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JULIAN BARTOSZ

„OBSESJA" CZY DALEKOWZROCZNOŚĆ?
(Uwagi o potrzebach publicystyki

niemcoznawcze])

„Sprawami Polaków" nazywali od dawna nasi publicyści
polityczni i historycy — zagadnienia niemieckie. To okre
ślenie chyba długo jeszcze nie straci aktualności. Czy jed
nak współczesną
polską publicystykę
niemcoznawczą
cechuje prawdziwa ostrość i dalekowzroczność
spojrzenia?
Co więcej: czy w ogóle istnieją warunki dla rozwoju wła
ściwej publicystyki niemcoznawczej? — Te problemy roz
waża krytycznie i z pewnością dyskusyjnie znany publi
cysta wrocławski.

Sprawy Niemiec były, są i pozostaną w czasie dającym się przewi
dzieć — sprawami polskimi. Cokolwiek te pojęcia znaczyły i znaczą,
tkwią one tak głęboko w naszej świadomości i w naszym politycznym
instynkcie, że zdają się być jakimś szczególnym wyrazem losu, ści
ślej — jakiejś historycznej, politycznej i geopolitycznej konieczności.
Skazani od zachodu na sąsiedztwo państw niemieckich, widzących
swoją rację stanu w negowaniu naszej racji stanu *), nauczyliśmy się
patrzeć na teraźniejszość i przyszłość narodu i państwa polskiego
w najściślejszym związku z sytuacją w Niemczech i w związku ze
stanem polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Tak nam nakazuje ów dzie
jowy atawizm, owo doświadczenie wszystkich poprzednich pokoleń
Polaków.
*) Sytuacja po 1949 roku zawiera w sobie nowy, zasadniczo zmieniający do
tychczasową strukturę geopolityczną element: Niemiecką Republikę Demokra
tyczną, której istnienie i rozwój ma wielkie znaczenie również z punktu widze
nia bezpieczeństwa Polski. Mówiąc więc o niebezpieczeństwie problemu nie
mieckiego w odniesieniach do sytuacji po 1949 roku, mam na myśli politykę
uprawianą przez NRF.

6

JULIAN BARTOSZ

Nasze patrzenie na problem Niemiec wynikało jednak nie tylko
z najgłębiej pojętych polskich racji. „Naród nasz miał w swoim spoj
rzeniu na Niemcy ogólniejsze myśli przewodnie — wśród nich obronę
świata słowiańskiego przed światem niemieckim" — pisał Michał
Bobrzyński.2) Autor ten dodawał, że podejmując sprawy niemieckie
Polacy kierowali się względami interesów ludów Europy, postępu
i humanitas. Te nasze ogólniejsze racje mobilizowały ideologów nie
mieckich do obrania wobec nas specyficznej taktyki ,,łapaj złodzie
ja". „Niemcom potrzeba zawsze było i będzie Słowian rozdrobnio
nych, skłóconych, bo takich łatwo grabić, kolonizować a siłą moc
niejszego kraje nasze i miasta słowiańskie na niemieckie przeina
czać. Niemcy, aby zakryć pangermanizm wymyślili panslawizm i tym
panslawizmem przeinaczonym w panrusizm straszyli Europę przez
pół wieku a wystraszona Europa i ta niedołężna dyplomacja Zachodu
zwracała uwagę na to, co stać się miało niby w Petersburgu a nie
widziała tego, co się już gotowało w Berlinie" pisał jeden z postyczniowych publicystów.3) „My Polacy, w odróżnieniu od Niemców tak
właśnie rozumiemy ideę Ojczyzny: przez Ojczyznę do ludzkości, nie
zaś dla ojczyzny przeciw ludzkości — i dlatego przyszłość jest z na
mi", pisał Henryk Sienkiewicz w 1905 roku.4) „Chociaż Niemcy po
zornie myślą o ludzkości, na ich idee zgodzić się nie można. Ludzkości
nie ma bowiem b e z n a r o d ó w . Aby była swobodna i przestronna
droga do ludzkości potrzeba ją najpierw oczyścić z germańskiego
zawalidrogi" — mówił na ten sam temat inny polski publicysta dzie
więtnastowieczny.5)
Cytuję te wypowiedzi nie dla celów monograficznych. Chodzi mi
o podkreślenie pewnych charakterystycznych cech polskiego pisar
stwa politycznego na tematy niemieckie. Wolne od szowinizmu,
związane z szerszym interesem europejskim, przepojone ono było
także optymizmem. „Jeśli historia zapisała dzień, kiedy pierwsza
stopa niemiecka dotknęła zdradziecko ziemi słowiańskiej, historia
zapisze również dzień, gdy ostatnia stopa niemiecka zniknie z tej
ziemi" — stwierdzał jeden z autorów.6) Jednak „zemsty wówczas nie
będzie, albowiem dla zemsty nie ma miejsca w sercu Polski". Roz
wijając tę myśl i przestrogę, inny autor pisał: „Jeśli co brać od Niem
ców, to nie kulturę. Naszą kulturę pozostawiajmy nietkniętą, nie
znieprawiajmy jej szowinizmem ani hakatystycznymi ideami".7)
Stefan Askenazy formułował następujący program postępowania po
litycznego: „Samoobrona nasza stać winna na męskiej, spokojnej
i rozważnej samo wiedzy, nie zaś na naśladowczej, krótkowzrocznej
i ślepej nienawiści. Nienawiścią nie stoją dzieje wielkich i wiecznych
2
) M . B o b r z y ń s k i : Uwagi pierwsze. Cyt. za M. H. Serejskim: Historycy
o historii. T. 1, 1963.
3
) Wierzbicki-Nieczuja:
Słowa prawdy dla Polaków. Zurych 1873.
4
) H. S i e n k i e w i c z : Co m y ś l ę o N i e m c a c h . Głos w ankiecie p i s m a Le
Courier
Européen.
5
) S . B u s z c z y ń s k i : Cywilizacja n i e m i e c k a n a ziemiach polskich. So
bótka 1875.
e
) J . B . O s t r o w s k i : B a d a n i a k r y t y c z n o - h i s t o r y c z n e . B e r l i n 1870.
7
) J . K l e s z c z y ń s k i : K u l t u r a N i e m i e c i P r u s . Tygodnik
Ilustrowany
1907.
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kultur społecznych".8) Kładliśmy w polemice i dyskusji z Niemcami
akcent na poczucie własnej godności i wartości. „Polska miała swoje
własne wyobrażenia polityczne i własne instytucje uświetniające jej
byt od wieku do wieku. Gdy została Rzeczpospolitą miała już od
dawna ustaloną jedność państwa a Niemcy rozerwane przez swoich
potentatów szukały obcego organizatora. Przyjdzie ten dzień, że my
Polacy przywrócimy siebie do niepodległości w dawnych granicach
i wskażemy na naszą przeszłość" — pisał Joachim Lelewel do depu
towanych Parlamentu Frankfurckiego.
Czekając na ten dzień, nasi pisarze polityczni czynili pewne ważne
przestrogi: „My nawet zwyciążając byliśmy pobici, bo w każdej bi
twie kładliśmy się spać na pobojowisku, trochę sobie na wiwat pod
chmieliwszy... Wyższość niemiecka w wytrwałości i jednostajności
celu".10) Polski optymizm w patrzeniu na problem niemiecki rodził
się ze znajomości koniecznych praw historii, gwałconych przez za
borczy pangermanizm. „Niemcy jęli się polityki reakcyjnej niosącej
im zgubę. Powiedzie ich ona nieomylnie... do tego samego grobu,
który opuści zmartwychwstała Polska i... będzie tak długo, aż odro
dzą się moralnie, aż zatracą dzisiejszą barbarzyńską przemądrza
łość".11) O tej barbarzyńskiej postawie wywodził nasz wielki pisarz
polityczny Maurycy Mochnacki: „Absolutum forsowało ducha nie
mieckiego. Odkąd Niemcy umysł swój zaczęli uważać za kopalnię,
z której się starali wymędrkować wszystkie razem skarby ducha
i wiary, od tej pory umysł ten pozostawał w najtrudniejszej i najsprzeczniejszej z ludami postaci. Od tej chwili świat zewnętrzny, na
tura widoma, społeczność, polityka, przeszłe, dzisiejsze i przyszłe
czasy —• wszystko zniknęło sprzed ich oczu. Musieli się zamknąć
w sobie i w siebie patrzeć i co moment z tych widzeń samym sobie
zdawać sprawę. Tym to sposobem tworzyła się w nich powoli wiedza
wiedzy, myśl myśli, nakoniec umiejętność umiejętności... Źrenica
wspak się obróciła i oko patrzało do wewnątrz".12)
Z faktami, nawet przejściowymi, należało się jednak liczyć,
„Trzeba się było pogodzić z faktem, że historia uczyniła naród nie
miecki liczebnie największym w Europie, ale trzeba ten naród
zmusić, żeby się uznał za ustalony w swoich granicach, wszedł w nor
malną kolejność współczesnych narodów europejskich i przestał tra
cić swoje siły na próby rozszerzenia się na naszym kontynencie.
Osiągnięcie tego dałoby największe prawdopodobieństwo utrzymania
na przyszłość trwałego pokoju".13)
Faktem było także, że Niemcy pojmowali tzw. kwestię polską jako
element cementujący ich postawę. „Gdy zaś na stół przychodzi spra
wa Polski, wtedy rozgwarzone, rozpolitykowane, rozjątrzone na sie
bie i rezonujące do zanudzenia się wzajemnego całe to towarzystwo
8

) S. A s k e n a z y : Niemcy o Polsce. Wczasy Histeryczne 1902.
J. L e l e w e l : Polska, dzieje i jej rzeczy. T. XX, Bruksela 1864.
) J. I. K r a s z e w s k i : Program Polski — Myśli o zadaniach narodo
wych. 1872.
") B. F. T r e n t o w s k i : Przedburza polityczna Europy. Fryburg 1848.
12
) M. M o c h n a c k i : O rewolucji w Niemczech. Paryż 1893.
13
) R. D m o w s k i : Polityka polska i odbudowa państwa. 1925.
9
)
10
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germańskie skupia się z wyjątkiem nielicznej garstki w czujny hu
fiec, który czuje wroga i gotuje cios".14)
Faktem była i jest wreszcie owa konsekwencja w negowaniu pol
skiej racji stanu, negacja reprezentowana w wielu wariantach —
łagodnych i ekstrymalnych, z których jedna na pewno będzie kiedyś
zrealizowana. „Wszystko posuwa się w jednym kierunku a potem
nagle, w razie nowej potrzeby, sięga się do któregoś z nurtów po
bocznych, marginesowych, aby dobyć stamtąd tezę, argument, uza
sadnienie i postulat potrzebny w danej chwili. I nieoczekiwanie dla
innych, dla tych zwłaszcza, którzy zajmując się naukowo swoją nauką
lekceważyli dotąd te pseudonaukowe osiągnięcia owych pseudospecjalistów 15) — owe osiągnięcia są ogłaszane jako niezbite prawdy,
w imię których Niemcom znowu ma się coś należeć".16)
Że to niemoralne i bzdurne — to nie ma znaczenia praktycznego.
„Co gdzie indziej uchodzi za objaw «moral insanity» nie razi w Niem
czech nikogo. Wręcz przeciwnie — zyskuje sobie ogólny poklask jako
wyraz tężyzny narodowej".17)
Przypomniałem niektóre poglądy mądrych Polaków z dawnych
wieków nie po to, aby cytując autorytety posłużyć się pamięcią,
chociaż — jak już Cicero mawiał — i pamięć należy od czasu do
czasu uporządkować dla rozjaśnienia perspektywy. Wskazując na
pewne poglądy dawnych publicystów i pisarzy politycznych chcę
podkreślić, że właśnie z ich wypowiedzi, z różnych przecie epok po
chodzących i do różnych warunków się odnoszących, możemy za
czerpnąć wiele impulsów dla nas, na dziś, jutro i może nawet poju
trze. Mają te wyłożone powyżej racje jakiś sens ogólniejszy, ponad
czasowy: owa zbieżność polskiej racji politycznej z dobrem europej
skim, ta wyraźna symbioza interesów Polski z interesem słowiań
szczyzny, nabierająca po II wojnie światowej nadto charakteru ideo
logicznego i politycznego, szlachetny sens patriotyzmu uwzględnia
jącego cele ludzkości, nasza troska o niestoczenie się na pozycje teutonizmu w sposobie reagowania na antypolski amok w zaborczych
kołach niemieckich, owa duma z własnej wartości w tysiącletniej
historii Europy i z pięknej roli, jaką w tej Europie odgrywaliśmy,
nasza ostrożność w ocenie powierzchownych, pozornie przyjaznych
zjawisk po1 stronie naszego przeciwnika, nasz realizm polityczny
uwzględniający nie tylko oczywiste fakty, ale także tendencje, histo
ryczne konieczności, dostrzegalne dla ludzi światłych prawidłowości.
14

) J . K u c h a r z e w s k i : Sprawa polska w parlamencie frankfurckim.
Przegląd Wszechpolski 1908.
15
) Rzecz, moim zdaniem, polega na pewnym lekceważeniu tzw. Ostforschung.
Stwierdzając, że dorabianie tez naukowych do wymogów polityki nie ma wiele
wspólnego z obiektywizmem naukowym, konstatuje się, że Ostforschung to nie
nauka — a więc sprawa niepoważna, nie wymagająca zmasowanego przeciw
działania. Tymczasem owa Ostforschung, spełniając w dużej mierze funkcje
usługowe wobec polityki, nie rezygnuje z warsztatu i metod naukowych. Fałszu
jąc świadomie dzieje i współczesność jest właśnie tym bardziej niebezpieczna,
iż solidnie i mocno związana jest z naukowym warsztatem — odpowiednio
spreparowanym i dobieranym.
ie
) M. H a n d e l s m a n : Teoria na usługach polityki. Wiadomości Literackie
1938.
17
) M. W i e r z b i c k i : Idee Niemiec a Polska. 1919.

PUBLICYSTYKA NIEMCOZNAWCZA

9

Zdawałoby się zatem, że nasza współczesna publicystyka niemcoznawcza winna we wszystkich swoich przejawach czerpać z dorobku
polskiego pisarstwa politycznego — z owych ponadczasowych, głę
bokich przestróg, nakazujących zajmować się tą p o l s k ą sprawą
w sposób odpowiedzialny, naukowy, pogłębiony. Nieszczęście nasze,
jeśli wolno przedwcześnie wyciągnąć ogólniejsze wnioski, polega na
tym, że m a m y w polskiej publicystyce dziesiątki, a może nawet setki
,,niemcoznawców", nie m a m y natomiast niemcoznawstwa na miarę
potrzeb publicystyki polskiej. Wciąż odnoszę wrażenie, że te sprawy
polskie, które wiążą się ze sprawami niemieckimi, traktowane są
jako tak oczywiste, tak banalne truizmy, że — jak się wydaje —
jest poniekąd „poniżej poziomu" dyskutować na ich temat w tak
zwanych poważnych gremiach. I w t y m właśnie, że traktuje się te
sprawy w ten sposób, jakby już wszystko o nich się wiedziało, upa
truję niebezpieczną dla nas niefrasobliwość.
Dwa są przynajmniej względy, które nakazują nam zajmować się
tymi sprawami w sposób adekwatny dla politycznego znaczenia tej
problematyki. Żadne bowiem pokolenie Polaków nie gotowało sobie
planów na dziś i jutro bez uwzględniania sytuacji w Niemczech
i stanu stosunków polsko-niemieckich. Dla każdego pokolenia Pola
ków te dwa względy pozostawały takie same.
,,Do sprawy zabezpieczenia pokoju i wyrwania Niemcom ich zę
bów wojennych raz na zawsze żaden naród nie przywiązuje tyle
uwagi, co naród polski i inne narody słowiańskie. Wystarczy spoj
rzeć na nasze popioły, zgliszcza i ruiny, aby zrozumieć słuszność tego
stanowiska" — mówił w kwietniu 1945 roku Władysław Gomuł
ka. 18 ) — Jest to wzgląd na przeszłość.
„Jeśli kiedykolwiek w przyszłości ludzkość, a szczególnie naród
polski, stanąłby wobec groźby nowej wojny, to nie może ulegać wąt
pliwości, że niebezpieczeństwo takie może zagrażać przede wszyst
kim ze strony Niemiec, a co najmniej przy ich udziale..." — pisał
bezpośrednio po Poczdamie Władysław Gomułka. 19 ) — Jest to wzgląd
na przyszłość.
Oba są n a k a z e m dokładnego poznania problemu, który obok
innych stałych elementów jest tą niewiadomą w naszym r a c h u n k u
prawdopodobieństwa na przyszłość, co zmuszać nas winna do głębo
kich studiów. Cele, zamierzenia, t a k t y k a imperializmu niemieckiego,
tendencje rozwojowe, w a r i a n t y na teraz i na później, dynamika roz
wojowa jego postulatów i metod oddziaływania, jego ogólne, ale także
jego własne dążności, jego międzynarodowe ale i własne, nacjonali
styczne usytuowanie i ideologiczne uwarunkowanie — wszystkiego
tego genialnym nawet dyletantyzmem nie zgłębimy.
Pisał kilkadziesiąt lat temu jeden z polskich publicystów: „Poznać
dobrze swojego wroga — jestże to rzecz mała? — Poznać go z rozu
mu, jego przebiegłości, z woli, z temperamentu, ze stron słabych, ze
wszystkich innych stron... Zaspokoić ciekawość co do wszystkich
18
W. G o m u ł k a : Gdańsk nigdy nie zostanie nam wydarty. Trybuna Wol
ności z 15 IV 1945.
19
) W. G o m u ł k a : Zwycięstwo Polski w Poczdamie. Głos Ludu z 5 VIIÏ
1945.
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kwestii — jestże to aktem samej tylko ciekawości? Czy też nakazuje
to nam roztropność pod groźbą, że czyniąc inaczej narażamy naj
droższy interes?" 20)
Dla dziennikarzy słowo „poznać" ma podwójne znaczenie. Sami
musimy wiedzieć i znać wszystko, co znać i wiedzieć trzeba. Po dru
gie — tę wiedzę i znajomość rzeczy musimy przekazać Czytelnikom
w sposób pożądany i wymagany przez nasze aktualne, polskie po
trzeby polityczne. Dotykam więc dwóch zakresów zadań: przygoto
wania kadry publicystów do tej tematyki oraz kierunków, zakresu,
tez, akcentów naszej propagandy na odcinku publicystyki niemiec
kiej. Oba te zakresy tworzą w publicystyce to, co określa się umownie
jako niemcoznawstwo. Interesuje mnie ono w tej chwili tylko w ta
kiej postaci, w jakiej objawia się względnie objawiać się powinno
w praktyce dziennikarskiej. Mój punkt widzenia jest nieco zawężony.
Piszę bowiem z pozycji dziennikarza pracującego od kilkunastu lat
we W r o c ł a w i u . Miasto to — jak się czasem słyszy — zdaje się
być predysponowane do odegrania niemałej roli w tej publicystyce.
To nie był pogląd powszechny, to nawet dzisiaj jest pogląd wzbudza
jący sprzeciw i obawy, o których niżej.
Faktem jest w każdym razie, że wrocławska publicystyka niemcoznawcza istnieje od czasu narodzin prasy polskiej w wyzwolonym
Wrocławiu. Na łamach Naszego Wrocławia, Trybuny Dolnośląskiej,
Pioniera, Naprzodu Dolnośląskiego, a następnie Gazety Robotniczej,
Słowa Polskiego, Odry, Nowych Sygnałów, Poglądów oraz innych
pism, a także na antenach Polskiego Radia i ostatnio również Tele
wizji Polskiej — problematyka ta zajmowała zawsze i zajmuje bardzo
poczesne miejsce.
W pionierskim okresie pisać o problemie było niezwykle trudno.
We Wrocławiu sytuacja była początkowo specyficzna. Do 1947 roku
ludność polska stykała się bezpośrednio z ponad stutysięczną w 1945
roku ludnością niemiecką, przedstawiającą wówczas prawdziwy ty
giel postaw, nastrojów i zachowań: od płaszczenia się i niepojętej dla
nas uniżoności, poprzez wynikającą z szacunku do siły i faktów lojal
ność i próby zrozumienia własnej klęski, do biernego oporu, sabo
tażu i zbrojnej walki z ludnością i władzami polskimi. Dla wrocław
skiej prasy problem niemiecki nie był zatem problemem „międzyna
rodowym", teoretycznym. Spokojny, rzeczowy, beznamiętny niemal,
polityczny i patriotyczny ton naszej publicystyki był spełnieniem
owej przestrogi, aby po nieuchronnej klęsce Niemiec nie zniżać się
do teutonizmu. Znamienna dla tego tonu była pozycja Trybuny
Dolnośląskiej z końca listopada 1945 roku: „My nie chcemy Niemców
na tych terenach sądzić ani też tłumaczyć im stopień ich winy w hi
tlerowskich zbrodniach. Niemcy muszą stąd wyjechać — zgodnie
z międzynarodowymi postanowieniami. Nie chcemy mieć w ogóle
jakichkolwiek problemów niemieckich, które mogłyby kiedykolwiek
w przyszłości stać się jakimiś sporami międzynarodowymi".21)
20
)
21

B. A s p i s : Książę Bismarck w promieniach krytyki. 1889.
) Trybuna Dolnośląska z 26 XI1945. (W owym czasie na tematy niemieckie
na łamach prasy wrocławskiej pisali m. in.: Tadeusz Galiński, Józef Siemek,
Tadeusz Tułasiewicz, Bronisław Winnicki).
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Drugi nurt tej publicystyki to wielki temat odbudowy, zagospo
darowania, integracji. Widziano te sprawy w kontekście „ostatecz
nego załatwienia problemu niemieckiego na Ziemiach Zachodnich".
To także była „najskuteczniejsza odpowiedź Churchillom i Byrnesom", którzy przychodzili z pomocą istniejącym w trzech zachodnich
strefach siłom wczorajszym i przedwczorajszym. Była ta publicy
styka zaangażowana w najistotniejsze sprawy Polaków tamtych dni.
I śmiało możemy dziś powiedzieć, że do tych tradycji nawiązało
następne pokolenie publicystów wrocławskich. Ich satysfakcja z do
brej roboty — tak to się w każdym razie ocenia — jest tym większa,
że publicystyka niemcoznawcza we Wrocławiu nigdy nie musiała być
„inspirowana", „kierowana". Z dala od Warszawy, z dala od MSZ,
Klubu Publicystów Międzynarodowych, salonów dyplomatycznych,
cocktaili zagranicznych placówek — zdani wyłącznie na nasz instynkt
czerpany z polskiej rzeczywistości na odzyskanym polskim Zacho
dzie — tkwiliśmy zawsze w samym środku tej problematyki.
Robiliśmy pewne błędy. Do połowy lat pięćdziesiątych walka z zachodnioniemieckim rewizjonizmem prowadzona była wedle uprosz
czonego schematu. Polegał on na zbytnim akcentowaniu spraw ziomkowskich. Identyfikowano ruch Landsmannschaften z rewizjonizmem
w ogóle, niemal z całą polityką. Widziano to i niemal tylko t o — bez
szerszego tła polityki rządu NRF, a już w zupełnej niemal izolacji
od polityki imperializmu w ogóle. Takie widzenie spraw tylko czę
ściowo wynikało z ówczesnej ignorancji naszych publicystów. Na
ich mentalności zaciążył pewien dogmat polityczny, który obowiązy
wał w propagandzie na Ziemiach Odzyskanych. Wychodząc z błęd
nego założenia, sprzecznego zresztą z socjologiczną, demograficzną
i ekonomiczną rzeczywistością na tych ziemiach — nakazywano pu
blicystom uprawiającym ten rodzaj tematyczny, że na Ziemiach
Odzyskanych „nie wolno straszyć ludzi rewizjonizmem", że to pod
syca nastroje tymczasowości, hamuje integrację. Był taki czas, kiedy
działacze nas pytali, czy nie za dużo piszemy o tych Niemcach, czy
nie za dużo „straszymy". Czas tego dogmatu mamy już dawno za
sobą. Porzucenie tego „zastrzeżenia", opartego na nieznajomości rze
czywistości i na niedocenianiu czynnika emocjonalnego właśnie
w procesie integracji, pozwoliło nam przystąpić do bardziej systema
tycznej pracy przede wszystkim nad sobą samym, a następnie nad
poprawą poziomu naszej publicystyki.
Ta poprawa wyrosła przede wszystkim — w pierwszym okresie —
ze ścisłej współpracy między środowiskiem dziennikarskim i histo
rycznym. Rozwinęła się ona w kierunku wzajemnego przenikania
się obu środowisk. Samodzielni pracownicy naukowi sami publikują
na łamach gazet i czasopism; dziennikarze, podejmując studia i po
głębiając je, wchodzili w to środowisko. Są zresztą wypadki, kiedy
właśnie z tych kół historycznych ludzie przechodzą do dziennikar
stwa. Temu też należy przypisać, że gazety stały się czasem miejscem
publikacji źródłowych. Efekty ścisłej współpracy obu środowisk
szczególnie dobrze uwidaczniają się na przykładzie wrocławskiej
telewizji. Na tle jej sukcesów powstała zresztą legenda o istnieniu
jakiegoś ośrodka niemcoznawczego we Wrocławiu. To nieporozumie-
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nie. Własna inicjatywa, prywatne „hobby", dużo własnego trudu
i pieniędzy dla stworzenia jako takiego warsztatu, stała improwizacja
i walka z tymi, którzy w Warszawie czy Poznaniu w zarodku dusili
wszelkie inicjatywy w kierunku „ośrodka" — taka jest prawda.
Myśl o piśmie niemcoznawczym uważa się tu za „przedwczesną".
Osiągnięto, jak się zdaje, ten etap w rozwoju publicystyki niemcoznawczej we Wrocławiu — a może także poza Wrocławiem, kiedy
nieodzowne staje się pytanie: co dalej? Jestem głęboko o tym prze
świadczony, że przy dalszym utrzymaniu obecnego stanu i poziomu
z a p l e c z a publicystyki niemcoznawczej — przypadek i improwi
zacja, trafianie w ton potrzeb politycznych, odgadywanie intencji
polityki Polski jako członka Układu Warszawskiego (co przynosi
pewne implikacje), wyczuwanie naszych racji, domniemania wysnu
wane na podstawie ogólnych enuncjacji przywódców lub na podsta
wie reakcji przeciwników — a więc praca b e z wyraźnych tak
tycznych koncepcji ciągle się wszak zmieniających, bez alternatyw
nych wariantów, bez dobrego warsztatu dokumentalnego, źródłowe
go, bez stałej informacji, konfrontacji myśli, dyskusji, studiów p e r 
s p e k t y w i c z n y c h , bez coraz lepszego zaplecza naukowego na
u s ł u g a c h publicystyki, bez odpowiednich wydawnictw i wreszcie
bez odpowiedniej r a n g i tego typu publicystyki w hierarchii ofi
cjalnie uznawanej ważności problemów — wszystko to może się stać
zaniedbaniem brzemiennym w niedobre dla nas skutki.
Wiele jest problemów teoretycznych, które wymagają w moim
przekonaniu j e d n a k o w e g o i jasnego praktycznego wyrazu.
Oto stosunkowo bagatelna rzecz: grzeszyła i grzeszy nasza publicy
styka pewnym uproszczeniem, które niejako nakazywało szukać
i akcentować w zachodnioniemieckiej rzeczywistości elementów po
twierdzających propagandową tezę o „IV Rzeszy" w NRF. Że NRF
to w prostej linii jakaś kontynuacja III Rzeszy. Dawni hitlerowcy
w rządzie, armii, sądownictwie, policji — czyż trzeba było innego
dowodu na słuszność tej tezy? A to, że nie zgadzają się z Poczdamem,
że chcą rewizji granic, domagają się broni atomowej, hegemonii
w NATO — czyż to wszystko nie przemawiało właśnie za tym? Sło
wem, prowadząc rzecz do absurdu, IV Rzesza, tylko bez Hitlera i jego
drużyny. Oczywiście, propaganda musi się posługiwać schematami
i uproszczeniami. Rzecz w tym, abyśmy sami nie stali się więźniami
tych schematów. Bo te schematy mogą świadczyć nie tylko o naszej
ignorancji. One mogą nam politycznie szkodzić. Złe rozpoznanie nie
ułatwia prowadzenia walki. Kiedy się zatem okazało, że kategoriami
ocen III Rzeszy nie umiemy już kwalifikować i klasyfikować współ
czesnych zjawisk w dyferentnym przecież a nie zgleichszaltowanym,
w formalnie — demokratyczno-burżuazyjinym a nie totalitarnym,
w zintegrowanym w system zachodni a nie super-szowinistycznym
państwie zachodnioniemieckim, gdy znaleźliśmy się wobec zjawisk
współczesnych w III Rzeszy i na tle doświadczeń III Rzeszy niezna
nych, niepojętych (jak chociażby ruch opozycji pozaparlamentarnej,
różnice poglądów w łonie partii wielkiej trójki, frakcje wewnątrz
partii) — musieliśmy wyjść poza sztuczne ramy tego schematu. Nie
był on naszym, polskim wynalazkiem. Nie zrodził się on także
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w ZSRR. Sądzę, że nasza publicystyka przejęła na własny użytek,
bezkrytycznie pewne tezy wypracowane dla NRD przez Ausschuss
für Deutsche Einheit. Co w NRD, na tle potrzeb reedukacyjnych,
demaskatorskich i budzenia stanów emocjonalnych było potrzebne
i zrozumiałemu nas przytłumiło konieczność głębszego penetrowania
pokładów reakcyjnej i zaborczej polityki niemieckiej. W końcu jed
nak przynajmniej część naszych publicystów pojęła, że dla pełnego
zrozumienia współczesności i stawiania diagnoz na przyszłość po
trzebne jest — i to nie mechaniczne wyliczanie i szukanie „linii cią
głych" — sięganie do dziejów weimarskich, do rewolucji niemiec
kiej po I wojnie, do lat wilhelmińskich, bismarckowskich, a w wielu
wypadkach jeszcze dalej wstecz. W wielu dyskusjach odczuwałem
czasem lęk, że nie wszyscy ich uczestnicy, w tym także ci, którzy
arbitralnie w niej orzekali co słuszne a co nie, tę znajomość rzeczy
posiadali. Zresztą te schematy pokutują do dziś. Ostatni przykład:
uchwalone 31 maja 1968 roku ustawy wyjątkowe, to w interpretacji
wielu piszących jakaś aktualna wersja Ermächtigungsgesetz z 23
marca 1933 roku. Raz, że to nieprawda, dwa, że to demonizuje rze
czywistość, trzy, że nas demobilizuje. Bo gdyby to były faktycznie
ustawy treścią tożsame z pełnomocnictwami generalnymi dla Hitlera,
całkiem inaczej należałoby politycznie na to zareagować. A przecież
eskalacja potencjalnych gróźb jeszcze nie jest wyczerpana. Naj
bardziej jaskrawy przykład pokutowania i u t r w a l a n i a sche
matu o ,,IV Rzeszy" wiąże się z „Raportem z Monachium" Brychta.
Rzecz mocna, budząca emocje, ale odwołująca się tylko do emocji
antyhitlerowskich. To nie dlatego należy odrzucić stereotyp o Hitle
rze jako o poincie dziejów Niemiec, iż jest w tym tylko część prawdy,
i to część nie największa. Tylko pozornie logiczny jest wniosek o po
trzebie akcentowania elementów hitleryzmu w aktualnej rzeczywi
stości NRF, bowiem właśnie hitleryzm był dla Polski najbardziej
niebezpieczny. Nie może być słusznym wniosek, który jest oparty na
fałszywych przesłankach. Ten wniosek jest dla nas niebezpieczny.
Usypia on bowiem naszą czujność na zjawiska, które wymykają się
stereotypom o hitleryzmie. Zatracamy wrażliwość polityczną na fak
ty, które nie będąc niczym związane z hitleryzmem — mimo to są
dla nas niebezpieczne, groźne — jak groźna i niebezpieczna była dla
Polski i Polaków polityka liberałów, konserwatystów, demokratów
niemieckich w różnych czasach. Nie należy budzić emocji i czujności
li tylko przy pomocy faktów „zoolitycznych". Potrzeba wyczulić na
szego Czytelnika na fakty pozornie niewinne, „atrakcyjne" w duchu
AbendZandu-Zachodu, na fakty „europejskie", kosmopolityczne.
W tym sensie niemcoznawstwo ma dużą płaszczyznę styczną z walką
z dywersją ideologiczną, „strategią globalną" USA.
A oto inny problem teoretyczny i praktyczny. Czy słuszne i w pers
pektywie korzystne jest kontynuowanie taktyki zacierania konturów
politycznych w barwnym przecież obrazie życia polityczno-społecz
nego NRF? Taktyki gleichszaltowania różnych sił w tej samej partii,
partii w łonie wielkiej koalicji, ruchów w społeczeństwie zachodnioniemieckim? Bo jakiż my prezentujemy polskiemu Czytelnikowi
obraz społeczny rzeczywistości NRF? Chadecja, socjaldemokracja

14

JULIAN BARTOSZ

we wspólnym wielkim worku, zawiązanym pętelką NPD. Z drugiej
strony widzimy KPD w podziemiu, DFU żyjącą faktycznie na margi
nesie, trochę tej „bezojczyźnianej lewicy", kilku intelektualistów.
Między tymi skrajnościami — poczciwy, durnowaty niemiecki „Mi
chel" czytający Bild-Zeitung. Odpowiedzi wymaga nie etyle pytanie,
czy tak prosto to wszystko wygląda — bo wiemy wszak, że mozaika
jest barwniejsza, ile pytanie, czy takie gleichszaltowanie przynosi
nam politycznie pożytek, czy szkodę? Przynajmniej warto się zasta
nowić nad twierdzeniem niektórych kół w NRF, że odrzucając z góry
wszelkie nowe sformułowania liczące się z realiami politycznymi
Europy, ale także z realiami NRF (sprawa memoriału Bensberger
Kreis czy stosunek do powtórzonego przez Brandta w Norymberdze
sformułowania Epplera o „respektowaniu" aż'do czasów zawarcia
traktatu) paraliżujemy lub wręcz utrącamy te połowiczne, nieśmia
łe — a przecież od czasu do czasu się pojawiające — próby przeła
mania bońskich dogmatów. Dyferencjować czy gleichszaltować? Opo
wiadam się za tym pierwszym, opowiadam się także, by podtrzymy
wać te próby, zachęcać sprawiedliwą oceną odwagi cywilnej i nonkonformizmu do dalszych kroków. W polityce i publicystyce należy
wyciągnąć wniosek z faktu, że jedyna całkiem konsekwentna siła
opowiadająca się za uznaniem granicy na Odrze i Nysie i za uznaniem
NRD — KPD dużej roli politycznej w NRF n i e odgrywa.
Wymieniłem tylko dwa konkretne przykłady problemów, nad któ
rymi w gronie publicystów-specjalistów z udziałem odpowiedzial
nych i kompetentnych ludzi w a r t o na pewno porozmawiać. Jed
nak pojęcie publicysty-specjalisty w dziedzinie niemieckiej jest tak
że trochę mityczne. Właściwie nikt w Polsce takich specjalistów nie
kształci. Jako uczestnik seminarium międzynarodowego na dawnym
Wydziale Dziennikarskim wyniosłem o historii Niemiec bardzo blade
pojęcie. Popularne pogadanki oparte na „Potiomkinie" podczas spe
cjalizacji, kilka godzin wykładu z dziejów powszechnych — to
wszystko było śmiesznie mało. Bardziej akcentowano podczas stu
diów historię WKP(b). Lepiej znałem historię krajów amerykańskich.
Niemcy, nasz zachodni sąsiad — były marginesem. Pobieżna znajo
mość programów na wydziale historyczno-filozoficznym oraz na
germanistyce skłaniają mnie do wniosku, że nigdzie w uczelniach
akademickich znawców problematyki niemieckiej się nie kształci.
Mamy za to archeologię śródziemnomorską. Tego braku w systemie
naszego kształcenia kadr nie chcę zestawiać z ilością katedr, zakła
dów i instytutów slawistycznych i „badań Wschodu". Zbyt wielkie
szoki czasem nie pomagają w terapii, lecz szkodzą.
Poza wszechnicami teoretycznie istnieją szanse kształcenia znaw
ców problematyki niemieckiej na kursach w Ośrodku SDP. Uczest
niczyłem w kilku zajęciach poświęconych szeroko pojętej problema
tyce międzynarodowej. Trzeci świat, EWG a RWPG, rozbrojenie —
tematy z pewnością ważne. W ostatnich latach, myślę o pięciu—sze
ściu latach, nie było zajęć o problemach niemieckich w Ośrodku. Te,
które pamiętam z dawniejszego okresu, pozostawiły jedno tylko wra
żenie: ci, którzy wykładali, sami winni jeszcze pójść porządnie się
gdzieś podkształcić. Tylko gdzie? Indolencja szkoleniowa na użytek
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publicystyki oddaje wszak pewne zjawisko ogólniejsze. Oto z inicja
tywy TRZZ, PISM, dawnego ZAP czy innych instytucji, odbywały
się w Warszawie lub gdzie indziej okresowe spotkania towarzyskie
tych samych kilkunastu znajomych z tytułami naukowymi lub przy
domkami dyrektorskimi i po kilkugodzinnym biadoleniu na naszą
polską niefrasobliwość wobec problematyki niemieckiej konstato
wano, że znów się pogadało. Myślę, że również w tych poważnych,
naukowych kategoriach niemcoznawstwo jest u nas w kraju f i kc j ą. Fikcją o tyle szkodliwą, iż wmawiamy sobie, że coś tam prze
cie istnieje. A to coś to kilka instytutów z kilkunastu etatami obsa
dzonymi przez ludzi, którzy bezzmiennie od kilku lat radzą nad po
trzebą koordynacji badań niemcoznawczych i wymiany informacji
bibliograficznej.

Nie stać mnie na konkretyzowanie wniosków pod adresem naszego
szkolnictwa wyższego. We wnioskach ograniczam się przeto do SDP
i instytucji z resortu RSW „Prasa". Musi być bezwzględnie podjęta
próba stałego i kompetentnego pogłębiania znajomości problematyki
niemieckiej przez piszących na te tematy publicystów. Najprościej,
jak sądzę, urządzić okresowe seminaria. Poziom seminariów — aka
demicki, ale nie tylko w tym sensie, że wykładowcami będą samo
dzielni pracownicy nauki. Nie oni decydować będą o praktycznej
użyteczności seminariów. Ta zależeć będzie głównie od aktywnego
udziału w seminariach odpowiedzialnych pracowników MSZ i innych
władz państwowych. Na tych seminariach, poza syntetycznymi wy
kładami, winno się uprawiać coś w rodzaju „manewrów politycz
nych". Kwestia — pierwsza z brzegu: szanse i niebezpieczeństwa no
wej polityki wschodniej. Nie ujmuję tego pojęcia w cudzysłów. Jest
to bowiem jakaś n o w a polityka, różniąca się od polityki wschod
niej gabinetów chadeckich i mało-koalicyjnych tak samo, jak różniła
się polityka Stresemanna od polityki Cuno, polityka Brüninga od po
lityki Mullera, polityka Bethmanna-Hollwega od polityki Biilowa itd.
Gdy rozpatrywać będziemy tylko ostateczne cele wszystkich tych
polityk, słuszna okaże się nasza teza o „nowym opakowaniu tego sa
mego towaru". Jest to faktycznie nowa taktyka. Lecz czymże — mó
wiąc inaczej — jest w końcu taktyka, jeśli nie p o l i t y c z n ą sztu
ką osiągania rzeczy aktualnie możliwych przy realizacji celów osta
tecznych, strategicznych? Więc tę kwestię należałoby rozważyć. Na
takim seminarium chodziłoby nie o rozpoznanie taktyki nowej po
lityki wschodniej, bo to jest ewidentne. Cel polegałby raczej na roz
ważaniu taktyki, jaką Polska taktyce bońskiej winna przeciwsta
wić — przynajmniej w takmi zakresie, w jakim to interesuje publi
cystów. Chodzi mi o p o l s k ą taktykę. To mają być studia, a nie
konferencje prasowe lub przekazanie informacji do publikacji. Winna
stanąć kwestia, czy słuszne jest przeciwstawianie nowej taktyce
Bonn naszej starej taktyki. Czy również w dalszej przyszłości — pa
trząc w nią z punktu widzenia naszej polskiej racji stanu — zdołamy
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przy pomocy już przedsięwziętych środków sparaliżować zakusy
NRF wobec krajów socjalistycznych, które z NRF nie mają żadnych
problemów terytorialnych? Na te tematy nie wystarcza siedząc w do
mu w fotelu spekulować, o nich — dla uzbrojenia siebie w taktyczne
argumenty — trzeba okresowo, z udziałem kompetentnych ludzi,
w interesie naszej publicystyki dyskutować. Do wiedzy historycznej
dodać nam trzeba autentyczną wiedzę polityczną, taką wiedzę, której
z książek, gazet i opracowań czerpać trudno. Jasne, że tak pojmowane
seminaria będą najlepszym instrumentem centralnego kierowania tą
dziedziną publicystyki. W pełni ten „centralizm" w tym wypadku
akceptuję.
Spełnienie tego postulatu jako program-minimum uważam za abso
lutnie nizbędne. Owe seminaria historyczno-polityczne winny się stać
pierwszym krokiem ku systematycznej pracy SDP i MSZ oraz wy
specjalizowanych instytucji naukowych oraz społecznych.
Kilka pomniejszych postulatów, znów — rzecz jasna — z pozycji
Wrocławia. SDP winno w pewnym sensie zmienić swoją politykę
„stypendialną". Chodzi o popieranie również tych prac badawczych
i popularnych, które nie mając bliższego związku z dziejami prasy
mają związek z dziejami politycznymi i interesami kraju — ze spra
wami Niemiec. To samo trzeba odnieść do polityki stypendialnej ZG
RSW „Prasa". Przynajmniej część środków obu instytucji winna być
na to poświęcona.
W kilku ośrodkach, m. in. we Wrocławiu, muszą powstać z popar
ciem RSW „Prasa" — bo dziennikarze konkretnie na nikogo innego
nie mogą liczyć — międzyredakcyjne „pracownie" publicystyki
niemcoznawczej, które ewentualnie mogły później wejść w skład
ewentualnego instytutu, tak we Wrocławiu potrzebnego. „Pracow
nia" taka byłaby prasowym, dokumentacyjnym, bibliograficznym
zapleczem dla piszących, pozwoliłaby rozszerzyć wachlarz zachod
nich pism i wydawnictw i spełniałaby mnóstwo innych ważnych
funkcji.
Zupełnie bezprzedmiotowe będą wszelkie postulaty na temat po
lepszenia poziomu niemcoznawczej publicystyki, jeśli publicyści ci,
przynajmniej raz w roku i to przynajmniej na krótki okres nie wy
jadą i do NRD i do NRF. W traktowaniu dziennikarzy terenowych
musi pod tym względem zajść zasadnicza zmiana. Opinia czytelników
w Polsce kształtowana jest na co dzień przez prasę wojewódzką.
Trzeba zmienić zasady rozdziału środków dewizowych na redakcje
centralne i wojewódzkie w sposób taki, aby przynajmniej w przybli
żeniu przydziały odpowiadały faktycznej randze gazet terenowych
w prasie polskiej.
Na zakończenie — pewna refleksja ogólniejsza. Przeczytałem nie
dawno w pewnej zachodnioniemieckiej książce następujące wezwanie
do Niemców: „Musi powstać naród niemiecki, który w twardym tre
ningu zdobędzie dla siebie (kondycję potrzebną do biegu maratoń
skiego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Cały niemiecki orga
nizm musi być przeto dobrze przekrwiony, uwolniony od odpadów
tradycji, oczyszczony z sadła nieaktualnych, przeżytych wyobrażeń,
a cała muskulatura woli winna być silna i giętka, oddech wprawiony
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do długiego wysiłku, a wszystko po to, aby wreszcie osiągnąć nasz
cel: nowe Niemcy, w nowym, zmieniającym się świecie". 22 ) Mowa tu
nie o istnieniu dwóch państw niemieckich — ale autor tych słów
widzi już „nowe Niemcy" w bońskim zjednoczeniu. Cytat pochodzi
z wydanej w maju 1967 roku książki prof, dra Klausa Mehnerta
pt. Der deutsche Standort. Przez 10 miesięcy książka ta, wydana
w stu tysiącach egzemplarzy, zajmowała pierwsze miejsce na liście
politycznych bestsellerów w Der Spiegel. Jest to swoista biblia zachodnioniemieckiej polityki, biblia dla dorastających generacji NRF.
Wyznacza ona także stosunek Niemca do Polaka i N R F do Polski.
To nie jest ciasny nacjonalizm. Objawia się u Mehnerta owa troska
z Brzezińskiego, aby świat zachodni traktować globalnie. Mimo to:
jakiż będzie ten stosunek Щ е т с а z N R F do Polaka, N R F do Polski,
jeśli Mehnert fałszuje naszą historię, jeśli ukazuje swojemu czytel
nikowi wypaczony obraz polskiej współczesności, jeśli każe Niemcom
z NRF patrzeć na Polskę okiem człowieka odpowiedzialnego niemal
za to, aby owa niższa rangą ongi pogańska, potem niewolna, teraz
bolszewicka Polska trafiła do cywilizowanej po niemiecku Euro
py? — Odpowiedź łatwa. Tak się rodzi nowy zachodnioniemiecki
„mesjanizm", jakiś „oświecony fanatyzm". Trudniej natomiast zna
leźć odpowiedź na pytanie następujące: co my, polscy publicyści t e 
mu totalnemu programowi Mehnerta, wyrażającego przecie głównie
to, co sądzą politycy i ideologowie NRF, m a m y przeciwstawić? J a k i
ma być ten nasz polski trening? Jaką m y przygotujemy ekipę do
biegu maratońskiego lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych?
Szukając odpowiedzi na to z a s a d n i c z e dla polskiej polityki
i tym samym dla polskiej publicystyki pytanie, uwzględnić należa
łoby to, o czym w 1948 roku do posłów krajów niemieckich zasiada
jących w Paulskirche pisał Joachim Lelewel. A mianowicie winniśmy
w naukowej i politycznej dyskusji z zachodnioniemieckim przeciwni
kiem posłużyć się więcej niż dotychczas, argumentem, że zanim
Niemcy powstały jako zjednoczone, nowożytne państwo — Polska
od wieków istniała jako ukształtowana państwowość i narodowość,
jako k u l t u r a i polityczna koncepcja, jako realny, pozytywny czynnik
w Europie. Że Polska ta — chociaż przejściowo, wskutek głównie
czynników z e w n ę t r z n y c h , niewolna — demonstrowała swój
dziejowy dynamizm na barykadach i w walkach powstańczych pod
sztandarami „za wolność Waszą i naszą". Że Polska, która w narodzie
przetrwała dzięki tej walce, odrodziła się w dwóch etapach — w 1918
i 1944. To Niemcom w NRF głoszącym, iż wolność została nam w 1918
roku podarowana przez „los" i „łaskawość możnych", trzeba wyraź
nie powiedzieć: że nasza wolność i niepodległość — niezależnie od
korzystnych dla nas w 1918 roku warunków obiektywnych — jest
owocem tego, żeśmy tej wolności i niepodległości chcieli. Byliśmy
nie tylko przedmiotem dziejów, ale ich podmiotem aktywnym —•
także w 1918 roku. Cokolwiek powiemy na temat klasowego charak
teru odrodzonego przed półwieczem państwa polskiego, pewne jest,
że w walce z antypolską propagandą w N R F nie wolno rezygnować
z tak oczywistego argumentu, iż nasza wola wolności i niepodległo
ści, nasza dążność do Polski — do Polski jako takiej w ogóle, do pol2 — Zeszyty Prasoznawcze
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skiej demokracji i socjalizmu w szczególności, odgrywały norma
tywną rolę faktów. „Nie ma ludzkości bez narodów" — mówił
XIX-wieczny polski publicysta teutońskim profesorom. My dziś po
wiedzmy teoretykom Abendlandu: nie ma Europy, nie ma ludzkości
bez socjalizmu. Nie ma socjalizmu bez narodów socjalistycznych.
Nie ma narodów socjalistycznych bez wolności i niepodległości dla
narodów. Z tej oczywistej prawdy, że jednym z czynników integru
jących jedność polityczną narodu polskiego była nasza wspólna pol
ska troska w obliczu kwestionowania naszych racji stanu przez ger
mańską zaborczość — nie wolno nam zrezygnować. Integracja w obli
czu przeciwnika Polski — oto funkcja tysiącletniego sąsiedztwa polsko-niemieokiego, oto także wskazówka dla naszego „treningu" na
lata następne. Kim w tym treningu mają być publicyści?...
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PRZEDMIOT I KIERUNKI BADAŃ PRAWNYCH
DOTYCZĄCYCH PRASY
I DZIENNIKARSTWA
Wychodząc od krytycznego omówienia rozwoju prawa pra
sowego i autorskiego oraz pokrewnych norm w Polsce,
dr B. Michalski — znany specjalista w tej dziedzinie —
wysuwa oryginalne postulaty w sprawie opracowania kom
pleksowego aktu prawnego, obejmującego
zagadnienia
środków informacji i związanych z nimi procesów twór
czych. Szczególną uwagę poświęca autor kierunkowi nie
zbędnych badań prawno-prasowych w tym zakresie.

