitées d'une manière quantitative
et générale, surtout en ce qui concerne la définition des perspectives de la
Pologne. L'idéologie nationale est le plus faiblement représentée dans la Po
lityka. A la fin de son étude l'auteur présente une brève caractéristique des
publications traitant ces questions dans les trois périodiques incriminés.
Zygmunt G o s t k o w s k i : Ampleur et tendance des erreurs dans les enquêtes
de presse
Le but de cette étude est de comparer les résultats des enquêtes de presse
à retourner à. ceux obtenus au cours d'enquêtes directes parmi des gens faisant
partie d'un échantillon représentatif des habitants de la ville de Szczecin.
L'enquête à retourner a été publiée dans le journal à un tirage de 35 000 exem
plaires. Il a été reçu 3302 réponses (ce qui représente 9°/o). Les enquêtes directes
ont été effectuées parmi 797 habitants dont 521 lecteurs du Glos Szczeciński.
Tant l'enquête par journal que celle directe concernaient les mêmes ques
tions, à savoir la perception du Glos, la périodicité de cette lecteure, les ma
nières de se procurer le journal, la perception des divers sujets traités, la
position prise par le lecteur envers les articles critiques, les traits caractéri
stiques du journal encourant l'approbation ou la réprobation du lecteur ainsi
que la caractéristique sociale et démographique des répondants.
En comparaison avec l'enquête effectuée parmi l'échantillon, celle entreprise
par l'intermédiaire du journal démontre un important démarquage en ce qui
concerne la composition sociale et démographique du public des lecteurs du
journal. Par contre d'autres éléments (tels que l'appréciation du journal, cer
taines préférences de sujets, l'âge des lecteurs) se rapprochaient de ceux obtenus
au cours de l'enquête directe. L'auteur avance la thèse qu'il existe certaines
questions (telle que l'image du lecteur) permettant de découvrir une régularité
de tendances dans l'enquête. Afin de s'en assurer il faudrait continuer des
recherches de ce genre.
Arnold H o f f m a n n :
journalistique

Problèmes du modelage du processus de l'activité

L'auteur avance l'opinion qu'une des tâches les plus importantes des recher
ches sur l'information est de développer la méthode scientifique du journalisme.
Dans ce domaine il est indispensable d'étudier la spécifique et de projeter un
m o d è l e du processus de l'activité journalistique. L'auteur nous présente un
tel modèle théorique à partir d'uns oeuvre journalistique particulière et nous
décrit les différentes phases de sa création:
Le point de départ consiste en l'observation permanente du monde qui nous
entoure (contacts avec la littérature scientifique et les belles-lettres, la presse,
ta radio et la télévision, participation à l'activité culturelle), en l'étude des
décisions politiques du parti et du gouvernement, en l'observation et l'étude de
l'état de la mentalité des lecteurs. A partir de cette phase le journaliste choisit
le sujet, les problèmes à traiter et dessine le plan de l'oeuvre qu'il a l'intention
de rédiger.
Dans le second groupe de phases l'auteur présente la diagnose concernant
les solutions possibles ainsi que la décision du choix des voies à suivre pour
élaborer l'oeuvre. Cette étape de l'activité ne présente en principe aucune
difficulté.
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Le troisième groupe de phases du modèle présenté concerne le rassemble
ment, le choix et la hiérarchisation des informations 1) du domaine de la vie
sociale, 2) en provenance de la littérature existante. Ce sont là — en raison
du déluge contemporain de l'information — les phases les plus compliquées
dans tout le processus de l'activité.
A partir de ce modèle l'auteur constate qu'à l'heure actuelle il est indis
pensable de penser à la réorganisation du travail de la rédaction dans le do
maine du rassemblement des informations. Avant que soit créé un centre
national de l'information, il propose l'acceptation de certains éléments du sy
stème américain du „news-room" dans une seule rédaction ou dans plusieurs
regroupées.
Pour conclure, l'auteur constate que le processus de l'activité journalistique
peut être modelé. Ce modèle théorique a sa valeur tant du point de vue des
besoins de la didactique dans l'enseignement du journalisme que directement
dans la pratique rédactionnelle.
Irena T e t e l o w s k a :
presse

La presse en tant que source d'informations pour la

Il s'agit d'un projet d'organisation des archives rédactionelles polonaises des
coupures de presse. L'auteur analyse l'histoire de la documentation de presse
dans le monde ainsi que le profit découlant de la possession d'une riche source
d'informations. Dans le monde contemporain, où l'activité du chercheur et du
journaliste se rapproche en ce qui concerne les méthodes de travail, l'accepta
tion de celles-ci par le journaliste décide en grande partie de la valeur et de
la qualité de la presse.
Suivant l'auteur il faudrait en Pologne prendre l'exemple sur la documen
tation scientifique (rassemblant les informations originaires de la presse scien
tifique) et faire voter un règlement administratif concernant la documentation
de presse. A partir de celui-ci on pourrait prévoir la création d'archives natio
nales qui seraient au service non seulement de la presse mais également des
divers ministères ainsi que de l'Académie Polonaise des Sciences. En plus des
archives nationales il faudrait créer des archives régionales organisées de la
même manière et liées à la centrale par telex. Ces archives devraient com
prendre des sources tant originaires de la presse nationale que de la presse
étrangère. Il faudrait en fait rassembler tout ce qui peut l'être car il est impos
sible de savoir ce qui demain „sera important". Le projet pose la question de
la sélection rétrospective, prévoyant uniquement l'élaboration des abstractions.
La classification des publications de presse devrait être effectuées par des
journalistes — documentalistes, en tant que nouveau groupe professionnel, qui
seraient formés dans les écoles supérieures de journalisme.
Maciej K w i a t k o w s k i :

Les premiers pas de la Radiodiffusion Polonaise

L'auteur étudie la naissance de la radio en Pologne qui eut lieu au milieu
des années vingt. Le 18 avril 1925 la S.A.R.L. „Polskie Radio" a obtenu sa
concession et 40% des actions devenaient la propriété du trésor public. Cela
permit au gouvernement d'influencer très fortement l'activité de la radio
polonaise.
Le 18 avril 1926 à 17 h. on entendit pour la première fois les mots: „Allô,
allô, ici Polskie Radio Warszawa, sur 480 mètres" qui inauguraient les pre
mières émissions régulières.
L'article, se basant sur la documentation de l'époque, caractérise les per
sonnes qui participèrent à la création de la radiodiffusion en Pologne et
analyse son activité de programme au début de son existence.
Traduit par: Henryk Kurta