Najwięcej koncepcji związanych z reglamentacją prawną prasy
powstaje w II połowie XIX wieku.1) Z jednej strony wielkie ruchy
wolnościowe aspołeczne przyczyniają się do rozwoju norm prawnych
związanych z problematyką wolności prasy, z drugiej zaś strony
coraz szybszy rozwój bazy technicznej zmusza ustawodawców do
stałego doskonalenia przepisów o charakterze organizacyjno-porządkowym. Ponadto zawarcie przez większość państw w roku 1886 kon
wencji berlińskiej o międzynarodowej ochronie praw autorskich
umiędzynaradawia część zagadnień prawnych związanych z prasą
(jak np. przedruki). Przepisy prawa autorskiego zaczynają mieć co
raz ściślejszy związek z prawem prasowym przez wzajemne przeni
kanie terminów technicznych lub rozwijanie pewnych instytucji,
jak np. sprostowania.
Pierwsza połowa bieżącego stulecia przynosi nowe problemy zwią
zane z powstaniem radia, filmu, telewizji, sonoram, teletypii itp.
*) Por. m. in. uwagi H. C e d e r b a u m a : Słowo i pismo wobec prawa. War
szawa 1916.
2*
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Dziennikarstwo przestaje być związane tylko z drukiem i obrazem,
zaczyna wykorzystywać elementy wizji i fonii.
Dziennikarstwo związane ze współczesnymi środkami masowej in
formacji całkowicie zatraca swój XIX-wieczny charakter. Staje się
twórczością o charakterze integracyjnym, w której wzajemnie prze
nikają się nie tylko literatura, nauka, fotografia i plastyka, ale także
muzyka oraz zagadnienia związane z inscenizacją i wykonawstwem
utworów. W podobny sposób następuje np. integracja filmu i litera
tury czy dziennikarstwa i pewnych form teatru... Rozwój techniki
i kultury determinuje dalszą ewolucję dziennikarstwa w kierunku
twórczego wykorzystywania wszystkich nowości.
Równocześnie, mimo pewnych tendencji do integracji, daje się
zauważyć w tej dziedzinie (mimo prac kodyfikacyjnych) dalsze roz
praszanie przepisów. Norm prawnych powstaje coraz więcej i nie
zawsze są one wzajemnie skoordynowane. Być może dlatego przed
stawiciele prasoznawstwa 2) i innych nauk związanych ze środkami
przekazu starają się raczej unikać badań o charakterze integracyj
nym. Stan taki nie wpływa dodatnio na rozwój odpowiednich dzie
dzin prawa, bowiem ów brak powiązania z naukami pokrewnymi po
woduje częste ograniczanie się do oderwanych badań materiału ści
śle normatywnego.3) Możliwe, iż niechęć przedstawicieli innych dy
scyplin nauki do badań integracyjnych związanych z prawem jest
spowodowana faktem, że dział nauki prawa dotyczącego środków
przekazu jakim jest prawo prasowe nie tylko nie wykazuje tendencji
rozwojowych, ale nawet daje się zauważyć pewien regres.4) Trudno
dokładnie ustalić wszystkie źródła owego nieuzasadnionego zahamo
wania. Wydaje się jednak, że jedną z przyczyn owego stanu rzeczy
jest pewien stan równowagi między prasą a państwem, jaki wytwo.rzył się w państwach zachodnich na tle obowiązujących zwykle daw
nych przepisów.5) Istnieją uzasadnione obawy prasy i części poli
tyków, że rozwój prawa prasowego wiąże się automatycznie z mody
fikacjami i może stanowić dla państwa okazję do ograniczenia aktu
alnie istniejącej często ustabilizowanej „wolności prasy" 6) oraz wy
wołać niewłaściwe reperkusje ekonomiczne (np. reklama). Niektóre
państwa wolą unikać ograniczenia wolności słowa drogą nowych ko2
) Pod określeniem „prasoznawstwo" rozumiem dyscyplinę naukową zajmu
jącą się: rolą, funkcjami, typologią oraz analizą zawartości prasy i teorią ga
tunków dziennikarskich.
;i
) Por. uwagę S. E h r l i c h a w eseju „Kalanie własnego gniazda i jego
obrona". Przegląd Kulturalny 1962 nr 21: „Niepowiązanie z rzeczywistością spo
łeczną jest nadal monetą obiegową w naukowym świecie prawniczym. Na tym
tle wyrasta owa moda komentatorska, posługująca się często hermetycznym
językiem, nieprzystępnym dla naukowca z innej nauki społecznej. W tym sen
sie mówimy o formalizmie nauk prawnych".
4
) Por. omówienie sprawozdania M. L o e f f l e r a na ogólnym zgromadzeniu
AIERI we Wiedniu 1964. Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 4 s. 125.
5
) Pewna ilość obowiązujących dziś ustaw prasowych pochodzi z XIX w.,
np. francuska z 1881 lub szereg południowoamerykańskich, albo stanowi ich
adaptację, jak np. przepisy austriackie z 1922; sprawa ta wymagałaby osobnego
opracowania.
e
) M. in. dlatego w Polsce międzywojennej, rozumiejąc potrzebę kodyfika
cji, władze dziennikarzy i wydawców były przeciwne wydaniu ustawy o za
wodzie dziennikarza. Por. Prasa 1938 nr II s. 13.

KIERUNKI BADAN PRAWNYCH

21

dyfikacji, ze względu na reperkusje zewnętrzne i wewnętrzne. Dla
tego też walka najczęściej skupia się na problemach marginesowych,
jak np. kampania o zwiększenie bezpieczeństwa prawnego pracy
dziennikarza — poprzez-drobne zmiany lub uzupełnienia obowiązu
jących przepisów (np. anonimat, ograniczenie p r a w osób p r y w a t n y c h
do sprostowań itp.) oraz kształtowanie korzystnego dla prasy orzecz
nictwa sądów i poglądów doktryny. Państwo także stara się n a j 
częściej ograniczać swobodę prasy fragmentarycznymi zmianami
przepisów (np. ochrona czci polityków — NRF) lub ich niekorzystną
dla prasy interpretacją. Nie bez wpływu na aktualną sytuację są tak
że interesy właścicieli przedsiębiorstw radiowych i telewizyjnych,
m. in. zainteresowanych tym, aby przez kompleksowe uporządkowa
nie przepisów prawnoprasowych lub kodyfikacje prawa środków
informacji nie ograniczono dotychczasowej swobody ich działalno
ści,7) wynikającej niekiedy z niepełnej reglamentacji prawnej.
Dlatego też większość prawników, zainteresowanych środkami m a 
sowej informacji, a głównie prawem prasowym, zajmuje się komen
towaniem ustaw lub przyczynkami odnoszącymi się do odcinków
owej walki „na marginesach", względnie problematyką teoretyczną
wolności prasy w r a m a c h dialogu ideologicznego między Wschodem
a Zachodem. Ta przewaga koniunkturalnego niekiedy praktycyzmu
nie stwarza najlepszego klimatu naukowego do podejmowania no
wych opracowań o charakterze uogólniającym. 8 ) Znacznie lepiej w y 
gląda sytuacja w dziedzinie przepisów prawa autorskiego związanego
z prasą, niemniej i tam przeważają opracowania o charakterze praktycystycznym. Widoczny jest brak powiązania między prawem a p r a soznawstwem i naukami pokrewnymi. Prowadzi to niekiedy nawet
do powstawania (niewłaściwie skonstruowanych przepisów.
W krajach trzeciego świata dość często dochodzą do głosu w spra
wach wolności prasy koncepcje totalitarne, co także nie wpływa n a j 
lepiej na rozwój badań.
Specyficzna jest sytuacja w krajach obozu socjalistycznego, gdzie
prawo autorskie i prasowe oraz dziedziny pokrewne to — jak do
tąd — odcinek poważnie zaniedbany, mimo wyraźnego ostatnio oży
wienia (np. ustawy prasowe Jugosławii, Węgier, CSRS lub ustawy
o prawie autorskim NRD czy CSRS). W wielu z krajów demokracji
ludowej obowiązują albo obowiązywały przepisy (często tylko for
malnie) pochodzące z okresu kapitalistycznego. Przed rokiem 1945
nieraz wykorzystywane do tłumienia swobody wypowiedzi elemen
tów postępowych.
Po zmianie ustroju ograniczano się z reguły do wprowadzania
przepisów konstytucyjnych o wolności prasy i zapowiedzi kody
fikacji. Niekiedy wydawano kadłubowe akty p r a w n e lub też in7
) Przykładem tego jest przeciwstawianie się sfer wydawców i dziennikarzy"
w USA wprowadzeniu przepisów o sprostowaniach do ustawodawstwa federal
nego; dane wg W. A. S t e i g e l m a n n : The Newspaperman and the Law.
Dubuque Iowa 1956.
•) Cechą charakterystyczną jest brak m. in. kompleksowych syntetyzujących
opracowań prawno-porównawczych.
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korporowano do ustawodawstwa stare przepisy.9) Istniały także
obawy, że skodyfikowane nawet socjalistyczne prawo z reguły
sytuacji dziennikarza nie ułatwia, zwłaszcza w sprawach organizacyjno-porządkowych. W latach 1949—1953,'w wyniku specyficznych
warunków, doprowadzono do praktycznego niestosowania zarówno
dawnych jak i nieraz nowych przepisów,10) co jednak w żadnym wy
padku nie przyczyniło się do zwiększenia wolności prasy, choć dzien
nikarzom udało się w tym okresie uzyskać pewne nawet bardzo waż
ne przywileje, zwłaszcza w dziedzinie krytyki osób trzecich, zgodnej
z ówczesnymi kierunkami.11) Po roku 1956 zaczęto czynić starania
o uporządkowanie problematyki prawnej prasy (na Węgrzech ustawa
z 1959 г., ostatnio w CSRS, było też kilka polskich projektów kody
fikacyjnych). Dało się także zauważyć pewne zainteresowanie nau
kowców ową dziedziną, zwłaszcza w aspekcie praktycznym. W Pol
sce prawo prasowe jest w chwili obecnej dyscypliną zaniedbaną,
szczególnie na tle rozwoju innych dziedzin prawa. Śmiało można po
wiedzieć, że jest to chyba jedyny dział prawa obok autorskiego, któ
ry wykazuje regres w stosunku do okresu międzywojennego. A prze
cież prawo prasowe w latach 1918—1939 także nie było w Polsce
dziedziną reprezentującą najwyższy poziom, mimo pewnych osiąg
nięć o charakterze praktycznym. Natomiast polskie przepisy prawa
autorskiego uchodziły za jedną z najbardziej nowoczesnych i postę
powych kodyfikacji na świecie. Mimo to w latach 1945—1952 ich
moc obowiązująca była wielokrotnie, choć bezpodstawnie, kwestio
nowana. 12)
Istotną przyczyną aktualnego impasu w jakim znalazła się w Pol
sce nauka i praktyka prawa prasowego jest przede wszystkim fakt,
że od wielu lat nie rozstrzygnięto podstawowego dla rozwoju dyscy
pliny pytania, czy obowiązują aktualnie przepisy międzywojennego
prawa prasowego (DzU p. 608 z 1938).13)
Sytuacja taka ujemnie wpłynęła na prace naukowe z zakresu pra
wa prasowego w PRL, a także na praktyczną działalność prasy. Luki
w przepisach, brak opracowań, nieznajomość całokształtu złożonej
problematyki, niejednokrotnie były powodem niepotrzebnych kon
fliktów. Ubocznym skutkiem dość częstej w praktyce „nieobecności"
prawa prasowego w PRL było pozostawienie niemal zupełnie bez
opracowania większości problemów prawnych nowych środków ma
sowej informacji: radia, filmu i telewizji.14)
Równocześnie generalna nowelizacja międzywojennej ustawy
o prawie autorskim z lat 1926/35, dokonana w 1952, a stanowiąca wy9

) N p . por. a r t . 3 polsMego D e k r e t u poz. 210 DzU z 1946 r. (ze z m i a n a m i ) .

10

) Por. trafne uwagi M. K a f l a w: Prawo a prasa. Kwartalnik
Prasoznawczy 1957 nr 2 s. 3—5.
") Np. koncepcja „dobrej wiary" przy interpretacji contra legem art. 255
par. 2 KK w Polsce, opracowana teoretycznie przez J. S a w i c k i e g o .
12
) Najważniejsze pozycje bibliograficzne omówiłem i zestawiłem w „Biblio
grafii polskiego prawa prasowego". Biuletyn Prasoznawczy UW 1964 nr 7.
3
! ) Jak dotąd Sąd Najwyższy, mimo upływu 7 lat od wpłynięcia sprawy, nie
dał odpowiedzi.
u
) Np. K. S t ę p i ń s k a : Sprostowanie prasowe w świetle prawa. Warsza
wa 1964 s. 102 uznaje, że prawo prasowe jest „dziedziną szczególnie zaniedbaną".
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raźny regres w stosunku do poprzednich przepisów, także wpłynęła
ujemnie na rozwój nauki i praktyki. (Do dziś np. nie opracowano
nawet komentarza, choć w okresie międzywojennym opracowano aż
cztery).
Okresowe „zniknięcie" p r a w a prasowego jako odrębnej dyscypliny
w PRL spowodowało, że fragmentami zagadnień zainteresowali się
incydentalnie karniści, cywiliści, prawnicy administracyjni i państwowcy, zwykle bez uwzględnienia specyfiki dyscypliny oraz p r z e 
ważnie w oderwaniu od prasoznawstwa.
Procesu dalszego rozpraszania norm p r a w n y c h nie można, jak się
wydaje, zahamować poprzez kolejne cząstkowe kodyfikacje prawa
autorskiego, prasowego, filmowego itp. Niezbędne jest opracowanie
kompleksowego aktu prawnego regulującego całokształt zagadnień
środków masowego przekazu i wiążących się z nimi procesów twór
czych. Problem zakresu przedmiotowego tego rodzaju ustawy i zwią
zanych z nią rozporządzeń wykonawczych, bazy kodyfikacyjnej oraz
stosunku do innych przepisów prawa, opracowałem oddzielnie
pt. „Prawo środków informacji — następną kodyfikacją". 15 ) W d a l 
szej części artykułu podjęta zostanie próba ustalenia kierunków ba
dań związanych z prasą i dziennikarstwem w r a m a c h p r a w a środków
informacji.
Ujemny wpływ na rozwój nauki prawa związanego ze środkami
masowej informacji i procesami twórczymi- ma także brak wyspe
cjalizowanej jednostki, która prowadziłaby odpowiednie komplek
sowe badania. Ośrodek Badań Prasoznawczych prowadząc od mo
m e n t u swego powstania w 1956 r. prace badawcze związane z proble
matyką prawną prasy, częściowo tę lukę zapełnia. Z perspektywy
dziesięciolecia można próbować dokonania oceny tego dorobku. Lata
bowiem 1956—1966 stanowią okres zamknięty, opracowany sprawo
zdawczo w rocznicowej broszurze oraz pracy Jerzego Parzyńskiego,
który przedstawił także propozycje na przyszłość. 16 )
W okresie dziesięciolecia na ogólną ilość 387 opracowań badaw
czych OBP jedynie 25 poświęcono problematyce p r a w n e j . Na tle
prac związanych z innymi działami jest to ilość skromna. Wystarczy
wspomnieć, że mniej prac poświęcono tylko ekonomice prasy (17),
a średnia dla innych działów wynosi ponad 50 opracowań. Biorąc
pod uwagę fakt dużych zaniedbań i jeszcze większych potrzeb p r a k 
tyki w tej dziedzinie, ilość wykonanych prac badawczych, nawet bio
rąc pod uwagę istotne trudności obiektywne, jest zbyt mała. Opraco
wania powyższe były wykonane przez 15 autorów 17) z tym, że 10.
z nich opublikowało tylko po jednej pozycji, 3 po dwie lub trzy,
a jedna osoba jest autorem pięciu publikacji. Najwięcej opracowań
ma charakter ogólnoprawny, bo aż 11 (w t y m zbiór przepisów zwią1S
)
le

Por. Prawo i Zycie 1968 nr 14.
) Por. broszurę: Ośrodek Badań Prasoznawczych 1956—1966. Kraków 1966
poz. 93—115 oraz artykuł J. P a r z y ń s k i e g o w tomie: Społeczna użyteczność
wiedzy o prasie. Kraków 1967 s. 35—47.
") Nie wliczam tu autorów zagranicznych i autorów poszczególnych pozycji
przygotowanego opracowania zbiorowego pod redakcją J. S a w i c k i e g o :
Metodyka współpracy prasy z wymiarem sprawiedliwości (tytuł roboczy).
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zanych z prasą), z prawem k a r n y m związanych jest 5 prac, a z cywil
n y m także 5 (w t y m dwie z p r a w e m autorskim i dwie z gospodar
czym), z administracyjnym 3 i ściśle prasowym jedna (sprostowania).
Wśród omawianych prac przeważają oderwane przyczynkowe
opracowania (13), ponadto kilka pozycji (5) ma charakter doraźnie
informacyjny, jedynie 7 pozycji jest wynikiem zaplanowanych ba
dań.
Jeżeli chodzi o tematyczne zainteresowania autorów, to najwięcej
(8) pozycji poświęconych jest sprawom k r y t y k i prasowej i ochrony
czci, 3 sprawozdawczości sądowej, 18 ) 3 funkcjom i roli prasy, 2 obsłu
dze prawnej przedsiębiorstw prasowych, 2 kpa, po jednej poświęcono:
fotografii prasowej, listom do redakcji, sprostowaniom, projektowi
K K 1963, Kodeksowi Cywilnemu, zagadnieniom p r a w n y m przedsię
biorstwa prasowego. Odrębną pozycją jest zbiór przepisów pt. Prawo
o prasie, opracowany przez K. Stępińską i M. Lityńskiego.
Powyższe robocze zestawienie pozwala jak się wydaje, na w y 
ciągnięcie pewnych wniosków. Prace O B P prowadzone przez P r a 
cownię Prawną w okresie sprawozdawczym miały charakter w po
ważnej mierze żywiołowy, związany w znacznym stopniu z osobi
stymi zainteresowaniami kierownika Pracowni. Ponadto nad kie
runkami badań Ośrodka ciążyła indywidualność przedwcześnie
zmarłego prof, dra J. Sawickiego. Stąd aż 11 pozycji związanych
z problemami sprawozdawczości sądowej, k r y t y k i prasowej i ochro
ny czci — zagadnień niewątpliwie ważnych, choć z p u n k t u widzenia
potrzeb praktyki stanowiących próbę uporządkowania tylko jednego
z wielu odcinków; dlatego uderza brak opracowań o charakterze
ściśle prawno-prasowym. Być może zaniedbanie tego odcinka badaw
czego było źródłem twierdzenia J. Paczyńskiego, że: „Prawo to (karno-prasowe — BM) nie zdefiniowało dotąd takich podstawowych
pojęć, jak pojęcie przestępstwa i wykroczenia prasowego; nie stwo
rzyło typologii tych przestępstw; nie określiło odpowiedzialności k a r 
nej sprawców -przestępstw prasowych we wzajemnych relacjach łań
cucha: od informatora poprzez dziennikarza, autora, redaktora, w y 
dawcę, korektora, do kolportera". 1 9 ) Tymczasem jest to problem
r o z w i ą z a n y n o r m a t y w n i e w Dekrecie prasowym 1938
oraz posiadający znaczną literaturę i orzecznictwo. 20 ) Na przestrzeni
lat 1918—1963 rozwiązywano go trzy razy w obowiązujących usta
wach i kilkanaście razy w projektach. Całkowicie pominięto w bada
niach problematykę sporu dokoła obowiązywania Dekretu praso
wego z 1938, ograniczając się do powtarzania pewnych stereotypów
18
)
ie

W tym powołana w przypisie 17 znajdująca się w druku praca zbiorowa.
) J. P a r z y ń s k i : Działalność prasy i ochrona zawodu dziennikarskiego
w PRL w świetle prawa. W: Społeczna użyteczność wiedzy o prasie. Krafców
1967
s. 43.
20
) Por. choćby B. O l e c h n o w i c z : Przestępstwo prasowe. Wilno 1932;
M. P i e t r z a k : Reglamentacja wolności prasy w Polsce 1918—1939. Warsza
wa 1963; B. M i c h a l s k i : Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci...
Toruń 1966; komentarze T. C y p r i a n a i J. M e d y ń s k i e g o do dekretu
prasowego z 1938 r. Zagadnieniem tym zajmował się kilkakrotnie Sąd Najwyż
szy — którego orzeczenia omawiają powyższe pozycje, można tam znaleźć od
powiednią bibliografię.
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bez zbadania i zreferowania całości problemu. 2 1 ) Zagadnienie to dla
praktyki jest -chyba n a j w a ż n i e j s z e , bo jego rozstrzygnięcie
przez SN będzie decydujące dla sytuacji prawnej prasy w Polsce.
Nie zajmowano się także bliżej p r a w e m autorskim.
Ponadto omawiane badania OBP w dziedzinie p r a w a nie miały
charakteru integracyjnego. Nie wykorzystano szansy, jaką dawała
możliwość prowadzenia kompleksowych studiów wspólnie z innymi
pracowniami, co dałoby możliwość stworzenia w pierwszym rzędzie
podstaw ogólnych dla dalszych badań szczegółowych. Nie stworzono
także odpowiedniej bazy kadrowej dla prowadzenia dalszych badań,
gdyż z 15. autorów opracowań tylko kilku było związanych z OBP.
Zaniedbano problematykę prawno-porównawczą, mimo że w latach
1956—1966 wydano za granicą szereg aktów normatywnych zwią
zanych z prasą, prawem autorskim oraz różnymi środkami prze
kazu.
Reasumując wydaje się, że Pracownia P r a w n a nie miała od począt
ku i nie wypracowała w okresie owych 10. lat jakiejś ogólnej kon
cepcji naukowo-badawczej. Zarówno publikacje jak i badania miały
charakter przyczynkowy i były prowadzone zbyt często od przy
padku do przypadku i w znacznym stopniu w oparciu o kryteria su
biektywne, często bez rozpoznania istotnych potrzeb praktyki. J. P a rzyński, przedstawiając w swym artykule propozycje na przyszłość,
nie wyciąga ogólnych wniosków i wskazuje jedynie na szereg kon
kretnych problemów wymagających opracowania. W dalszym ciągu
są to jednak pojedyncze, choć wymagające studiów zagadnienia,
w y r w a n e z kontekstu całości. Równocześnie autor owych wywodów
ogranicza swe postulaty tylko do badań normatywnych. Rezygnacja
z integracji oznaczałaby, praktycznie rzecz biorąc, dalsze pogłębia
nie istniejącego kryzysu.
Brak też w postulatach ustosunkowania się do sprawy, która
ujemnie zaciążyła na pracach O B P w dziedzinie prawa, a mianowicie
pewnej bierności Ośrodka. W latach 1956—1966 poza Ośrodkiem po
dejmowano szereg badań i opublikowano wiele prac związanych
z problematyką prawną środków przekazu; w większości wypadków
nie były one nawet zauważane przez kierownictwo Pracowni P r a w 
nej. Nie starano się także inspirować badań indywidualnych jako
jednej z dróg do związania jak najszerszego grona autorów z pracami
jedynej tego rodzaju placówki w kraju, jaką jest Ośrodek.
Wytknięcie owych błędów nie oznacza bynajmniej niedoceniania
dotychczasowego dorobku poszczególnych autorów. Opracowania bo
wiem w większości wypadków reprezentowały wysoki poziom. Mimo
szeregu usterek metodologicznych, 22 ) p e w n y m osiągnięciem jest w y 
danie zbioru Prawo o prasie czy opracowanie A. Podgóreckiego
n
) Np. przez pomijanie stanowiska Generalnej Prokuratury PRL zajmującej
w tej sprawie zupełnie inne stanowisko niż Minister Sprawiedliwości w swej
rewizji
nadzwyczajnej.
a
) M. in. przez zamieszczenie w zbiorze szeregu pozycji nie mających związ
ku z prasą, pominięcie wewnętrznych przepisów wydawnictw prasowych oraz
błędy merytoryczne w notach przy przepisach o ochronie czci i dekrecie pra
sowym z 1938.
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o procesach dziennikarskich w latach 1956—1961. Przykłady te jed
nak jeszcze bardziej uwypuklają możliwości niewykorzystane w wy
niku braku generalnej koncepcji naukowo-badawczej.
Ustalenie jednak ogólnych założeń badawczych jest rzeczą nie
łatwą, bowiem prawo prasowe, stanowiące część powstającego prawa
środków informacji, jest aktualnie dziedziną daleką od stabilizacji,
jaka cechuje np. prawo karne, gdyż proces jego kształtowania się
nie został jeszcze zakończony. Prawo prasowe powstawało z pojedyn
czych norm różnych dziedzin prawa, regulujących problematykę roz
wijającej się prasy. Przepisy te stopniowo integrowano w pojedyn
czych aktach prawnych. Niemniej integracja ta nie przekroczyła
nigdzie ram wypracowanych na przełomie XIX i XX wieku. Istnieje
stały rozdział nawet między przepisami prawa prasowego (w usta
wach prasowych) i autorskiego prawa prasowego, choć wzajemna
zależność między ustawami staje się coraz większa. Szereg norm
związanych ze środkami masowej informacji (a w tym i z prasą) zna
lazło się w przepisach prawa cywilnego, karnego i administracyjne
go. Powstało także szereg drobnych aktów prawnych regulujących
fragmentarycznie kwestie związane z nowszymi od prasy środkami
masowej informacji: filmem, radiem, telewizją itp. Mimo rozprosze
nia istnieje jednak między owymi przepisami ścisła wzajemna łącz
ność i zależność; stanowią one bowiem jakby jeden system regulujący
problematykę prawną określonego działu, jakim są środki informacji
i związane z nimi procesy twórcze. Jak dotąd nigdzie nie stworzono
nawet projektu kompleksowej kodyfikacji prawa środków informa
cji i dlatego teoretycy prawa związanego z tym działem nie są jedno
myślni nawet co do przedmiotu badań związanego z prasą i dzienni
karstwem. Zasadniczo daje się wyróżnić trzy koncepcje:
1) ograniczenia przedmiotu badań tylko do norm zawartych
w ustawach prasowych, ewentualnie wycinkowych aktach
normatywnych, odnoszących się tylko do prasy drukowanej;
2) rozszerzenia badań dodatkowo na przepisy innych podsta
wowych dziedzin prawa, o ile ingerują one wyraźnie w sto
sunki prawne prasy z pominięciem problematyki radia, fil
mu, telewizji itp.;
3) kompleksowego zbadania całokształtu przepisów regulują
cych stosunki prawne prasy jako zespołu wszystkich środ
ków masowej informacji i związanych z nimi procesów
twórczych oraz wykonywania zawodu dziennikarza w ści
słym związku z naukami pokrewnymi.
Najwłaściwsze wydaje się badanie całego kompleksu przepisów
prawa związanych ze sprawami periodycznych środków masowej in
formacji jak prasy, radia, filmu (kroniki — aktualia), telewizji, sonoram, związanych z nieperiodycznymi środkami masowej informacji,
głównie książkami, drukami, fotografiami, plakatami, planszami,
obrazami, płytami, częścią filmów, przezroczy, jak też nagrań na
taśmach magnetofonowych 23 ) i ampeksowych oraz nieperiodycznych
') M. in. por. art. 13, 15, 21 jugosłowiańskiej ustawy z 28 X 1960 r.
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audycji radiowych nadawanych przez radiostację np. na obozach
harcerzy — krótkofalowców lub przez radiowęzły zakładowe.
Cechą wspólną obu wymienionych grup jest działanie przy pomocy
urządzeń technicznych, pozwalających na wielokrotność reprodukcji
wypowiedzi przeznaczonych do rozpowszechniania wśród odbiorców.
Ponadto każdy ze środków musi spełniać prawne przesłanki, aby być
uznany np. za publikację, ,,druk" lub widowisko. 24 ) Tym ostatnim
będą przeznaczone do publicznego oglądania, a odtwarzane w „ p r a 
sie" i RTV wystawy, ekspozycje, przedstawienia teatralne itp. Ujęcie
tej grupy w zakresie przedmiotu zainteresowań prawa środków in
formacji wydawać się może dyskusyjne, aczkolwiek w polskich w a 
runkach uzasadnione. Zagadnienie bowiem granic wolności wypo
wiedzi zarówno przy użyciu środków masowej informacji, jak i w for
mie widowisk jest uregulowane w PRL przez przepisy Dekretu
poz. 210 DzU z 1946 r. (ze zmianami) o utworzeniu Głównego Urzędu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Zarazem „widowiska" rozpo
wszechniane przy pomocy środków przekazu posiadają szereg wspól
nych z nimi przepisów prawa. 25 ) Niemniej problem widowisk
z p u n k t u widzenia całości przepisów ma charakter marginesowy.
W aktualnej sytuacji najważniejsze wydaje się określenie p r a k 
tycznych problemów związanych z omawianymi zagadnieniami, k t ó 
rych opracowanie pozwoli dopiero na wytypowanie kierunków ba
dawczych. Najważniejsze zadania w chwili obecnej to:
1. Kontynuowanie i doskonalenie zbioru obowiązujących prze
pisów, uzupełnianie go orzecznictwem; opracowanie wza
jemnego oddziaływania, jak też zakresu obowiązywania
powyższych przepisów;
2. Zbadanie działania owych norm, ujawnienie luk p r a w n y c h
przez badania empiryczne oraz integracyjne z socjologią,
ekonomią i prasoznawstwem — weryfikacja odcinków w y 
magających szybkich zmian ustawodawczych (nawet przed
kompleksową kodyfikacją);
3. Ustalenie terminologii przez uzgodnienie pojęć prawnych
z teorią dyscyplin pokrewnych (prasoznawstwa, filmoznawstwa itp.), w nawiązaniu do tendencji rozwojowych techniki;
4. Zestawienie podręcznikowe lub encyklopedyczne zasadni
czych materiałów i bibliografii głównie dla prawników, w y 
dawców i dziennikarzy — ze szczególnym rozważeniem opra
cowania przepisów związanych z najczęstszymi źródłami
konfliktów.
Badania w omawianych dziedzinach, jak się wydaje, winny mieć
charakter integracyjny zarówno od strony ustalenia wzajemnej za
leżności różnych g r u p obowiązujących przepisów prawa, wiążących
się z różnymi dziedzinami środków masowej informacji, jak też n a u 
kami związanymi z ogólną teorią pokrewnych dyscyplin. Koordyna24

) Poglądy nawet co do uznania za „druk" są niekiedy rozbieżne; por.
B. O l e c h n o w i c z : Przestępstwo prasowe. Wilno 1932 s. 12—18.
as) Trzeba pamiętać, że takie widowisko po np. transmisji telewizyjnej sta
nie się przedmiotem reglamentacji prawno-prasowej.
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cja taka jest szczególnie trudna, bowiem w większości wypadków
będzie wymagać (pod kątem badań prawnych) integracji kilku nieraz
dyscyplin teoretycznych, np. prasoznawstwa, filmoznawstwa i teorii
literatury. Równocześnie konieczne wydaje się zbadanie nie tylko
aktualnego stanu reglamentacji prawnej, ale także prześledzenie
historycznego kształtowania się i funkcji najważniejszych instytucji.
Realizacja tego postulatu wymagałaby badań wiążących się zarówno
z powstaniem, rozwojem i funkcjonowaniem przepisów, jak też ich
zależnością od stosunków społecznych i bazy technicznej. Podsta
wowa trudność związana z pracami badawczymi to fakt, iż musiałyby
one być prowadzone zespołowo z udziałem (a czasem pod kierownic
twem) nie tylko prawników. Niemniej określenie podstawowych
kierunków badawczych wydaje się aktualnie — przynajmniej
w ogólnych zarysach — możliwe;26) będzie to w oparciu o rozpozna
nie potrzeb praktyki, dydaktyki i teorii:
1) analiza roli i funkcji prasy w naszych warunkach ustrojowych —
co przesądza o konieczności zbadania całokształtu spraw wiążących
się z określeniem granic prawnych wolności prasy i innych środ
ków masowej informacji oraz ogólnych podstaw działalności pu
blikacyjnej, jak też problematyki kontroli publikacji, prasy i wi
dowisk. Niezbędna będzie tu daleko idąca integracja przepisów
prawa państwowego, prasowego, karnego, cywilnego i administra
cyjnego z naukami pokrewnymi;
2) analiza roli i osobowości twórców środków informacji — dyspo
nentów, dziennikarzy, autorów, realizatorów twórczych i tech
nicznych — przesądza to o konieczności badania zagadnień dzia
łalności wydawniczej i produkcyjnej (film, płyty itp.), organizacji
kolportażu, statusu zawodów twórczych, oddziaływania ekonomiki
i techniki na realizację przepisów prawnych. Integracja będzie tu
szersza niż poprzednio, obok norm prawa państwowego, praso
wego, autorskiego, administracyjnego i karnego dojdą przepisy
prawa pracy, cywilnego i gospodarczego, a z nauk pokrewnych
głównie problemy ekonomii, socjologii i prakseologii oraz medy
cyny pracy;
3) analiza wytworu — od strony jego określenia, analizy zawartości
w nawiązaniu do warsztatu twórczego zdeterminowanego zarówno
warunkami społecznymi, jak i techniką i technologią konkretnych
środków informacji.
Oznacza to w nawiązaniu do poprzednich badań m. in.: opraco
wanie definicji czasopisma i publikacji, aspektów prawnych wy
konywania zawodu dziennikarskiego i zawodów pokrewnych, ze
zwróceniem uwagi na problem ryzyka zawodowego i sytuacje
konfliktowe oraz metodykę zbierania informacji i opracowywania
materiałów zgodnie z przepisami, w zależności od specyfiki środka
wypowiedzi, dla którego jest przygotowywane opracowanie. Wią
zać się z tym będzie potrzeba opracowania metodyki współpracy
") Kierunki badań są związane, mimo pewnych modyfikacji, z podziałami
zaproponowanymi przez M. Kafla: Prasoznawstwo. Warszawa 1966 s. 119—
143; problem ten wymaga jednak szczegółowego przebadania i opracowania.
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z autorami, twórcami i korespondentami oraz radcą p r a w n y m re
dakcji. Znów integracja obejmuje kilka dziedzin prawa, ze szcze
gólnym uwzględnieniem p r a w a autorskiego i prasowego, przepi
sów o etyce zawodowej oraz zagadnień prasoznawstwa, prakseo
logii, socjologii itp.;
4) analiza sposobów działania: przez badanie organizacji i metod
pracy w redakcji lub zespole twórczym, w zależności od ekonomiki
przedsiębiorstwa; zbadanie specyfiki gatunków dziennikarskich
(prasa, radio, film, telewizja), działalności interwencyjno-poradniczej i reklamowej. Zakres badań p r a w n y c h tego odcinka jest
bardzo szeroki, wchodzą tu także zagadnienia odpowiedzialności
karnej, cywilnej i dyscyplinarnej dziennikarza, przywileje prawne
gatunków dziennikarskich (fikcja literacka, k r y t y k a , satyra) oraz
np. anonimatu, działalności sprawozdawców sądowych, kwestie
interwencji prasowych, poradnictwa, reklamy itp. oraz analo
giczne sprawy związane z problemem widowisk i nieperiodycznych
środków informacji. Obok wszystkich wymienionych poprzednio
dziedzin prawa dochodzą tu w szerokim zakresie zagadnienia pro
cedury karnej, cywilnej, administracyjnej i dyscyplinarnej... Nieopracowanie tych zagadnień przysparza praktyce szereg poważ
nych trudności na codzień. Równie szeroka będzie grupa nauk
pokrewnych: prasoznawstwo, teoria literatury i filmu, prakseolo
gia, psychologia, ekonomika...;
5) skutki oddziaływania przez badanie odbioru i jego oddziaływania
na publiczność w aspekcie frekwencji, kolportażu i aprobowania
dziennikarskich wypowiedzi, względnie niezgadzania się z nimi
oraz form i skutków niezgodności. Wymaga to opracowania od
strony prawnej głównie kwestii zadośćuczynienia poszkodowa
nemu (odszkodowanie, sprostowanie, nawiązka itp.); problematyki
procesów prasowych wiążącej się z nimi i metodologii obrony,
skutków interwencji prasowych itp. J a k i poprzednio wymaga to
popartej badaniami nauk pokrewnych integracji poprzednio w y 
mienionych dziedzin.
Ubocznymi natomiast kierunkami badawczymi mogłyby być pro
blemy o mniejszej aktualnie przydatności praktycznej:
1) kwestie prawne związane z wzajemną zależnością widowisk i środ
ków masowej informacji;
2) kwestie ew. prawnego odbicia problemu zamierzonego lub zdeter
minowanego przez życie podziału funkcji i zakresów działania
między poszczególnymi środkami informacji (np. film a telewizja);
3) formy nauczania prawa związanego ze środkami informacji;
4) zestawienie ew. „niespodzianek" mogących w związku z rozwojem
techniki wymagać w przyszłości w dziedzinie prawa prasowego
ustawowego uregulowania (np. problem teletypii).
^ Zagadnienia kierunków ubocznych wyłonią się dopiero przy bada
niach podstawowych, dlatego propozycje niniejsze są tylko przykła
dami. Z problematyką kierunków badań łączy się też problem wy
boru najwłaściwszych metod badawczych. Wybór owych metod jest
uzależniony od zasadniczych celów, w jakich prowadzone są badania
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prawno-prasowe w r a m a c h badań całego systemu prawa środków
informacji i wiążących się z nimi procesów twórczych, a takimi w y 
dają się być:
1) udział w tworzeniu podstaw nowej dyscypliny prawa,
2) udział w tworzeniu podstaw kodyfikacji,
3) ustalenie zakresu nauczania przedmiotu.
„Prawo środków informacji" zaczyna się tworzyć. Dlatego stwo
rzenie podstaw ogólnych dyscypliny opartych na normach różnych
dziedzin prawa wymaga przede wszystkim zestawienia dotychczaso
wego światowego materiału legislacyjnego w zakresie poszczególnych
dziedzin. Zestawienie takie pozwoli ustalić szereg istotnych prawi
dłowości występujących w konkretnych zakresach unormowań
i przez ich integrację oraz powiązanie z naukami pokrewnymi zna
leźć luki i kierunki rozwiązań. Zestawienie winno obejmować jak
najwięcej przepisów z różnych działów prawa, nawet pośrednio wią
żących się z badaną dyscypliną.
Kodyfikacja prawa związanego ze środkami informacji i procesami
twórczymi nie będzie w stanie objąć wszystkich przepisów odnoszą
cych się do tej problematyki, gdyż inkorporowanie lub powtarzanie
ogólnych przepisów np. prawa cywilnego czy karnego byłoby non
sensem kodyfikacyjnym. Niemniej ekonomika kodyfikacyjna w y 
maga z kolei, aby kodeksy np. karne czy cywilne odciążyć od przepi
sów nie mających charakteru wyraźnie ogólnego, a odnoszących się
tylko do środków masowej informacji. Oczekiwane wyniki badań
integracyjnych to m. in. ustalenie proporcji między zakresem jaki
winien pozostać w przepisach innych działów prawa a tym, który
powinien zostać inkorporowany do tworzącego się działu prawa.
Z problemem tworzenia podstaw ogólnych dyscypliny i przesłanek
kodyfikacji wiąże się także potrzeba zebrania materiału teoretyczne
go, rozproszonego w różnych opracowaniach. Potrzeby dydaktyczne
prowadzą natomiast do selekcji materiału o charakterze praktycz
nym. Dotychczasowy rozwój przepisów prawnych związanych ze
środkami informacji oraz procesami twórczymi wyraźnie wskazuje
na tworzenie się nowego działu prawa. 27 )
Prawo środków informacji obejmuje zakres znacznie szerszy niż
obecne przepisy prawa prasowego i autorskiego. Zagadnienia n a j 
szerzej nawet pojętego dziennikarstwa są tylko jednym z jego frag
mentów. Dlatego wydaje się celowe rozważenie propozycji, aby
OBP starał się zainteresować badaniami inne właściwe instytucje
i związki twórcze. Koordynacja, choćby nie mówiąc już o koncen
tracji wysiłków, pozwoli uniknąć wielu opóźnień i nieporozumień
czy dublowania badań, jak i trwonienia zapału, pracy i środków
materialnych.
Podstawową trudnością, z czego warto zdać sobie od razu sprawę,
będzie problem integrowania badań. Doświadczenia w tej dziedzinie
27
) Por. B. M i c h a l s k i : Prawo — kulturze. Prawo i Życie 1966 nr 26;
Problemy prawne zawodu literata. Warmia i Mazury 1966 nr 5 oraz Prawo środ
ków informacji — następna kodyfikacja. Prawo i Życie 1968 nr 20.
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są niewielkie nie tylko w skali krajowej. Istnieją także uzasadnione
obawy wśród przyszłych kooperantów, że wzajemna nieznajomość
zagadnień ze specjalności współpracowników będzie w początkowym
okresie przyczyną wielu nieporozumień. Nierzadko też i często nie
bez poważnych racji prawnicy obawiają się współpracy językoznaw
ców, socjologowie — prawników, teoretycy organizacji — ekono
mistów. Przełamanie uprzedzeń, likwidacja ich źródeł i nabranie
pewnej praktyki na pewno nie będzie łatwe. Wydaje się jednak, że
już teraz dają się wyodrębnić pewne schematy współpracy w dziedzi
nie związanej z problematyką prawną.
I. Badania ogólne podstawowe: mające na celu ustalenie zadań,
kierunków i podstaw badawczych, prowadzone przez zespół na
zasadach równości, choć koordynatorem ze względu na ich cel
i specyfikę winien być prawnik.
II. Badania szczegółowe prawne: realizowane w oparciu o zadania
wynikające z punktu poprzedniego — prowadzone przez prawni
ków przy pomocy odpowiednich specjalistów, np. prasoznawców,
socjologów.
III. Badania szczegółowe z innych dyscyplin o wyraźnej specyfice
prawnej, realizowane w oparciu o zadania wynikające z punktu
pierwszego — prowadzone przez konkretnych specjalistów, np.
socjologów przy pomocy prawnika.
Proponowany wstępnie podział pracy być może pozwoli uniknąć
zarówno powstawania (ze szkodą dla praktyki) opracowań istotnych
problemów bez niezbędnych przyczynków prawnych, jak też np.
pseudosocjologicznych badań prowadzonych nieraz przez prawni
ków.
Istotne zmiany w omawianych badaniach są potrzebne, bowiem
prawo prasowe w klasycznym XIX-wiecznym rozumieniu, jak się
wydaje, będzie powoli zanikać jako autonomiczna dyscyplina.
W miarę postępu integracji stawać się ono będzie coraz trudniejszym
do pełnego wyodrębnienia elementem powstającego prawa środków
informacji. Warto na ten moment zwrócić uwagę przy planowaniu
i realizacji badań związanych z prasą i dziennikarstwem, dążąc do
takiego rozwiązywania problemów praktycznych, aby dawały one
konkretne podstawy kodyfikacyjne.
Artykuł ma charakter dyskusyjny, część postulatów może się wy
dawać maksymalistyczna, ale nasze opóźnienie w tej dziedzinie jest
także niemałe... I na pewno nie zlikwiduje go stosowanie półśrod
ków.

VLADIMIR KLIMES

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
A POZNANIE
Profesor Klimeś, dyrektor Instytutu Oświaty i Dzienni
karstwa praskiego uniwersytetu oraz sekretarz generalny
Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Masowym
Komunikowaniem
(AIERI), oddal do dyspozycji
redakcji
większy fragment obszernej pracy teoretycznej z zakresu
uprawianej przez siebie dziedziny wiedzy. Niniejsza publi
kacja stanowi przeróbkę redakcyjną. Wszystkie
opuszcze
nia w przekładzie oryginalnego tekstu zostały zaznaczo
ne (...). Partie opracowania, omówione przez redakcję, są
drukowane mniejszą czcionką.

Nie można sobie wyobrazić rozwoju społecznego w ostatnich dwóch
wiekach bez działalności gazet i czasopism, a w naszych czasach także
bez innych środków masowego przekazu, to jest — bez publicystyki
radiowej i telewizyjnej. Nie negując w niczym znaczenia i potęgi
innych instrumentów oddziaływania na myślenie i postępowanie
ludzi w dziedzinie życia publicznego i kształtowania ideologii, wła
śnie masowe rozpowszechnianie prasy oraz istnienie liczącej setki
milionów publiczności radiowej i telewizyjnej skłania nas do stwier
dzenia, że przede wszystkim dzięki środkom masowego przekazu mo
gło dojść do urzeczywistnienia tego, iż „teoria staje się potęgą mate
rialną, kiedy porywa za sobą masy".1)
Po tych wstępnych zdaniach autor powołuje się na stan prasy, radia i tele
wizji w roku 1964, dla ukazania tendencji rozwojowych porównując odpowied
nie liczby na przestrzeni poprzednich piętnastu lat. Wnioski stąd wypływające
są jednoznaczne:
l

) K. M a r k s : Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp.
W: K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła t. 1. Warszawa 1960 s. 466.
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Społeczeństwo współczesne nie tylko że nie może obejść się bez
środków masowego przekazu, ale potrzebuje ich w coraz większym
stopniu. (...) Nie wolno zapominać, że we współczesnym społeczeń
stwie gazetom i czasopismom, jak również publicystycznym progra
mom radiowym i telewizyjnym przypada ważna rola w kształtowa
niu świadomości ogółu i że zadanie to realizują one wprawdzie w róż
noraki sposób w różnych warunkach, niemniej jednak we wszystkich
istniejących formacjach społeczno-ekonomicznych. Oczywiście, ma
sowe środki przekazu są przy tym — jak wszystkie zjawiska z dzie
dziny nadbudowy — wyraźnie zdeterminowane przez konkretną sy
tuację społeczno-ekonomiczną i w poszczególnych organach domi
nują interesy klasowe i aspekty ideologiczne w zależności od tego,
do kogo należą dane pisma lub rozgłośnie. I właśnie to, że środki
masowego przekazu stanowią przy swym klasowym zdeterminowa
niu i uwarunkowaniu niezwykle mocny instrument kształtowania
opinii publicznej, a przez nią — działalności społecznej, że są nie
zwykle ostrą i skuteczną bronią w walkach politycznych, będących
z natury rzeczy zawsze walkami o władzę w państwie, właśnie świa
domość tego faktu, iż owa instytucja społeczna głęboko i trwale od
działuje na opinię publiczną — zmusza nas do rezygnacji z samego
tylko opisu tak ważnego zjawiska społecznego, jakim jest prasa pe
riodyczna i program radiowo-telewizyjny w zakresie publicystyki,
skłania za to do próby wniknięcia pod powierzchnię tego obiektywnie
istniejącego fenomenu, próby, która prowadziłaby do przeniknięcia
samej jego istoty.
Punktem wyjścia dla rozważań o istocie środków masowego prze
kazu musi się stać — rzecz jasna — historycznie uwarunkowana
praktyka, gdzie badane zjawisko występuje najwyraźniej i gdzie
suma wyobrażeń „potocznego myślenia" o prasie periodycznej, radiu
i telewizji właśnie przez swoją kompleksowość i długotrwałość do
świadczeń historycznych, jakie wiodły do ich powstania, pozwala
nam wniknąć w głąb, pod zewnętrzną, czysto zjawiskową warstwę,
poznać te instytucje i ich działanie jako „rzecz samą w sobie", zro
zumieć przez ujawnienie struktury i rządzących nią prawidłowości.
Dlatego traktując praktykę społeczną jako odskocznię naszych badań,
musimy koniecznie przyjmować jako punkt wyjścia zbadanie sto
sunku między środkami masowego przekazu a świadomością spo
łeczną.
Podejmując to zagadnienie autor cytuje przede wszystkim zdanie Marksa na
temat prasy, która jest „duchowym zwierciadłem, w którym naród widzi samego
siebie...",2) jako niesłychanie ważnego czynnika życia społecznego, w sposób
aktywny kształtującego współczesność i przyszłość narodów i świata. Powołuje
się także na podobnie brzmiące wypowiedzi klasyka czeskiego dziennikarstwa
Karela Havlicka-Borovskiego oraz słowackiego pisarza i działacza społecznego
(z lat czterdziestych ubiegłego stulecia) — Ludovita Stüra, na temat decydującej
roli prasy w tworzeniu świadomości obywatelskiej i integracji społeczeństwa
i narodu. W konkluzji pisze V. Klimeś:
2
) K. M a r k s : Debaty nad wolnością prasy... W: K. M a r k s , F. E n g e l s :
Dzieła t. 1. Warszawa 1960 s. 72.
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Ten krótki wypad w dziedzinę historii, zajmujący się poglądami
trzech wybitnych przedstawicieli dziennikarstwa ubiegłego wieku
na rolę i społeczne posłannictwo środków masowego przekazu w y 
raźnie dowiódł, jak głęboko zakorzeniona jest świadomość faktu, że
między środkami masowego przekazu a świadomością społeczną
istnieją ścisłe i wręcz elementarne stosunki oraz że również dzisiaj
prasa periodyczna i publicystyczna część programu radiowego i tele
wizyjnego stanowią niezwykle ważny instrument wytwarzania
i kształtowania tej właśnie świadomości społecznej.
Zanim jednak będziemy kontynuować nasze rozważania należy
koniecznie zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotem naszych badań
musi być bezwzględnie zarówno treść wypowiedzi, które przynoszą
i rozpowszechniają środki masowego przekazu, jak i sposób ich ko
munikowania szerokim kręgom odbiorców. I chociaż w przypadku
gazet i czasopism oraz audycji publicystycznych radia i telewizji
wzajemne połączenie treści przekazywanej wypowiedzi i sposobu
przekazania jej odbiorcy istnieje ponad wszelką wątpliwość, tworząc
jeden z charakterystycznych rysów środków masowego przekazu, to
jednak będziemy się musieli zająć w pierwszym rzędzie rozwiąza
niem- podstawowego problemu — to znaczy szukaniem odpowiedzi
na pytanie, co jest właściwie istotą środków masowego przekazu ze
stanowiska ich treści i jak właśnie ta część treściowa ich wypowiedzi
oddziałuje na świadomość społeczną.
Treść wypowiedzi przekazywanych przez środki masowego prze
kazu stanowi rezultat twórczej pracy dziennikarskiej. Jeśli chcemy
kontynuować nasze rozważania o stosunku istniejącym między rezul
tatem twórczej pracy dziennikarskiej a jego oddziaływaniem na
społeczeństwo z jednej strony i na świadomość społeczną z drugiej,
to musimy sobie przede wszystkim postawić pytanie, w której z form
świadomości społecznej będzie mieć zastosowanie wynik pracy dzien
nikarskiej.
(...) Sam fakt ścisłego połączenia ideologii politycznej z pozosta
łymi formami świadomości społecznej i wzajemność tych stosunków
ukazuje wyraźnie, że rezultaty działalności dziennikarskiej nie łączą
się z jedną tylko formą świadomości społecznej i ideologii politycz
nej, że nie służą tylko jej, nawet jeśli całą swą istotą są z nią złą
czone, ale że przeciwnie — wydatnie i w szerokiej mierze współdzia
łają też w tworzeniu i kształtowaniu również innych form świado
mości społecznej.
Jeśli na pierwsze miejsce w naszych rozważaniach wysunęliśmy
pytanie, o jaką formę świadomości społecznej chodzi w przypadku
zastosowania rezultatów dziennikarskiej pracy twórczej, to nie ozna
cza to, abyśmy się zajmowali wyłącznie problemem formalnym, któ
rego rozwiązanie miałoby nam umożliwić słuszne ustalenie pozycji
publicystyki dziennikarskiej wobec pełnego zestawu form świado
mości społecznej. Chodzi tu mianowicie o to, że odpowiedź na to py
tanie wiąże się ściśle z całym charakterem pracy dziennikarskiej
i środków masowego przekazu. Musimy bowiem uświadamiać sobie
nieustannie, że poszczególne formy świadomości społecznej, mimo
swego dialektycznego powiązania, różnią się od siebie przede wszyst-
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kim przedmiotem, którego odbicie tworzy treść świadomości społecz
nej, dalej — formą tego odbicia, społecznym podkładem swego po
wstania, odrębnością swego dotychczasowego rozwoju i wreszcie —
w stopniu nienajmniejszym — również rolą przypadającą im w spo
łeczeństwie.
W ten sposób od pytania, do której formy świadomości społecznej
należą rezultaty twórczej pracy dziennikarskiej, dochodzimy logicz
nie do podstawowego problemu, to znaczy do tego, co stanowi treść
twórczej pracy dziennikarskiej i czym są środki masowego przekazu.
Z naszych dotychczasowych rozważań o pozycji, jaką zajmuje dzia
łalność dziennikarska w stosunku do świadomości społecznej i na
czym polega społeczne posłannictwo środków masowego przekazu
wynika jasno, że publicystyka dziennikarska jest realizacją odbicia
pewnego rodzaju obiektywnej rzeczywistości, że przede wszystkim
utrwala obraz rozwoju społecznego i że środki masowego przekazu,
które realizują ten obraz, spełniają ważną rolę instrumentu umożli
wiającego poznawanie tego rodzaju rzeczywistości.
P r z y tej okazji, zanim zaczniemy przynajmniej pokrótce zajmować
się pytaniem o jaką obiektywną rzeczywistość chodzi w przypadku
informacji przekazywanej przez gazety, czasopisma i publicystyczną
część programu radiowego i telewizyjnego, warto zwrócić uwagę na
to, że wszelkie nasze poznanie jest uwarunkowane społecznie, że nie
chodzi tu i nie może chodzić o samo poznanie izolowanej jednostki
ludzkiej, lecz zawsze o proces poznawczy jednostki żyjącej w społe
czeństwie i za pośrednictwem społeczeństwa.
Rozwijając tę problematykę, powołuje się autor na Marksa, akcentując, że
poznanie jest wynikiem praktyki społecznej; V. Klimeś przytacza także Wicnera: „Przewaga (człowieka) nad resztą przyrody polega na tym, że ma on
fizjologiczne, a więc i intelektualne sposoby dostosowywania się do drastycz
nych nawet zmian środowiska, w którym żyje. Gatunek ludzki jest silny tylko
o tyle, o ile wykorzystuje swe wrodzone zdolności przystosowywania Elą
i uczenia...".")
W dalszym ciągu — w oparciu o cytaty z Lenina, a także czeskiego filozofa
Karela Kosika — podkreśla autor dynamiczny i procesualny charakter pozna
nia („Poznanie jest to wieczne, nieskończone przybliżanie sie myślenia do przed
miotu. Odbicie przyrody w myśli człowieka należy rozumieć nie ,w sposób mar
twy', nie .abstrakcyjnie', nie bez ruchu, nie BEZ SPRZECZNOŚCI, ale w wiecz
nym PROCESIE ruchu, powstawania sprzeczności i rozwiązywania i c h " ) ;
dalej — jedność i niepodzielność poznania, co nie wyklucza wielorakości form
i sposobów poznania, które są wynikiem wielokształtności samej rzeczywistości,
a także — co autor szczególnie mocno akcentuje — aktywności podmiotu pozna
jącego. Poznanie jako „sposób przyswajania sobie świata ma wyraźnie aktywny
charakter, ponieważ świadomość ludzka posiada wyraźnie podwójny charakter,
będąc ,odbiciem' a zarazem ,projektem', działalnością polegającą na rejestro
waniu i konstruowaniu, odnotowywaniu i planowaniu, odzwierciedlaniu i przej
mowaniu, czynnością zarazem receptywną i aktywną"/ 1 )
3
4
a

3*

) N. W i e n e r : Cybernetyka i społeczeństwo. Warszawa 1960 s. 62.
) W. I. L e n i n : Zeszyty filozoficzne. W a r s z a w a 1956 s. 168.
) K. K o s i k : D i a l e k t i k a k o n k r e t n i h o . P r a h a 1966 s. 13.
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Od tych wywodów autor przechodzi do problemów związanych bliżej z wła
ściwą problematyką artykułu:

W związku z tym warto zwrócić uwagę na poglądy pewnych współ
czesnych filozofów marksistowskich, którzy konsekwentnie wycho
dząc z jedności ludzkiego poznania, zaczynają osiągać zarysy twór
czego rozwiązania niezwykle palącego i tak często dyskutowanego
stosunku między poznaniem pojęciowym a tzw. poznaniem arty
stycznym, określanym jako poznanie obrazowe, polegające nie na
rozumieniu rzeczy, lecz na tzw. typowym wyobrażeniu, różniącym
się rzekomo pod względem jakościowym od pojęcia.
Koncepcja ta, wychodząca ze specyfiki tzw. poznania artystycz
nego, jest w istocie koncepcją dualistyczną. Według niej pojęcie jest
abstrakcyjne, zmierza rzekomo do uogólnienia i wyraża ustalenie
poznawcze w czysto racjonalnym sensie. „Typowe wyobrażenie" —
właściwe artystycznemu poznaniu — jest rzekomo w przeciwień
stwie do tamtego konkretne, zmierza do indywidualizacji i podkre
ślenia uczuciowej strony, a przez to — według tych poglądów —
stara się wywołać nie tylko zrozumienie, ale i przeżycie.
Marksistowska teoria poznania wychodzi z podstawowej tezy, że
istnieje tylko jedno, niepodzielne przez nic poznanie. W obliczu tego
stanowiska filozoficznego należy stwierdzić, że w wypadku podkre
ślania odmienności tzw. poznania artystycznego od poznania pojęcio
wego chodzi o nieporozumienie spowodowane tym, że teoria sztuki
używa pojęcia „poznanie" w innym sensie niż filozofia, a zwłaszcza
jej specyficzna część — gnoseologia, czyli nauka o poznaniu.
Chodzi z grubsza biorąc o to, że przy zgodnym przestrzeganiu za
sady, iż poznanie jest subiektywnym odbiciem obiektywnej rzeczy
wistości, drogi gnoseologii i teorii sztuki później się rozchodzą. Teoria
sztuki bowiem podkreślała do niedawna, że poznanie pojęciowe sta
nowi rzekomo tylko odbicie zewnętrznej rzeczywistości, podczas gdy
sztuka odzwierciedla ponoć również „wewnętrzną" rzeczywistość
artysty. W ten sposób poznanie artystyczne obejmuje rzekomo nie
tylko przedmiot poznania, ale i sam podmiot artysty. Nieporozumie
nie, a w pewnej mierze także pomyłka teoretyków sztuki polega na
tym, że każde poznanie obejmuje w sobie również element subiek
tywny. Ten subiektywny element, jakkolwiek ważny w procesie
poznania jako całości, nie oznacza jednak woluntaryzmu i subiekty
wizmu. Oznacza po prostu fakt, że w wypadku tzw. „poznania arty
stycznego" chodzi nie o i n n e poznanie, niż poznanie pojęciowe,
lecz o to, że „sztuka dodaje coś do właściwego poznania, poszerza je
i pogłębia o element uczuciowy".6)
Problematykę specyfiki poznania artystycznego rozwija autor w oparciu o cy
taty z dzieł słowackiego filozofa i estetyka Miroelava Kusego, dochodząc do na
stępującej konkluzji:

Chodzi więc nie o dwa r o d z a j e poznania, lecz o „poznanie
p l u s uczucie, to jest o połączenie dwóch różnorodnych czynni6

) M. K u s y : Marxistickâ teoria poznania. Bratislava 1962 s. 144.
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ków". 7 ) Oczywiście stopień, jaki reprezentują w samym p r o c e s i e
poznawczym oba czynniki — poznanie pojęciowe i uczucie — może
być różny. W samym procesie poznania bierze wprawdzie udział
przede wszystkim intelekt podmiotu, nie można jednak wykluc/yć
także jego uczucia. Z p u n k t u widzenia poznania pojęciowego można
wprawdzie sprecyzować, zrozumieć i dojść do wniosku, co to jest
np. groza, stan czy uczucie grozy, bez tego aby poznający podmiot,
w oparciu o dokładne metody psychologii, sam odczuł ten stan, który
jest przedmiotem jego badań. W wypadku sztuki sytuacja jest inna.
Tam chodzi o to, aby wywołać w konsumencie dzieła artystycznego
takie emocje, żeby on sam odczuł stan grozy. Poprzez to stwierdzenie
przechodzimy od samego procesu poznania do problemów tworzenia
powtórnej realizacji, powtórnie zmaterializowanego modelu pozna
nia, który w tej formie nadawałby się do przekazania dalszym pod
miotom poznającym.
Do tej pory mówiliśmy tutaj o poznaniu jako o odbiciu obiektyw
nej rzeczywistości w poznającym podmiocie. Aby uniknąć jakich
kolwiek nieporozumień należy do tego koniecznie dodać, że k a ż ; e
takie odbicie świata zewnętrznego dokonuje się w ludzkim roózeu,
a więc jest oczywiście niematerialne i postrzegalne jedynie dla sa
mego poznającego indywiduum. Aby to niematerialne odbicie obiek
tywnej rzeczywistości, stworzone w podmiocie, mogło być przeka
zane, musi być znowu zmaterializowane, musi się stać n o w ą
o b i e k t y w n ą r z e c z y w i s t o ś c i ą , zdolną do tego, aby mogły
ją sobie przyswajać także inne jednostki ludzkie.
Ta właśnie materializacja niematerialnego odbicia obiektywnej
rzeczywistości, stworzonego w mózgu poznającego podmiotu, która
sama w sobie jest bezwarunkowym założeniem jakiejkolwiek łączno
ści komunikacyjnej pomiędzy ludźmi, stawia nas w stosunku do
środków masowego przekazu wobec kilku doniosłych problemów.
Pierwszy z nich dotyczy najistotniejszego nosiciela przekazu reali
zowanego przez środki masowego komunikowania.
P u n k t e m wyjścia dla naszych rozważań stanie się to, że kształto
wanie nowej obiektywnej rzeczywistości, która sama w sobie jest
materializacją niematerialnego odbicia realnego świata, wymaga
w sposób konieczny wykorzystania — mówiąc obrazowo — jakiegoś
budulca, potrzebnego dla uformowania nowej obiektywnej rzeczywi
stości. Tym rzeczywistym środkom, którymi posłużono się przy two
rzeniu nowej, obiektywnej rzeczywistości, muszą następnie koniecz
nie odpowiadać także metody, które przy t y m znalazły zastosowanie.
Dla pracy dziennikarskiej jest charakterystyczne, że przy m a t e 
rializacji treści odbicia obiektywnej rzeczywistości, która jest pod
stawą wypowiedzi przekazywanej przez środki masowego przekazu,
używa się jako zasadniczego tworzywa — języka.
Prawdziwości tego twierdzenia — że w środkach masowego prze
kazu najistotniejszym nosicielem wypowiedzi jest słowo — nie pod
waża w niczym fakt, że w określonych wypadkach tekst pisany lub
mówiony bywa dopełniany obrazem lub dźwiękiem o charakterze
7

) Ibidem.
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pozajęzykowym. Zachowuje ono swą ważność nawet wtedy, gdy takie
obrazowe uzupełnienie — np. w czasopismach ilustrowanych, w re
portażu filmowym i w telewizji — nabiera ilościowo przew7agi nad
słowną częścią wypowiedzi. Także w tym wypadku język zachowuje
prymarny charakter podstawowego nosiciela przekazu, bez którego
trudno sobie nawet wyobrazić istnienie wypowiedzi w tych rodzajach
środków masowego przekazu. Część obrazowa tych wypowiedzi sama
w sobie, nawet przy bezspornej i oczywistej przewadze ilościowej,
bez komentarza słownego zostałaby albo zupełnie niezrozumiała,
albo bardzo trudna do rozszyfrowania.
Ten właśnie prosty fakt, że słowo — pisane lub mówione — jest
podstawowym tworzywem środków masowego przekazu w powtórnej
materializacji odbicia obiektywnej rzeczywistości, a więc także naj
istotniejszym nosicielem ich wypowiedzi — oznacza, że dziennikar
stwo jako samodzielna czynność twórcza stanowi część literatury.
Z całego charakteru dziennikarstwa wynika dalej, że obok literatury
pięknej i naukowej tworzy specjalną gałąź pisemnictwa.
Stwierdzenia te pociągają za sobą konieczność określenia, na czym
polega specyficzność tej gałęzi literatury, którą nazywamy dzienni
karstwem.
Gazety i czasopisma — a dziś także publicystyczna część programu
radiowego i telewizyjnego — jako wynik nowej materializacji odbi
cia obiektywnej rzeczywistości, przede wszystkim przy pomocy środ
ków językowych, stanowią wynik nieprzerwanego i nieustannego
wysiłku ciągłego kształtowania specyficznego rodzaju modelu pozna
nia życia publicznego współczesnego społeczeństwa.
Charakterystyczne dla treściowego aspektu tego modelu jest to, że
chodzi zawsze o odmalowywanie odbicia wielce aktualnego ruchu
społecznego, o uchwycenie współczesnych sprzeczności między przy
rodą a społeczeństwem, między społecznym bytem a świadomością,
a dalej — sprzeczności wewnątrz społeczeństwa, przede wszystkim
między klasami, grupami społecznymi, a na koniec także między jed
nostką a społeczeństwem.
Omawiając tę problematykę, powołuje się autor na następującą literaturę,
traktującą o przedmiocie: K. Dlouhy: К niektórym otâzkâm predmetu novinovedy. Novinâfsky Sbornik 1964 nr 4; W. Walther: Żurnalistika jako obraz doby.
Novinâfsky Sbornik 1964 nr 4; Otto Groth: Die unerkannte Kulturmacht. Ber
lin 1960; Gerhard Maletzke: Grundbegriffe der Massenkomunikation. München
1964.

Nacisk położony jest tu na aktualność zdarzeń w obiektywnej rze
czywistości, chociaż jest jasne, że aktualność jako obiektywny sto
sunek istnieje realnie tylko dla podmiotu, który poznaje i jest aktyw
ny. Stąd oczywiście samo pojęcie aktualności określimy jako stosu
nek do tego, co jest współczesne, albo co od współczesności zależne.
Właśnie tak pojęta aktualność, jako stosunek między społeczeństwem
a zdarzeniami, między społecznym rozumieniem człowieka a przy
rodą, jest tym czynnikiem, który narzuca dziennikarstwu jego spe
cyficzny charakter i zmusza je do tego, aby tworzyło własne metody
poznawcze i własne środki komunikowania osiągniętych wniosków.
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Aktualność jest tak charakterystyczna dla środków masowego prze
kazu, że Lenin nie wahał się napisać, iż „monotonia i zapóźnienie nie
dają się pogodzić z rolą prasy".8) Należy przy tym uważać, aby nie
mieszać pojęcia aktualności z pojęciem nowości. Sam stosunek aktu
alności reprezentuje wysoce zintegrowany system wzajemnych za
leżności, w którym poszczególne części są wzajemnie powiązane, przy
czym nie każde jak najszybsze przekazanie najświeższych wiado
mości o nowym wydarzeniu czy rzeczywistości tworzy rzeczywistą
aktualność wypowiedzi. Nawet to, co jest zupełnie nowe, może być
i pozostać bez określonej relacji do społecznych potrzeb w ich współ
czesnym kształcie, albo może się dostać na margines teraźniejszych
zainteresowań jednostki ludzkiej, żyjącej w konkretnych warunkach
społecznych. I przeciwnie — to, co nie jest nowe, może w określonych
okolicznościach, wobec sytuacji społecznej i społecznej potrzeby, uzy
skać bardzo wyraźne znamiona aktualności. Wypływa stąd wniosek,
że chodzi tu o potrzebę społeczną w relacji do współczesności, która
określa aktualność modelu poznania... To właśnie potrzeba społeczna
prowadzi je ku temu, aby starały się uchwycić w krótkich odcinkach
czasu konkretne zjawiska w ich najnowszym ruchu. Niejednokrotnie
są nawet zmuszone zobrazować procesy jeszcze niezakończone, ba —
czasem nawet antycypować określony odcinek przyszłego rozwoju,
aby w ten sposób móc rzeczywiście zawczasu — a więc także sku
tecznie — pomagać rozwiązywać palące, a nierzadko nie mogące ulec
zwłoce problemy współczesnego społeczeństwa.
Gazety i czasopisma, tak samo jak i publicystyczna część programu
radiowego i telewizyjnego, przynoszą więc swoim czytelnikom, słu
chaczom i widzom szeroki obraz współczesnego świata i współcze
snego życia, ukierunkowany przede wszystkim na zobrazowanie naj
aktualniejszej działalności człowieka. Jest faktem bezspornym, że te
oto wyniki pracy dziennikarskiej z najwyższą szybkością zaznaja
miają najszersze warstwy z najświeższymi, a w znacznej mierze
dotąd nieznanymi informacjami o współczesnych wydarzeniach i te
w takim wyborze, który już sam w sobie podkreśla ważność odnoto
wywanych faktów.
Ale także ta najwyższa szybkość w tworzeniu i przekazywaniu
tego oto modelu poznania najnowszej rzeczywistości społecznej nie
może uchronić od tego, żeby nawet najświeższa informacja nie miałe
w sobie już rysów czasu przeszłego. W każdej sekundzie, w każdym
ułamku sekundy teraźniejszość przemienia się w przeszłość, ponie
waż nigdy nie można zatrzymać czasu. W ten sposób nawet środki
masowego przekazu, mimo wszelkiego postępu technicznego, stają się
dziełem historycznym, chociaż w możliwie najkrótszym czasie przy
noszą obraz całkiem współczesnego świata. Stają się czymś bardzo
podobnym do historii współczesnej, od której jednak jako od dyscy
pliny naukowej różnią się z jednej strony swoją bezpośrednią aktual
nością, odnotowywaniem i interpretacją procesów dotąd niezakończonych, a czasem nawet zaledwie poczętych czy tylko pomyślanych,
8
) W. I. L e n i n : Do redakcji gazety Newskaja
szawa 1957 s. 21.
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z drugiej strony swą wolą oddziaływania wprost i bezpośrednio na
sam proces historyczny, który się w nich odbija.
Świadomość tej zależności między dziennikarstwem a historią
współczesną pojawiła się wśród uważnych obserwatorów bardzo
wcześnie i trzeba dodać, że wśród postępowych dziennikarzy nigdy
nie zaniknęła. Z historii naszego, czeskiego dziennikarstwa mogli
byśmy tutaj cytować np. już Vâclava Mateja Krameriusa, który
w artykule wstępnym pierwszego n u m e r u swej gazety
Krameriovy
cisafsko-krâlovské
postovské noviny, 1 czerwca 1789 roku przyrów
nywał gazety do kronik i letopisów łącznie z tym, że przypisywał
im podobną rolę jako magistra vitae; podobnie jak dzieła historyczne
miały też służyć wychowaniu ludu.
Bardzo wyraźnie uwidacznia się ta koncepcja w artykule Lenina,
wydrukowanym w czasie pełnej ofensywy rewolucji 31 (18) stycznia
1905, w bolszewickim organie Wpieriod, gdzie w tej niespokojnej do
bie zajmował się między innymi także rolą bolszewickiego dzienni
karza w czasie rewolucji. Napisał tam dosłownie: „Musimy spełniać
stały obowiązek publicystów — pisać historię współczesności i starać
się pisać ją tak, żeby nasz opis życia niósł możliwie najwydatniejszą
pomoc bezpośrednim uczestnikom ruchu i bohaterom — proletariu
szom, tam, na miejscu akcji — pisać tak, by przyczyniać się do roz
szerzania ruchu, do świadomego wyboru środków, sposobów i metod
walki, które przy najmniejszym nakładzie sił dadzą największe i n a j 
bardziej trwałe rezultaty". 9 )
Ta koncepcja dziennikarstwa jako twórczej działalności ściśle
związanej z historiografią ma głęboko racjonalne jądro. Wynika
z prostej rzeczywistości, że dziennikarstwo, podobnie jak historio
grafia, nigdy nie ogranicza się, a nawet nie może się ograniczyć, do
samego odnotowywania faktów, że obowiązkiem obu tych dziedzin
jest także ich interpretacja.
W związku z t y m należy przypomnieć, że historyczne poznanie jest
w swej istocie egzystencjalnie złączone z całym istnieniem człowieka
jako świadomie działającego stworzenia i że bez tego poznania nie
istniałby rozwój ludzkości, że żadna działalność człowieka nie byłaby
bez niego możliwa, a t y m bardziej jakakolwiek społeczna aktywność
człowieka. Właśnie to historyczne poznanie pozwala nam odrzucić
brzemię przeszłości, wyzwolić się z jej niewoli i świadomie kierować
się ku przyszłości. Nie możemy bowiem zapominać, że „świadomość
człowieka nie tylko odbija świat obiektywny, ale go też tworzy", 1 0 )
a więc — „rzeczywistość człowieka jest rzeczywistością społecznego
przekształcania (zmieniania, transformacji) istniejącej przyrody
i tworzenia swojej własnej, obiektywnej i subiektywnej społeczno-ludzkiej rzeczywistości", 11 ) co możliwe jest oczywiście tylko przy
założeniu świadomości ciągłości tego procesu nieustannej transfor
macji. W związku z t y m pozostaje fakt, że „człowiek od chwili, gdy
zaczął sobie uświadamiać swoje historyczne kontinuum — gdy rze9

) W. I. L e n i n :

10
)
n

Dni r e w o l u c j i . Dzieła t. 8. W a r s z a w a 1955 s. 92.

W. I. L e n i n : Zeszyty filozoficzne. Warszawa 1956 s. 184.
) J. P e ś e k: Poraha spolećenske skutećnosti a problemy jejiho poznani.
W: Historicky materialismus. Praha 1965 s. 71.
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czywiście poznał, czym jest, czemu i w jaki sposób znajduje się
w danej sytuacji — osiągnął wolność sądu tego dziedzictwa, przy
jęcia go lub odrzucenia, a w t y m właśnie wypadku ukierunkował
swą działalność ku przekształceniu danej sytuacji". 12 )
Jeśli stwierdzenie to jest aktualne dla historii w ogóle, t y m bar
dziej odnosi się do historii najnowszej, a zwłaszcza do historii współ
czesności. Faktyczne problemy aktualne, które człowiek musi roz
wiązywać współcześnie pod kątem przyszłości, są niezwykle ściśle
związane z ostatnimi epokami rozwoju społeczeństwa, z t y m rozwo
jem, który znajduje bezpośrednie ujście w teraźniejszości. Znajomość
najnowszego historycznego rozwoju, a zwłaszcza poznawanie zdarzeń
i rzeczywistości współczesnej, znajomość tego, co odegrało się w hi
storii najnowszej i współczesnej, ma dla człowieka, jako dla stwo
rzenia społecznego, zupełnie nadzwyczajne i podstawowe znaczenie...
Chociaż w zasadzie proces rozwoju historycznego jest określony
przez stan środków produkcji i stosunków produkcyjnych, nie mo
żemy jednak tej zasadniczej tezy materializmu historycznego rozu
mieć fałszywie jako niedialektycznej i w zasadzie metafizycznej kon
cepcji historii o wyraźnie deterministycznym charakterze, gdzie
przyszłość jest z góry określona w tym co ogólne i podstawowe, czym
w t y m fałszującym pojęciu byłby sam tylko rozwój bazy ekonomicz
nej. Taki oto metafizyczny determinizm byłby w istocie rzeczy za
przeczeniem rzeczywistości, że człowiek sam jest najistotniejszym
twórcą historii... Nie możemy zapominać o tym, że „ludzie tworzą
własną historię, bez względu na jej wynik, w ten sposób, że każdy
dąży do własnych, świadomie zamierzonych celów, a historia stanowi
właśnie wypadkową tych wielu dążeń działających w rozmaitych
kierunkach oraz ich wielorakiego oddziaływania na świat zewnętrz
ny". 13 ) I chociaż ,,ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą
jej dowolnie, nie w wybranych przez siebie okolicznościach, lecz
w takich, jakie już zastali, w okolicznościach danych i przekaza
nych", 14 ) to jednak ma tu wpływ i to, czego chce wiele jednostek.
Problem człowieka jako produktu i twórcy historii równocześnie, rozwija
autor dalszymi cytatami z Marksa, Engelsa, Lenina oraz Kosika. Powracając
do problematyki środków masowego przekazu stwierdza:
Z tego wszystkiego wynika nadzwyczajna doniosłość środków ma
sowego przekazu w społeczeństwie nowoczesnym. Przynosząc n a j 
świeższe informacje dotyczące życia publicznego współczesnych mas
ludzkich, umożliwiają nowoczesnemu społeczeństwu homeostaz je (tj.
proces aktywnej obrony) przeciw narastającej entropii, przejawia
jącej się w stosunkach społecznych na skutek wzrastającego skom
plikowania, które samo w sobie jest dziecięciem nieustannego po
większania się ich zasięgu. Proces aktywnego przeciwdziałania jed
nostki ludzkiej możliwości zwiększania się entropii, to dążenie do
12
) H.-J. M a r ou: Comment comprendre le métier d'historien. W: L'Histoire
et 13ses méthodes. Paris 1961 s. 1478.
) F. E n g e l s : Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemiec
kiej.
W: K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła wybrane t. 2. Warszawa 1949 s. 372/373.
14
) K. M a r k s : Osiemnasty brumaire'a Ludwik Bonaparte. W. K. M a r k s ,
F. E n g e l s : Dzieła t. 8. Warszawa 1964 s. 125.
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stawiania oporu groźbie zniszczenia i rozkładu, którą płodzi nara
stający chaos w dziedzinie stosunków społecznych, ta aktywna obro
na, jaka znajduje swój wyraz w stopniowym opanowywaniu i świa
domym kierowaniu społeczeństwem, bezsprzecznie wymaga dosta
tecznej i na czas dostarczonej informacji o rzeczywistym stanie, która
umożliwiłaby ludziom ukierunkowanie swego działania według uzy
skanych danych, obejmujących konkretne zjawiska w ich najnow
szym ruchu.
We fragmencie tym powołuje się autor na dzieło R. Wienera: Cybernetyka
i społeczeństwo oraz pracę J. Zemana: Poznani a informace. Prana 1962.

Prasa periodyczna i publicystyczna część programu telewizyjnego
i radiowego tworzą więc bardzo skuteczny środek kierowania społe
czeństwem. Ich wartość jest tym większa, ponieważ obok udzielania
informacji niezbędnych do życia w nowoczesnym społeczeństwie,
mają one także szczególny charakter bardzo czułego sprzężenia
zwrotnego, gdyż właśnie środki masowego przekazu są równocześnie
trybuną poglądów na współczesny stan społeczeństwa, wyrazem ży
czeń i postulatów swych użytkowników, zwierciadłem ich życia i in
strumentem krytyki społecznej.
W ten sposób dochodzimy do następnej charakterystycznej cechy
pracy dziennikarskiej. Przy tworzeniu środków masowego przekazu
nigdy nie mamy do czynienia z pasywnym poznawaniem obiektyw
nej rzeczywistości i z samym tylko kształtowaniem takiego modelu
współczesnego życia i świata, ograniczającego się do roli jakiegoś
kompasu, którym mogłaby kierować się jednostka ludzka stykając
się z życiem społecznym. Środkom masowego przekazu idzie o coś
więcej. Starają się publicznie i z wytyczonymi celami wpływać na
poglądy ludzi i w ten sposób współtworzyć opinię publiczną... W ten
sposób środki masowego przekazu stają się czynnikiem mocno od
działującym na życie publiczne, współtworzącym współczesne spo
łeczeństwo i jego życie. Ich społeczną doniosłość należy upatrywać
przede wszystkim w tym, że szerzą myśli i idee, że rozszerzają po
glądy i sądy opierające się przede wszystkim o informacje, które
tworzą podstawę treści ich wypowiedzi. W ten sposób pomagają
w kształtowaniu światopoglądu swych czytelników, słuchaczy i wi
dzów, aby w konsekwencji pozyskać ich dla aktywnego udziału w ży
ciu publicznym, w którym ci użytkownicy prasy periodycznej i pu
blicystycznej części programu radiowego i telewizyjnego zajmowali
by postawę zgodną z koncepcjami reprezentowanymi przez odnośne
organy środków masowego przekazu. I właśnie na tym polega nad
zwyczajna czasem ich rola w przekształcaniu świata i życia ludzkiej
społeczności. (...)
(Przygotował J. Baluch w oparciu o tłumaczenie własne i S. Dęb
skiego)
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O STYLU POLSKIEJ PRASY SPORTOWEJ
Cechy
stylistyczno-językowe
wypowiedzi
sportowych
w prasie stanowią łatwy cel ataku dla purystów
języko
wych. Tradycyjny, afektowany „styl dziennikarski"
przeżył
do naszych czasów chyba właśnie w dziennikarstwie
spor
towym. Niniejszy artykuł jest próbą charakterystyki
swoi
stych środków językowych, przy czym autor pomija tym
razem ocenę ich poprawności.

Wśród odmian współczesnej polszczyzny literackiej na osobną
uwagę zasługuje sty listy czno-językowa odmiana właściwa wypowie
dziom sportowym w prasie; występująca w licznych codziennych
i periodycznych wydawnictwach odznacza się charakterystycznymi
cechami stylistycznymi. Są one tak szczególne, że zwracają po
wszechną uwagę i z tej przyczyny stanowią ponętny cel dla mniej
lub bardziej uzasadnionych ataków purystów językowych. Z tych
samych także powodów może się stać ta odmiana wdzięcznym przed
miotem zainteresowania językoznawcy.
Jako jeden z rodzajów tekstów prasowych odmianka sportowa
dzieli z nimi wiele cech wspólnych, zarówno dodatnich, jak i ujem
nych pod względem poprawności językowej. Zawiera elementy ży
wego języka potocznego, a także nierzadko struktury właściwe
stylowi artystycznemu. Z uwagi na wysoki stopień osobistego zaan
gażowania sprawozdawców sportowych dziennikarstwo i publicy
styka tej odmianki operuje wyraźnie widoczną warstwą struktur
stylistycznych, które są nośnikami stanów emocjonalnych. Narzuca
jąca się obecność tych językowych znaków uczucia zbliża ją w więk
szym stopniu niż inne gatunki prasowe do rodzaju liryki i żywego
języka niekrępowanej narracji.
Ponieważ sport w ogólności, a zwłaszcza pewne jego dyscypliny,
wymagają częstych kontaktów międzynarodowych, a nawet między-
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kontynentalnych, słownictwo tej odmianki zawiera obok ogólnopol
skiego złoża zapożyczeń dość znaczny dodatkowy zasób aktualnie
i tylko w tej dziedzinie funkcjonujących pożyczek. Ta warstwa leksy
kalna wraz z zapasem rodzimej terminologii sportowej i opartym na
nich bogatym garniturem konstrukcji składniowo-frazeologicznych,
tworzą zespół form o jednoznacznym zastosowaniu. Stanowi to o du
żej odrębności stylistyczno-językowej tekstów i wypowiedzi sporto
wych oraz o tym, że język prasy sportowej nosi wyraźne cechy stylu
środowiskowego.
Jego cechą zewnętrzną ponadto jest ta okoliczność, że niemal bez
wyjątku charakter zjawisk językowych, z którymi mamy tu do czy
nienia, cechuje wszechobecnosc geograficzna, powszechność społeczna
i jednoczesność użycia. Jest to wynikiem gorącego zainteresowania
dziedziną sportu szerokich kręgów społeczeństwa bez względu na
przynależność zawodową, wykształcenie i geografię zamieszkania.
Pamiętając, że przedmiotem naszych rozważań nie jest środowi
skowy język sportowców, ale styl prasowych wypowiedzi na temat
różnych dziedzin sportu, pomijamy tu zagadnienia mody na określone
wzory słowotwórcze w zakresie nazewnictwa, a także całą termino
logię specjalną. Chodzi bowiem o uchwycenie przede wszystkim
tego, co dziennikarz dodaje od siebie do zasobu leksykalnego właści
wego językowi sportowców.
Z pewnością nie da się ukryć, że s ł o w n i c t w o s p o r t o w e
zawiera pokaźny zbiór wyrazów zapożyczonych
z i n n y c h j ę z y k ó w , przede wszystkim zaś z języków zacho
dnioeuropejskich. Ale zasób tych wyrazów w tekstach prasowych nie
ogranicza się do wyspecjalizowanej, oficjalnej terminologii zawodo
wej. W d u ż e j m i e r z e p o w i ę k s z a j ą g o w y r a ź n e
tendencje makaronizatorskie.
Używa się więc w prasie obcych pożyczek terminologicznych mimo
istnienia ich polskich odpowiedników. Porównajmy dla przykładu
wybrane pary wyrazów używanych wymiennie w sprawozdaniach
prasowych:
sprinter
obok biegacz,
gol
,,
bramka,
ciężarowiec,
sztangista
obrońca,
defensor
obrona,
defensywa
pięściarz,
bokser
pięściarstwo,
boks
piłka nożna,
football/futbol
piłkarz,
futbolista
piłkarz wodny,
waterpolista
sędzia,
arbiter
zawodowiec.
profesjonal
Istniejące liczne polskie oboczności w omawianej terminologii do
wodzą, że i w tej dziedzinie można by uniknąć wielu nadużywanych
zapożyczeń. Nie można czym innym, jak snobizmem i pozą wytłu-
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maczyć ciągle jeszcze używanych wyrazów: futbol, gol, sztangi, waterpol itd.
Źródła tych makaronizatorskich skłonności należy doszukiwać się
z jednej strony w zachwianiu poczucia językowego przez międzyna
rodowe kontakty, z drugiej zaś w zbliżeniu stylu sportowego do ży
wego języka potocznego, który zwłaszcza w dzisiejszych czasach nie
stroni od obcych naleciałości.
Podobnie trzeba chyba tłumaczyć częste występowanie wyrazów
zapożyczonych, nie należących do słownictwa sportowego w ścisłym
znaczeniu tego słowa, ale używanych jako określenia (przydawki, do
pełnienia, okoliczniki) terminów sportowych. Np. gra bywa fair lub
faul, to znaczy czysta, uczciwa — lub nieczysta, nieuczciwa; atakuje
się lub gra non stop, to znaczy nieprzerwanie, bez przerwy, ciągle.
Imprezy, mecze, turnieje, zespoły są najczęściej atrakcyjne; dobrą
formę, grę, zwyżkę formy, kondycję przede wszystkim się demon
struje lub prezentuje; sezon, spotkanie, mecz zwykle się inauguruje
lub inicjuje.
Wymienione zapożyczenia, jak widać z przykładów, występują na
prawach szczególnie ulubionych i przez to już zleksykalizowanych
pozycji.
O wiele więcej zapożyczeń wynika z osobistego zamiłowania po
szczególnych redaktorów i autorów. Najprawdopodobniej stanowić
mają element intelektualizacji stylu. Por. np. absencja
defensora,
gospodarze brylują, indolencja strzałowa, bokser lub ring profesjo
nalny, stabilność obrony.
Próby ożywienia tekstu za pomocą wyrazów obcych kończą się
niekiedy wprowadzeniem słów, które mgliście i niejasno kojarzą się
ze znaczeniem wynikającym z kontekstu, пр.: trasy
spreparoumne
zostały wyśmienicie; sprokurowali kilka niebezpiecznych spięć; za
aplikował... macierzystej drużynie 6 bramek.
Makaronizatorskie skłonności języka prasowych wypowiedzi spor
towych są w zakresie słownictwa niewątpliwie jego najciemniejszą
stroną.
W swobodnych i obrazowych reportażach lub notatkach, a nawet
poważniejszych artykułach, można spotkać obfitość leksykalnych
i frazeologicznych elementów języka potocznego, które — być m o 
że — krążą w swobodnych wypowiedziach sportowców, np. : bimbają
sobie z terminów; mistrz podreperował
sobie nieco dorobek; u t r a t a
bramki rozkleiła ich; wykończył go dopiero w 23 rundzie; z celnością
był zupełnie na bakier; może złapie formą.
Na t y m tle dość osobliwie oddziaływają na czytelnika wyrazy
o szczególnie i przesadnie wyszukanej formie, od dawna mające usta
lone w tradycji znaczenie podniosłe, пр.: niewieścia ekipa, dzierżyć
(tytuł mistrza), splendor (przynosić drużynie), ojczysty (boks) itp.
W słownictwie omawianej odmiany prasowej polszczyzny funkcjo
nuje wiele wyrazów zaczerpniętych z innych dziedzin. Szczególnym
powodzeniem cieszy się t e r m i n o l o g i a w o j s k o w a . Spoty
kamy tu: huraganowy atak, decydująca batalia, bombardier,
bom
bardować strzałami, obsadzenie flanki, walczyć na różnych frontach,
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zmusić do kapitulacji, mobilizacja wszystkich sił, zdecydowane na
tarcie, ostre strzelanie, podoficerowie pięściarstwa, snajper ekstra
klasy, szturm, na przedpole, szyki bojowe i obronne, taktyka gry,
weteran trójskoku itp.
To zapożyczanie się w terminologii wojskowej ma swoje uzasad
nienie przede wszsytkim w tym, że większość wyczynów sportowych
zawiera w sobie elementy walki dwu zespołów lub co najmniej dwu
partnerów, a układy walczących zespołów na boiskach (np. mecz
piłki nożnej, hokeja czy koszykówki) przypominają szyki dwu wro
gich armii. Jest tutaj także sporo elementu uczuciowego, którego na
tężenie każe autorom sięgać po terminy wojskowe dla zamanifesto
wania swojej postawy środkami od dawna uznanymi za kategorię
wyższego rzędu.
Innym ważnym źródłem pożyczek leksykalnych jest t e r m i n o 
l o g i a h a n d l o w o - f i n a n s o w a : najpospolitsze są tu wyrazy
konto, remanent i inkasować, funkcjonujące we wszystkich możli
wych związkach, пр.: czekiem bez pokrycia okazała się oficjalna za
powiedź GKKF; odrobić deficyt bramek; inkasować ciosy, bramki,
mieć lub zapisać na swoim koncie sukcesy, błędy, punkty; remanent
spod bramki wykazuje manko, trening procentuje.
Często pojawiające się cudzysłowy zdradzają świadomość styli
stycznego zastosowania tych pożyczek. Wydaje się, że pewne z wy
mienionych wyrazów wprowadzono w celach eufemistycznych;
przynajmniej tak chyba jest z wyrazem inkasować w boksie.
Rzadziej wybiera się t e r m i n o l o g i ę z innych, mało spo
dziewanych tu dziedzin, np. z m u z y k i , t e a t r u i k o l e j n i c 
t w a , np. Międzynarodowym akordem... będzie... oficjalne spotkanie;
Zagłębie obejmuje rolę dyrygenta; Zawodnik ten bardzo dobrze dy
rygował całym zespołem; Przemyska młodzież „mocnym uó.erzenievrC zainaugurowała nowy sezon sportowy; niezrównany reżyser
( = trener); korzystny rozkład jazdy (= plan spotkań).
Tego rodzaju zabiegi, niekiedy oddziaływające na czytelnika hu
morystycznie, dowodzą żywych związków z życiem oraz w dużym
stopniu ubarwiają monotonię terminologiczną wypowiedzi sportowej.
Zapożyczanie dokonywa się również w obrębie własnej termino
logii między poszczególnymi dyscyplinami. Dotyczy to wyrazów
o szczególnie wyrazistej treści, które z uwagi na powszechne użycie
mogą rozszerzyć swój zakres, пр.: Gorzowska Stal znokautowała
Polonię Bydgoszcz; niedzielna kolejka zakończyła I rundą mistrzostw
koszykarek itd.
Najliczniejsze jednak przykłady przesunięć znaczeniowych zna
leźć można w zakresie nazw dyscyplin, zawodników lub skutków
gry. W większości wypadków idzie tu o skrótową konkretyzację nazw
lub emfatyczne ujęcie z pozycji wyższej wartości. Ten ostatni wypa
dek zachodzi w metonimicznym określaniu zdobytych odznaczeń,
np. wyrazów brąz, srebro, złoto — używa się w znaczeniu „medale
brązowe, srebrne i złote".
Bardzo charakterystyczne są skróty nazw kategorii wag zawodni
ków, sprowadzone do nazw zwierząt i oznaczające metonimicznie
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zawodnika danej wagi, np. kogut ( = zawodnik wagi koguciej) albo
mucha ( = zawodnik wagi muszej).
We wszystkich przykładach tego t y p u mamy do czynienia z dąż
nością do ekonomicznego i zarazem bardziej ekspresywnego skrótu.
W wielu wypadkach nazwy ujęte w cudzysłów świadczą o rozumie
niu umowności, a może nieraz żartobliwości terminów.
Największą grupę nazw metonimicznych spotkać można w zakresie
terminologii dotyczącej wyczynów i dyscyplin. Polega ona na kon
kretyzacji abstrakcyjnych nazw przez wprowadzanie na ich miejsce
nazw narzędzi i sprzętu, mających istotne znaczenie przy uprawianiu
danej dyscypliny. W następstwie tego przesunięcia mówi się i pisze:
dysk
tyczka
piłka
oszczep
kosz
kajaki

w znaczeniu rzut dyskiem
skok o tyczce.
11
11
piłkarstwo
ii
ii
oszczepnictwo
ii
ii
koszykówka
i»
ii
kajakarstwo
ii
ii

Oto kilka przykładów użycia takich metonimicznych nazw: Polski
floret jest potęgą na świecie. Krakowska piłka na dobrej drodze do
dalszej świetności. Nie możemy się spodziewać medali w tyczce. Pol
ski żużel należy do czołówki światowej.
Znaleźć można także metonimiczną identyfikację nazwy sprzętu
z zawodnikiem, np. polskie florety rdzewieją w domu; na kortach
wrocławskich spotkają się tym razem najlepsze rakiety kraju.
Szczytowym „osiągnięciem" w omawianym zakresie jest sformuło
wanie: złote dziewczęta szykują się do rewanżu za Olimpiadę w To
kio, gdzie przymiotnik złote oznacza odznaczone złotymi medalami.
Miarą wielkiego zaangażowania emocjonalnego w rozpatrywanych
tekstach jest duża ilość przesadnych wyrazów lub całych konstrukcji
syntaktycznych i frazeologicznych, w których wyraża się duża gama
uczuć sportowców od podziwu przez rozczarowanie do postawy estetyzującej. Temu celowi służą odpowiednie rzeczowniki: dramat (spor
towy), gigant (tabeli ligowej), król (maratonu), potęga (wioślarska),
profesor (teorii i praktyki obrony piłkarskiej), świątynia ( = b r a m 
ka), tragedia (na boisku), triumf (olimpijski).
Podobną funkcję pełnią często aprobujące lub wartościujące ujem
nie epitety: atomowy
(tenis), cudowny
(pięściarz),
fenomenalna
(skoczność), porywająca (walka), pyszny (wolej), sensacyjne (zwycię
stwo), wyśmienity
(boks); katastrofalna (klęska), kolosalne (szczęście
bramkarza), nędzny (poziom meczu), archaiczny (futbol).
Związki frazeologiczne o mniej lub bardziej ustalonej łączliwości,
lecz o tradycyjnej wartości emocjonalnej znajdują tutaj podobne
zastosowanie. Np.: bokser o lwim sercu, mąż opatrznościowy
wał
brzyskiego piłkarstwa, droga do mistrzowskiego
tronu, dopingiem za
grzewać do boju, doprowadzić drużynę na szczyty, strącić ją z pie
destału, drużynie widmo porażki zajrzało w oczy.
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Język odmianki sportowej jest osobliwym zjawiskiem wśród ro
dzajów prozy polskiej prasy. Zawiera on w sobie pełny garnitur cech
charakterystycznych dla stylu środowiskowego, które odzwierciedlają
się przede wszystkim w słownictwie i frazeologii.
Z uwagi na szczególne zainteresowanie osobiste autorów z wyraź
nymi elementami kultu dla bohaterów sportu i ich wyczynów,
w omawianym stylu w sposób oczywisty uzewnętrznia się postawa
emocjonalna, znajdująca wyraz w stylistycznej hiperbolizacji tekstu.
Czynnik emocjonalny jako wybitne źródło koncepcji tekstu wielo
krotnie przygłusza intelektualną kontrolę tekstów, powodując auto
matyzację frazeologiczną i semantyczną, wykolejenia idiomatyczne
i gramatyczne oraz naganną ilościowo i jakościowo warstwę makaro
nizmów.
A wszakże mimo te niedostatki, płynące ze zbyt spontanicznych
odruchów, styl ten cechuje wielka żywość oraz liryczna swoboda
w rejestracji faktów i oglądzie środowiskowej rzeczywistości.
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PROBLEM ISTOTNY:
WYDANIA SOBOTNIO-NIEDZIELNE
21 maja 1968 redakcja Zeszytów Prasoznawczych
zorganizowała zebranie
dyskusyjne na temat wydań sobotnio-niedzielnych gazet partyjnych. Podstawę
dyskusji stanowiły publikacje: T. Kupisa — o rozprowadzaniu dzienników par
tyjnych na tle kolportażu innych pism (Zeszyty Prasoznawcze 1966 nr 4) oraz
P. Dubiela, E. Kamińskiego i A. Magdonia — o cechach i rodzajach magazynów
(Zeszyty 1967 nr 4) — i tychże autorów — omówienie analizy zawartości pięciu
wybranych organów PZPR (Zeszyty 1968 nr 1).
Celem spotkania była wymiana poglądów na przedstawione w publikacjach
wyniki oraz podjęcie próby wspólnego nakreślenia dalszego prawidłowego roz
woju nowego, aczkolwiek w pełni jeszcze nie ukształtowanego zjawiska na
naszym rynku prasowym, jakim są właśnie wydania sobotnio-niedzielne. Waga
przywiązywana powszechnie do tego zjawiska jest oczywista: co tydzień edycje
te osiągają kilka, być nawet może kilkanaście milionów czytelników.
We wprowadzeniu do dyskusji autorzy analizy zawartości wyrazili przekona
nie, że mimo upływu czasu uzyskany materiał empiryczny nie stracił aktualno
ści, ponieważ: 1) ograniczono się we wnioskowaniu do przyjmowania za pod
stawę jedynie wielkich odsetków powierzchni analizowanych gazet, a jak wy
kazuje praktyka badawcza — nasze pisma, zresztą bardzo słusznie, unikają
zmian nagłych, przekształcających radykalnie oblicze i charakter gazety;
2) przeprowadzony na wybranych egzemplarzach z połowy 1967 roku sondaż
zawartości Trybuny Robotniczej i Głosu Olsztyńskiego wykazał konsekwentne
profilowanie Magazynu Trybuny Robotniczej w obranym kierunku i potwier
dził ogólne tendencje w olsztyńskim Archipelagu, który jedynie słusznie został
bardziej nasycony materiałami politycznymi. Skoro więc po upływie półtora
roku od rozpoczęcia badań w 1965 r. nie było generalnych zmian — można przy
jąć, że nie było ich także po upływie dalszego roku; 3) analiza zawartości nie
miała wykazać występowania określonych wątków tematycznych czy innych
elementów, dyktowanych bieżącymi wydarzeniami lub potrzebami. Analiza
miała charakter modelowy, określała zbliżanie się lub oddalanie w stosunku do
pewnych klasycznych typów gazety.
Jeżeli więc nawet zmieniły się proporcje poszczególnych struktur występują
cych w analizie — to najprawdopodobniej nie w takim stopniu, który by zawa4 — Zeszyty Prasoznawcze

50

DYSKUSJA

żył na zmianie podstawowych wyników, a co za tym idzie — głównych wnio
sków.
Przypominając najważniejsze wyniki analizy wskazano, iż nasze wydania
sobotnio-niedzielne nie są magazynami. To podstawowe stwierdzenie odnie
siono porównawczo do zawartości badanych pism z dni powszednich. Postawiono
tezę, że w dniach tzw. „powszednich" zasadnicze proporcje tematyczno-formalne
są dziełem konieczności, dyktującej zamieszczanie określonej porcji bieżącej
informacji krajowej i zagranicznej, następnie — informacji lokalnej, wreszcie
pewnej ilości publicystyki narzucanej naciskiem wydarzeń. Dopiero w sobotę
redakcje mają możność swobodniejszego dysponowania dodatkową powierzchnią.
Stąd przyjęto wniosek, że modele wydań sobotnio-niedzielnych pięciu badanych
pism i różnice między nimi są wynikiem swobodnego wyboru koncepcji przez
redakcje. Za wyjątkiem organu gdańskiego, wszystkie badane gazety chcą dać
na sobotę-niedzielę coś odmiennego od edycji „powszedniej" — przede wszyst
kim więcej publicystyki (głównie kulturalnej) i materiałów służących odpręże
niu. Natomiast mniejszą wagę przywiązują do materiałów typowych dla zachod
nich magazynów i gazet niedzielnych, a mianowicie do porad praktycznych, ko
mentarzy politycznych, materiałów związanych bezpośrednio z wypoczynkiem
i czasem wolnym.
Powierzchnia naszych wydań sobotnio-niedzielnych — nawet kilkunastostronicowa — nie daje zresztą, w przekonaniu autorów analizy, możliwości redago
wania klasycznego magazynu czy klasycznej gazety niedzielnej (tzn. magazynu
wzbogaconego pełną bieżącą informacją). Dlatego też jako słuszne uznano po
szukiwania, zmierzające do wykształcenia odrębnego typu. Wysunięto tu tezę,
że im bardziej te poszukiwania są konsekwentne, tym większe jest zaintereso
wanie czytelników ową zwiększoną, „bogatszą" edycją. Sam kierunek wzboga
cania zawartości nie wydaje się być — w świetle analizy — decydujący. Świad
czy o tym przykład rozwoju nakładowego Trybuny Robotniczej np. z Głosem
Wybrzeża i Głosem Olsztyńskim. Pełną weryfikację tego zagadnienia winniśmy
uzyskać jednak dopiero z obliczanych obecnie wyników badań socjologicznych
wśród czytelników.
W konkluzji autorzy analizy zawartości stwierdzili: wśród wydań sobotnio-niedzielnych nie mamy absolutnie do czynienia z typem jednolitym, nie są to
też wytwory typologicznie „czyste". Te stwierdzenia nie mają wymowy ujemnej,
po prostu konstatują fakty. Słuszność natomiast kształtowania profilu edycji
w takim czy innym kierunku wykaże przede wszystkim zestawienie wyników
analizy rozprowadzania z wynikami analizy zawartości i analizy opinii czytel
niczych.
W celu wzbogacenia wyników badań uwagami rzeczoznawców zorganizowano
omawiane w tym miejscu spotkanie, w którym uczestniczyło 20 osób, a m. in. :
z Zarządu Głównego RSW „Prasa" — red. Barbara K a ł a m a c k a — Dz.
Redakcyjny i mgr Marek B u r c z y k — Dz. Wydawniczy;
przedstawiciele redakcji, red. red.: Irena K a w c z a k o w a — Głos Robotni
czy, Krystyna N a w r o c k a — Gazeta Robotnicza, Władysław G r a b k a —
Słowo Ludu, Franciszek L e w i c k i — Gazeta Białostocka, Zbigniew M i с ht a — Głos Koszaliński, Tadeusz P a s i k o w s k i — Gazeta Poznańska, Stani
sław T u r o w s k i oraz Władysław T у b u r a — Trybuna Mazowiecka, Marian
W i ś n i e w s k i — Głos Olsztyński, Szczepan Z a w a d z k i — Gazeta Zielono
górska;
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pracownicy naukowi OBP oraz dr Tadeusz K u p i s , prowadzący na zlecenie
Ośrodka badania socjologiczne nad czytelnictwem wydań sobotnio-niedzieinych.
Uwagi na temat

analizy

M. B u r c z y к stwierdził, że dotychczas opracowane części badań dostar
czyły odpowiedzi na podstawowe kwestie, o które chodziło zleceniodawcy —
Zarządowi Głównemu RSW „Prasa". Wyniki znalazły dodatkowe potwierdzenie
we wnioskach z dyskusji prowadzonej w Biuletynie Zarządu Głównego RSW
„Prasa". W gruncie rzeczy sformułowania poszczególnych dyskutantów są
zbieżne z wynikami badań OBP. ,,To nie są jednak magazyny — wbrew nazwie,
wbrew uświadomionym bądź nieuświadomionym tęsknotom za magazynem
w poszczególnych zespołach. W gruncie rzeczy nie ma wypracowanego specy
ficznego modelu nawet w poszczególnych redakcjach. Tu nie chodzi o jeden
model. Niech ich będzie wiele. Niech będą bardzo różne, ale niech będą. Chodzi
o koncepcję redagowania tych wydań w ramach danej gazety, w świetle potrzeb
danego regionu, w świetle potrzeb danego czytelnika. Ale badania wykazują,
że w gruncie rzeczy, przynajmniej w większości analizowanych tytułów tej
uświadomionej koncepcji nie ma."
Równolegle z badaniami OBP, Dział Redakcyjny ZG RSW „Prasa" robił
analizę gazet partyjnych z tzw. wydawnictw jednotytułowych. W 1965 r. ba
dano 7 pism: Gazeta Białostocka, Gazeta Zielonogórska, Głos Koszaliński, Głos
Olsztyński, Nowiny Rzeszowskie, Słowo Ludu, Trybuna Opolska. Aczkolwiek
metoda była odmienna od stosowanej w Ośrodku, ograniczająca się do czytania
wymienionych gazet i rozmów z redakcjami — wnioski Dz. Redakcyjnego były
dość zbliżone do zaprezentowanych przez OBP. B. K a ł a m a c k a wskazała
stwierdzone w analizie Dz. Redakcyjnego dwa kierunki kształtowania wydań
sobotnio-niedzielnych: 1. Tendencja do robienia tzw. „lepszej" gazety, korzy
stając z większej objętości — „nasycać jej łamy w większym stopniu materia
łami publicystycznymi, reportażami, na które po prostu nie było miejsca w co
dziennym wydaniu. Była to gazeta o szerszym rozmachu i można rzeczywiście
mniemać, że tak wyglądałoby właśnie wydanie codzienne, gdyby objętość była
większa. Ten kierunek w sposób wyraźnie sprecyzowany wystąpił w Głosie
Koszalińskim. Drugi kierunek — wydanie sobotnio-niedzielne potraktowane
w gruncie rzeczy jako dodatek społeczno-kulturalny, bardzo wyraźnie ujawni?
się w Słowie Ludu. Nie ograniczano się tylko do publicystyki, do recenzji, do
ocen życia kulturalnego i artystycznego, ale znajdowano miejsce i na twór
czość — reportaż literacki, większe fragmenty prozy, wiersze itd." Ten model
był ukształtowany pod presją bardzo prężnego, rozwijającego się miejscowego
środowiska kulturalnego, które przy braku jakiegoś tygodnika nie miało innego
miejsca dla poruszania własnej problematyki.
Zastrzeżenia natomiast co do aktualności wyników analizy zgłosił M. W iś n i e w s к i. Wyraził on pogląd, że od 1965 r. cała prasa polska, a w tym wy
dania sobotnio-niedzielne jako novum w naszej praktyce, przeszły istotną ewo
lucję. Podniósł także istotny moment zaopatrzenia w papier. Podczas gdy przed
trzema laty wydanie sobotnio-niedzielne Archipelag miało 8 stron (w tym jednn
depeszową), to obecnie przy zwiększonej objętości wydanie to ma dwie kolumny
na depesze, przy czym jedna poświęcona jest wyłącznie na aktualny komentarz,
artykuł publicystyczny, często — reportaż zagraniczny. Nawiązując do tego.
4*
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M. B u r c z y k podjął zarzut w innym aspekcie: mianowicie analiza OBP nie
uwzględniła powstania siódmych wydań, które w momencie podjęcia badań
były dopiero projektowane.
Jawnym niedostatkiem badania zawartości jest brak pogłębionej analizy źró
deł autorskich, na co wskazała I. K a w c z a k o w a . Można bowiem założyć, że
w środowisku o bogatym zapleczu autorskim będzie się kształtował inny typ
gazety, niż w środowisku pozbawionym współpracowników pozaredakcyjnych.
Podobnie słuszną uwagę zwróciła K. N a w r o c k a na fakt, że publikacja du
żych objętościowo materiałów (co ma miejsce np. w Trybunie Robotniczej) od
dala gazetę od typu magazynu. Aczkolwiek w literaturze zagranicznej ostatnio
negowano pogląd o skracaniu materiałów w magazynach, w naszych objęto
ściowo i tak szczupłych edycjach może to mieć wyraźny walor typologiczny.
Redagowanie

wydań

sobotnio-niedzielnych

„Ciągle stoi przed nami pytanie, czym w gruncie rzeczy mają być wydania
sobotnio-niedzielne, rozpatrywane w stosunku do innych wydań. Dla nas jako
dla wydawcy, a wydaje się że dla dysponenta politycznego także, nie jest bo
wiem obojętne co się dzieje z dodatkowym papierem, który na te wydania
jednak idzie. Bo przecież nie należy zapominać, że te wydania przy naszym
ubóstwie objętościowym — mimo że na pewno apetyty redakcji i nas wszyst
kich byłyby w tym zakresie większe — są jednak pewnym „delikatesem" na tle
naszej szarzyzny" — stwierdził M. B u r c z y k . Wokół tego podstawowego
zagadnienia rozwinęła się szeroka wymiana zdań.
T. K u p i s wyraził pogląd, że redakcje nie zawsze uświadamiają sobie cha
rakter kręgu odbiorców. Jak wykazały obecne badania socjologiczne, 40% czyta
jących gazety partyjne stanowią kobiety. Wskazują one, że redakcje nie
uwzględniają w dostatecznym stopniu interesującej je problematyki: pozazawodowej roli społecznej kobiet, kobiety jako faktycznego kierownika gospodar
stwa domowego, poradnictwa praktycznego na temat różnych życiowych i by
towych spraw. Także niedostateczne jest uświadomienie faktu, że dość licznym
odbiorcą jest młodzież szkolna, nabywająca gazetę ze względu na przedmiot
„Wychowanie obywatelskie". Jest więc duże zapotrzebowanie na informację
encyklopedyczną, na noty biograficzne, na noty informacyjne o krajach, które
się pojawiają w informacji bieżącej, na mapki bądź graficzne wykresy dotyczące
zwłaszcza krajów mało znanych. Bardzo popularne są także materiały z II woj
ny światowej, które np. zamieszcza Gazeta Pomorska. Być może te publikacje
nie mieszczą się w powszednim modelu gazety, ale mieszczą się bardzo dobrze
w wydaniu sobotnio-niedzielnym i warto zwrócić uwagę na to istotne zapotrze
bowanie społeczne. (Ten sam problem podkreślił P. D u b i e l ) . Miejsce na te
zagadnienia można zyskać np. przez eliminację z wydań sobotnio-niedzielnych
ogłoszeń i reklam, których nadmiar odczuwają czytelnicy.
Jednostronnością grzeszą w wydaniach sobotnio-niedzielnych materiały słu
żące relaksowi. Wydaje się, że redakcje niesłusznie identyfikują je z materia
łami rozrywkowymi, które stanowią tylko część materiałów służących odpręże
niu. Mogą i powinny je stanowić także publikacje wychowawcze i oświatowe:
historyczne, dotyczące ostatniej wojny, partyzantki — które gdzieniegdzie wy
stępują, ale w dalece niewystarczającej ilości, wreszcie materiały (choćby z ser
wisów agencyjnych) o charakterze ciekawostek z dziedziny nauki i techniki.
Brak tych materiałów wykazała przeprowadzona w OBP analiza zawartości.
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Zwiększona objętość wydań sobotnio-niedzielnych umożliwia nie tylko od
powiednie korektury treściowo-tematyczne. Jak wskazał Z. M i с h t a, w Gło
sie Koszalińskim np. odżył reportaż, felieton czy fotoreportaż.
Niezmiernie ważną sprawą jest więc właściwe profilowanie większych obję
tościowo wydań. Jak mówiła K. N a w r o c k a , w Gazecie Robotniczej nie wy
biera się „rodzynków" z materiałów napływających do sekretariatu redakcji,
lecz opracowuje się plany wydania sobotnio-niedzielnego i osobno zamawia
artykuły. Wydanie jest podzielone na kolumny, preferowane są małe formy.
Strona pierwsza, „wizytowa", przynosi zazwyczaj fotoreportaż, następnie idą
depesze, strony z publikacjami ideologicznymi, międzynarodowymi, popularno
naukowymi, dwie strony są poświęcone zagadnieniom gospodarczym, społecz
nym itp., jest osobna strona dla kobiet z dużym zakresem poradnictwa, modą
itd., wreszcie kolumna terenowa i „michałki", nie ograniczające się do roz
rywki. Zupełnie natomiast zrezygnowano z publikacji kulturalnych w po
tocznym ujęciu (np. z recenzji), które zamieszczają pozostałe wydania. (Podob
nie ma się rzecz w łódzkim Głosie Robotniczym). Magazyn prowadzi samodziel
nie rozmaite akcje, np. od dziesięciu lat konkurs naukowy dla młodzieży, kon
kursy na publikacje czytelnicze (np. „Wizerunek robotnika", „Wizerunek nau
czyciela", „Pierwsze dni wolności") — część opracowań Ukazała się w wydaniu
książkowym. Zespół redagujący Magazyn czyni to samodzielnie, poza sekreta
riatem redakcji. W ten sposób wokół wydania sobotnio-niedzielnego skupiono
zespół autorów zarówno z własnej redakcji, jak i z zewnątrz.
Zdaniem B. K a ł a m a c k i e j redagowanie wydania sobotnio-niedzielnego
z dodatkiem społeczno-kulturalnym kryje w sobie pewne niebezpieczeństwo dla
wydań codziennych, pozbawiając je ciekawszych materiałów i wybitniejszych
piór. W perspektywie rysuje się jakby oderwanie dodatku od gazety macierzy
stej. Nawiązując do tego F. L e w i c k i stwierdził, że w Gazecie Białostockiej
mariaż działu kulturalnego z wydaniem sobotnio-niedzielnym nie jest korzyst
ny. Nacisk problematyki kulturalnej wypacza nieco charakter tego wydania,
a poza tym sekretariat redakcji nie widzi potrzeby drukowania artykułów ko
legów z tego działu w pozostałych wydaniach, gdyż „oni mają dużo miejsca,
więc mają gdzie drukować". Słuszna wydaje się zatem koncepcja szerokiego
sekretariatu, odpowiedzialnego za redagowanie wydania sobotnio-niedzielnego,
nie zaś powierzanie go jednemu z działów problemowych. Ma to właśnie miej
sce w Słowie Ludu, o czym mówił W. G r a b k a . Wszystkie materiały trafiają
do sekretariatu, który je odpowiednio rozdziela.
W związku z tymi zagadnieniami, T. K u p i s wskazał na naturalną dążność
dziennikarzy do popularyzacji nazwiska przez wydania sobotnio-niedzielne, ma
jące większą objętość, większy nakład — a więc i dużo większy zasięg społecz
ny. Nie wszystkie jednak gazety dysponują potrzebnym zapleczem autorskim, są
zatem skazane na korzystanie z serwisów agencyjnych. Wiele krytycznych uwag
sformułowano pod adresem AR i CAF, nie potrafiących dotychczas opracować
odpowiednich, specjalnych serwisów dla wydań sobotnio-niedzielnych. Mówili
o tym F. L e w i c k i , I. K a w c z a k o w a oraz» Z. M i c h t a . Ich zdaniem,
agencje nie dostarczają odpowiednio wcześniej materiałów magazynowych, re
laksowych, zróżnicowanych gatunkowo (przeważają ogólnikowe felietony),
wszechstronnego zestawu ilustracji; publicystyka agencyjna jest obecnie mniej
ciekawa, mniej różnorodna niż dawniej, brak pogłębionych reportaży z kraju
i zagranicy; serwis niedzielny AR określono jako „zupełnie bez wyrazu". Od
miennego zdania był M. W i ś n i e w s k i , który uważa, że z materiałów agecn-
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cyjnych można robić dobry magazyn. Powszechnym natomiast uznaniem cieszą
się serwisy specjalistyczne — rolniczy, ekonomiczny, naukowo-techniczny.
Jaki kierunek

rozwoju?

Na tle programu rozwojowego RSW „Prasa" na najbliższe lata, B. K a ł a m a c k a przewiduje przekształcanie się dodatków społeczno-kulturalnych wy
dań sobotnio-niedzielnych w samodzielne tygodniki regionalne. Natomiast w wo
jewództwach posiadających tylko jeden dziennik, tworzenie siódmych wydań
(w niedziele) wyeliminuje wydania sobotnio-niedzielne. Jednak zdaniem
M. B u r c z y k a są to projekty dotyczące odległej jeszcze perspektywy, zaî
T. K u p i s polemizował w ogóle z tezą o eliminowaniu wydań sobotnio-nie
dzielnych, gdy mamy do czynienia z już kształtującym się modelem polskiej
odmiany gazety niedzielnej i szkoda byłoby zaprzepaszczać istniejące osiąg
nięcia.
Dyskutanci reprezentowali różne koncepcje kształtowania modelu wydania
na koniec tygodnia. B. K a ł a m a c k a i Z. M i c h t a wypowiedzieli się na
rzecz redagowania obszerniejszej, „lepszej gazety codziennej", W. G r a b k a —
opierając się na doświadczeniach Słowa Ludu, gdzie siódma edycja przewyższa
nakładem sobotnie wydanie magazynowe — postulował przydział dodatkowej
puli papieru na edycje niedzielne, K. N a w r o c k a opowiadała się za samo
dzielnym magazynem lokalnym, P. D u b i e l uważa za najsłuszniejsze wy
kształcanie modelu pośredniego między gazetą niedzielną a magazynem, bez
odrywania edycji z końca tygodnia od wydań z dni powszednich.
Ważkie znaczenie będą oczywiście miały postulaty czytelników, których opi
nie zebrane w trakcie badań socjologicznych są w stadium opracowywania. Nie
zależnie od tego, na pewno słuszny jest wniosek M. B u r c z y k a , by zwołać
ogólnopolską naradę roboczą w sprawie wydań sobotnio-niedzielnych, traktu
jąc relacjonowaną tu dyskusję jako wstępną.
(Wg stenogramu B. Wojtowicz

opracował Paweł Dubiel)
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MIĘDZYNARODOWA STATYSTYKA PRASY
W ŚWIETLE ANALIZY
Ośrodek Badań Prasoznawczych już przed kilku laty włą
czył się do powszechnej dyskusji krytycznej o niedoskona
łości światowej statystyki prasowej (por. wstępny
artykuł
S. Dzikiego w naszym czasopiśmie z 1965 г., nr 4). Konty
nuacja badań, opartych na znacznie szerszym
materiale
źródłowym, doprowadziła autora niniejszego artykułu do
podobnych wniosków: stosowanie różnych schematów, po
działów i ujęć statystycznych
w poszczególnych
krajach
utrudnia lub nawet uniemożliwia światową
charaktery
stykę ruchu prasowo-wydawniczego.
Zestawienia
końcowe
ukazują, jak skromne są obecne możliwości
porównań.

Jedną z charakterystycznych cech statystyki prasowej na świecie jest słaba
porównywalność zapisów między rocznikami statystycznymi poszczególnych
państw. Ten znany prasoznawcom problem jest już od dłuższego czasu przed
miotem krytyki i dyskusji zarówno za granicą, jak i w Polsce.
W Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie wykonano ostatnio opraco
wanie, mające na celu charakterystykę obecnego stanu międzynarodowej staty
styki prasowej, uchwycenie istniejącej porównywalności poszczególnych zapisów
oraz określenie rozmiarów rozbieżności w stosowanych podziałach rzeczowych.
Charakterystyki tej dokonano na podstawie 24 oficjalnych wydawnictw krajo
wych urzędów statystycznych wybranych państw. Kraje pozaeuropejskie repre
zentowały Japonia, Kanada i Stany Zjednoczone.
Jako materiał wyjściowy do analizy opracowano zestawienie wszystkich po
działów rzeczowych, które występują w odniesieniu do prasy w 24 badanych
rocznikach statystycznych. Zestawienie to unaoczniło, że aż 211 różnych rodza
jów podziałów rzeczowych określa (każdy w odmienny sposób) częstotliwość uka
zywania się prasy, wysokość nakładów bądź sprzedaży oraz dodatkowo szereg
wskaźników procentowych. Tak więc:
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— 82 podziały określają ilość tytułów z uwzględnieniem częstotliwości ich uka
zywania się,
— 31 podziałów określa nakłady jednorazowe odniesione do prasy o różnych
częstotliwościach ukazywania się,
— 34 podziały określają nakłady roczne odniesione do prasy o różnych często
tliwościach ukazywania się,
— 47 podziałów określa sprzedaż jednorazową prasy o różnych częstotliwościach
ukazywania się,
— 2 podziały określają sprzedaż roczną prasy,
— 13 podziałów dotyczy różnych wskaźników statystycznych.
Na podstawie analizy nagromadzonego materiału można było stwierdzić po
nadto, że:
— nieliczne tylko kraje podają dla danych grup prasy równocześnie nakład
jednorazowy i nakład roczny. Najczęściej podawany jest tylko jeden z nich,
lub też brak danych o nakładach,
— sprzedaż prasy podawana jest w przeważającej mierze w miejsce danych
o nakładach (jeden tylko rocznik — francuski — podaje rubrykę „procent
prasy niesprzedanej"),
— roczna sprzedaż prasy wykazywana jest tylko przez dwa kraje,
— bardzo różny jest zakres statystycznego ujmowania prasy w rocznikach
poszczególnych krajów; od względnie szerokiego do niemal marginesowego,
jak np. w przypadku rocznika szwajcarskiego, który podaje jedynie ilości
tytułów gazet ogółem, czasopism ogółem oraz łączne ilości tytułów gazet
i czasopism razem, bez uwzględnienia wysokości nakładów oraz bez jakiego
kolwiek podziału prasy wg częstotliwości ukazywania się.
Jak wynika z przytoczonych liczb, stopień rozproszenia statystycznych da
nych dotyczących prasy w różnych podziałach rzeczowych jest bardzo znaczny.
Stanowi to podstawową trudność nie tylko w wyszukiwaniu porównywalności
poszczególnych zapisów, ale i w zestawianiu jednorodnych danych w układy
tabelaryczne w celu uzyskania materiału porównywalnego, przydatnego dla sta
tystyka prasy, prasoznawcy czy też wydawcy.
Posługując się usystematyzowanym jak wyżej podano materiałem, można było
zestawić sześć porównawczych tabel statystycznych. Materiał zestawiano w ta
bele wówczas, gdy dany podział rzeczowy reprezentowany był w co najmniej
siedmiu badanych rocznikach statystycznych. Jedynie tabela nr 4, posiadająca
inny układ (zestawiono w niej różne częstotliwości ukazywania się czasopism),
zawiera liczby dotyczące mniejszej ilości krajów.
Wartość tych tabel, jako materiału obrazującego w sposób porównywalny
strukturę prasy i jej nakładów, pomniejszona jest przez brak pewności odnośnie
do jednoznaczności kryteriów przyjętych przez autorów badanych źródeł sta
tystycznych. Wystarczy zapoznać się z treścią uwag uzupełniających poszcze
gólne tabele, by uznać powyższe stwierdzenie za uzasadnione.
Tak więc drugą — poza niejednolitą strukturą podziałów rzeczowych — cechą
charakterystyczną międzynarodowej statystyki prasy, jest brak jednoznacznej
terminologii, stosowanej w źródłach statystycznych. Cecha ta, niezależnie od
wymowy załączonych tabel, znajduje swój wyraz również w komentarzach do
zestawień statystycznych, zamieszczanych w poszczególnych rocznikach.
Brak jednolitych kryteriów terminologicznych zmusił autora opracowania do
wymiany korespondencji z instytucjami prasoznawczymi siedmiu krajów w celu
usunięcia niejasności, jakie wynikły przy analizie badanego materiału staty-
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stycznego. Dopiero na podstawie uzyskanych odpowiedzi można było odpo
wiednio zaszeregować te podziały rzeczowe, których sformułowanie nasuwało
wątpliwości.
Badane roczniki statystyczne dotyczyły przeważnie lat 1964 i 1965, wydane
więc zostały w okresie, w którym ukazały się zalecenia w sprawie międzynaro
dowej normalizacji statystyki wydawnictw książkowych i periodycznych,
przyjęte na Trzynastej Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu 19 listo
pada 1964. Zalecenia te nie mogły zatem znaleźć swego odbicia w treści i podzia
łach badanych roczników statystycznych, gdyż wprowadzenie ich wymaga
pewnego czasu. Jedynie badany rocznik statystyczny rumuński, podający dane
za rok 1965, zastosował się już ściśle do zaleceń UNESCO pod względem podzia
łów określających częstotliwość ukazywania się w dziale „Inne wydawnictwa
periodyczne".
Zalecenia UNESCO nasuwają niewątpliwie sporo uwag. Tym niemniej są one
pierwszą oficjalną próbą uporządkowania dziedziny statystyki prasy. Trudno
w tej chwili przewidzieć czy zalecenia te znajdą powszechne zastosowanie
w światowej statystyce i jak sprawdzą się w praktyce ich cechy; te dodatnie
i te, które budzą wątpliwości.
W każdym bądź razie wydaje się celowe kontynuowanie analizy możliwości
dalszego doskonalenia statystyki prasowej, wysuwanie nowych, uzasadnionych
koncepcji zmierzających do poprawy istniejącego stanu. Dalsze dyskutowanie
norm może stanowić przyczynek do powstania systemu zadowalającego na
obecnym etapie rozwoju prasy, uwzględniającego jej specyficzne cechy, wystę
pujące w poszczególnych krajach. Właśnie ta specyfika prasy w różnych kra
jach nakazuje daleko idącą ostrożność w formułowaniu uogólnień. W ogromnej
różnorodności stosowanych podziałów rzeczowych jest niewątpliwie sporo do
uproszczenia w sposób nienaruszający tej specyfiki, ale wiele jest takich zja
wisk, które „nie pasują" do podobnych zjawisk w innych krajach, a które dla
charakterystyki prasy danego kraju mogą być potrzebne (np. Montagsblätter,
gazety „weekendowe" itp.).
Problem ten można by próbować rozwiązać poprzez stworzenie systemu sta
tystycznego opierającego się na tabelach o niewielkiej ilości „wspólnych mia
nowników", w których pomieściłyby się specyficzne cechy prasy poszczególnych
krajów.
Te zagadnienia stanowią treść prac, kontynuowanych obecnie w Ośrodku
Badań Prasoznawczych.

ŹRÓDŁA STATYSTYCZNE, NA KTÓRYCH OPARTO OPRACOWANIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

UNESCO — Statistical Yearbook 1963
Statistical Abstract of the USA 1963
Rocznik Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego, Polska 1966
Annuaire Statistique de la France 1965
Conseil de l'Europe — Données Statistiques 1960
Statistical Yearbook United Nations 1965
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Statistisk Arbok Norge 1965
Annuaire Statistique de la Suisse 1965
Statistisk Arsbok För Sverige 1965
Annuario Statistico Italiano 1965
Statisticka Rocenka CSSR 1965
Statistisches Handbuch für die Republik Österreich 1965
Statisticzeskij Jeżegodnik (Węgry) 1965
Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1965
Statistisches Jahrbuch der DDR 1966
Anuaruk Statistic al PPR (Rumunia) 1966
Anuario Estadistico Espana 1965
Canada Year Book 1965
Japan Statistical Yearbook 1965
Statistik Arsbok for Finland 1965
Vjetan statistikor RPS Albania 1965
Statisticzesiki godisznik na Narodna Republika Bułgarija 1964
Statisticki Godisnjak SFRJ (Jugosławia) 1965
SSSR w cifrach w 1963 godu.

PORÓWNAWCZE ZESTAWIENIA STATYSTYCZNE
PRASY ŚWIATOWEJ
Tabela I: Dzienniki

Kraj

Rok

Ilość
tytu
łów

Nakład
jednora
zowy
w tys. egz.

1. Stany Zjednoczone

1964

1763

58 905

2. Polska
3. Francja

1965
1963

41
194

5 241
12 359

4. Norwegia

1964

84

1431

1962
1965
1965
1965
1965
1963
1964
1963
1964

84
27
36
25
33
116
116
12
22

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Włochy
Czechosłowacja
Austria
Węgry
Rumunia
Kanada
Hiszpania
Bułgaria
Jugosławia

Nakład
roczny
w m i n egz.

1 636,3
3 794

Uwagi

w t y m : 323 poranne
1452 wieczorne
6—7 razy w tygodniu
codzienne i ich wydania
o różnych porach dnia
ukaz. się 6 razy w tyg.,
w t y m : 48 poranne,
36 wieczorne

1 333,9
596
963,4
4 213
1220
1710

ranne i wieczorne
404,9
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Tabela III: Tygodniki

Kraj

1. S z w a j c a r i a
2. N R F
3. R u m u n i a
4. F i n l a n d i a
5. A l b a n i a
6. J u g o s ł a w i a
7. ZSRR

Rok

Ilość t y t u ł ó w

1964
1964
1965
1964
1964
1964
1963

467
543
57
137
12
1 092
6 791

Nakład
jednorazowy
w t y s . egz.

Nakład
roczny
w m i n egz.

22 677
995,3
32,8
10 065
84 000

18 300

Tabela II: Gazety ogółem
Nakład
Nakład
jedno
roczny
razowy
w m i n egz.
w t y s . egz

Kraj

Rok

Ilość
tytu
łów

1. a) S t a n y Z j e d n o c z o n e

1958

6 315

29 828

Stany Zjednoczone

1958

478

105 147

c) S t a n y Z j e d n o c z o n e
Polska

1964
1965

561
113

48 383
8 190

3. a) N o r w e g i a
b) N o r w e g i a

1964
1962

22
11

28

4.
Czechosłowacja
5. a) A u s t r i a
b) A u s t r i a

1965
1965
1965

506
176
6

6.
7

NRF
Rumunia

1964
1965

24
14

8_ a ) H i s z p a n i a
b) H i s z p a n i a

1964
1964

145
32

9. a ) K a n a d a
b) K a n a d a

1963
1963

926
23

10. a) F i n l a n d i a

1964

57

b) F i n l a n d i a

1964

113

1963

39

861

12. a) J u g o s ł a w i a

1964

190

4 591

b) J u g o s ł a w i a

1964

10

732

b

2.

11.

Bułgaria

420,9

339,1

Uwagi

Gazety ukaz. się
1 raz w tygodniu
Czasop. ukaz. się
1 raz w tygodniu
Gazety niedzielne
C z a s o p . u k a z . się
1 raz w tygodniu
Gazety tygodniowe
C z a s o p . u k a z . się
53 r a z y w r o k u
l u b częściej
Tygodniki
Tygodniki
Gazety
poniedziałkowe

3 175
27,5

44,3

G a z e t y inf. o g ó l n e j
1 raz w tygodniu
Tygodniki
Gazety
poniedziałkowe
Gazety tygodniowe
Gazety
,.weekendowe"
Czasop. u k a z . się
1 raz w tygodniu
G a z e t y u k a z . się
1 raz w tygodniu
G a z e t y u k a z . się
1 raz w tygodniu
Gazety ukaz. się
1 raz w tygodniu
C z a s o p . u k a z . się
1 raz w tygodniu

Uwagi:
dopoz. З.а) —Norwegia: wśród 22 tytułów gazet tygodniowych są tylko 3 poranne a 19
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do poz. (

wieczornych, o nakładach odpowiednio: 7000 i 21 000. Należy sądzić, że jest
to średni jednorazowy nakład przypadający na jeden tytuł.
NRF: jest to pozycja wyodrębniona w roczniku NRF z grupy gazet.
W roczniku tym istnieje ponadto pozycja „czasopisma ogółem", bez po
działu szczegółowego, wyodrębniającego tygodniki.

do poz. 7

Rumunia: w roczniku statystycznym Rumunii istnieje prócz tego dział
„inne periodyki", a w nim pozycja „czasopisma ukazujące się 1—3 razy
w tygodniu".

do poz. 9.a)

Kanada: nazwa rubryki w roczniku statystycznym Kanady brzmi „tygodni
ki", natomiast w przypisie pod tabelą podano, że rubryka ta obejmuje ga
zety ukazujące się 2 razy w tygodniu, 1 raz w tygodniu, co dwa tygodnie
i co trzy tygodnie.

2. Czasop. ukaz. sią 2 ra
zy w m-cu
— rok
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz.

Jugosła
wia

Finlandia

Rumunia

1962
1074

Czecho
słowacja

1962
96

1954
148

1964
192

1964
27 (107)

19 842

59 936

269 (1 278)

3. Czasop. ukaz. 2—3 ra
zy w m-cu
— rek
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz.
— nakład roczny w
min egz.

1965
76

S. Miesięczniki
1958
— rok
1445
— ilość tytułów
— nakład Jednorazowy
185 003
w tys. egz.

1965
40

3 243
76,8

4. Czasop. ukaz. sią 1—2
razy w m-cu
— rok
— ilość tytułów

— nakład
roczny
min egz.

Włochy

1. Tygodniki i dwutygod
niki
— rok
— ilość tytułów

Norwegia

USA

Treść

Polska

Tabela IV: Czasopisma (prócz tygodników) w podziale na częstotliwość ukazy
wania się

75,4

1962
158

1965
475

1964
552

1962
1938

1964
385

4 983

1 602 (1 759)

w
57,2

1964
355 (427)

65,1
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7.

Kwartalniki
— rok
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz.
— nakład
roczny
w
min egz.

8. Czasop. ukaz. sią l raz
na pól roku
— rok
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz
— nakład
roczny
w
min egz.

— nakład
roczny
m i n egz.

1965
51

1964
153

606

595

3,3

1958
364

1965
245

25 848

513

0,7

1962
388

1965
117

1,8

1965
37

0,66

1962
248

1972
416

117
0,2

9. Czasop. ukaz. sią 1 raz
w roku
— rok
— ilość tytułów
— nakład
roczny w
min egz.
10. Czasopisma o nieokre
ślonej
cząstotliwości
— rok
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz.

Jugosła
wia

1962
1441

Finlandia

1962
297

Rumunia

1965
153

Czecho
słowacja

Włochy

6. Czasop. ukaz. sią l raz
na 2 m-ce
— rok
— ilość tytułów
— nakład jednorazowy
w tys. egz.
— nakład roczny w
min egz.

Norwegia

USA

Treść

Polska

MATERIAŁY

1962
337

1965
33
0,057

1965
152

1962
506

1965
2

559

1964
399 (332)
611 (518)

w
15,7

1,38

Uwagi:
do rubr. 5—Norwegia:
poz. 1 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 27—52 razy w roku,
poz. 4 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 13—26 razy w roku,
poz. 6 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 5—6 razy w roku,
poz. 8 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 2—3 razy w roku;
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do rubr. 6 —Włochy:
poz. 6 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących
i kwartalniki,

się jako dwumiesięczniki

poz. 8 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się dwa razy w roku i jeden
raz w roku;
do rubr. 7 —Czechosłowacja:
poz. 2 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się co czternaście dni;
do rubr. 8 —Rumunia:
poz. 6 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 5—7 razy w roku,
poz. 7 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 2—4 razy w roku,
poz. 9 — dotyczy ilości tytułów, ukazujących się 1 raz w roku, lub rza
dziej ;
do rubr. 10 —Jugosławia:
poz. 2 —dane w nawiasie dotyczą ilości tytułów, ukazujących
gazety co 15 dni,

się jako

poz. 5 — dane w nawiasie dotyczą ilości tytułów, ukazujących się jako
gazety raz w miesiącu,
poz. 10 — dane w nawiasie dotyczą ilości tytułów gazet, ukazujących się
nieregularnie.

Tabela V: Czasopisma ogółem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kraj

Rok

Ilość tytułów

Stany Zjednoczone
Polska
Norwegia
Szwajcaria
Czechosłowacja
Węgry
NRF
NRD
Rumunia
Kanada
Finlandia
Albania
Jugosławia
ZSRR

1958
1965
1962
1964
1965
1965
1964
1965
1965
1963
1964
1964
1964
1963

4 455
1251
2 412
4 161
1259
671
716
497
432
805
1922
37
944
3 912

Nakład
jednorazowy
w t y s . egz.

391 936
18 211

Nakład roczny
w m i n . egz.

576

476,3
278
84 115
423
140,3

3 809

1067

Uwagi:
do poz. 5 —Czechosłowacja: dane te uzyskano przez odjęcie dzienników od rubryki
„czasopisma ogółem";
do poz. 7 —NRF: w tym „Kundenzeitschriften" — ilość tytułów 48, nakład jednora
zowy 17 727 tys. egz. ;
do poz. 14 —ZSRR: pozycja ta obejmuje czasopisma i inne wydawnictwa periodyczne
bez biuletynów i poradników.
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Tabela VI: Gazety i czasopisma ogółem

Kraj

1. S t a n y Z j e d n o c z o n e
2. P o l s k a
3. F r a n c j a
4. S z w a j c a r i a
5. W ł o c h y
6. Czechosłowacja
7. W ę g r y
8. N R F
9. R u m u n i a
10. H i s z p a n i a
11. F i n l a n d i a
12. A l b a n i a
13. B u ł g a r i a
14. J u g o s ł a w i a
15. ZSRR

Rok

1958
1965
1963
1964
1962
1965
1965
1964
1965
1964
1964
1964
1963
1964
1963

Ilość t y t u ł ó w

12 072
1304
14 513
4 628
5 489
1286
696
1259
489
293
2 159
49
680
2 036
10 703

Nakład
jednorazowy
w t y s . egz.
528 739
24 749
164 345

Nakład roczny
w m i n . egz.

2 380,2
6 672,7

1 810.3
874
106 792
1 135,6

3 771
13 874

33,7
544,9
19 367

Uwaga:
Zamieszczone dane dotyczące Rumunii, NRF, Hiszpanii, Albanii, Jugosławii i ZSRR
uzyskano przez zsumowanie pozycji „gazety ogółem" i ,,czasopisma ogółem" w roczni
kach statystycznych tych krajów.

REMIGIUSZ SURGIEWICZ

PRASA FRONTOWA
LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO
(1943-1945)
12 czerwca 1943 roku ukazał się pierwszy numer ŻOŁNIE
RZA WOLNOŚCI. Od tamtego, historycznego dla czasopi
śmiennictwa wojskowego dnia, aż po dzień dzisiejszy, trwa
nieustanny rozwój prasy towarzyszącej żołnierzom ludo
wych Sił Zbrojnych.
Historia prasy wojskowej w owych minionych 25 la
tach jest niezwykle bogata i złożona. Dlatego też z całego
tego okresu wybieramy i przedstawiamy dzieje tych tylko
gazet, które wychodziły do 9 maja 1945 roku, tj. do zakoń
czenia wojny z hitlerowskim najeźdźcą. Prasę tę przy
wykliśmy określać mianem frontowej z uwagi na funkcje,
zadania, a także warunki, w jakich ją wydawano. Gazet
frontowych było kilkanaście. Szczegółowo omawiamy tylko
dwie: ŻOŁNIERZA WOLNOŚCI — typową dla gazet dywi
zyjnych, ZWYCIĘŻYMY
— typową dla gazet armijnych.

Pierwszy numer Żołnierza Wolności wywołał sensację w obozie sieleckim.
Kościuszkowcy ze łzami w oczach brali do ręki ową dwustronnie zadrukowaną
polskimi słowami kartkę papieru, formatu nieco nawet mniejszego niż dzisiejsza
połowa stronicy tego pisma i czytali, i sylabizowali, i oglądali jak największe
dzieło sztuki edytorskiej. Tułacze, przeżarci tęsknotą za krajem rodzinnym,
spragnieni wszystkiego co polskie — otrzymywali w ten sposób jeden z naj
cenniejszych symboli ojczyzny — jej zmaterializowaną na papierze mowę.
„...Pierwsze numery były prawie nieczytelne, nie mieliśmy bowiem dobrej
farby drukarskiej, tylko jakąś jej namiastkę, z której kosztem wielogodzinnej
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pracy, nasz drukarz wyprodukował coś, co odbijało wprawdzie litery, ale bardzo
niewyraźnie. Była to dla nas — redakcji — wprost tragedia. Widzieliśmy bo
wiem z jaką chciwością wczytywali się żołnierze w gazetę. Dla wielu z nich
było to przecież pierwsze, drukowane polskie słowo od czterech długich lat..." x)
Nad winietą tytułową umieszczone było hasło: „Śmierć niemieckim najeźdź
com". Hasło to stało się zawołaniem bojowym żołnierzy polskich w ZSRR,
a później żołnierzy LWP. Dosłownie wszystkie redakcje, które powstały do 9 V
1945 r. eksponowały je na czołowym miejscu.
Obok tytułu: Żołnierz Wolności umieszczonego w lewej górnej części ko
lumny, widniał napis: „Gazeta 1 Polskiej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki".
W tym pierwszym numerze było dziewięć publikacji na dwóch stronach, któ
re miały po trzy łamy. Na pierwszej stronicy artykuł wstępny pt. „My pierwsza
dywizja" wskazywał na rolę i znaczenie historyczne tej pierwszej regularnej
jednostki ludowych Sił Zbrojnych. Niżej była informacja: „Z frontu walki z nie
mieckim najeźdźcą" i wiersz: „My pierwsza dywizja". Na drugiej stronie czo
łówkę zajmowały wiadomości „Z życia dywizji". Na dole kolumny wydruko
wano pierwszy odcinek cyklu pt.: „Gehenna Polaków", w którym autor rela
cjonował tragiczne przeżycia rodaków w okupowanym kraju. Ponadto znajdzie
my tam notkę redakcyjną, zwracającą się z apelem do żołnierzy, aby pisali arty
kuły do swej gazety oraz „Kącik humoru i satyry". Wreszcie jest jeszcze wiersz
Marii Konopnickiej: „Warszawie".
Celowo tak skrupulatnie opisaliśmy pierwszy numer, gdyż kilkanaście na
stępnych ma niemal identyczny dobór materiału prasowego, a i w przyszłości
układ gazety pozostawał taki sam, z tym tylko, że redakcja doskonaląc swój
warsztat pracy wprowadzała coraz to nowe działy, coraz staranniej dobierała
materiał. Między innymi od października wprowadzono „Przegląd wydarzeń
międzynarodowych", w którym czytelnik otrzymywał skondensowany obraz
ubiegłego tygodnia. Nieco wcześniej, we wrześniu, pojawiła się „Wolna Try
buna". Pod tym ogólnym, stałym tytułem, zabierają głos na temat : „Jaka winna
być Polska, Jakiej Polski chcemy, Rozmowy o Polsce" — żołnierze 1 DP o róż
nym pochodzeniu społecznym, o różnym stopniu świadomości politycznej. A więc
pisał i były bezrobotny, i krawiec ze Zbaraża, i rolnik z Wielkopolski, i pepesowiec, oenerowiec, działacz Legionu Młodych, komunista i dziesiątki innych.
Znamiennym jest, że wszyscy oni żądali Polski demokratycznej, w której prze
prowadzona będzie reforma rolna, nacjonalizacja kluczowych gałęzi przemysłu,
zlikwidowane będzie bezrobocie itp. Słowem manifestowali świadomie bądź też
odruchowo, pod wpływem doświadczeń nabytych przed- i po tragicznej klę
sce wrześniowej, swą solidarność z programem Związku Patriotów Polskich.
Był to widoczny wyraz krzepnięcia ideowo-politycznego 1 DP.
Najtrwalszym, największym dorobkiem Żołnierza Wolności jest jednak to,
że stał się on żywą kroniką życia dywizji. Na łamach gazety znalazły odzwier
ciedlenie najważniejsze wydarzenia z życia kościuszkowców.
1 września 1943 redakcja wraz z całą dywizją wyruszyła na front i wraz
z dywizją przeszła swój chrzest bojowy. Tej historycznej bitwie, żołnierzom pol
skim, którzy ją stoczyli, poświęciła w późniejszym okresie wiele miejsca.
Warto nadmienić, że redakcja wczuwając się w nastroje żołnierzy oraz w peł
ni przestrzegając zasad tolerancji religijnej wydała 5 „Dodatków religijnych".
Jednorazowy nakład gazety wynosił 2 tys. egzemplarzy, wobec czego co piąty
») Głos Żołnierza nr 32 z 11 VI1944 г .
5 — Zeszyty Prasoznawcze
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kościuszkowiec otrzymywał Żołnierza Wolności. Wychodził on do 21 kwietnia
1944 r. Dwie przyczyny legły u podstaw decyzji o zaniechaniu wydawania pisma.
Pierwszą z nich był fakt, że od września 1943 pojawiło się Zwyciężymy — organ
1 Korpusu PSZ w ZSRR (a następnie 1 Armii), który swym zasięgiem obejmo
wał wszystkich żołnierzy — a więc i kościuszkowców. Drugą zaś przyczyną była
konieczność wydawania gazety dla żołnierzy w ośrodku formowania 1 armii,
która, jak wiadomo, tworzyła się w Sumach. Dowództwo 1 Armii poleciło redak
cji Żołnierza Wolności, aby udała się do Sum i tam rozpoczęła wydawanie Głosu
Żołnierza.
Po odejściu 1 DP na front, w Sielcach rozpoczęto formowanie 2 DP im. Hen
ryka Dąbrowskiego, 3 DP im. Romualda Traugutta, 1 BArt. im. gen. Józefa
Bema, 1 BPanc. im. Bohaterów Westerplatte, 1 plm „Warszawa" i innych jedno
stek. Dla wszystkich tych żołnierzy rozpoczęto wydawać 8IX1943 gazetę
pn. Zwyciężymy. Dla ścisłości należy podać, że pierwszy i drugi numer nosił
nazwę Biuletyn. Artykuł wstępny w trzecim numerze wyjaśniał: „ W dniu dzi
siejszym zaczynamy wydawać gazetę 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych
w ZSRR. W nazwie naszej gazety zawarte jest hasło, które przyświeca dziś
każdemu Polakowi, pragnącemu walczyć o wolność ojczyzny, gotowemu oddać
krew i życie za szczęście narodu. Zwyciężymy — głosi nazwa naszej gazety,
bo celem naszym jest zwycięstwo".
Redaktorzy Zyjyciężymy mieli świetne wyczucie wielkości dni, które współ
tworzyli wraz z innymi żołnierzami, głębokie, świadome przekonanie o warto
ści gazety. W kolejnych numerach powtarzają bowiem wezwanie: „Zwyciężymy
jest naszym żołnierskim organem. Zapisujemy w nim prostą i wielką kronikę
naszego czynu zbrojnego. Wypiszemy w nim, jak sformowaliśmy się, okrzepli
śmy i wyszkolili, jak przeszliśmy bój, aby zwyciężyć... Piszcie do swojej ga
zety!" 2 )
Apel redakcji nie pozostawał bez echa. W początkowych miesiącach swego
istnienia redakcja zamieszczała na łamach gazety 8—12 wypowiedzi, stając się
prawdziwą trybuną myśli i uczuć żołnierskich, poświęcając im całą, a czasami
półtorej strony (gazeta miała tylko 2 stronice). Ta publiczna wymiana poglą
dów miała istotne znaczenie dla zespolenia żołnierzy Korpusu w jeden zwarty
organizm wojskowo-polityczny.
Jednocześnie w gazecie wiele pisze się o sprawach wychowania wojskowego
oraz wyszkolenia bojowego. Głos w tej ostatniej kwestii zabierają często wyżsi
dowódcy.
Numer 31 z 13 X 1943 przynosi rozkaz specjalny gen. Karola Świerczewskiego
poświęcony zwycięskiej bitwie stoczonej przez kościuszkowców pod Lenino.
Od tej pory głównym tematem gazety przez kilka następnych miesięcy był czyn
żołnierzy 1 DP. Redakcja starała się przede wszystkim uwypuklić polityczne
znaczenie bitwy, nie zapominając jednocześnie o popularyzacji męstwa żołnie
rza polskiego, o doświadczeniach wyniesionych z pola walki.
Oczywiście, niezależnie od powyższej problematyki, systematycznie publiko
wano wiadomości z kraju i ze świata, z życia korpusu.
W numerze 76 z 5 XII 1943 znajdujemy po raz pierwszy winietę gazety Zwy
ciężymy z charakterystycznym orłem piastowskim wplecionym w środek napisu.
W pierwszej połowie stycznia 1944 r. redakcja wraz z jednostkami Korpusu
wyjechała do rejonu Smoleńska, rozpoczynając marsz do kraju.
'•) Zwyciężymy

nr 12 z 19 IX 1943 r.
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Od numeru 80 (176) Zwyciężymy zmieniło podtytuł. Brzmiał on: „Gazeta
Armii Polskiej w ZSRR". Tak więc Zwyciężymy stało się głównym organem
prasowym PSZ, walczących u boku Armii Radzieckiej. Od tej pory gazeta
w większym aniżeli dotychczas stopniu zajęła się problemami natury politycz
nej, dotyczącymi przyszłej Polski, jej ustroju, granic, reform społecznych itp.
Można nawet twierdzić, że Zwyciężymy stało się w tym okresie organem poli
tycznym, a jego głos miał ważkie znaczenie i w poważnym stopniu wpływał na
polaryzację sił politycznych na emigracji, a także w kraju. Na jego łamach
często zabierali wówczas głos działacze ZPP i 1 AWP z Aleksandrem Zawadz
kim i Wandą Wasilewską na czele.
Poczynając od 24 VI1944 prawie codziennie na pierwszej stronie czołówkę
kolumny zajmują komunikaty o przebiegu ofensywy wojsk radzieckich, która
przyniosła wolność wschodnim terenom Polski. Komunikaty są obszerne, pod
dużymi tytułami. Wreszcie w numerze z 22 VII 1944 Zwyciężymy podaje na ca
łej szerokości kolumny: „Oddziały radzieckie poszły za Bug, wraz z nimi weszła
do naszego umęczonego kraju wolność". Był to ostatni numer 142 (238), który
nosił podtytuł: „Gazeta Armii Polskiej w ZSRR". Z tym podtytułem redakcja
miała trochę kłopotu, bowiem 23 VII brzmiał on: „Gazeta Armii Polskiej", 8 VIII
zmieniła go na: „Gazeta 1 Armii Wojska Polskiego", by od 21 X 1944 ogłosić, że
Zwyciężymy jest „Gazetą Żołnierską". Ten ostatni podtytuł przetrwał już do
końca wojny. Był on prawdopodobnie narzucony z góry. przez Naczelne Dowódz
two WP, gdyż Orzeł Biały — organ prasowy 2 AWP i Pancerni — organ 1 Kor
pusu Pancernego również od tej pory zwały się żołnierskimi.
Od lipca 1944 na łamach Zwyciężymy znajdują odbicie wszystkie procesy
związane z formowaniem państwowości polskiej. Redakcja drukuje dekrety
KRN o powstaniu PKWN, o utworzeniu Wojska Polskiego, Manifest
PKWN itd. — komentując te wszystkie wydarzenia na gorąco.
W związku z dużą ilością materiału prasowego od 12 VIII 1944 redakcja za
czyna wydawać codziennie 4-stronicowy numer. Ale rola i znaczenie polityczne
Zwyciężymy od tej pory ulegają nieustannemu obniżeniu. Jest to zrozumiałe ze
względu na pojawienie się pism centralnych (Rzeczpospolita, Glos Ludu itd.),
które także docierają do żołnierzy. Natomiast podnosi się i to niezwykle wysoko
poziom pisma jako kronikarza 1 AWP. Odtąd, aż do końca wojny, na łamach
pisma ukazało się setki przepięknych reportaży, artykułów, felietonów obrazu
jących trud, bohaterstwo, męstwo żołnierza polskiego — zdobywcy Jabłonny
i Warszawy, Wału Pomorskiego ^Kołobrzegu, Odry i Berlina. Zwyciężymy jest
dziś nieprzebraną skarbnicą, do której zbyt mało zaglądają współcześni.
10 V 1945 w numerze 94 (457) nad tytułem Zwyciężymy nie ma już hasła:
„Śmierć niemieckim najeźdźcom". Zastąpiło je inne: „Wygraliśmy wojnę — wy
gramy pokój", pod którym po dziś dzień szkoli się i pracuje żołnierz polski.
Do czerwca 1945 r. redakcja Zwyciężymy pozostawała wraz z wojskami na
terytorium niemieckim. Do kraju nie wróciła w komplecie. Część udała się do
Krakowa, gdzie od 24 VIII 1945 rozpoczęła wydawać tygodnik ilustrowany Żoł
nierz Polski, druga część wyjechała na Wybrzeże poczynając pismo Marynarki
Wojennej Nasze Morze, a reszta w Katowicach wydawała nadal Zwyciężymy,
które jednak wkrótce przestało istnieć.
Organem 2 Armii WP był dziennik Orzeł Biały,
ciężymy, zarówno pod względem szaty graficznej,
ukazał się 17 XI1944 r. Początkowo ukazywał się
nie. Orzeł Biały jest kroniką formowania i działań

bliźniaczo podobny do Zwy
jak i treści. Pierwszy numer
co trzy dni, później codzien
bojowych 2 AWP.
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Organem prasowym 1 Korpusu Pancernych była gazeta Pancerni. Pierwszy
numer ukazał się 23 IX 1944 r. Redakcja przebyła cały szlak bojowy Korpusu.
Gazeta o dużych wartościach poznawczych działań polskich pancerniaków.
Głos Żołnierza był kontynuacją Żołnierza Wolności. Redagowany przez ten
sam zespół, wydawany na tej samej drukarni polowej. Organ żołnierzy formu
jących się w nowe jednostki w Sumach na Ukrainie. Pierwszy numer ukazał
się 27IV1944 r. Po trzech miesiącach redakcję rozformowano, a drukarnię
przekazano 4 DP.
Do boju było pismem 4 DP im. Jana Kilińskiego. Pierwszy numer wyszedł
1 VI1944 r. Kiedy 4 DP stanowiła garnizon wyzwolonej Pragi, redakcja wydała
28 numerów pierwszego pisma wyzwolonej prawobrzeżnej Warszawy pn. Biu
letyn Informacyjny (od nru 10 — Biuletyn Praski). Od 15 X 1944 na bazie Biule
tynu Praskiego powstało Zycie Warszawy, które wychodzi do dziś.
Na Zachód — to organ 3 DP im. Romualda Traugutta. Pierwszy numer wy
szedł 12—13 11944 r. Ta sama redakcja wydawała także gazetę oficerską W mar
szu na zachód oraz gazetę dla oficerów sztabowych Droga na zachód. Te ostat
nie pisma miały na celu publikację i popularyzację materiałów instruktażo
wych o treści politycznej i fachowo-wojskowej.
Ucz sie, walczyć — to pismo o charakterze metodyczno-szkoleniowym, po
święcone zagadnieniom taktyki, dowodzenia, szkolenia wojsk. Nr 1 z paździer
nika 1944, nr 3 z kwietnia 1945. Wyszły tylko 3 numery.
Do boju było tygodnikiem Samodzielnego Batalionu Szturmowego. Wyszło
19 numerów.
Ponadto w czasie działań wojennych ukazało się kilka pism-efemeryd. Wyda
wały je poszczególne dywizje czy jednostki, w miarę zdobywania drukarń, pa
pieru, farby itp.
13 stycznia 1945 roku w Łodzi pojawiła się Polska Zbrojna — jako centralny
organ Wojska Polskiego. Pismo to zarówno swym charakterem, jak i zadaniami,
różniło się zasadniczo od wszystkich wyżej wymienionych. Nie nosiło ono prze
de wszystkim charakteru pisma „frontowego".

*
O podobieństwie wszystkich gazet frontowych decydowała przede wszystkim
wspólna płaszczyzna ideowo-polityczna.
Głównym hasłem wysuniętym przez komunistów polskich w okresie okupa
cji była walka o wyzwolenie narodowe i społeczne, w oparciu o siły postępu
w kraju i poza krajem. W toku realizacji tej głównej idei wysuwały się proble
my najważniejsze w danej chwili, których rozwiązanie decydowało o powodze
niu całości sprawy. I tak np. w pierwszej chwili najistotniejsze było utworzenie
Frontu Narodowego z klasą robotniczą na czele, później przekonanie mas o słu
szności aktywnej walki z okupantem, następnie przygotowanie się tych mas do
objęcia władzy itd.
Te częściowe zadania były treścią pracy politycznej, którą prowadzono rów
nież w wojsku. Do pracy tej włączyły się też redakcje.
Godna podkreślenia jest zgodność, zbieżność poglądów poszczególnych gazet
frontowych, jeśli chodzi o kluczowe zagadnienia polityczne. Nie było to przy
padkowe. Całym aparatem politycznym, w tym również redakcjami, kierował
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zastępca dowódcy do spraw politycznych, który zgodnie z wytycznymi partii
konkretyzował bieżące zadania. Zatem różnic w treści pracy politycznej nie
było i, oczywiście, być nie mogło. Jeśli dostrzegamy pewne różnice, to jedynie
v/ formie. Tak np. Zwyciężymy politykę partii wyjaśniało przede wszystkim
w artykułach wstępnych, jak również w artykułach publicystycznych, czasami
nieco przydługich. Gazety dywizyjne najczęściej stosowały krótki, skondenso
wany komentarz oraz wypowiedzi żołnierzy. Wszystkie te formy były skuteczne,
wszystkie prowadziły do celu, urabiały jednolity pogląd na podstawowe kwestie
natury ideowo-politycznej.
Zbieżność poglądów poszczególnych gazet wynikała również z dojrzałości po
litycznej pracowników redakcji.
Ogólnie można stwierdzić, że styl pracy wszystkich redakcji gazet fronto
wych był zbliżony lub podobny do siebie. O podobieństwie tym decydowały
warunki, w jakich działały poszczególne zespoły. Każdy z nich przesuwał się
wraz z wojskami, każdy z nich umiejętnie przystosowywał się do nowo po
wstałej sytuacji bojowej i politycznej.
O podobieństwie decydował przede wszystkim fakt, że we wszystkich redak
cjach były takie same trzy główne stanowiska: redaktora naczelnego i jego za
stępcy ( w gazetach armijnych), oficera prowadzącego nasłuch radiowy i kore
spondenta.
Redaktor kierował całokształtem pracy. On też w zasadzie wykonywał prace
sekretarza redakcji, oczywiście w wypadku gdy stanowisko to było nie obsa
dzone. Redaktor zbierał wszystkie materiały, adiustował je, kwalifikował do
składu, zatwierdzał kolumny do druku itp. Tak więc prowadził każdy numer
od początku do końca.
Pozostając w stałym kontakcie z zastępcą dowódcy do spraw politycznych,
redaktor był najlepiej zorientowany w całokształcie zadań stojących przed woj
skami lub w potrzebach pracy politycznej. Nic więc dziwnego, że z zasady onr
właśnie pisał artykuły wstępne. Mimo nawału pracy redakcyjnej, redaktorzy
naczelni pisali bardzo dużo. Dzięki temu ich autorytet zarówno w redakcji, jak
i poza redakcją, był duży. Oczywiście, nie należy wyciągać wniosku, że redak
torzy naczelni mieli monopol na pisanie artykułów wstępnych. Pisali je również
inni pracownicy redakcji oraz oficerowie z linii.
Nasłuch radiowy prowadzili oficerowie znający języki obce. W gazetach ar
mijnych nasłuch prowadziło czasami dwóch pracowników redakcji. Wiadomo
ści z kraju i ze świata, z frontów drugiej wojny światowej, miały znaczenie nie
tylko formalne. Każda wiadomość o zwycięstwie nad wrogiem była świadomie
eksponowana na pierwszej stronie. Te tytuły „kłuły" wprost w oczy: Warszawa
wyzwolona, Łódź zdobyta, Berlin wzięty szturmem. Zachłannie czytali żołnie
rze informacje z kraju, o działalności KRN, ZPP, komunikaty rządu Związku
Radzieckiego — zwłaszcza dotyczące stosunku do Polski, wiadomości o poczy
naniach kół reakcyjnych zarówno tych z Londynu, jak i w kraju.
Warto zwrócić uwagę, że każda informacja była stosunkowo krótka — 10, 20,
czasami 30 wierszy. Redakcje troszczyły się o to, aby wiadomości było wiele
i na różne tematy, zwłaszcza w okresie walk, kiedy żołnierz nie miał dużo cza
su na czytanie długich artykułów.
Dobór informacji z nasłuchu radiowego nie był przypadkowy. Informacja,
podobnie jak wszystkie inne materiały, miała służyć wychowaniu żołnierza.
Pracownicy prowadzący nasłuch radiowy robili najczęściej przegląd wyda
rzeń krajowych i zagranicznych, w którym uogólniano podstawowe problemy
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polityki międzynarodowej i wewnętrznej, wyjaśniano skomplikowany charakter
zjawisk, podkreślano słuszność lub wsteczność poglądów w świetle założeń pro
gramowych partii i ZPP.
Przy analizie wszystkich gazet frontowych z jednego tygodnia stwierdzamy,
że v/ każdej z nich dobór informacji, z małymi wyjątkami, jest jednakowy.
Trzecią, najbardziej skrystalizowaną grupą pracowników redakcji byli ko
respondenci, którzy mieli poważny wpływ na kształtowanie oblicza gazety. Oni
to byli głównymi kronikarzami jednostek, pieczołowicie chroniąc od zapomnie
nia ich historię. Swoją pełną poświęcenia pracą zapisali w historii dziennikar
stwa polskiego jedną z najpiękniejszych kart, oddając w potrzebie na poste
runku korespondenta wojennego swe życie, jak ppor. Marian Cudnowski.
Z reportaży, notatek i artykułów korespondentów można odtworzyć szlak l
i 2 armii, KPanc. oraz poszczególnych dywizji. Gazety tego okresu są najwier
niejszą kroniką wysiłku zbrojnego jednostek.
Porównując gazety frontowe, stwierdzamy zadziwiające wprost podobień
stwo szaty graficznej. Jednakowa czcionka tytułowa, jednakowy krój i wielkość
pisma, jednakowe łamanie, jednakowy układ graficzny — najczęściej blokowy,
oto tylko niektóre, najistotniejsze przykłady tego podobieństwa.
Z tego, co powiedziano wyżej, można wyciągnąć wniosek, że gazety zupełnie
nie różniły się. Byłby to jednak wniosek pochopny i nie odpowiadający praw
dzie. Każda gazeta, mimo wielu cech podobieństwa, mimo jednakowych wa
runków i stylu pracy zespołu redakcyjnego, była jednak inna. Materiał własny
redakcji pokazywał bowiem ludzi, życie i walkę jednostek, których organem by
ła gazeta.
Prasa frontowa w poważnej mierze przyczyniła się do wytworzenia ideowo-politycznej spoistości wojska. Podkreślają to wszyscy żołnierze frontowi ludo
wych sił zbrojnych z okresu drugiej wojny światowej. Oto co na ten temat
mówią twórcy i czytelnicy prasy frontowej:
„Tym, czym był chleb dla żołnierza, tym samym była dla niego żołnierska,
frontowa gazeta. Prasa frontowa przeorała duszę żołnierską, przyczyniła się do
stworzenia zwartego, bojowego kolektywu, który zdał egzamin i pod Lenino, pod
Warszawą, i pod Berlinem, i pod Dreznem i Pragą Czeską. Trudno pomyśleć,
by bez prasy frontowej, bez jej żarliwości i poświęcenia można było wychować
nowego człowieka, żołnierza bez reszty oddanego sprawie idei wolności. Jesteś
my dumni właśnie z tej roli prasy frontowej i zadań, które wypełniała w cięż
kich frontowych dniach" (ppłk rez. Mieczysław Brzezicki) — były korespondent
Zwyciężymy i Pancerni).
„Prasa wewnętrzna jednostek w swoich krótkich artykułach śmiało poruszała
zagadnienia wymagające żywej dyskusji wśród szerokich mas żołnierskich.
Bardzo często prasa ta mogła służyć jako materiał do zajęć politycznych w for
mie biesiad, pogadanek i dyskusji żołnierskich. Charakterystyczną stroną prasy
frontowej było to, że śmiało poruszała (i to umiejętnie) najróżnorodniejsze draż
liwe problemy, śmiało dyskutowała i zwalczała faktami różne wrogie nam po
glądy i stanowiska. Zaletą tej prasy był stosunkowo prosty i zrozumiały język.
Prostymi i dobranymi argumentami potrafiła szybko przekonywać masy czy
telników i jednoczyć wokół programu ZPP, a następnie wokół programu PKWN''
(płk dypl. Mieczysław Manejkowski — żołnierz 1 DP, uczestnik szlaku bojowego
od Lenino do Berlina).
(Reprodukcje

stron tytułourych — WAF)

50 LAT
SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO
W POLSCE
Polskie szkolnictwo dziennikarskie obchodzi w bieżącym
roku 50-lecie istnienia. Okres ten dzieli się na dwa etapy
rozwojowe: przed- i powojenny. Obszerną publikację do
kumentacyjną o szkolnictwie dziennikarskim Polski Ludo
wej zamieściliśmy w numerze 3 naszego pisma z 1964 r.
Obecnie drukujemy dwa artykuły wspomnieniowe,
doty
czące zaczątków naszego szkolnictwa
dńennikarskiego.

Wspomnienie o Stanisławie Jarkowskim
profesorze Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie
W roku 1917 powstały w Warszawie dwa ośrodki zawodowego przysposobie
nia dziennikarskiego. Były to: Wydział Dziennikarsko-Publicystyczny w Szkole
Nauk Politycznych i Szkoła Dziennikarska przy Wydziale Humanistycznym
Wolnej Wszechnicy Polskiej. Ta ostatnia stała się zalążkiem późniejszej Wyższej
Szkoły Dziennikarskiej, czynnej do wybuchu wojny w 1939 r.
Polskie szkolnictwo dziennikarskie obchodzi więc w bieżącym roku jubileusz
swego 50-lecia. Przy tej okazji chciałabym przypomnieć o Tym, który szmat ży
cia poświęcił szkoleniu dziennikarzy i krzewieniu wiedzy o prasie. O profesorze
Stanisławie Jarkowskim, jednym z najbardziej zasłużonych organizatorów tego
szkolnictwa.
Stanisław Jarkowski, pisarz, publicysta, historyk prasy, bibliofil, korespon
dent zagranicznych instytutów prasoznawczych, długoletni członek zarządu i wi
ceprezes Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy w Warszawie, założyciel oraz
dyrektor pierwszego w Polsce biura wycinków prasowych pn. „Informacja Pra
sowa Polska", członek władz Rady i Zarządu Instytutu Społecznego oraz Szkoły
Nauk Politycznych, członek warszawskiego Koła Związku Bibliotekarzy, był
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współzałożycielem Towarzystwa Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warsza
wie,1) członkiem dyrekcji tej uczelni i profesorem Wyższej Szkoły Dziennikar
skiej. Jeszcze w czasie swych studiów w Niemczech, Szwajcarii i Francji inte
resował się sprawami prasoznawstwa. Po powrocie do Warszawy w r. 1911
zetknął się z dyskutowaną wówczas w polskich kołach dziennikarskich myślą
utworzenia kursów przygotowawczych i uzupełniających dla dziennikarzy. Sta
nisław Jarkowski stał się propagatorem i teoretykiem tej idei. Jako członek
Tow. Literatów i Dziennikarzy Polskich, mając już na swoim koncie ogłoszone
drukiem prace z zakresu historii czasopiśmiennictwa, w latach 1915—1917 brał
udział na terenie tego Towarzystwa w naradach, dotyczących uruchomienia
szkoły dziennikarskiej. Wraz z Wincentym Kosiakiewiczem, Ernestem Łunińskim, Witoldem Giełżyńskim i Józefem Wasowskim uczestniczył w organizacji
obu wymienionych uczelni.
Specjalne więzy łączyły go z Wyższą Szkołą Dziennikarską, gdzie był profeso
rem od początku jej istnienia. Prowadził tu do wybuchu wojny wykłady z Hi
storii prasy i Prasy współczesnej oraz seminaria z tych przedmiotów.
Rozmiłowany w badaniach nad przeszłością i aktualnym stanem prasy, zgro
madził w tej dziedzinie nie tylko imponującą wiedzę osobistą, ale także obszer
ną dokumentację. W swoim prywatnym mieszkaniu przy ul. Pankiewicza zebrał
bibliotekę prasoznawczą liczącą ponad 10 tys. tytułów, w tym paręset pozycji
rzadkich lub unikalnych okazów starych czasopism polskich, jak: Kuryer Polski
wraz z dodatkami Uprzywilejowane
wiadomości z cudzych krajów (komplet
z lat 1745—1748), Gazeta Warszawska nr 28 z r. 1779, Adyttament Gazety War
szawskiej z 28 IV 1792, Gazeta Narodowa Obca, rok II nr LIII z 4 VII 1792 oraz
suplement, Korespondent Krajowy г Zagraniczny nr 95 z 26 XI1793 oraz Do
datek do nru 95. Osobliwości prasowe: Czasopismo Domowe (pisane) Deotymy
z lat 1840—42 (3 roczniki po 12 zeszytów); Gazeta — popielniczka (podobizna
strony tytułowej Kur jera Świątecznego z r. 1880) i wiele innych.2) Posiadał po
nadto w swoich zbiorach pojedyncze egzemplarze gazet warszawskich i kra
kowskich z drugiej połowy XVIII w., egzemplarze wydawnictw prasowych
z początku XIX w. i późniejsze, prasę tajną, niepodległościową, robotniczą i so
cjalistyczną z pierwszych lat bieżącego stulecia i z okresu I wojny światowej,
zeszyty, albumy i księgi jubileuszowe polskich wydawnictw prasowych z XIX
i początków XX wieku.
Zapalony bibliofil, szperacz, lubujący się w starzyźnie prasowej — był jedno
cześnie pełen życia i pomysłów. Sprawował obowiązki kuratora studenckiego
stowarzyszenia „Młoda Prasa", był nauczycielem, przyjacielem i opiekunem
młodzieży, bardzo wśród niej popularnym. Brał udział w jej kłopotach, rado
ściach i smutkach, towarzyszył w zabawach. Któż nie znał eleganckiego, zaw
sze uśmiechniętego profesora? Jak z rękawa sypał dykteryjki gęsto przeplatane
łaciną. Długoletnie studia w Niemczech wywarły wpływ na jego składnię. Pisał
bardzo długimi zdaniami. Toteż żartowaliśmy nieraz, że profesor zaczyna zda
nie na Brackiej, gdzie mieściła się „Informacja Prasowa Polska", a kończy na
Wawelskiej w siedzibie Instytutu Społecznego, którego był czynnym członkiem.
Zapraszał studentów do swego mieszkania, gdzie demonstrował stare wydaw
nictwa, szczycił się zbieranymi przez całe życie cennymi i rzadkimi książkami.
') Założycielami Towarzystwa Wyższej Szkoły Dziennikarskie] w Warszawie byli:
dr Ernest Łuniński, Stanisław Jarkowski, Witold Giełżyński, Ludomił Lewenstam, Józef
Wasowski,
Ludwik Kulczycki, Adolf Peretz (p. Statut Tow. WSD. Warszawa 1929).
2
) S. Jarkowski: Wystawa Prasy Polskie]. Biblioteka Prasowa Polska z. 4 s. 12—18.
Warszawa 1923.

76

MATERIAŁY

drukami i gazetami. Podawał studentom lekturę do prac i zachęcał do studiów
nad przeszłością prasy. W uczelni z jego inicjatywy powstało Koło naukowe
badań nad prasą.

*

*

W pierwszym okresie swego samodzielnego istnienia, Wyższa Szkoła Dzienni
karska mieściła się w gmachu im. Mikołaja Pieya przy Placu Małachowskiego 1.
Tu dzierżawiła jedno piętro na swoje wykłady i zajęcia, odbywające się w go
dzinach popołudniowych. W tych trudnych warunkach lokalowych WSD nie
mogła posiadać własnego księgozbioru. Po przeniesieniu się do własnego bu
dynku przy ul. Rozbrat 44a, profesor, któremu powierzono opiekę nad biblio eką,
zapoczątkował zbiory szkolne. Ofiarował część własnych książek, w tym także
kilka cennych pozycji z dziedziny historii prasy. Pod jego kierownictwem biblio
teka WSD szybko się rozwijała. Dbał o celowy zakup książek i czasopism. Do
pomagał studentom w wydawaniu pisma warsztatowego Kolumna. Marzy! o dal
szej rozbudowie gmachu, urządzeniu drukarni szkolnej oraz archiwum wycin
ków prasowych.
Był niestrudzony w pracy. Zastanawiające było, skąd bierze się tyle energii
w człowieku, k'ory swój czas i umiejętności dzieli pomiędzy „Informację Pra
sową Polską", Instytut Nauk Społecznych i Wyższą Szkołę Dziennikarską. Nie
ustawał przy tym w działalności naukowej i popularyzacji prasy polskiej. Orga
nizował wystawy prasowe i z reguły działy retrospektywne na tych wystawach
zasilał własnymi zbiorami.3)
Jego dorobek poświęcony prasoznawstwu prasy był duży. Napisał i opubli
kował dziesiątki większych i mniejszych artykułów, prac bibliograficznych,
szkiców, rozpraw, a były to najczęściej opracowania oryginalne i pionierskie. 4 )
Nie pominął żadnej sposobności, by przypomnieć jubileuszowe rocznice naj
starszych czasopism.
W szkicu poświęconym początkom prasoznawstwa w Polsce mówi o Jarkowskim Renata Marylska: „nie obeszło się bez niego żadne przedsięwzięcie w dzie
dzinie prasoznawstwa". 5 ) Prasa i jej problemy wypełniały całkowicie życie Jar
kowskiego. Nic, co było związane z prasą, nie było mu obce i organizacja szkol
nictwa dziennikarskiego nie pozostała poza obrębem jego działalności.
Podstawą materialną jego egzystencji nie była Wyższa Szkoła Dziennikarska,
której wśród swych zajęć poświęcał najwięcej czasu lecz „Informacja Pra
sowa Polska". W tym pierwszym w Polsce, zorganizowanym z jego inicjatywy
biurze wycinków prasowych, Stanisław Jarkowski pełnił funkcję dyrektora.
Oprócz zapewnienia abonentom serwisu wycinków prasowych, co było zasadni
czym celem działania „Informacji Prasowej Polskiej", instytucja ta pod kie
rownictwem S. Jarkowskiego zakreśliła sobie bardziej ambitne zadania. IPP
wydawała przez pewien czas z prawem przedruku biuletyny zawierające komu
nikaty instytucji użyteczności publicznej, wyciągi z ciekawszych artykułów pra3
) B y ł y t o w y s t a w y : w e L w o w i e w r. 1921, w P r a d z e 1922, w W a r s z a w i e n a Z a m k u K r ó 
l e w s k i m 1923 (prasa w o j s k o w a ) , w K o n s t a n t y n o p o l u 1924, w W a r s z a w i e 1925 (polska p r a s a
r o l n i c z a w czasie X I I M i ę d z y n a r o d o w e g o K o n g r e s u Rolniczego), w Kolonii 1926, w P o 
z n a n i u 1929 (dział h i s t o r y c z n y i i n f o r m a c y j n o - n a u k o w y w P a w i l o n i e P r a s y n a P o w s z e c h 
n e j W y s t a w i e K r a j o w e j ) oraz w y s t a w y w y s y ł k o w e dla M i n i s t e r s t w a S p r a w Z a g r a n i c z 
nych.

4
) Por. M. Czajkowska: Bibliografia prac S. Jarkowskiego w układzie chronologicz
nym.
Prasa Współczesna i Dawna 1958 nr 4.
5
) R. Marylska: Pierwsze próby organizacji badań prasoznawczych w okresie 1918—1939.
Kwartalnik Prasoznawczy 1958 nr 1—2 s. 110.
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sowych, informacje z życia organizacji literackich i dziennikarskich, opraco
wania z zakresu wiedzy o prasie. Zamierzał także Jarkowski przystąpić do sy
stematycznego wydawania „Gazety Gazet", tj. publikacji zawierającej biblio
grafię i pełną informację o treści ważniejszych artykułów, ukazujących się we
wszystkich czasopismach w Polsce.6)
O „Informacji Prasowej Polskiej" i o profesorze Jarkowskim pisał Kazimierz
Pollack:
„...podnieść należy jedną z nieprzemijających wartości jego udziału w pracy
dziennikarstwa polskiego — żmudną, przez niego na naszym gruncie dzienni
karskim zainicjowaną, świetnie obmyślaną i zorganizowaną zbiornicę wycin
ków z prasy — jego Biuro Informacji Prasowej.
W tej zbiornicy wszystko, co z naszej szarej pracy dziennikarskiej — z arty
kułów, notât, rubryk czy tytułów miało często dla szerokich mas czytelników
wartość jednodniową, co żyło tylko chwilą i zamierało, aby znaleźć się, niby
w trumnie, w roczniku gazety na rzadko dotykanej półce bibliotecznej — w jego
skromnej pracowni, niby w retorcie uczonego, utrwalało swe istnienie, prze
dłużało swój żywot, nabierało często rumieńców nowego życia, gdy w małym
wycinku docierało do rąk specjalisty-historyka, szperacza, ekonomisty czy dzia
łacza społecznego, polityka czy męża sianu i przestawało być przebrzmiałym
przejawem chwili, a stawało się dokumentem historii, przetwarzając się w cenny
materiał do dalszej pracy..." 7)
Stanisław Jarkowski był publicystą, polemistą i szermierzem idei utworzenia
w Polsce instytutu prasoznawczego, który wzorem podobnych instytucji istnie
jących za granicą stałby się ośrodkiem systematycznych badań naukowych nad
prasą. Już w pierwszej swej pracy z 1911 r.8) wystąpił z projektem utworzenia
archiwum prasowego, a w r. 1930 tak o tym pisał:
„Myśl rzucona w innej formie już dawniej, bo w r. 1911 pod postacią projektu
utworzenia na razie przynajmniej a r c h i w u m p r a s o w e g o , w którym
byłyby gromadzone systematycznie wszelkie materiały dotyczące przeszłości
i stanu obecnego prasy, a także literatura o prasie pod postacią wycinków z ar
tykułami w tej dziedzinie oraz pod postacią broszur i innych publikacji, zna
lazła była nawet posłuch i uznana była w sferach zainteresowanych F ) za rzecz
konieczną i niezbędną, jako związek i część składowa ośrodka — przyszłego
Instytutu badań prasoznawczych." 10)
Z przeciwnikami powołania Instytutu prowadził Jarkowski obszerne pole
miki. Echa tych sporów, świadczących o trudnościach na drodze realizacji za
mierzeń Jarkowskiego, zachowały się w jego broszurze z r. 1932 pt. „Odpowiedź
na dwa wypady: ,0 Polski Instytut Prasoznawczy, oraz ,Ignorancja czy zła wola'
pana Władysława Wolerta, docenta dziennikarstwa na WWP w Warszawie,
w Prasie i Gazecie Warszawskiej (odbitka z czasopisma Przegląd Graficzny, Wy
dawniczy i Papierniczy w Poznaniu, nr 39—44).
Jarkowski był człowiekiem czynu i łączył w sobie umysł naukowca z energią
organizatora. Z jego inicjatywy na terenie Towarzystwa Literatów i Dzienni6
) Był to program zbliżony do zakresu działalności Dokumentacji Prasowej, wydawa
nej przez RSW „Prasa" w Warszawie pod redakcją Artura Karczewskiego od roku 1952
(por.
Prasa Współczesna i Dawna 1958 nr 3 s. 185—186).
7

) Prasa

Polska

1947 n r 2—3.

8
) S. Jarkowski: Literatura dotycząca prasy polskiej. Warszawa 1911.
-j S. Jarkowski powołuje się tu na uchwały zjazdów dziennikarskich z r. 1911 i póź
niejszych.
10
) S. Jarkowski: Najnowsza literatura o prasie i jej nauce w Polsce. Biblioteka Pra
sowa Polska. Warszawa 1930 z. 7 s. 17.
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karzy Polskich w Warszawie zaczęto w roku 1914 zbierać materiały do typologii
prasy — numery dawniejszych i ówczesnych gazet i czasopism, a w r. 1915 pod
jęto prace przygotowawcze do bibliografii treści czasopism polskich. W prowa
dzonej przez siebie „Informacji Prasowej Polskiej" S. Jarkowski zorganizował
archiwum wycinków o prasie, a w lokalu zajmowanym przez tę instytucję
wspólnie z Towarzystwem Literatów i Dziennikarzy Polskich przy ul. Brac
kiej 5 w Warszawie uruchomił dla członków Towarzystwa czytelnię dzienników
i czasopism. Niestrudzenie propagował utworzenie centralnego archiwum prasy
jako niezbędnej pomocy szkolnej dla Wyższej Szkoły Dziennikarskiej, a zara
zem i jednej z podstawowych agend przyszłego instytutu prasoznawczego.
W r. 1932 pisał na ten temat jak następuje:
„Specjalna zbiornica prasowa — to postulat aktualny, związany z zagad
nieniem ściśle zespolonym z dalszym rozwojem Wyższej Szkoły Dziennikarskiej,
a mianowicie z poruszaną też wielokrotnie sprawą realizacji istniejącego już
od lat projektu utworzenia Polskiego Instytutu Prasoznawczego.
Projekt ustroju Instytutu przewiduje istnienie w nim zbiorów prasy oraz
muzeum i biblioteki w zakresie prasoznawstwa oraz krzewienia w różny sposób
wiedzy o prasie.
Związanie tych trzech spraw razem jest wskazane choćby ze względu na
możliwość pewnej przynajmniej koordynacji dyskusji nad utworzeniem specjal
nej zbiornicy gazetowej z istniejącymi już na ten temat wnioskami, dezydera
tami i zamierzeniami". 11 )
W pożarze, podczas bombardowania w r. 1939, w mieszkaniu przy ul. Pan
kiewicza uległa zagładzie jego bogata i prawdopodobnie jedyna w swoim ro
dzaju biblioteka prasoznawcza. W ten sposób ogień strawił cały dorobek jego
pracowitego, zbierackiego żywota. W czasie okupacji hitlerowskiej utrzymywał
kontakty z dziennikarzami starszego pokolenia. Myślał wciąż o szkole, o zbio
rach prasy i na nowo gromadził wszelkie dostępne mu materiały, mogące się
przydać w niedalekiej przyszłości. Lecz i ten zbiór spłonął w czasie Powstania
Warszawskiego w jego następnym mieszkaniu przy Al. Niepodległości.
Po wyzwoleniu Warszawy, w lutym 1945 r. profesor znalazł schronienie
w mocno uszkodzonym budynku Akademii Nauk Politycznych przy ul. Wawel
skiej. Był to jeden z nielicznych pokojów posiadających sufit. Umeblowanie
składało się ze sprzętów lekarskich. Za posłanie służyła mu żelazna kanapka,
rolę szafy bibliotecznej, gdzie były już gromadzone książki i gazety — pełniła
uszkodzona gablotka lekarska, a rolę miednicy pełnił hełm niemiecki.

*
*

*

Dom Wyższej Szkoły Dziennikarskiej przy ul. Rozbrat 44a przechodził w cza
sie Powstania Warszawskiego ciężkie koleje losu i znajdował się w opłakanym
stanie. Wnętrze było całkowicie wypalone, stropy od góry do dołu zawalone, fa
sada uszkodzona pociskami artyleryjskimi. Profesor wierzył jednak, że te ruiny
można odbudować i szkołę szybko uruchomić. Wędrował więc codziennie przez
most „wysokowodny" do Ministerstwa Oświaty oraz do władz i urzędów znajdu
jących się na Pradze.
Sprawa odbudowy gmachu bynajmniej nie wyglądała początkowo dobrze. Po") S. Jarkowski: Zbiory Prasy w Polsce. Biblioteka Prasowa Polska. Warszawa 1932

z. 9 s. 32.
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trzeby zniszczonej Warszawy były olbrzymie, a środków finansowych mało.
Ministerstwo Oświaty mianowało profesora Jarkowskiego kuratorem mienia
Tow. Wyższej Szkoły Dziennikarskiej i udzieliło drobnej subwencji na zabez
pieczenie pozostałości domu przed dalszym zniszczeniem. Należało stoczyć wal
kę z oporami władz urbanistycznych. Miały one swoje własne „plany zabudowy
przestrzennej", nie uwzględniające istnienia budynku szkolnego w tym miej
scu. Zwyciężył jednak upór profesora. Pomogło też poparcie licznych przyjaciół
i sympatyków WSD. W jesieni roku 1946, po zakończeniu generalnego remontu
budynek był gotów do użytku.
Jeszcze przed zakończeniem remontu, profesor Jarkowski przeniósł się do
jednego z pokojów mieszkalnej części gmachu WSD i tu prowadził nadal swą
energiczną działalność. Niestrudzenie układał program nauczania w szkole,
w nowych warunkach Polski Ludowej. Był pełen pomysłów organizacyjnych.
Pozostał wierny swoim zamiłowaniom. Doczekał się realizacji jednego ze swych
głównych zadań życiowych — uruchomienia Polskiego Instytutu Prasoznawczego, którego był aktywnym współinicjatorem i współorganizatorem. W roku
1947 wszedł do jego Rady Naukowej.12) W mieszkaniu przy ulicy Rozbrat jego
skromny pokoik założony był książkami, wycinkami i czasopismami, układanymi
z braku mebli wprost na podłodze. Ten pokoik był siedzibą PIP. Tu odwiedzali
go prasoznawca — prof, dr Mieczysław Kafel, bibliofil Marceli Poznański, re
daktorzy Mieczysław Krzepkowski, Kazimierz Pollack i inni. Tu nadchodziła
korespondencja od prasoznawców, z którymi profesor nawiązywał kontakty.
Wszędzie, gdzie mógł, zwracał się o dublety zaginionych książek dla swej umi
łowanej szkoły.
Nie istniejącej jeszcze nowej bibliotece Wyższej Szkoły Dziennikarskiej prze
kazał profesor przechowane przez siebie (gdzieś w Milanówku) i ocalone zbiory
zlikwidowanego na początku wojny Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy.
Składały się one z książek, rękopisów, notatek, portretów i karykatur publi
cystów polskich oraz kilkunastu szaf bibliotecznych. Zbiory te, po likwidacji
Tow. WSD, zostały przejęte przez ówczesny Związek Zawodowy Dziennikarzy
Polskich i do dziś znajdują się w bibliotece Stowarzyszenia Dziennikarzy Pol
skich.
Rozpoczął się nowy rok akademicki 1946/47. Uczelnia rozpoczęła pracę jako
Wydział Dziennikarski Akademii Nauk Politycznych. W tym roku profesor nie
został jeszcze powołany jako wykładowca. Miał objąć katedrę Typologii prasy
w roku 1947/48.
Poniewierka okupacyjna, brak środków materialnych i elementarnych wy
gód spowodowały, że zdrowie Jego zaczęło mocno szwankować. Szybko rozwijała
się choroba serca. Zmarł nagle w dniu 11 czerwca 1947.
Zasługi profesora Jarkowskiego dla szkolnictwa dziennikarskiego i dla badań
prasoznawczych są ogromne. Jego do ostatniej chwili niestrudzoną działalność
symbolizuje może najlepiej fakt, że nekrolog Stanisława Jarkowskiego ukazał
się w nrze 1 Prasy Polskiej (czerwiec 1947), miesięczniku Polskiego Instytutu
Prasoznawczego, razem z Jego ostatnim artykułem „Prasa o prasie", poświęco
nym historii polskich wydawnictw prasowych.
Dłuższe wspomnienie poświęcił prof. S. Jarkowskiemu (oprócz Kuriera Co
dziennego z 15 VI1947, Rzeczypospolitej i Gazety Ludowej z tego samego dnia
oraz Życia Warszawy z 16 VI1947) red. K. Pollack, pisząc m. in.:
12

) Prasa Polska 1947 nr 1 s. 16.
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„Stanisław Jarkowski był nie tylko historykiem prasy, nie tylko nauczycie
lem młodych dziennikarzy w tym zakresie, nie tylko działaczem społecznym,
zawodowi swemu oddanym, ale, choć sam pisał może mało, ohoć nie wprzęgał
się na stałe do pracy gazeciarskiej, miał w niej pozycję kronikarza, zbieracza
i popularyzatora wszystkiego tego, co na tę naszą szarą pracę się składało..."
Minęło 20 lat od śmierci profesora. W jubileuszowym roku 50-1 ecia szkolnic
twa dziennikarskiego pragnę przypomnieć STANISŁAWA JARKOWSKIEGO
jako o r g a n i z a t o r a tego szkolnictwa, wieloletniego n a u c z y c i e l a mło
dzieży dziennikarskiej i zarejestrować Jego udział w odbudowie gmachu Wyż
szej Szkoły Dziennikarskiej oraz w powojennych pracach przygotowawczych
do uruchomienia szkoły.
MARIA

CZAJKOWSKA

Pierwsze akademickie pismo młodzieży dziennikarskiej
Działająca od 1917 roku Szkoła Dziennikarska w Warszawie, jedna z pierw
szych tego typu uczelni w Europie, po czterech latach istnienia, na wniosek
kształcącej się młodzieży akademickiej (której pokaźna część odbywała już stu
dia na Uniwersytecie Warszawskim lub innej wyższej uczelni) przyjęła nazwę
Szkoły Dziennikarsko-Publicystycznej przy Wolnej Wszechnicy Polskiej, stano
wiąc jej autonomiczną jednostkę z własną radą naukową i personelem nau
czającym. Jedynie w zakresie studiów ogólnych korzystano z wspólnych wy
kładów na WWP. Po kilku latach, reorganizacja studiów i form organizacyj
nych uczelni doprowadziła do utworzenia samodzielnej i odrębnej statutowo
Wyższej Szkoły Dziennikarskiej.
Nie były to, jakby się dziś zdawać mogło, tylko zmiany w nazewnictwie
uczelni. Szły one w koncepcjach studiów w kierunku poważnych przeobrażeń
programowych i metod nauczania. Nie zapominano jednak o deklaratywnych
założeniach uczelni, sformułowanych już w 1917 r. przez jej pierwszego dyrek
tora red. Wincentego Kosiakiewicza, który w programie uczelni wskazywał
i przestrzegał: „Pamiętać trzeba, że nic nie leży poza zakresem prasy. Dzienni
karz ma przeto wyjątkową szansę zużytkowania każdego ułamka wiedzy, jaki
kiedykolwiek zdobył".
Takie tradycje ożywiały twórców szkolnictwa dziennikarskiego i takie ist
niały teoretyczne perspektywy dla absolwentów w ich przyszłej, podniesionej
na wyższy poziom ideologiczny i naukowy pracy zawodowej. Odwrotnością
i tradycji i perspektyw było jednak to, co ich oczekiwało na progu każdej re
dakcji. Miał bowiem wówczas walor decydujący powszechny pogląd, że dzien
nikarz rodzi się z osobliwym talentem, z jakąś mistyczną „iskrą Bożą" i tego
żadna, nawet najlepiej zorganizowana uczelnia nie nauczy; skoro zaś ktoś uro
dził się właśnie bez tego dziennikarskiego „talentu", ten nigdy w pracy redak
cyjnej nie stanie się przydatny, choćby skończył tuzin fakultetów, a nie tylkc
jedną szkołę dziennikarską. Dyplom uczelni był raczej zawadą, niż pomocą przy
uzyskaniu uprawnień zawodowych w dziennikarstwie i po prostu zatrudnienia.
Coś musiało się zmienić radykalnie, aby nowym kadrom otworzyć drogę do za
wodu, który właściwie jeszcze w ścisłym tego słowa znaczeniu nie był zawo
dem, lecz raczej zatrudnieniem i zajęciem ubocznym. Aktywiści Zrzeszenia Stu
dentów Szkoły Dziennikarsko-Publicystycznej przy WWP widzieli to w najwyż
szych kwalifikacjach zawodowych, które by przybojem zdobywały dla absol
wentów miejsca pracy w naszych mizernym tradycjonalizmem i obskuran
tyzmem zaśniedziałych redakcjach. Zarząd Zrzeszenia pod kierownictwem pre
zesa Józefa Rosena i niezmordowanego sekretarza Mieczysława Kaczmarewi6 — Zeszyty Prasoznawcze
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cza postanowił organizować przeróżne formy samokształcenia zawodowego.
Powołano więc pod kierownictwem niżej podpisanego Biuro Korespondentów
Prasowych, którego zadaniem było zaopatrywanie prasy prowincjonalnej w ak
tualny materiał dziennikarski ze stolicy i danie tym samym studiującym możli
wości zdobywania praktyki zawodowej i kontrolowania swych umiejętności.
Praca ta była pomyślana jako długofalowa, dość szeroko otwarła zaintereso
wanym drzwi do pracy dziennikarskiej i wielu stworzyła podstawę do ciągłego
zatrudnienia, czyli prowadziła do tak upragnionego wonczas „angażu".
Jednak najważniejszym warsztatem stało się pismo akademickie pt. Młoda
Prasa. Jej tytuł z biegiem czasu stał się określeniem ideologicznym dla grupy
młodych dziennikarzy, którzy pragnęli wcielać w praktycznym życiu redakcyj
nym te hasła, jakie przyswajali sobie podczas studiów dziennikarskich. Nawia
sem wspomnę, że popularność i atrakcyjność tej grupy młodych zawodowców
stała się w latach dwudziestych tak wielka, że nawet organizowano cieszące się
dużym wzięciem reprezentacyjne bale Młodej Prasy. Oczywiście, organizowane
one były po to, aby ułatwić zdobycie funduszów na cele wydawnicze. Kwestie
finansowe były zawsze trudnym problemem, o który rozbijało się niejedno
dobre zamierzenie. Np. w latach dwudziestych drukarnie warszawskie nawet
na stosunkowo mały pod względem objętości periodyk składały nam tak wy
górowane oferty, iż w pewnym momencie wydawało się, że nasza inicjatywa
prasowa jest absolutnie nierealna. Na dochód z kolportażu nie można było li
czyć, bo i kto był zainteresowany w kupowaniu i czytaniu Młodej Prasy —
a żadnego hojnego mecenasa nie mieliśmy i nie wiedzieliśmy, skąd by sobie ta
kowego wytrzasnąć? Sami byliśmy biednymi studentami, więc mogliśmy nie
liczyć na żadne honoraria autorskie, ale przecież było niepodobieństwem, aby
każdy nabywał większą liczbę egzemplarzy.
Jeśli cel imprezy wydawniczej miał być osiągnięty, to zachodziła potrzeba
tłoczenia stosunkowo dużego nakładu i ponoszenia wydatków na portoria, gdyż
zamierzaliśmy rozsyłać bezpłatnie Młodą Prasę do wszystkich redakcji dzien
ników i czasopism polskich, wychodzących w kraju i za granicą, aby w ten
sposób lansować i prezentować autorów z młodego narybku dziennikarskiego.
Ważne również dla naszych celów było, aby nasze pismo znalazło się we
wszystkich instytucjach kulturalnych, na których współpracy nam zależeć po*winno, jak np. teatry i różne instytucje, umożliwiające start sprawozdawczy na
szym recenzentom artystycznym, dla których dzięki temu uzyskiwaliśmy na
każdą premierę bezpłatne bilety wejścia.
Nie bez znaczenia była obserwacja stołecznego rynku czytelniczego, jako
masowego odbiorcy naszej produkcji dziennikarskiej. Ustalono więc rozsyłać
bezpłatnie czasopismo do wszystkich warszawskich cukierni, kawiarni i za
kładów fryzjerskich, które zwyczajowo miewały całą aktualną prasę. Taka pe
netracja była konieczna, lecz przysparzała raczej wydatków, niż dochodów.
W najlepszym razie sami musieliśmy się podejmować funkcji kolporterskich.
Trudnościom finansowym jakoś udało się dać radę po wniosku prezesa Rosena, aby zbiorowo podjąć się akwizycji ogłoszeń. W kalkulacji teoretycznej
rzecz ta wyglądała nawet bardzo interesująco i zdawała się dawać podstawy
do szerokiej działalności wydawniczej, jednak już pierwsze realizacje prak
tyczne nauczyły nas wielu nowych rzeczy z zakresu polityki wydawniczej. W re
zultacie udało się nam zaakwizować kilka ogłoszeń małego formatu spośród
licznej wówczas w Warszawie sieci amerykańskich i niemieckich biur okręto-
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wych oraz ogłoszonka kilku fabryk tytoniowych, które należały jeszcze do prze
mysłu prywatnego i jakoś marzyły o odżegnaniu się od wiszącego nad nimi
projektu upaństwowienia całej produkcji tej branży. Ogólny wynik kasowy
tej zbiorowej akcji młodzieńczego mierzenia sił na zamiary był taki, że mając
otwarty kredyt w drukarni Piekarniaka na Okólniku w Warszawie mogliśmy
stawać w szranki i wydawców, i redaktorów. Jednak przezorność nakazywała
wybrać technikę najtańszą, to znaczy w pierwszym numerze tekst był litografowany, a tylko okładka drukowana. Szczęśliwy wynik kasowy balu Młodej
Prasy sprawił, że numer drugi, jak i podwójny nr 3/4 oraz nr 5 mogły być już
w pełnym tekście drukowane. Na tym jednak nasze siły kapitałotwórcze zostały
wyczerpane i trzeba było zwijać chorągiewkę wydawniczą Młodej Prasy.
Zacierają się nazwiska w pamięci i coraz mniej jest wśród żyjących tych, któ
rzy akademicką prasę młodzieży dziennikarskiej tworzyli, więc godzi się zano
tować dla ewidencji historycznej skład redakcji tego osobliwego czasopisma.
A więc redaktorem naczelnym był Józef Rosen, późniejszy publicysta i recenzent
filmowy, współorganizator miesięcznika fachowego Kinema, następnie zaś ty
godnika Kino dla Wszystkich, redaktor dodatku filmowego w Kurierze Polskim,
dyrektor kina „Wodewil", kierownik produkcji wielu filmów polskich, w ostat
nim okresie swej działalności w stolicy kierownik i właściciel wytwórni „Rexfilm", która wyprodukowała bez liku komedii z udziałem Adolfa Dymszy i Vlasty Buriana, inaugurując polsko-czeską współpracę przemysłową. Podczas ostat
niej wojny Józef Rosen wyemigrował do Lwowa, a stąd do Wilna, gdzie był
dyrektorem teatrów polskich. Gdy hitlerowcy wtargnęli do Wilna, został zadenuncjowany i rozstrzelany. Od wrażych kul zginął polski patriota i wielce zasłu
żony działacz kulturalny. Oddzielne wspomnienie należy się Mieczysławowi Gór
ce, organizatorowi prasy popularnej w Warszawie i bohaterowi getta warszaw
skiego.
Zastępcą Rosena w Młodej Prasie był Mieczysław Kaczmarewicz, niedawno
zmarły wyższy urzędnik kolejowy. Kierownictwo literackie dzierżył młody
i uzdolniony poeta Stefan Heflich-Piotrowski, sekretariat redakcji i dział tea
tralny należał do niżej podpisanego. Współpracownikami byli: Edward Kleinlerer, późniejszy włoski korespondent agencji telegr. amerykańskiej i współ
pracownik warszawskiego dziennika Nasz Przegląd; Stanisław Swisłocki, póź
niejszy organizator i redaktor popularnego dziennika warszawskiego Piąta
Rano; dobrze dziś znany prasoznawca i działacz- dziennikarski Mieczysław
Krzepkowski ; popularny w prasie bydgoskiej Henryk Ryszewski; Władysław
Trębiński, Roma Hufnagel-Podkowiecka, Jan Kryński i Mieczysław Pechkranz-Zgórzewski. Z pewnością grupa była liczniejsza, lecz nazwisk nie pomnę.
O wszystkich współpracownikach Młodej Prasy trzeba powiedzieć, iż ici)
działalność była pożyteczna i twórcza choćby z tego względu, że wdrażała ko
lektyw do pracy zespołowej, tak ważnej szczególnie w życiu nowoczesnej pla
cówki redakcyjnej, działającej na prawach kolektywu pod sprawnym kierow
nictwem jednostkowym. Aczkolwiek więc istniał komitet redakcyjny, będący
odpowiednikiem dzisiejszego kolegium redakcji, choć praca z zasadniczych
względów była planowana, to jednak w praktyce jego rola sprowadzała się do
inspiracji, do pobudzania pisarstwa studenckiego w kierunku pogłębiania wie
dzy i atrakcyjności tematu i rozwijania ujawnionego kierunkowo talentu. Dzię
ki temu plon Młodej Prasy reprezentował wszystko, na co aktualnie potrafiły
się zdobyć młode kadry dziennikarskie. Słowem, była to pełna wizytówka in
dywidualności i możliwości studenta dziennikarstwa.
6*
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Ze szczególną przyjemnością wypada mi podkreślić, że współpraca była har
monijna i obeszło się bez tarć i animozji osobistych. Dla zilustrowania klimatu
redakcyjnego mogę przytoczyć taki przykład: Oto kiedyś zdarzyło się, że kol.
Rosen, zajęty rozlicznymi zajęciami reprezentacyjnymi w charakterze prezesa
Zrzeszenia i redaktora Młodej Prasy, nie mógł zdążyć z napisaniem swego ar
tykułu, a naszym zdaniem nie powinno być numeru bez udziału kierownika
redakcji. Zaproponowałem więc, aby podpisał moją publikację pt. O europej
skość prasy polskiej, w której dowodziłem, że nasza prasa musi rozszerzyć
horyzonty, wyjść wreszcie z typowego dla naszego kraju zaścianka stronnictw
różnej maści, że musi wykształcić typ nowoczesnego dziennikarstwa nie tylko
w sensie technicznym, lecz również w ujmowaniu i interpretacji najważniej
szych zagadnień społeczno-politycznych i kulturalnych. Dowodziłem, że nie
zbędna jest naszej prasie ta dojrzałość światopoglądowa, która cechuje najbar
dziej wartościowe periodyki europejskie i taką „europejskość" postulowałem
dla naszych wydawnictw prasowych.
Kol. Rosen opierał się tej „pożyczce", ale nie mogąc wykonać zaplanowanego
zadania, przyjął moją ofertę. Artykuł ukazał się pod jego imieniem i nazwi
skiem. Trzeba jednak dziwnego trafu, że artykuł nabrał ku niespodziance
wszystkich, a zwłaszcza pierwotnego autora, niebywałego jak na studenckie
czasopismo rozgłosu, albowiem jedna z gazet Polonii amerykańskiej (o ile się
nie mylę Dziennik Chicagowski) przedrukowała rzecz w całości od tytułu do pod
pisu, więc rozumie się, takie wydarzenie wywołało furorę w naszym środowisku
i pobudziło zainteresowanie naszych profesorów wydawnictwem. Było już usta
loną praktyką, że każdy nowy numer był dyskutowany bardzo szczegółowo
i wszechstronnie na seminarium dziennikarskim Władysława Wolerta i Stani
sława Kempnera, na ekonomicznym Adolfa Peretza, literackim Cezarego Jellenty i teatralnym Adama Zagórskiego. Artykuł o europejskości prasy polskiej
wszedł ponownie pod profesorską konsultację po jego amerykańskiej publika
cji i biedny kol. Rosen pocić się musiał nad uzasadnianiem mego publicystycz
nego wykładu, ż którym nie we wszystkich szczegółach się godził i z godnym
samozaparciem odbierał za mnie różne cięgi. Podziwiałem godność autorską
mego przyjaciela. Sytuacja zmieniła się jednak radykalnie, gdy prof. Wolert
zaczął chwalić pewne kwestie artykułu. Prawość charakteru Rosena została
sprowokowana. Oświadczył więc, że odpowiadał na zarzuty, gdyż podpisawszy
artykuł ponosi zań osobistą odpowiedzialność, lecz „komplementy należą się
kol. Wojtowiczowi, który rzecz ciekawą i dobrą napisał, a mnie po przyjaciel
sku ją przekazał...".
Tymczasem nie było środków finansowych na kontynuowanie kosztownej,
choć tak pożytecznej dla studenckiego ogółu działalności wydawniczej. Z rado
ścią więc przyjęta została wyrobiona przez korespondentów studenckich pro
pozycja wydawnictwa „Pomorzanin" w Kościerzynie na Kaszubach w sprawie
składu i druku czasopisma o ogólnej treści, które mogłoby wypełnić program
produkcyjny drukarni redakcyjnej i możliwości kredytowe, którymi dyspono
wali wydawcy. Ich kalkulacja handlowa była prosta: Otrzymają do swej dy
spozycji duży zespół młodych i zdolnych autorów, sprężysta administracja sto
łeczna otworzy różne popłatne możliwości, także ogłoszeniowe w pierwszym
rzędzie, których zaścianek Pomorza kaszubskiego był pozbawiony. Tak doszło
do powstania dwutygodnika Przegląd Polski, redagowanego przez komitet re
dakcyjny i zespół pracowniczy Młodej Prasy.
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Słowo inaugurujące napisał dr Ernest Łuniński, historyk i dyrektor Szkoły
Dziennikarsko-Publicystycznej przy WWP w Warszawie. Artykuł ten przedru
kowany został w książkowym wydaniu jego publicystyki pt. Echa wczorajsze
(Dom Książki Polskiej 1925).
Kwiecisty, rokokowy styl Łunińskiego był w chwili pisania, tzn. w 1924 г.,
już bardzo archaiczny i przywodził na pamięć fakt, że ten historyk wysokiej
rangi i publicysta dzielił ławę gimnazjalną z Lucjanem Rydlem w Krakowie
i stylowi swych czasów pozostał wierny aż do kresu dni.
Przegląd Polski mimo bohaterskich wysiłków swego naczelnego redaktora
Józefa Rosena nie dał się długo utrzymać i po kilku numerach zamilkł. Na tym
wyczerpała się energia wydawnicza mego pokolenia akademickiego.
ZDZISŁAW

WOJTOWICZ

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*)
LESZNOWSKI ANTONI Junior (1815—1859)
Urodzony w Warszawie. Syn Antoniego — seniora i Adelajdy Deminuid (sio
strzenicy znanego wydawcy z czasów stanisławowskich, Dufoura). 1841 objął po
Lasockim redakcję i administrację Gazety Warszawskiej, którą w 1837 T. Le
Brun zamienił w pismo codzienne. Lesznowski unowocześnił dziennik, powięk
szył znacznie format, rozszerzył skład redakcji. W okresie ożywienia gospodar
czego, jakie w latach pięćdziesiątych XIX w. przeżywało Królestwo Polskie,
wprowadził do Gazety Warszawskiej dział przemysłowy. Gdy po 1855 zmieniły
się poważnie warunki polityczne, dziennik jego zaczął przeżywać intensywny
rozwój. Lesznowski zapewnił sobie stałą współpracę takich piór jak J. I. Kra
szewski, J. Bartoszewicz, Z. Miłkowski, H. Szmitt i inni. Głosząc umiarkowane
hasła postępowe i reprezentując wysoki poziom literacki i naukowy, Gazeta
Warszawska przewyższała zdecydowanie lojalistyczny Dziennik
Warszawski,
wydawany z ramienia namiestnika przez znanego pisarza H. Rzewuskiego,
Э liczba jej abonentów wzrosła z 400 do 7000 osób. Sam Lesznowski zjednywał
sobie ciągle nowych współpracowników krajowych i zagranicznych. Pisywał
bezimiennie dobre krytyki teatralne i artykuły o treści społeczno-politycznej.
W osobie J. Keniga znalazł bliskiego i wybitnego współpracownika redakcyjne
go. Zmarł w Warszawie.
Wielka Encyklopedia Ilustrowana. Warszawa 1910, t. 53 ser. 44 s. 319; nekrolog w Ga
zecie Warszawskiej z 14 X 1859.

Mirosław

Franeić

OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW (1803 lub 1805—1871)
Urodził się pod Kamieńcem Podolskim jako syn oficera powstania kościusz
kowskiego. Uczył się najpierw w Warszawie, a następnie w Lublinie. 1824 roz
począł studia na wydziale prawnym Uniwersytetu Warszawskiego, który ukoń
czył w trzy lata później ze stopniem magistra praw. Początkowo pracował jako
aplikant sądowy, wkrótce jednak przerzucił się do zawodu dziennikarskiego
i zaczął pisywać do Dziennika Powszechnego Chłędowskiego. Jako spiskowiec
brał udział w powstaniu listopadowym. W 1831 był sekretarzem w ministerstwie
*) 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
materiałów biograficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji.
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sprawiedliwości. W okresie powstania pisywał do Kuriera Polskiego, a na
stępnie wydawał razem z Mochnackim i Żukowskim Nową Polskę. Po upadku
powstania Ostrowski emigrował do Francji. Obdarzony łatwością pisania, po
siadając nadto dużą znajomość historii i prawa, odznaczył się jako znakomity
publicysta. Wśród emigrantów polskich znany był również ze swego warcholstwa i paszkwilanctwa (przezywano go „Ibusiem"). Na emigracji w Paryżu
wydawał Nową Polskę w latach 1833—1845 (z przerwą 1837—1839, kiedy był
w Londynie). Po powrocie z Anglii do Paryża został urzędowym tłumaczem
przy prefekturze policji. Zmarł w nędzy w szpitalu w Meaux pod Paryżem.
Ostrowski oprócz wielu broszur, rozpraw i artykułów umieszczanych bez
imiennie lub pod nazwiskiem generała Rybińskiego w różnych czasopismach
polskich i francuskich, wydał szereg prac historycznych.
Wielka Encyklopedia Powszechna Ilustrowana. Warszawa, t. V ser. II s. 834—37;
S. O r g e l b r a n d : Encyklopedia Powszechna. Warszawa 1865, t. XX; Rocznik Towa
rzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. Rok 1870—1872. Poznań 1872; G. K o r b u t :
Literatura polska od początku do wojny światowej. Warszawa 1929, t. 3.

Bogusław

Cygler

SIEMIANOWSKI JÓZEF (1866—1931)
Ur. w Szarleju na Kujawach. Gimnazjum ukończył w Inowrocławiu. Był po
czątkowo bibliotekarzem w Kórniku. R. Szymański wciągnął go do pracy w po
znańskim Orędowniku. Później na propozycję ks. Radziejowskiego został współ
redaktorem Katolika w Bytomiu, z którego wystąpił (nie godząc się na kierunek
polityczny pisma związanego zbytnio z niemieckim centrum katolickim) i zało
żył Głos Śląski jako organ polski w Gliwicach. Kandydował na posła do parla
mentu niemieckiego z okręgu gliwicko-lublinieckiego. Bezwzględna walka i szy
kany pruskie zniszczyły podstawy materialne Głosu Śląskiego i zmusiły Siemia
nowskiego do przeniesienia się do Krakowa, gdzie pracował w Głosie Narodu
i Nowej Reformie. Z chwilą wybuchu I wojny światowej powrócił do Poznania,
gdzie pracował jako dziennikarz i publicysta aż do śmierci. W okresie plebi
scytu śląskiego został powołany na stanowisko naczelnego redaktora Polaka
w Katowicach. Zmarł 5 X 1931 w Poznaniu.
Kurier Poznański 1931 nr 456; Dziennik Poznański 1931 nr 234; Prasa 1931 nr 10—11 s. 19.

Tadeusz Z.

Bednarski

SACHS FELIKS — pseud.: Anglik, doktor, Miller, Sadowski, Jan
(1869—1935)
Urodził się w Warszawie, gdzie skończył szkołę średnią, a następnie studio
wał medycynę. W tym okresie brał czynny udział w młodzieżowym ruchu socja
listycznym. 1898 wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej i rozpoczął działalność
rewolucyjną wśród proletariatu żydowskiego. W 1899 został wybrany do War
szawskiego Komitetu Robotniczego PPS; pracował następnie na terenie Wilna
i Łodzi. 1900 został aresztowany, przebywał rok w więzieniu, później zaś wyje
chał do Londynu, gdzie brał czynny udział w pracach wydawniczych PPS; był
też tłumaczem całego szeregu dzieł teoretyków socjalizmu. Po powrocie do kraju
w 1902 został wybrany do Centralnego Komitetu Robotniczego PPS. Brał czynny
udział w życiu partii, reprezentując w jej władzach naczelnych lewicowy, internacjonalistyczny kierunek. Po zjeździe rozłamowym w 1906 wchodził nadal
w skład CKR PPS-Lewicy. W roku 1907 wyjechał do Wiednia i przebywał tam
do 1919 roku. W Wiedniu brał udział w pracach oddziału zagranicznego i sekcji
wiedeńskiej PPS-Lewicy. Po powrocie do kraju odsunął się od czynnej działal
ności partyjnej, cały swój czas poświęcił natomiast pracy jako lekarz Kasy
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Chorych, niosąc szczególnie pomoc bezrobotnym i dzieciom robotniczym. Brał
też żywy udział w pracy kulturalno-oświatowej. Zmarł w Warszawie. Sachs był
jednym z wybitniejszych publicystów socjalistycznych, pisywał dużo do pism
polskich i żydowskich. Artykuły jego ukazywały się na łamach następujących
pism: Arbajter, Proletarisze Welt, Kurierek Zakordonowy i Zagraniczny, Na
Barykady, Przedświt, Robotnik, Światło. Tłumaczył na język polski dzieła Fer
dynanda Lassala i Fryderyka Engelsa. Przekłady te ukazywały się w osobnych
wydaniach.
Z Pola Walki 1956 nr 2 s. 10; Żanna Kormanowa: Materiały do bibliografii druków
socjalistycznych. Warszawa 1949 s. 191, 269.

Zygmunt

Młynarski

PEŁEŃSKA JANINA z Kossaków krypt. J. P., jp (1875—1943)
Pochodziła z ziemi lwowskiej. Uzyskała wykształcenie średnie. 1908 otrzymała
nagrodę na konkursie literackim Wieku nowego za nowelę pt. „Smenta". Od tego
czasu drukowała w tym dzienniku utwory beletrystyczne i artykuły o tematyce
społecznej, później zaś weszła w skład redakcji. W 1911 jej nowela pt. „Roz
bieżne drogi" odznaczona została na konkursie Kroniki Powszechnej we Lwowie.
W latach 1915—1917 pracowała w prasie polskiej na uchodźstwie w Wiedniu.
Po powrocie do kraju czynna była jako członek redakcji Wieku Nowego, a od
1922 Gazety Porannej, zamieszczając artykuły na tematy kulturalne, społeczne
i gospodarcze. Przez szereg lat redagowała dodatek,tygodniowy w Gazecie Po
rannej pt. Kobieta w świecie i w domu, który wypełniała prawie wyłącznie
własnymi artykułami. Ogłosiła kilka tomów powieści i nowel. Pracowała spo
łecznie w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Syndykacie Dziennikarzy Lwow
skich, Komitecie Budowy Pomnika M. Konopnickiej i innych organizacjach.
Zmarła we Lwowie w listopadzie 1943 r.
Gazeta Lwowska 1943 nr 262; Almanach Spraw Kobiecych 1933 s. 167; J. Kossak-Peleńska: Wiek Nowy i ja. Wiek Nowy 1926 nr 7506; wspomnienia osobiste niżej podpisanej.

Michalina

Grekowicz-Hausnerowa

MATYASIK JAN pseud. Verax, krypt. J. M. (1886—1948)
Ur. w Rzezawie koło Bochni, syn małorolnego chłopa. Ukończył z odznacze
niem gimnazjum w Bochni w bardzo trudnych warunkach materialnych. Zapisał
się następnie na Wydział Prawa Uniw. Jagiellońskiego i równocześnie, dzięki
poparciu ks. Stojałowskiego, pracował w Głosie Narodu (za red. Antoniego
Beaupré w latach 1904—1906). Po dwu latach wysłała go redakcja na rok do
Wiednia, jako sprawozdawcę parlamentarnego. Po powrocie pracował nadal
(do 1914) w Głosie Narodu, porzucił jednak studia prawnicze poprzestając na
samokształceniu; opanował kilka obcych języków. W czasie I wojny światowej,
służąc w wojsku austriackim dostał się na froncie wschodnim do niewoli rosyj
skiej. Na Murmaniu wstąpił do formowanych oddziałów polskich i wraz z Armią
Hallera powrócił jako porucznik przez Francję do Polski. Po wojnie nastąpił
nowy okres pracy w Głosie Narodu, którego objął naczelną redakcję i znakomi
cie pismo prowadził, zjednawszy do współpracy wybitnych literatów i publi
cystów (K. H. Rostworowski, Feliks Koneczny, Józef Nekanda Trepka, Antoni
Waśkowski i in.). Skupiał też młode talenty literackie (Mieczysław Jastrun, Jalu
Kurek, Anatol Krakowiecki i in.). Sam pisał wstępne artykuły. Po nabyciu
Głosu Narodu z rąk ks. Sapiehy przez Stanisława Burtana, przemysłowca, który
pismem wcale się nie zajmował, Matyasik rozwiązał z nim umowę i w 1931
wyjechał jako korespondent Gazety Warszawskiej do Paryża. Stamtąd nadsyłał
liczne sprawozdania i artykuły polityczne. Po paru latach powrócił do Warszawy
na stanowisko jednego z redaktorów Gazety Warszawskiej. W latach 1937—39
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był naczelnym redaktorem lwowskiego Słowa Narodowego, a także przez jakiś
czas redagował Kurier Lwowski. Druga wojna światowa zastała go we Lwowie.
Wszedłszy do podziemnego ruchu oporu, nie uniknął aresztowania przez Gestapo
oraz obozów hitlerowskich w Niemczech. Uwolniony w 1945 dostał się do Pary
ża, gdzie po trzech latach umarł nagle 24 XII 1948.
Informacje Antoniego Waśkowskiego i własne niżej podpisanego.

Piotr

Grzegorczyk

RADECKI WACŁAW (1887—1952)
Syn Józefa i Aleksandry Jadwigi z Siekierskich, urodzony w Warszawie.
Jako student liceum brał udział w ruchu PPS w 1905 r. i z tego powodu zmu
szony był opuścić kraj. W Szwajcarii na uniwersytecie genewskim ukończył
medycynę. W latach 1912—14 był kierownikiem pracowni psychologicznej Wy
działu Medycznego Uniw. Jagiellońskiego, a później Wolnej Wszechnicy Polskiej.
1923 wyjechał do Brazylii, gdzie w Rio de Janeiro objął kierownictwo instytutu
psychologicznego, a następnie przejął kierownictwo służby psychologicznej
w wojsku brazylijskim. W 1933 r. przeniósł się do Buenos Aires (Argentyna).
W Montevideo (Urugwaj) był profesorem honorowym na wydziale lekarskim.
W Ameryce Płd. wydał szereg dzieł naukowych w języku hiszpańskim, a także
książki o Polakach i kulturze polskiej. Pisał na łamach Głosu Polskiego i mie
sięcznika Argentina. Wygłosił radiowy cykl odczytów poświęconych historii
i kulturze polskiej. Odczyty te zostały wydane drukiem łącznie z odczytami
wygłoszonymi przez autorów innych narodowości w publikacji pt. La Marcha
de los Siglos (Na drodze wieków). Początkowo reprezentował poglądy lewicowe,
pod koniec ostatniej wojny przeszedł jednak na pozycje konserwatywne. Zmarł
w Montevideo (Urugwaj) w 1952 r.
Opr. na podstawie dokumentów z pryw. archiwum S. Pyzika z Argentyny.

Krystyna

Maria Pyzik

LUKREC HENRYK (1886—1952)
Publicysta, działacz społeczny i polityczny. Urodził się 28 września 1886 (we
dług innych źródeł 1888) w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum. Już jako
uczeń należał do tajnych kółek gimnazjalnych. Na studia wyższe wyjechał do
Paryża, przedtem jednak uczęszczał na wykłady Krzywickiego, Herynga i Mahrburga, organizowane za caratu przez tzw. Uniwersytet Latający w Warszawie.
Interesował się głównie naukami społecznymi i filozofią. Dwukrotnie był are
sztowany i więziony w fortach Cytadeli (1904 i 1906). Podczas pobytu za granicą
reprezentował postępowe organizacje studenckie na zjeździe młodzieży w Gene
wie w 1905 r. Powróciwszy do kraju, rozpoczął 1908 publikowanie artykułów
na łamach Prawdy Świętochowskiego. M. in. w numerach 37 i 44 zamieścił
artykuły o naszej młodzieży kształcącej się za granicą. Od 1909 stale pisywał do
tygodnika Społeczeństwo, będącego kontynuacją Głosu J. W. Dawida .W roku
następnym zastępował go już w redagowaniu pisma. Później opracowywał do
druku zbiorowe wydanie jego dzieł, a także wybór artykułów publicystycznych
Wacława Nałkowskiego. Pod koniec 1913 wespół z Józefem Wasowskim rozpo
czął wydawanie Widnokręgu, z którego wycofał się 1915 po przejęciu tego pisma
przez zwolenników Piłsudskiego. Wtedy usunął się na wieś podwarszawską (do
Baniochy), gdzie obok pracy zarobkowej zajął się działalnością oświatowo-kulturalną wśród ludności rolniczo-robotniczej. Zakładał szkółki, spółdzielnie,
ochotniczą straż pożarną, prowadził kursy dokształcające, czytelnie, a poniekąd
kierował nawet strajkami w pobliskiej cegielni. W pamięci miejscowej ludności
dobrze zachowała się jego działalność, bo gmina Baniocha ofiarowała mu
w okresie międzywojennym obywatelstwo honorowe i wysunęła na kandydata
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do Sejmu, do którego zresztą nie przeszedł. Dopiero 1932 wrócił do żywszej pracy
publicystycznej w Epoce Grosterna i Wasowskiego i w końcu objął redakcję
tego pisma. Zamieszkał wówczas na stałe w Warszawie i brał czynny udział
w jej obronie we wrześniu 1939. Podczas okupacji ukrywał się w Warszawie,
redagując tajną prasę demokratyczną. Podpisywał się pseudonimem „Feliks''.
Po wyzwoleniu został naczelnym redaktorem Polskiego Radia, posłem na Sejm,
wiceprzewodniczącym Stronnictwa Demokratycznego i kierownikiem jego
organu teoretycznego Nowa Epoka, wreszcie prezesem Zarządu Głównego
Związku Dziennikarzy (1948—51). Zmarł 14 marca 1952 i pochowany został
w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim.
Kurier Codzienny 1952 nr 65 (wspomnienia Andrzeja K o b y ł e c k i e g o ) ; tamże,
nr 67 — artykuł Augusta G r o d z i c k i e g o ; wiadomości własne niżej podpisanego.

Witold

Gielżyński

P

R

A

S

A

N A

Ś

W

I

E

C

I

E

BOGDAN MICHALSKI

NOWE USTAWODAWSTWO PRASOWE NRF
W roku 1966 weszły w NRF w życie nowe przepisy o prawie autorskim. 1 )
W lipcu tego roku w ostatnim z krajów związkowych — Północnej Nadrenii —
Westfalii, przestały obowiązywać przepisy prawa prasowego z 1874. Stare, jesz
cze cesarskie przepisy o prawie autorskim i prasowym, które wywarły nie
mały wpływ 2 ) na rozwój prawa środków informacji, przestały obowiązywać.
Prawo autorskie, którego przepisy zawierają szereg norm związanych z prasą,
radiem i telewizją opracowano w formie dwóch aktów prawnych obowiązują
cych na terenie całej Republiki Federalnej. Przepisy natomiast prawa praso
wego są opracowane w oparciu o ogólne zasady w formie odrębnej ustawy
dla każdego kraju związkowego.3)
Przed zjednoczeniem Niemiec w 1871 roku kraje niemieckie posiadały od
rębne ustawodawstwa prasowe, 4 ) niekiedy poważnie różniące się między sobą.
Unifikacja, która nastąpiła w wyniku wydania ogólnoniemieckiej ustawy pra
sowej z 1874 r.5) pozostawiła jednak poszczególnym krajom związkowym po
ważne możliwości regulowania szeregu zagadnień związanych z prasą. Część
tych przepisów z lat 1874— 1939 została uchylona dopiero w ostatnich latach
w wyniku wprowadzania nowego ustawodawstwa. 6 ) Przepisy te odnosiły się
z reguły do zagadnień nieuregulowanych w ogólniemieckim ustawodawstwie
prasowym. W wyniku klęski wojennej Niemiec hitlerowskich w 1945 r. nastą
pił podział terytorium niemieckiego na cztery strefy okupacyjne. Rządy lo
kalne (krajowe) 7 ) wprowadziły szereg nowych przepisów związanych z prasą. 8 )
Najdokładniej zostały opracowane przepisy prawne w krajach związkowych
') Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawa o przestrzeganiu
praw autorskich i praw pokrewnych — przepisy te omawiał А. К o p f f : Nowa ustawa
o prawie
autorskim w NRF. Państwo i Prawo 1966 nr 6, s. 1020—1026.
2
) Obowiązywały one do 1938 r. w Polsce na terenie b. zaboru niemieckiego. Ponadto
na 3ich tle powstała bardzo duża literatura naukowa.
Por.: Fortschrittliche Pressegesetze nunmehr in allen Bundesländern. Journalist 1966
nr 6, s. 1.
*) Np. prawo prasowe Badenii z 1831, Prus 1851, Saksonii 1870 r.
•') Ustawa ta była nowelizowana lub zmieniana w latach 1883, 1914, 1924, 1931, 1935, 1953.
6
) Np. badeńskie przepisy z roku 1900 i 1937, związane z realizacją ustawy ogólno
niemieckiej
z 1874 r.
7
) Podział terytorialny uległ zmianie w stosunku do dawnego m. in. przez likwidację
państwa
pruskiego
i powstanie na jego b. terytorium nowych krajów związkowych.
8
) M. in. Badenia-Wirtembergia 1949, Bawaria 1949, Hesja 1949; teksty owych ustaw
wraz z omówieniem zestawił M. L ö f f l e r : Presserecht. Monachium—Berlin 1955, s. 459—
500.
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Bawarii i Hesji. Istniejąca po powstaniu NRF sytuacja w dziedzinie reglamen
tacji prawnej była wysoce niezadowalająca zarówno ze względu na rozprosze
nie przepisów, jak też ich pewną przestarzałość. Już w roku 1952 opracowany
zastał wstępny projekt roboczy, który następnie poddano dyskusji. Postulaty
zgłaszali zarówno dziennikarze, jak wydawcy i inne osoby zainteresowane.
Równolegle prowadzono prace kodyfikacyjne w dziedzinie prawa autorskiego.
W roku 1960 opracowano wzorcowy projekt ustawy prasowej kraju związko
wego (tzw. Modellentwurf). Po szeregu kontrowersyjnych dyskusji został on
poważnie zmieniony i opublikowany w ostatecznej postaci jako „projekt wzor
cowy 1963". W oparciu o wzorzec z 1963 roku opracowano w latach 1963—1966
nowe ustawy prasowe krajów związkowych NRF.9) Jedynie Bawaria i Hesja
(nowelizacja 1966) pozostały przy swych partykularnych przepisach z 1948 r.
Inne kraje związkowe przyjęły prawie całkowicie wytyczne wzorca, tak że
aktualnie różnice między przepisami poszczególnych krajów są minimalne
i wiążą się raczej z zagadnieniami mniejszej wagi.10) W tej sytuacji można
właściwie mówić o istnieniu w NRF, mimo pewnych partykularyzmów —
j e d n o l i t e g o u s t a w o d a w s t w a p r a s o w e g o . Przepisy jego mają
niewątpliwie charakter nowoczesny, widać wyraźnie, że ich twórcy starali się
uwzględniać zdobycze i rozwój tej dyscypliny prawa w ostatnich latach. Rów
nocześnie, z punktu widzenia ekonomiki kodyfikacyjnej, celowe było prawie
równoczesne wydanie wzajemnie skoordynowanych z prasowymi przepisów
prawa autorskiego. Pozwoliło to uniknąć trudności interpretacyjnych jakie po
wstają w szeregu państw ze względu na brak koordynacji tych integralnie
związanych ze sobą aktów prawnych. Nowe przepisy prasowe obejmują nie
tylko problematykę prasy drukowanej, ale także radiową i telewizyjną. Pomi
jają natomiast zupełnie sprawy statusu prawnego zawodu dziennikarza, pro
blemy odpowiedzialności dyscyplinarnej, zagadnienia związane z filmowymi
formami dziennikarskimi, interwencyjną i pozaredakcyjną
działalnością
prasy ") itp. W sumie jest to nowoczesne ustawodawstwo prasowe, trzymające
się jednak — mimo modernizacji — klasycznego wzorca ustawy prasowej,
wypracowanego jeszcze w XIX wieku. Znacznie dalej poszli zachodnioniemieccy prawnicy w dziedzinie prawa autorskiego, podejmując próbę stworze
nia kompleksowej, integracyjnej i nowoczesnej kodyfikacji. Być może przy
czyną tego jest dający się zaobserwować na całym świecie pewien regres
w dziedzinie prawa prasowego, 12 ) przy równoczesnym żywiołowym rozwoju
nauki prawa autorskiego. 13 ) Zagadnienia poruszone i uregulowane w nowych
ustawach prasowych NRF będą w niniejszym artykule omawiane nie w kolej
ności przepisów, ale według podziału rzeczowego.
Przedmiot

reglamentacji

Termin „ustawa prasowa" nie oznacza, iż przedmiotem uregulowania praw
nego jest tylko prasa drukowana, gdyż część przepisów odnosi się także do
s
) Badenia-Wirtembergia 1964, Szlezwik-Holsztyn 1964, Hamburg 1965, Dolna Saksonia
1965, Brema 1965, Saara 1965, Nadrenia-Palatynat 19S5, Północna Nadrenia-Westfalia 1966.
Na projekcie wzorcowym oparł także swą ustawę prasową nie należący do NRF Berlin
Zachodni
1965.
10
) Różnice występują m. in. w numeracji, sprawach związanych z anonimatem i ta
jemnicą redakcyjną, odpowiedzialności za wykroczenia, konfiskatach.
") Przepisy takie zna np. polski kodeks postępowania administracyjnego w odniesie
niu12 do skarg oraz interwencji.
) Zwracał na to uwagę M. Löffler na ogólnym zgromadzeniu AIERI w Wiedniu 1964.
Zaszyty
Prasoznawcze 1964 nr 4, s. 125.
13
) Przyczynia się do tego niewątpliwie umiędzynarodowienie prawa autorskiego po
przez Konwencję Berneńską, Uniwersalną i Konwencje Amerykańskie.
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radia i telewizji. Ustawa pod pojęciem „prasy" rozumie druki i druki perio
dyczne. Pojęcie „druku" jest szersze, niż przyjęte w większości ustaw praso
wych na świecie. Obejmuje ono zarówno pisma wyprodukowane przy pomocy
prasy drukarskiej oraz innych środków masowej reprodukcji z przeznaczeniem
do rozpowszechniania, jak też mówiące zapisy głosowe, ilustracje i muzykalia
z tekstem. W rozumieniu tych przepisów popularne na Zachodzie sonoramy są
traktowane analogicznie jak czasopisma drukowane. Ustawy określają jako
druki periodyczne czasopisma i gazety (Zeitungen) t4 ) oraz inne druki, które
ukazują się stale w odstępie nie większym niż 6 miesięcy, nawet jeżeli od
stępy czasowe między poszczególnymi numerami są nieregularne. Przepis ten
stanowi istotną zmianę w stosunku do dawnej ustawy, gdzie za druki perio
dyczne uważano (§ 7) czasopisma i gazety do miesięcznika włącznie. Zmiana ta,
jak się wydaje, jest m. in. wynikiem powstawania coraz większej ilości różnego
rodzaju kwartalników.
Nowe przepisy wprowadzają dodatkowy istotny podział. Od prasy perio
dycznej zostaje oddzielona cała grupa periodycznych form prasopodobnych,
jak biuletyny informacyjne i serwisy agencyjne, biuletyny przedsiębiorstw
oraz bez względu na formę i cykliczność wszelkie inne materiały pomocnicze
dla redakcji. Grupa ta jest zaliczona do druków. Brak takiego właśnie wyraź
nego rozróżnienia w polskich przepisach związanych z prasą jest przyczyną
znacznych nieraz trudności interpretacyjnych. Nie podlegają przepisom ustawy
prasowej m. in. druki służące celom produkcyjnym, komunikacyjnym, użyt
kowi domowemu, ekonomicznemu jak m. in. cenniki, reklamy, sprawozdania
instytucji i zarządów.
Pojęcia radio i telewizja nie są określane. W odniesieniu do działalności
radiowej i telewizyjnej obowiązuje tylko część przepisów ustawy prasowej,
a mianowicie przepisy o sprostowaniach, anonimacie i ochronie tajemnicy za
wodowej,15) prawie do informacji, publikacji dokumentów urzędowych, obo
wiązku staranności oraz wymogów osobistych dla stanowiska redaktora. Warto
zwrócić uwagę, iż nowe niemieckie przepisy to wprawdzie ustawa prasowa
starająca się regulować także podstawowe problemy innych środków przekazu,
ale nie jest to jeszcze p r a w o ś r o d k ó w i n f o r m a c j i . Ustawodawca
w dziedzinie radia i telewizji starał się głównie o normatywne rozwiązanie pod
stawowych aktualnych problemów praktyki.
Zagadnienia

wolności

prasy

Ustawy gwarantują formalną wolność prasy w granicach prawem dozwolo
nych. Niemniej treść § 1 ust. 1: „Prasa jest wolna. Służy ona wolnościowemu
demokratycznemu ustrojowi" daje szereg możliwości interpretacyjnych, po
zwalających ewentualnie ograniczać lub likwidować organy prasowe, które
mogłyby reprezentować linię niedogodną dla grupy rządzącej. Narażone na
wyjęcie z ochrony prawnej przewidzianej w ustawach prasowych mogłyby być
pisma reprezentujące komunistyczną ideologię.16)
Przepisy prawne wprowadzają obok deklaracji o wolności prasy także sze
reg postanowień o charakterze gwarancji.
u
)
15
)
16

Termin „Zeitung" tradycyjnie określam jako „gazeta".
Problem ten nie jest identycznie potraktowany we wszystkich krajach związkowych.
) Wskazywałaby na to choćby treść komentarza K. R e b m a n n a, M. O t t a , W.
S t o r z a do prawa prasowego Badenii-Wirtembergii z 1964. Stuttgart 1964, s. 38.
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Zastrzega się, że wolność prasy podlega tylko ograniczeniom wynikającym
z Konstytucji lub w określonych konstytucyjnie ramach prawnych ustaw, wy
danych na jej podstawie. Deklaruje się zakaz wprowadzania jakichkolwiek
środków specjalnych, które by mogły naruszać wolność prasy oraz (§ 2) uza
leżniania jakiejkolwiek działalności prasowej od uprzedniego uzyskania kon
cesji. Ustawa stoi bowiem na gruncie systemu deklaratoryjnego.
Powyższe gwarancje mają charakter analogiczny do norm znajdujących się
w większości ustaw prasowych lub przepisów konstytucyjnych. Natomiast
pewne novum zawiera § 1 ust. 4. Zakazuje się tam działalności organizacji
zawodowych prasy, których członkostwo byłoby przymusowe, jak też sądow
nictwa organizacyjnego wyposażonego w atrybuty władzy (hochheitliche Ge
walt). Przepis ten nie oznacza zakazu dobrowolnego zrzeszania się dziennikarzy,
ale uniemożliwia powstanie organizacji zawodowej, która mogłaby ograniczyć
swobodę działania swych członków.
Zadania i uprawnienia

prasy

Przepisy próbują określić zadania prasy stwierdzając (§ 3), iż wypełnia
ona swe zadanie szczególnie przez to, że dostarcza informacji, krytykuje lub
w inny sposób oddziałuje na kształtowanie się opinii. Zwrócić należy uwa
gę, że pojęcie krytyki jako okoliczności uchylającej odpowiedzialność karną
jest na gruncie niemieckiego prawa karnego sprecyzowane w § 193 kk i dość
gruntownie opracowane przez teorię.
Dla realizacji zadań prasy zapewniono dziennikarzom i wydawcom kon
kretne przywileje prawne, związane z anonimatem i prawem do informacji.
Ustawy zobowiązują władze (§ 4) do udzielania prasie informacji w celu umoż
liwienia jej wypełniania społecznych funkcji. Wprowadzono zakaz wydawania
ogólnych zarządzeń zakazujących władzom udzielania informacji lub udziela
nia ich z „określoną tendencją", albo tylko wybranym czasopismom. Władze
powinny dostarczać materiałów o treści oficjalnej wszystkim wydawcom na
równych prawach. Nie istnieje obowiązek udzielania informacji, jeżeli: zaka
zują go przepisy o ochronie tajemnicy; udzielenie informacji mogłoby spo
wodować narażenie ważnego interesu publicznego lub godnego ochrony inte
resu prywatnego; wreszcie, gdy zakres żądanej informacji przekracza dopu
szczalne granice. Powyższe ograniczenia ze względu na daleko idącą syntetyczność określeń dają duże możliwości do interpretacji zwężającej. Niemniej
przepis o prawie dziennikarza do uzyskiwania informacji od władz będzie
niewątpliwie przedmiotem analizy w krajach, które zechcą kodyfikować lub
nowelizować prawo prasowe.
Dalszą gwarancją jest prawo do anonimaitu i tajemnicy redakcyjnej. Redak
torzy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, drukarze i inne osoby związane za
wodowo z wydawaniem i publikowaniem pism periodycznych mogą odmówić
zeznań o osobie autora, nadawcy lub informatora materiałów publikowanych
w redakcyjnej części pisma. Zakazane jest także dokonywanie rewizji i zajęcie
materiałów redakcyjnych w celu ustalenia nazwisk stanowiących chronioną
tajemnicę redakcyjną. Uprawnienia te są ograniczone w pewnych przypadkach
postępowania karnego, lub sprawach o dokonanie szczególnie ciężkich prze
stępstw. Rozwiązania poszczególnych ustaw krajowych wykazują tu dość znacz
ne rozbieżności, np. przepisy o anonimacie i tajemnicy redakcyjnej Berlina Za-
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chodniego, Badenii — Wirtembergii i Północnej Nadrenii — Westfalii. Przepis
ten z pewnymi zastrzeżeniami rozciąga się także na działalność radiową i tele
wizyjną, z tym jednak, że osoba, która występuje w audycji jako autor lub in
formator, nie może odmówić zeznania odnoszącego się do niej samej.
Obowiązhi

prasy

Ustawy nakładają na prasę szereg obowiązków o charakterze merytorycz
nym i formalnym. Prasa nie powinna publikować (§ 5) aktów oskarżenia lub
innych urzędowych dokumentów związanych z dochodzeniem w postępowa
niu karnym lub administracyjnym (Bussgeldverfahren) przed zamknięciem do
chodzenia lub publicznym rozpatrzeniem sprawy. Przepis taki był niewątpli
wie potrzebny na tle częstego i nierzetelnego wykorzystywania przez prasę
brukową dokumentów urzędowych. Publikacja odpowiedniego dokumentu nie
stanowiła bowiem dla dziennikarza szczególnego niebezpieczeństwa, a kom
promitować mogła niejednokrotnie osobę, która ostatecznie zostawała np. unie
winniona.
Prasa — dziennikarze i redaktorzy są zobowiązani do szczególnej zawodo
wej staranności (§ 6) przy publikacji wiadomości. Mają oni obowiązek spraw
dzania z możliwą w konkretnych okolicznościach starannością zarówno treści,
pochodzenia, jak i prawdziwości uzyskanych informacji. Istnieje także obo
wiązek unikania publikacji o treści karalnej.
Każdy druk zarówno periodyczny jak i nieperiodyczny winien posiadać
dane odnoszące się do drukarza, wydawcy i nakładcy. Ponadto druki perio
dyczne (prasa) winny podawać nazwisko i adres redaktora odpowiedzialnego.
O ile redaktorów jest kilku, należy podać dane odnoszące się do rzeczowego
podziału ich obowiązków. Odrębnie powinien być wskazany redaktor odpo
wiedzialny działu ogłoszeń. Mutacje mają obowiązek podawania danych o wy
dawcy gazety macierzystej. Pisma periodyczne, które opracowują całe ko
lumny w oparciu o gotowy materiał agencyjny są zobowiązane do podawa
nia danych o redaktorze odpowiedzialnym danego działu.
Redakcja (redaktor odpowiedzialny lub wydawca), o ile zamieszcza w pi
śmie materiał, za którego druk otrzymuje zapłatę — niezależnie od formy
publikacji — ma obowiązek wyraźnego zaznaczenia, że jest to ogłoszenie.
Przepis ten wiąże się z problemem tzw. kryptoreklamy i nieuczciwej konku
rencji. Wiele firm, a niekiedy nawet i polityków starało się, aby ich płatne
materiały redakcja drukowała jako normalne publikacje dziennikarskie. Nie
kiedy zresztą autorami takich ogłoszeń byli dziennikarze.
Do obowiązków drukarzy należy dostarczanie tzw. bezpłatnych egzemplarzy
obowiązkowych do bibliotek wskazanych w przepisach.
Sprostowania
Ustawy prasowe wprowadziły istotną zmianę — nie tylko o charakterze
terminologicznym — w stosunku do przepisów z 1874 r. W dawnej ustawie
istniał termin „Berichtigung" — sprostowanie, obecnie wprowadzono pojęcie
„Gegendarstellung" — przeciwstawienie. Zmiana ta była podyktowana, jak się
wydaje, praktyką istniejącą w dziedzinie sprostowań. Nie badano bowiem przed
publikacją prawdziwości nadesłanego sprostowania, a jedynie sprawdzano wy
mogi f o r m a l n e . Do badania prawdziwości treści dochodziło ewent. jedynie
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w toku procesów sądowych o odmowę zamieszczenia sprostowania. 17 ) Termin
„sprostowanie" ma tymczasem inne znaczenie semantyczne i prawne, oznacza
bowiem skorygowanie konkretnych treści pod kątem doprowadzenia do zgod
ności z rzeczywistym stanem rzeczy. Natomiast „przeciwstawienie" oznacza
jedynie przedstawienie własnego innego stanowiska, niż zajęte w konkretnej
publikacji. „Przeciwstawienie" nie jest jednak typową dla ustaw krajów ro
mańskich „odpowiedzią", bowiem może odnosić się jedynie do podanych w piś
mie faktów i musi ograniczać się do rzeczowych danych unikając elementów
oceny i polemiki. Do zamieszczenia takiego „przeciwstawienia", o ile spełnia
ono określone wymogi formalne, są zobowiązani wydawcy i redaktor odpo
wiedzialny. Druk pełnego tekstu powinien nastąpić bezpłatnie w najbliższym
numerze, identyczną czcionką i w tym samym miejscu co prostowana wiado
mość.18) Wolno ustosunkować się do takiego przeciwstawienia od razu w tym
samym numerze pisma. Nie ma obowiązku drukowania „przeciwstawienia"',
jeżeli: nadesłano je po upływie 3-miesięcznego terminu od momentu publi
kacji; zawiera ono treści karalne lub odnosi się do ogłoszeń handlowych; nad
syłający nie ma uprawnionego interesu w jego publikacji; treść odnosi się do
wiernych sprawozdań z posiedzeń organów władzy i sądów.
W razie odmowy zamieszczenia „przeciwstawienia", osobie zainteresowanej
służy prawo wniesienia skargi do sądu w trybie przepisów kodeksu postępo
wania cywilnego. Proces ogranicza się do spraw formalnych bez przeprowa
dzenia w zasadzie postępowania dowodowego w odniesieniu do momentów
merytorycznych. Jak widać, obecne niemieckie rozważania w dziedzinie spro
stowań stoją wprawdzie na gruncie systemu ustalającego, ale tylko formalnie.
Różni się od polskiego rozwiązania w p.p. 1938 (DzU p. 608), gdzie sprostowa
nie ma charakter merytoryczny (prawdziwość) i formalny polegający na speł
nieniu określonych wymogów.
Odpowiedzialność

karna

Redaktorem odpowiedzialnym, który jest podmiotem przestępstwa praso
wego, może być osoba posiadająca pełnię praw publicznych i honorowych,
pełnoletnia (21 lat), o zdolności do działań prawnych, zamieszkała w zasięgu
działania ustawy i mogąca w sposób nieograniczony odpowiadać karnie. Prze
pisy zezwalają jednak na ustanawianie redaktorów odpowiedzialnych z grona
osób niepełnoletnich w. pismach wydawanych dla młodocianych (np. czaso
pisma szkolne).
Każdy odpowiada za przestępstwo prasowe na ogólnych zasadach przewi
dzianych w k.k. Ponadto na podstawie przepisów prawa prasowego przy dru
kach periodycznych redaktor odpowiedzialny, a przy pozostałych drukach wy
dawca, mogą odpowiadać za niedopełnienie obowiązku strzeżenia pisma przed
zamieszczaniem materiałów o treści karalnej. Czyn ten może być dokonany
zarówno z winy umyślnej jak i nieumyślnej i jest zagrożony karą więzienia
do 1 roku lub grzywny.
Ustawy prasowe określają ponadto kilka występków (przestępstw) zagrożo
nych karą więzienia do roku lub grzywny — polegających na tzw. naruszeniu
") Por.: M. L ö f f 1 e r , op. cit., s. 191, gdzie autor podaje interpretację przepisu o spro
stowaniach w ustawie z 1874 r.
") Wymóg równowartości odnosi się także do radia i telewizji.
") Ze względu na informacyjny charakter artykułu starałem się unikać porównywania
przepisów NRF z polskimi.
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porządku prasowego. Odpowiedzialność w oparciu o te przepisy grozi za: nie
dozwolone publikowanie dokumentów urzędowych, uchybianie przepisom o re
daktorze odpowiedzialnym, konfiskatach i naruszaniu pewnych obowiązków
wydawcy.
Niezależnie od powyższego, za naruszenie przepisów o charakterze porząd
kowym redaktor odpowiedzialny, a w pewnych wypadkach także nakładca,
podlegają odpowiedzialności karno-administracyjnej. Wykroczenia porządkowe
mogą być karane grzywną. Wykroczeniami takimi są np. naruszenia przepi
sów o wyraźnym zaznaczaniu ogłoszeń, lub niedostarczenie egzemplarza obo
wiązkowego.
Dużo uwagi poświęcają omawiane przepisy prasowe zagadnieniom konfi
skat druków. Konfiskatę może zarządzić jedynie sąd w przypadkach, trybie
i zakresie rzeczowym przewidzianych w ustawie. Druki skonfiskowane nie
mogą być rozpowszechniane ani przedrukowywane. Za niezasadną konfiskatę
poszkodowany ma prawo do żądania odszkodowania. Ponadto przepisy okre
ślają szczegółowo zagadnienie zabezpieczania druków dla celów dowodowych.
Terminy przedawnienia ścigania czynów karalnych wynoszą 1 rok dla prze
stępstw prasowych, 6 miesięcy dla wykroczeń i 3 miesiące dla wykroczeń
porządkowych.
Zagadnienia związane z nowym ustawodawstwem prasowym NRF zostały
omówione jedynie szkicowo. Warto jeszcze wspomnieć, że przepisy prawa
autorskiego zawierają szereg postanowień związanych z prasą, radiem i tele
wizją m. in. w dziedzinie przedruków, wykorzystania treści komentarzy radio
wych w prasie.
Nowe ustawodawstwo w dziedzinie prasy w NRF trudno jeszcze w tej chwili
oceniać, wydaje się jednak, że mimo szeregu dyskusyjnych rozwiązań (np. spro
stowania) znajduje się tam szereg ciekawych i rozsądnych przepisów.

7 — Zeszyty Prasoznawcze

GRECKA PRASA POD TERROREM
W dniu po dokonanym puczu faszystowskiej kliki wojskowej, 22 kwietnia
1967 w całej Grecji nie rozprowadzono ani jednej gazety, krajowej czy zagra
nicznej. Radio nadawało tylko „program wojskowy" i oficjalne proklamacje.
Radiostacje zagraniczne całkowicie zagłuszono.
Natychmiast wprowadzono najostrzejszą cenzurę wojskową. Zlikwidowano
wydawane przez lewicoworadykalną partię EDA gazety Avghi i Dimokratiki
Allaghi. Partia Centrum sama zamknęła w obliczu rozpanoszonej dyktatury
swe pisma Eleutheria oraz Athinaiki; podobnie postąpiła Helena Vlachos ze
swymi konserwatywnymi dziennikami Kathimerini i Messimvrini. Nawet skraj
nie prawicowe pismo Ethnikos Kiryx utrzymało się tylko przez krótki okres.
Samolikwidacji uległo znane czasopismo kulturalne Epoches. W samych Ate
nach ż trzynastu dzienników pozostało tylko 8; łączny nakład zlikwidowa
nych wynosił 200 tys. egz.
Blisko miesiąc obowiązywał absolutny zakaz sprzedaży prasy zagranicznej,
utrzymany w odniesieniu do prasy krajów socjalistycznych i partii komuni
stycznych do dziś. Wiadomości o Grecji są w importowanych gazetach skrupu
latnie cenzurowane, notatki nieprzychylne dla reżimu — konfiskowane. Pełnej
kontroli poddano także korespondentów zagranicznych. Kilku z nich w pierw
szych tygodniach aresztowano, niektórych wydalono z Grecji (wśród nich spra
wozdawców włoskich gazet Paese Sera i Unita, korespondentów jugosłowiań
skiej Borby oraz holenderskiego Algemeen
Handelsblad).
Pod koniec kwietnia 1967 rząd faszystowski wydał dekret nr 19603/C, stano
wiący podstawę działania cenzury. Dekret obejmuje 14 artykułów i ogólną
„instrukcję postępowania", która następująco określa cenzurę prasową: „Chodzi
o kroki zapobiegawcze przeciw każdej publikacji wiadomości lub komentarzy
i karykatur w prasie, w jaki bądź sposób zmierzających do dyskredytacji
rządu narodowego i instytucji państwowych...". Pierwszym szefem Urzędu Kon
troli Prasy w randze ministra był płk Elias Papapoulos, zastąpiony w sierp
niu 1967 przez płka K. Vryonisa, pod którego zwierzchnictwem prasa została
poddana jeszcze bardziej zaostrzonej cenzurze. Kontrola sprowadza się przede
wszystkim do dekretowania prasie jakie ma podejmować tematy, dyktuje tytuły
publikacji, określa ich datę i umiejscowienie w pismach, dobiera obowiązujące
ilustracje i podpisy, rozsyła artykuły (najczęściej anonimowe), które gazety obo
wiązkowo muszą drukować. Co wieczór odbywa się odprawa redaktorów
w Urzędzie Kontroli Prasy, podczas której otrzymują szczegółowe zalecenia.
Obowiązuje absolutny zakaz samodzielnego wykorzystywania źródeł zagranicz-
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nych; rządowa agencja przekazuje oczywiście redakcjom tylko życzliwe reżi
mowi materiały zagraniczne.
Agencja rządowa często ordynarnie fałszuje doniesienia prasy zagranicznej.
Tak np. 7 czerwca 1967 londyński Times opublikował krytyczny artykuł pt. „The
Greek Dictatorship", przedrukowany przez całą prasę grecką pod tytułem...
„Times chwali osiągnięcia naszego rządu". Gdy 19 lipca 1967 Neue Zürcher Zei
tung zamieściła artykuł „Gospodarka Grecji pod rządami wojskowych", oma
wiający katastrofalną sytuację ekonomiczną — grecka agencja rządowa podała
w radiu i całej prasie, że „Neue Zürcher Zeitung w korespondencji z Aten
stwierdziła pozytywne tendencje rozwojowe gospodarki greckiej". Przykłady
można mnożyć.
Z najważniejszych nadal się ukazujących dzienników należy wymienić przede
wszystkim wydawane przez znanego działacza Unii Centrum, Christosa Lambrakisa, gazety Nea i Vima, umiarkowany Ethnos oraz prawicowe: Acropolis
i Apoyevmatini
(wydawane przez braci Botsis), Vradyni, Estia- i • Eleutheros
Kosmos. Ten ostatni dziennik jest jedynym, którego nakład bardzo poważnie
wzrósł — z dwudziestu pięciu do osiemdziesięciu tysięcy egzemplarzy. Eleuthe
ros Kosmos stał się popularny, gdy jako pierwszy dziennik opublikował fra
gmenty wcześniej przemilczanego wystąpienia byłego premiera KaneUopoulosa,
oczywiście zajadle go zwalczając. Redaktor tej gazety Konstantopoulos.jest po
wszechnie uważany na tubę reżimu, umiejętnie uprawiającą propagandę. Jest
jeszcze kilku wydawców, którzy finansowo skorzystali na likwidacji niewygod
nych dla wojskowej kliki pism. O ile bowiem przed puczem łączny .nakład
trzynastu stołecznych dzienników liczył 580 tys. egzemplarzy, to po likwidacji
sześciu tytułów nakład nieznacznie tylko się obniżył — do około 520 tys. Gazety
nadal istniejące przejęły zatem czytelników zlikwidowanych pism, rzecz jasna
zyskując na tym ekonomicznie. Korespondenci wydawców zawdzięczających
zyski reżimowi występują jako jego rzecznicy na łamach prasy angloamerykańskiej (np. Times czy New York Times).
Proreżimowych wydawców i dziennikarzy jest jednak tylko garstka, nato
miast wielu ludzi prasy zostało poddanych osobistym prześladowaniom. Około
300 dziennikarzy, pozbawionych pracy, znajduje się w nędzy. 50 lewicowych
dziennikarzy aresztowano, 15 zesłano do obozów koncentracyjnych na wyspach
Leros i Youra. 13 listopada 1967 sąd apelacyjny w Atenach skazał współwydawcę dziennika Avghi Kyrkosa i dyrektora pisma Paraskevopoulosa oraz re
daktora tej gazety Tsouparopoulosa na kary od pół — do półtora roku więzienia
za publikacje, które ukazały się... jeszcze przed przewrotem! Chodziło o arty
kuły, domagające się legalizacji partii komunistycznej i o opublikowanie rezo
lucji nielegalnego КС.
Wcześniej, bo już w nocy dokonywanego puczu, aresztowano i trzymano
22 dni w areszcie domowym wydawcę pisma Eleutheria, Androulidakisa. Ukry
wający się Lambrakis został aresztowany 1 czerwca i przez pół roku trzymany
był bez wyroku wzgl. nawet aktu oskarżenia w koszarach żandarmerii w Maroussi. Wypuszczony na wolność przed końcem roku w ramach tzw. „amnestii",
został Lambrakis po kilkunastu dniach ponownie aresztowany. Po opubliko
waniu za granicą wywiadu na temat osób rządzących Grecją, osadzono w aresz
cie domowym Helenę Vlachos i wszczęto przeciw niej postępowanie karne. Ko
respondentowi pisma Eleutheria w Bonn Mathiopoulosowi odebrano obywatel
stwo, gdy opublikował za granicą krytykującą reżim militarny książkę Ateny
płoną. Wśród wielu aresztowanych i deportowanych pracowników dziennika
7*
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Avghi znajduje się też jej redaktor naczelny Iraklis Tsasa; zastępca Kon
stantyn Filinis otrzymał wyrok dożywotni.
Proces przeciw Filinisowi i trzydziestu współoskarżonym toczył się przed
ateńskim trybunałem wojskowym od 15—21 listopada 1967. Akt oskarżenia za
rzucał członkom „Frontu Patriotycznego" m. in. wydawanie nielegalnej ga
zety. Została ona założona już w tydzień po puczu, 30 kwietnia, przez znanego
kompozytora Mikisa Theodorakisa i dziennikarza George Vitsisa pod tytułem
Nea Hellada. Drukował ją Filinis na starej prasie ręcznej; współpracowali
z nim dwaj byli dziennikarze z partii Centrum — Fanariotis i Makridis.
New Statesman z 20 października 1967 oceniał, że grupa oporu „Demokracja
w defensywie" (DD) powiela nielegalne biuletyny w łącznej ilości 30 tys. egzem
plarzy na terenie Aten i sześciu innych miast. Zagraniczni dziennikarze po przy
jeździe z Grecji pisali o następujących wydawnictwach ruchu oporu:
— tygodniowy Biuletyn Frontu
Patriotycznego,
— Biuletyn Intelektualistów
Frontu
Patriotycznego,
— Demokratika Amina (miesięcznik pt. Obrona Ludu),
—* Deka (nieregularnie wydawany w Salonikach miesięcznik Centrum).
Dziennikarze greccy wraz z wszystkimi patriotami i demokratami walczą
nieustępliwie przeciw rodzimym faszystom, mającym oparcie tylko w między
narodowym imperializmie.
(Орг. na podstawie: Der Journalist 1967 nr nr 11 1 12; IPURundschau nr 3, grudzień
1967; Der Monat, styczeń 1968; Neue Deutsche Presse 1968 nr 1; Neue Zürcher Zeitung
z 15 П 1968; prasa krajowa 1967 — marzec 1968).

Paweł Dubiel

PRASA W FINLANDII
Wiele czynników złożyło się na to, że sytuacja prasy w Finlandii jest inną,
niż na Kontynencie, a nawet w Skandynawii.
Prawie wszystkie wydawnictwa prasowe — to spółki, przeważnie akcyjne,
liczące setki, a nawet tysiące akcjonariuszy. Stąd nie występują w Finlandii
znamiona koncentracji prasy tak silnie, jak w krajach zachodnioeuropejskich.
Na 4,5 miliona mieszkańców wydaje się 102 dzienniki, 130 gazet lokalnych
drukowanych 1—2 razy w tygodniu, w przeciętnym nakładzie do czterech tys.
egzemplarzy (ten typ prasy rozwinął się dopiero po II wojnie światowej) orav:
1330 czasopism. Cechą charakterystyczną jest ukazywanie się w jednym miejsc-.:
kilku gazet, często nawet w małych miasteczkach. I tak Helsinki (ponad pó(
miliona mieszkańców) mają 14 tytułów; Turku (140 tys.), Ulu (80 tys.) i Vaasa
(47 tys.) — po 4 gazety; w Tampere (145 tys.), Pori (60 tys.), Kuopio (52 tys.),
Joensun (33 tys.), Hämeenlinna (31 tys.), Lappeenranta (24 tys.), Porvoo (14 tys.)
oraz Loviisa (7 tys.) wydaje się po 3 gazety, w dalszych dziewięciu miejscowo
ściach, na ogół bardzo małych — po dwie. Przyczyn tego zjawiska należy szukać
głównie w wielopartyjnym systemie politycznym (nawet nie mające w danym
rejonie własnego organu partie wiążą się z bliskimi im pismami, udzielając im
poparcia finansowego za propagowanie linii partyjnej) oraz w dwujęzycznym
(iińsko-szwedzkim) charakterze kraju.
Wśród dzienników dominujące stanowisko zajmuje stołeczny Helsingin Sanomat z 257 tysiącami egzemplarzy nakładu. Z dużym odstępem dalsze miejsca
zajmują Aamulehti (98 tys.) i Turun Sanomat (89,5 tys.).
Nieco inna jest sytuacja wśród czasopism. Tu 17 tytułów o nakładzie 750 tys.
egzemplarzy skoncentrowanych jest w dwóch wydawnictwach: Yhtyneet Kuyalehdet Oy i Valiolehdet Oy, które ponadto mają wspólny zarząd. Największy
nakład ma czasopismo kobiece Me Naiset (223 tys. egz.), ukazujące się w Hel
sinkach w wydawnictwie Viikkosanomat Oy.
Prasa (a zwłaszcza codzienna) rozprowadzana jest prawie wyłącznie drogą
prenumeraty pocztowej. Nastręcza to wydawnictwom wiele kłopotów finanso
wych, gdyż koszty kolportażu są wysokie. Trudności te potęgują wysokie ceny
papieru. Mimo iż Finlandia zalicza się do czołowych jego wytwórców — dobrze
zorganizowani producenci dyktują monopolistyczne ceny. Wskutek trudności
finansowych, w latach 1946—1966 likwidacji uległy 33 gazety (w ich miejsce
powstało zaledwie kilka nowych). Likwidacja dotknęła głównie organy partyjne:
У prawicowych, 7 komunistycznych, 3 socjaldemokratyczne. Podczas gdy
w 1946 r. ukazywało się 66 organów partyjnych, w roku 1965 zostało ich tylko 44.
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W 1965 roku aż I/J wydawnictw pracowała z deficytem; przeciętnie zaś zysk
wydawniczy równał się 0,8% obrotu (w Szwecji wynosi on 1,3% obrotu). Tylko
czwarta część wpływów pochodziła z rozprzedaży pisma, 3Д stanowiły wpływy
z ogłoszeń. Wykazuje to wyraźnie zależność egzystencji prasy od rynku rekla
my. Tymczasem jego zasięg dla prasy kurczy się systematycznie. W 1960 r. na
120 milionów marek fińskich wydanych za ogłoszenia prasowe, 75% przypadło
dziennikom; w 1965 na 170 milionów — prasa codzienna otrzymała już tylko
44% (IPI-Rundschau podaje tu odmienne dane: 1965 dzienniki miały otrzymać
131 milionów, co stanowiłoby ok. 70%). Spadek udziałów prasy we wpływach
reklamowych spowodowała konkurencja telewizji. W 1960 r. uczestniczyła ona
w podziale tych wpływów w minimalnym odsetku (2,3%), w 1963 zagarnęła już
10%, a w 1965 wpłynęły do jej kas 42 miliony.
Niezależnie od tego, prasa zmuszona jest czynić znaczne inwestycje dla mo
dernizacji starego parku drukarskiego. W kilku wydawnictwach przyjęto ro
tację offsetową, na której drukuje się ok. 10% ogółu dzienników. Należy przy
pomnieć, że dziennik Turun Sanomat w Turku jako pierwszy w Europie zasto
sował skład na maszynach elektronowych.
W takiej sytuacji wiele tytułów nie utrzymałoby się bez subsydiów z ze
wnątrz. W 1967 roku pomoc rządowa w postaci zakupów papieru wyniosła
ok. dwóch milionów marek; niejawne oczywiście są kwoty, jakimi poszczególne
pisma i wydawnictwa były wspomagane przez partie polityczne, które z drugiej
strony otrzymały na podstawie uchwały parlamentu 10 milionów marek z bud
żetu państwowego.
Dla zbadania trudnej sytuacji prasy została powołana rządowa komisja eks
pertów, która w połowie 1967 roku przedłożyła sprawozdanie. Komisja analizo
wała sytuację finansową 57 dzienników i 32 pism o rzadszej częstotliwości.
Z najważniejszych zaleceń komisji naeży wymienić: dalsze utrzymanie subsy
diów rządowych, obniżenie taryfy pocztowej dla prasy, wprowadzenie 50%
zniżki opłat telexowych dla prasy i agencji informacyjno-reklamowych, odpłat
ność drukowanych w prasie programów radiowych (komisja stwierdziła, że
w 1965 r. w 89 badanych gazetach nieodpłatne inseraty zajęły 31 milionów mm
szpalt, wartych wg taryf ogłoszeniowych ok. 20 min mk).
Komisja zaleciła także uruchomienie najpóźniej w 1968 roku trzyosobowej
grupy do badań techniki prasowej w Pracowni Grafiki Instytutu Badań Tech
nicznych. Ten postulat wiąże się z dalszym, dotyczącym niedostatecznego po
ziomu kształcenia dziennikarzy. W Finlandii prasa zatrudnia blisko 6 tys. osób,
w tym tysiąc dziennikarzy. Ich kształcenie odbywa się na istniejącym od 1920
roku wydziale dziennikarskim Uniwersytetu w Tampere. Mimo wieloletniej tra
dycji i krótkiego, bo zaledwie dwuletniego czasu studiów, jedynie nieliczna część
dziennikarzy posiada dotąd wyższe wykształcenie. (Opr. wg Der Journalist 1967
nr 11, IPI-Rundschau XI 1967).
Czesław Biel

R E C E N Z J E ,

O M Ó W I E N I A ,

N O T Y

STANISŁAW W ALTOS

ZNIESŁAWIENIE PRASOWE STARY PROBLEM W INNYM ŚWIETLE*)
Bywają problemy zawsze aktualne; w pewnych zaś chwilach nabierają wy
jątkowej ostrości. Tak właśnie rzecz się przedstawia z kwestią ochrony czci
przy uprawianiu zawodu dziennikarskiego. Czym większa aktywność prasy w ży
ciu kraju, tym poważniejsza możliwość naruszania czci jednostki. Ostry, bez
kompromisowy atak na wszelkie anomalie występujące w społeczeństwie i go
spodarce narodowej grozi zawsze dotknięciem czci osoby wymienianej w kry
tycznej publikacji prasowej. Nie znaczy to jednak wcale by prawo, a nawet
i moralny obowiązek ostrej krytyki prasowej zawierały w sobie równocześnie
prawo do szkalowania ludzi, do lekceważenia norm prawnych chroniących cześć
obywatela. Można powiedzieć tak: poczucie odpowiedzialności za wypowiedziane
lub napisane przez dziennikarza słowo musi wzrastać w miarę wkraczania
w sferę osobistych interesów jednostki. Chodzi tu o świadomość konsekwencji
przytaczanych faktów i wyrażanych ocen oraz o decydowanie się na to tylko
w razie posiadania dostatecznych ku temu podstaw. Chodzi też o dobieranie
takiej szaty słownej dla głoszonych poglądów, by nie padały zwroty obraźliwe.
Ten tradycyjny już konflikt między interesem jednostki, wyrażającym się
w dążeniu do utrzymania jej dobrego imienia i interesem klasy rządzącej, pole
gającym na krytyce zjawisk niekorzystnych dla tej klasy, ma za sobą i litera
turę i orzecznictwo więcej niż obszerne.1) Znakomitą większość literatury praw
niczej poświęconej problemowi ochrony czci w prawie karnym można podzielić
na dwie grupy, w zależności od preferowania przy rozstrzyganiu tego konfliktu
bądź prawa do szerokiej publicznej krytyki, bądź interesu jednostki narażonej
na atak przeciwko jej czci. Każda bowiem próba lansowania „dobrej wiary"
sprawcy przestępstwa z art. 255 § 1 k.k. (zniesławienie) jako kontratypu —
oznacza w ostatecznym rozrachunku ułatwienie bezkarności sprawcy zniesła
wienia, powołującego się na usprawiedliwiony błąd co do nieprawdziwości za*) Bogdan M i c h a l s k i : .Działalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci oby
watela w prawie karnym PRL. Nakładem Towarzystwa Naukowego w Toruniu w serii
Studia Iuridica, t. VII zesz. 1. Toruń 1966. S. 146.
a
) Cytuje je b. obficie B. M i c h a l s k i w recenzowanej tu pracy.
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rzutu. I odwrotnie, ten kto traktuje prawdziwość zarzutu jako obiektywny wa
runek nieprzestępności czynu, stawia w trudnej sytuacji autora krytyki, ryzy
kującego skazanie go na karę określoną w wymienionym art. k.k., w wypadku
nie udowodnienia przez niego prawdziwości postawionego zarzutu.
Literatura na ten temat, jak dotąd, była obarczona dość istotnym brakiem.
Nawet w pracach tak dobrze znającego warsztat dziennikarski prof. J. Sawickie
go, rozpatrywanie problemu ochrony czci w związku z wykonywaniem zawodu
dziennikarskiego odbywało się bez dostatecznego uwzględnienia specyfiki tego
warsztatu, organizacji pracy w redakcjach oraz gatunków twórczości dzienni
karskiej, znacznie zróżnicowanych pod względem kryminogennym.
Rozważania snuto dość często tak, jakby kwestią bezsporną było, że kodeks
karny, kodeks postępowania karnego i przepisy prawa cywilnego wyłącznie nor
mowały tę problematykę, a nieobowiązywanie prawa prasowego nie budziło już
żadnych wątpliwości. Skutek był taki, że zacierała się różnica między sposobem
ścigania przestępstwa zniesławienia lub obrazy popełnionego w druku a naru
szeniem czci w inny sposób.
Wszystkich tych braków jest pozbawiona książka Bogdana Michalskiego.
Stanowi ona znaczny skrót rozprawy doktorskiej i dzięki propozycjom, jakie
zawiera, otwiera nowe perspektywy uregulowania problemu.
Rozważania autora poświęcone prawu polskiemu i praktyce, jaka się wytwo
rzyła w czasie jego stosowania, poprzedziło stosunkowo zwięzłe — może nawet
zbyt zwięzłe — przedstawienie tła prawnoporównawczego. Zaletą tego przed
stawienia jest uporządkowanie przeróżnych systemów prawnych dzięki grupo
waniu ich według podstawowych, łączących je cech charakterystycznych (bez
względna ochrona czci, ograniczony dowód prawdy, pełny dowód prawdy, do
wód obiektywnego prawdopodobieństwa, dowód subiektywnego prawdopodo
bieństwa czyli dobrej wiary, fair comment itd.). Dzięki temu powstał dość kla
rowny obraz, daleki od mozaiki. Również zwięzły, lecz treściwy opis dotych
czasowego rozwoju orzecznictwa i doktryny w Polsce, doskonale wprowadza
w labirynt rozmaitych tendencji w zakresie ochrony czci.
Punkt ciężkości wywodów B. Michalskiego leży jednak w analizie przestępstw
prasowych przeciwko czci w obowiązującym polskim prawie karnym oraz spo
sobu ich ścigania de lege lata, dokonanej w kontekście praktyki zawodu dzien
nikarskiego. Autor wykazał, jak dalece sama organizacja pracy sprzyja popeł
nianiu tych przestępstw lub je utrudnia, jak ciężar winy za tego typu prze
stępstwa niejako „rozkłada się" na kilka osób i jak w końcu operowanie
przepisami samego tylko kodeksu karnego, bez odwoływania się do prawa pra
sowego poważnie utrudnia należytą represję karną (rozdział II). Przedłużeniem
tych wywodów jest analiza poszczególnych gatunków twórczości dziennikarskiej
i form pracy dziennikarza w aspekcie ochrony czci (rozdział III). Już tyiko
wyciągnięciem wniosków z analizy aktualnego stanu prawnego są propozycje
de lege ferenda (rozdział IV).
Nie miejsce tu na drobiazgowe przedstawianie poglądów B. Michalskiego
i ustosunkowywanie się do nich, od tego są recenzje szczegółowe.2) Lektura tej
książki zachęca natomiast do bardziej generalnego spojrzenia na jeden z pro
blemów stanowiących jej przedmiot, na problem zniesławienia w świetle dzia-) A. K o p f f
n r 1 s. 127.

o p u b l i k o w a ł r e c e n z j ę z p r a c y B . M i c h a l s k i e g o : Państwo
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łalności dziennikarskiej.*) Skłaniają do tego także: nowe orzecznictwo Sądu
Najwyższego, dalsze publikacje na ten temat oraz propozycje Komisji Kodyfi
kacyjnej. Spośród szerokiego wachlarza przestępstw prasowych, zniesławienie
narusza najbardziej dotkliwie dobro osobiste obywatela; zarazem wszystkie
dotychczasowe próby określenia jego postaci w ustawie budziły kontrowersje.
Na wstępie warto przytoczyć wykładnię art. 255 k.k. dokonaną przez B. Mi
chalskiego, jako że wykładnia ta stanowi clou całej książki: „Od strony pod
miotowej przestępstwo zniesławienia może być popełnione tylko z winy umyśl
nej w formie zarówno zamiaru bezpośredniego (dolus directus), jak i ewentual
nego (dolus eventualis)".*) I dalej: „By odpowiadać za zniesławienie sprawca
musi swym działaniem naruszyć przepis § 1 art. 255 k.k., a zatem z winy umyśl
nej pomawiać pokrzywdzonego o postępowanie lub właściwości mogące go po
niżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania niezbędnego do określo
nej działalności. A zatem istota czynu to § 1 art. 255. Prawdziwość lub niepraw
dziwość zarzutu z punktu widzenia istoty czynu jest obojętna i nie ma związku
z winą sprawcy. Natomiast tylko w pewnych ustawowo przewidzianych wypad
kach prawdziwość zarzutu uwalnia od odpowiedzialności karnej, gdyby zaś
prawdziwość zarzutu należała do istoty czynu, zawsze wykluczałaby przestępność
czynu. Wskazuje na to fakt, iż dowód prawdy jest okolicznością obiektywną,
przedmiotową, analogiczną np. do § 2 art. 112 k.k., niezależną od stanu świado
mości sprawcy w momencie dokonania czynu".5) Okolicznością wyłączającą
możliwość przeprowadzenia takiego dowodu, a w rezultacie możliwość uwolnie
nia od odpowiedzialności „jest podniesienie zarzutu co do życia prywatnego
i rodzinnego osoby pomówionej".6)
Dodać tu trzeba, że zdaniem B. Michalskiego — opartym na poglądzie A. Ba
nacha — sformułowanie § 2 art. 255 k.k. (dotyczące dowodu prawdy) zawiera
okoliczność przedmiotową, uchylającą przestępność czynu. „Element prawdziwo
ści zarzutu nie może zatem należeć do istoty czynu".7) A jeśli tak, to „błąd przy
zniesławieniu jest możliwy tylko co do istoty czynu, a więc § 1 art. 255 k.k.,
w wypadku, gdy sprawca pod wpływem błędu co do tych okoliczności sądzi, że
zarzuty nie pomawiają określonej osoby o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą ją w opinii publicznej poniżyć lub narazić na utratę zaufania nie
zbędnego do wykonywania zawodu lub działalności czy stanowiska. Błąd co do
prawdziwości lub nieprawdziwości zarzutu jako elementu nie należącego do
istoty czynu nie ma w sensie prawnym znaczenia dla odpowiedzialności kar
nej".8)
Wykładnia art. 255 k.k., przedstawiona przez B. Michalskiego, w zasadzie
nawraca do orzecznictwa sądowego z lat 1932—1949 oraz do powojennych za
patrywań A. Banacha i Z. Papierkowskiego. 9 ) Wykładnia w konsekwencji pro3

) Nie piszę — „zawodowej" działalności dziennikarskiej, gdyż naruszenie czci przy
pomocy druku może być też dziełem autora będącego tylko dorywczo współpracowni
kiem prasy.
*) B. M i c h a l s k i : op. cit. s. 53.
') Tamże s. 75.
6

7

) T a m ż e s. 73.

) Tamże s. 71. To chyba pomyłka. Spór szedł nie o „prawdziwość", lecz o ,,niepraw
dziwość" jako element istoty czynu. W przeciwnym wypadku cała sprawa byłaby posta
wiona na głowie.
8
) T a m ż e s. 79.
•) A. B a n a c h : O c h r o n a czci i godności osobistej w K o d e k s i e K a r n y m P o l s k i m .
K r a k ó w 1950; z . P a p i e r k o w s k i : A j e d n a k contra legem. Prawo i Zycie 1959 n r 17; N i e b e z 
p i e c z n e p r a w o . Prawo i Życie 1959 n r 8; K r y t y k a — p r a w d a — b ł ą d . Palestra 1960 n r 2.
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wadzi do tego, że autor zniesławiającego artykułu nie będzie odpowiadał karnie
jeśli —
a) wprawdzie kogoś „pomówił", ale uczynił to nieświadomie (np. nie skorygował
wyjątkowo złośliwego chochlika drukarskiego, niedbale przeprowadzając
korektę autorską) lub lekkomyślnie (np. bezpodstawnie przypuszczał, że tego
rodzaju ocena działalności Iksa obiektywnie nie może być traktowana jako
zniesławienie),
b) pomimo cech zniesławienia udało mu się przeprowadzić dowód prawdy
(art. 255 § 2 k.k.),
c) zachodzą kontratypy zniesławienia (B. Michalski wyróżnia następujące kontratypy: krytykę i satyrę, znikome społeczne niebezpieczeństwo czynu po
myśli art. 49 k.p.ik., mniejszą wagę czynu lub nierozpowszechnienie jeszcze
druku po myśli art. 60 prawa prasowego, wiek sprawcy).
W tym wyliczeniu nie ma „dobrej wiary" sprawcy w stosunku do prawdzi
wości zarzutu. I w tym oraz w akcentowaniu umyślności zniesławienia, jak
i w wyróżnianiu kontratypów, tkwi sens wykładni B. Michalskiego.
Wykładnię tę należy zaaprobować, ale z pewnymi oporami. Odnoszą się one
do linii demarkacyjnej między zniesławieniem a krytyką, jaką próbuje przepro
wadzić B. Michalski. Zacytujmy jego słowa: „W naszym systemie prawnym
żadna krytyka nie jest karalna. Karalne jest jedynie zniesławienie przewidziane
w art. 255 <k.k. oraz ekscesy krytyki, traktowane zależnie od formy jako czyny
przewidziane w art. 255 bądź 256 k.k. (analogicznie przedstawia się problem
satyry). Niekaralność krytyki wynika moim zdaniem z obowiązujących w tej
dziedzinie obyczajów oraz z ogólnych podstaw porządku prawnego w PRL oraz
ze szczegółowych przepisów prawnych (np. art. 255 § 2 k.;k., przepisy kodeksu
rodzinnego itp.)... Nie trzeba tu nawet usprawiedliwienia z § 2 (dowód prawdy),
gdyż poglądy krytyka na rzecz krytykowaną nie nadają się w ogóle do przepro
wadzenia takiego dowodu. Jest to pogląd na wartość krytykowanego dzieła, nie
zaś przytoczenie ujemnych faktów lub pomawianie o ujemne właściwości oso
biste. Dlat'ego, by krytyka mogła stanowić podstawę do odpowiedzialności z art.
255 musi być ekscesem lub zniesławieniem, czyli opierać się na faktach niezgod
nych z rzeczywistością, albo zawierać pomówienie o takie właściwości poniża
jące, które nie mają bezpośredniego związku z dziełem krytykowanym". 10 )
Słowa B. Michalskiego praktycznie mogą odnosić się tylko do krytyki arty
stycznej, w której dominuje istotnie wymiana poglądów o wartości dzieła
i w której przytaczanie faktów ujemnie świadczących o twórcy może być poczy
tane za eksces ekstensywny tej krytyki. Inaczej już jest z ikrytyką naukową,
w której wypowiedzenie oceny przebiegu lub wyniku badania opiera się z re
guły na odmiennej interpretacji faktów, albo na przytoczeniu faktów nie zawsze
dobrze świadczących o osobie krytykowanej.
Krytyka zaś społeczna i polityczna to wysuwanie zarzutów, w których ujemne
oceny łączą się zawsze ściśle z faktami świadczącymi negatywnie o krytykowa
nym. Czy np. zarzut błędnej polityki kwaterunkowej pod adresem odpowied
niego kierownika wydziału prezydium rady narodowej możliwy jest do pomy
ślenia bez wysunięcia faktów uzasadniających taki zarzut?
Gdybyśmy natomiast chcieli w krytyce traktowanej przez B. Michalskiego
jako kontratyp zmieścić nie tylko oceny, lecz również przytaczanie ujemnie
>) B. M i c h a l s k i : op. cit. s. 70.
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świadczących faktów — to wówczas musielibyśmy przyjąć, że możliwe jest wy
kluczenie odpowiedzialności z powodu błędnej krytyki. Do kontratypów, zgodnie
z jednolitym zapatrywaniem doktryny prawa karnego, przepis art. 20 § 1 k.k.
dotyczący błędu jako okoliczności wykluczającej odpowiedzialność karną, ma
pełne zastosowanie. To zaś z kolei postawiło całkowicie pod znakiem zapytania
poprzednie rozważania B. Michalskiego o niedopuszczalności „dobrej wiary" na
gruncie obowiązującego prawa. Trzeba jednak zaznaczyć, że we wnioskach
de lege ferenda Autor proponował, by traktować generalnie krytykę również
jako przytaczanie ujemnie świadczących faktów.
W konkluzji trzeba więc stwierdzić, że de lege lata krytyka jako kontratyp
przestępstwa zniesławienia, widziana tylko jako podnoszenie ujemnych ocen
ludzkiego zachowania, może mieć praktycznie znaczenie jedynie w działalności
artystycznej. Trzeba jednak przyznać, że takie ujęcie, mimo że mało realne, nie
narusza granic wykładni art. 255 k.k. zakreślonych przez semantykę tego prze
pisu. Faktem zaś niewątpliwym jest, że każda wykładnia szanująca treść prze
pisu art. 255 k.k. świadczy na niekorzyść tego przepisu.
Następna sprawa. Wydaje się niemożliwe ekskulpowanie dziennikarza powo
łującego się na lekkomyślność zniesławienia. Obycie ze słowem pisanym, z kry
teriami wartościowania postaw ludzkich w toku codziennie wykonywanego za
wodu dziennikarskiego, wykluczają przyjęcie nie zdawania sobie sprawy z cha
rakteru publikacji. Inaczej rzecz przedstawia się z dorywczym współpracowni
kiem, np. z autorem korespondencji do redakcji. Nie jest wykluczone, że poziom
intelektualny takiego korespondenta może ułatwić mu obronę, iż działał tylko
z winy nieumyślnej, a czasem nawet i w sposób niezawiniony.
I tu jesteśmy przy odpowiedzialności „kaskadowej" redaktora na zasadzie
art. 33 prawa prasowego (za dopuszczenie przez nieoględność do publikacji),
przypomnianej przez B. Michalskiego. Podkreślam słowo „przypomnianej ', bo od
1948 r. (a chyba i od 1945, choć to już nie jest pewne) nie doszło do skazania
z tego przepisu. Nie doszło, bo byt prawa prasowego po dziś dzień nie był i nadal
nie jest pewny. B. Michalski konsekwentnie od kilku lat dowodzi, że prawo
prasowe w swym zasadniczym trzonie nie straciło mocy wiążącej. Nie miejsce
tu na powtarzanie argumentacji, z którą w zasadzie nie można się nie zgodzić.11)
Rola art. 33 prawa prasowego wzrasta w miarę rozszerzania się możliwości
uniewinnienia sprawcy przestępstwa z art. 255 k.k. Interpretacja art. 255 k.k.
w kierunku „dobrej wiary" powinna była więc iść w parze ze stosowaniem
art. 33 prawa prasowego. Niestety, tak nie było.
Jakie są aktualne perspektywy w zakresie ścigania zniesławień prasowych?
Odpowiedź pierwsza na to pytanie jest zawarta w treści uchwały składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 17 XII 1965, VI KO 14/59. Uchwała ta
podjęta na wniosek ministra sprawiedliwości nie mogła już być uwzględniona
przez B. Michalskiego, gdyż ukazała się w czasie druku jego książki.
Sąd Najwyższy po podkreśleniu społecznej funkcji krytyki w Polsce Ludowej
zaznaczył, że „wypowiedzi krytyczne i zawarte w nich ujemne oceny nie po
winny dotyczyć osoby, lecz jej dzieła lub funkcji, jaką pełni w określonym
układzie społecznym. Piastowanie stanowiska, wykonywanie zawodu lub ro
dzaju działalności jest funkcją, mającą walor dla społeczeństwa, a sposób w jaki
funkcja ta jest wykonywana nie może być dla społeczeństwa obojętny i dlatego
nie może nie podlegać krytyce." (Pkt I.I.).
") B. M i c h a l s k i : Obowiązywanie dekretu prasowego z 1938 r. — problem kon
trowersyjny. Państwo i Prawo 1966 nr 4—5 s. 696 i n.
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I dalej: „krytykujący musi działać w uzasadnionej dobrej wierze, to znaczy
mieć przekonanie, że stawiane przez niego zarzuty są prawdziwe oraz że ich po
stawienie przyczyni się do polepszenia sytuacji w poddanych krytyce stosunkach
życia społecznego. Dla przyjęcia uzasadnienia dobrej wiary potrzebne jest
nadto, by krytykujący w poczuciu odpowiedzialności, wykazał staranność w zbie
raniu materiałów i badaniu wartości źródeł informacyjnych oraz unikał pochop
nych wniosków" (Pkt I. 2).
Aby nie było już żadnych wątpliwości, Sąd Najwyższy wyjaśnia, że „tak po
jęta krytyka choćby zawierała surową ocenę działalności innej osoby, instytucji
lub zrzeszenia, nie stanowi zniesławienia" (Pkt I. 3.).
Interpretacja poszczególnych znamion przestępstwa zniesławienia właściwie
nie odbiega od dotychczas przyjętej w orzecznictwie sądowym oraz od zapatry
wań w tym względzie B. Michalskiego, zwłaszcza jeśli chodzi o warunek umyśl
ności działania przy tym przestępstwie. Sąd Najwyższy wyjaśnił nadto, że
gdy zarzut nie był postawiony publicznie lub gdy zarzut był postawiony
wprawdzie publicznie, ale sprawca działał w obronie uzasadnionego interesu
publicznego lub prywatnego, a zarzut nie dotyczył okoliczności życia prywat
nego lub rodzinnego— przestępność „uchyla również usprawiedliwione okolicz
nościami przekonanie sprawcy o prawdziwości zarzutu. Skoro bowiem nie
prawdziwość zarzutu należy do ustawowej istoty czynu w obu tych wypadkach,
to zgodnie z art. 20 § 1 k.k. błąd sprawcy co do prawdziwości zarzutu uchyla
też przestępność czynu" (Pkt III. 3). Według Sądu Najwyższego zasada ta ma
zastosowanie także do zarzutów podanych do publicznej wiadomości przy uży
ciu środków masowej informacji. Sąd Najwyższy podkreśla jednakże: „...z uwa
gi na duży zasięg oddziaływania tych środków informacyjnych, publikacje ta
kie powinny być przed ich ogłaszaniem szczególnie starannie sprawdzone. Brak
bowiem staranności w tym względzie może pozbawić sprawcę prawa skutecz
nego powoływania się na działanie w dobrej wierze, a w razie uznania winy —
stanowić okoliczność obciążającą" (Pkt VI).
Niezależnie zaś od tego, czy zarzut był prawdziwy czy też nie, zdaniem Sądu
Najwyższego „nie stanowi bezprawia i nie pociąga za sobą odpowiedzialności
karnej ujemna ocena zachowania się określonej jednostki, dokonana w wyko
naniu przepisów ustawy albo obowiązku społecznego, przewidzianego w ustawie
lub w statucie organizacji społecznej lub stowarzyszenia, w szczególności przez
urzędników spełniających swą służbową powinność, przez organa nadzorcze
i kontrolne oraz przez obywatela zawiadamiającego właściwy organ władzy..."
(Pkt IV). To samo odnosi się „...do zarzutów stawianych na zamkniętych ze
braniach stowarzyszeń lub organizacji społecznych do których przynależność
jest dobrowolna". Jeżeli natomiast „...z założeń statutowych takiej organizacji
lub stowarzyszenia wynika dopuszczalność omawiania na otwartym zebraniu
danej tematyki, a krytykujący występuje w przekonaniu, że spełnia swój obo
wiązek obywatelski, należy wnikliwie rozważyć w każdym wypadku przekro
czenia granic dozwolonej krytyki, czy i w jakim stopniu czyn krytykującego
jest społecznie niebezpieczny" (Pkt V).
Uchwała Sądu Najwyższego, zacytowana ze względu na jej doniosłość dla
praktyki dziennikarskiej w tak dużych fragmentach, oznacza powrót do formuły
„dobrej wiary" z tym jednakże, że ma to być formuła „uzasadnionej (opartej
na sprawdzaniu faktów i cechującej się unikaniem pochopnych wniosków) do
brej wiary".
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Ten właśnie punkt natychmiast wzbudził — i słusznie — kontrowersje.
Formułę „uzasadnionej dobrej wiary" zaakceptowali M. Cieślak,12) J. Sawic
ki 13) i J. Skupiński. 14 ) Zakwestionował ją natomiast Z. Papierkowski, 15 ) podkre
ślając w ślad za swoimi poprzednimi publikacjami, że przepisu o błędzie nie
można stosować do prawdziwości zarzutu (art. 255 § 2 k.k.) i że prawdziwość
zarzutu stanowi obiektywny warunek niekaralności. 10 )
Poważnym argumentem przeciwko uchwale Sądu Najwyższego, a więc na
rzecz poglądu Z. Papierkowskiego, a pośrednio i B. Michalskiego, są słowa
J. Skupińskiego — aprobującego w zasadzie uchwałę: „stwierdzenie bowiem, że
prawdziwość zarzutu należy do istoty czynu może sprawić tylko tyle, że dal
szym logicznym efektem tego rozumowania powinno być wyłączenie karalności
га zniesławienie w wypadku każdego błędu, a więc również nieusprawiedliwio
nego. Tymczasem Sąd Najwyższy dopuszczając stosowanie w odniesieniu do pra
widłowości zarzutu przepisu przyjął, wbrew treści art. 20 § 1 k.k., zasadę ogra
niczającą dobrodziejstwo płynące z tego przepisu. I postąpił słusznie. Tylko
taka konstrukcja, która wyłącza spod dobrodziejstwa reguł ekskulpujących
krytyków, których niesłuszne przekonanie o prawdziwości zarzutu nie da się
niczym usprawiedliwić, jest możliwa do przyjęcia".17)
Stosowanie przepisu o błędzie w jego dosłownym brzmieniu 18) do zniesławie
nia (które jest tylko przestępstwem umyślnym) powodowałoby brak odpowiedziałalności nawet wtedy, gdy dziennikarz nie zadał sobie najmniejszego trudu
sprawdzenia informacji. Tego Sąd Najwyższy nie chciał. Wykluczając możliwość
powołania się na błąd nieusprawiedliwiony, Sąd Najwyższy dokonał jednak in
terpretacji art. 255 k.k.z obrazą art. 20 § 1 k.k. Stojąc więc w obliczu ułożonego
przez siebie dylematu: wykluczenie odpowiedzialności w przypadku jakiego
kolwiek błędu co do prawidłowości zarzutu (z punktu widzenia polityki kry
minalnej rozwiązanie bezsensowne) lub wykluczenie odpowiedzialności tylko
w razie błędu usprawiedliwionego (contra art. 20 § 1 k.k.), Sąd Najwyższy wy
brał rozwiązanie drugie. Tymczasem było jeszcze jedno wyjście — zastosować
wykładnię secundum legem, taką jaką przeprowadził ostatnio B. Michalski.
W uchwale Sądu Najwyższego słowa nie ma o odpowiedzialności z art. 33
prawa prasowego, ani o sprawozdaniach prasowych. Pytanie zadane przez mini
stra sprawiedliwości stwarzało właśnie idealną okazję do rozwikłania problemu
obowiązywania prawa prasowego, zwłaszcza że formuła „uzasadnionej dobrej
wiary" dzięki zwiększonej możliwości uniewinnienia z zarzutu popełnienia prze
stępstwa z art. 255 k.k. wymaga dodatkowego zabezpieczenia redakcyjnej kon
troli publikacji z punktu widzenia ochrony czci oraz zapewnienia pokrzywdzo
nemu zadośćuczynienia w postaci sprostowania prasowego.
") M. C i e ś l a k : Glosa do u c h w a ł y s i e d m i u s ę d z i ó w S. N . z 17X111965 VI Ko 14/59.
Nowe Prawo 1967 n r 4.
13
) J . S a w i c k i : K r y t y k a a z n i e s ł a w i e n i e i o b r a z a . Państwo
i Prawo 1966 n r 3
s. 530 i n .
u
) J. S k u p i ń s k i : Glosa do u c h w a ł y s k ł a d u s i e d m i u sędziów S. N. z 17X111965.
VI Ko 14/59. OSPiKA 1966 s. 323.
I5
) Z . P a p i e r k o w s k i : Glosa do u c h w a ł y s i e d m i u sędziów S. N. z 17X111965 r.
VI Ko 14/59. Nowe Prawo 1959 n r 4.
u
) P a t r z p r z y p i s 9.
") J . S k u p i ń s k i : o p . cit. s. 232.
1S
) A r t . 20 § 1 k . k . : Nie p o p e ł n i a p r z e s t ę p s t w a k t o dopuszcza się c z y n u pod w p ł y w e m
b ł ę d u co do okoliczności n a l e ż ą c e j do i s t o t y czynu, z w y j ą t k i e m , g d y chodzi o w y s t ę p e k
n i e u m y ś l n y , a błąd był w y n i k i e m n i e o s t r o ż n o ś c i l u b n i e d b a l s t w a .
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Praktyka utrwalona uchwałą Sądu Najwyższego nie ulegnie większej zmianie
w przypadku wejścia w życie nowego kodeksu karnego.
Projekt kodeksu karnego w brzmieniu z 1968 r. wyraża w zasadzie te same
założenia, jakim hołduje uchwała Sądu Najwyższego. W projekcie odróżniono
zwykłe zniesławienie od oszczerstwa. Zniesławienie polegać ma na pomówieniu
innej osoby, grupy osób lub instytucji o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć je w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania po
trzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Zniesła
wienie zostało' zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwu, ograniczenia
wolności albo grzywny (art. 184 § 1).
Oszczerstwo różni się od zniesławienia tym, że pomówienie polega tu na pod
noszeniu lub rozgłaszaniu n i e p r a w d z i w e g o zarzutu o postępowaniu lub
właściwościach innej osoby, grupy osób lub instytucji w c e l u poniżenia ich
w opinii publicznej albO' narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności. Stosownie do tego i zagrożenie
karą jest większe — karą pozbawienia wolności do lat trzech (art. 184 § 2). Te
dwa dodatkowe znamiona oszczerstwa (nieprawdziwość zarzutu i celowość dzia
łania) bez wątpienia ostro odcinają je od zniesławienia, równocześnie dość wy
raźnie zakreślając granice karalności czynu.
Punkt ciężkości w praktyce pozostanie jednak na zniesławieniu. Brak w jego
istocie owych dwóch dodatkowych znamion charakterystycznych dla oszczer
stwa, spowodował umieszczenie w art. 185 projektu całej drabiny okoliczności
wykluczających odpowiedzialność za zniesławienie. Przytoczmy je dokładnie.
„§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 184 § 1, jeżeli zarzut uczyniony
n i e p u b l i c z n i e jest prawdziwy albo sprawca działa w przeświadcze
niu opartym na uzasadnionych podstawach, że zarzut jest prawdziwy.
§ 2. Nie ma przestępstwa określonego w art. 184 § 1, jeżeli:
1) zarzut uczyniony p u b l i c z ' n i e jest prawdziwy, a sprawca działa
w obronie społecznie uzasadnionego interesu lub w przeświadczeniu
opartym na uzasadnionych podstawach, że takiego interesu broni, albo
2) sprawca czyniąc zarzut p u b l i c z n i e działa w przeświadczeniu opar
tym na uzasadnionych podstawach, że zarzut jest prawdziwy i że broni
uzasadnionego interesu.
§ 3. Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określonych w § 1 lub 2 nie
wyłącza odpowiedzialności sprawcy za zniewagę ze względu na formę
podniesienia lub rozgłoszenia zarzutu."
Projekt lansuje zatem formułę „uzasadnionej dobrej wiary". Dobra wiara
w myśl projektu objąć może nie tylko prawdziwość zarzutu, lecz również in
teres społeczny przemawiający za podniesieniem takiego zarzutu. Pierwszeństwo
zostało więc przyznane prawu do krytyki. Zabezpieczeniem prawa pokrzywdzo
nego do ochrony jego czci — w razie uniewinnienia sprawcy z powodu jego uza
sadnionej dobrej wiary — ma być przewidziana w art. 186 projektu możliwość
zarządzenia przez sąd ogłoszenia wyroku lub innego orzeczenia w zakładzie
pracy oskarżonego czy pokrzywdzonego, w czasopiśmie albo w inny stosowny
sposób.
Zabezpieczenie takie jest chyba zbyt małe. Przede wszystkim projekt powi
nien statuować nie możliwość, lecz obowiązek sprostowania podniesionych za
rzutów, chyba że pokrzywdzony wyraźnie oświadczyłby, iż nie życzy sobie ta
kiego sprostowania. Tylko takie dość rygorystyczne postawienie sprawy może
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częściowo rekompensować na rzecz pokrzywdzonego ujemne przejawy prawa
do krytyki. Brakuje tu też możliwości zasądzenia stosownego odszkodowania
na rzecz pokrzywdzonego. Projekt przewiduje możliwość zasądzenia nawiązki
tylko w razie skazania za przestępstwo oszczerstwa lub zniesławienia (art. 184
§ 3). Uniewinnienie lub umorzenie postępowania z powodu uzasadnionej dobrej
wiary sprawcy oznacza, że zniesławienie obiektywnie jednak nastąpiło; oznacza
zatem, że szkoda mogła nastąpić. Ten kto ją wywołał niechże ją więc naprawia.
Formą naprawy najbardziej stosowną, bo najbardziej społecznie wymierną, mo
że być tylko uiszczenie odpowiedniej sumy pieniężnej. Mielibyśmy wówczas do
czynienia z wyjątkowym przypadkiem zasądzenia zadośćuczynienia pieniężnego
(instytucja par excellence cywilistyczna) na podstawie przepisów kodeksu kar
nego z tytułu ryzyka krytyki, a nie przestępstwa. Przepis taki wprawdzie po
winien znajdować się przede wszystkim w prawie prasowym, ale skoro projekt
kodeksu karnego przewiduje uchylenie wszystkich przepisów karnych prawa
prasowego, to winien znaleźć się w takim razie wśród przepisów kodeksu kar
nego, lß ) chyba, że nowe prawo prasowe ukaże się przed lub równocześnie z no
wym kodeksem karnym.
Propozycje B. Michalskiego, w porównaniu z tekstem projektu kodeksu kar
nego, w znacznie większym stopniu respektują cześć obywatela. Zaletą jego pro
pozycji jest w pierwszym rzędzie postulat umieszczenia przestępstwa zniesła
wienia prasowego w tekście nowego prawa prasowego. Dzięki temu możliwe
byłoby w większej mierze rozbudowanie przepisów normujących kontratypy,
odpowiedzialność cywilną oraz prostowanie zarzutów.
B. Michalski w zasadzie opiera swą propozycję o ideę legislacyjną wyrażoną
w art. 255 k.k. Według niego nie ma przestępstwa zniesławienia prasowego, je
żeli udowodniono prawdziwość zarzutu lub jeżeli w chwili czynu udowodnienie
nieprawidłowości zarzutu było niemożliwe (nieodparty błąd).
Sąd natomiast mógłby tylko zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary (nie
uniewinnić!), gdy nie stwierdzono prawidłowości zarzutu, lecz sprawca działał
w przeświadczeniu opartym na obiektywnie uzasadnionych podstawach, że za
rzut jest prawdziwy, a po ustaleniu jego nieprawdziwości opublikował sprosto
wanie.20)
Do tych propozycji dochodzą jeszcze szeroko rozbudowane przepisy o kontratypach, o sprostowaniu, o dopuszczalności dowodu prawdy, nieodpartego błędu
i prawdopodobieństwa. 21 )
Nie wydaje się, by postulaty de lege ferenda wysuwane przez B. Michal
skiego miały większe szanse uwzględnienia w trakcie dalszych prac kodyfika
cyjnych. Formuła „uzasadnionej dobrej wiary" raczej na pewno znajdzie się
w przyszłym kodeksie. Nie dyskredytuje to jednak propozycji B. Michalskiego.
Wskazują one bowiem na inny wariant rozwiązania konfliktu między ochroną
czci a prawem do krytyki, wariant mający to do siebie, że jest opracowany rze
telnie, w oparciu o gruntowną znajomość praktyki i literatury, a więc tak samo
realistyczny jak wariant, któremu hołdują Sąd Najwyższy i Komisja Kodyfika
cyjna.
Nie ma natomiast żadnych chyba racjonalnych przeszkód w przejęciu do tek
stu projektu kodeksu karnego tych postulatów. B. Michalskiego, które nie stoją
19
) Art. V przepisów wprowadzających projekt k.k. głosi, że uchyla się wszystkie
ustawy wydane przed 1939 r. z wyjątkiem pięciu expressis verbis wymienionych.
20
) B. M i c h a l s k i : op. cit. s. 131 i n.
!1
) Tamże.

112

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

w sprzeczności z formułą „uzasadnionej dobrej wiary". Mam tu na myśli do
kładne sprecyzowanie pojęcia krytyki (społecznej, naukowej i artystycznej),
oświadczeń składanych w wykonaniu obowiązku prawnego i obrony praw oraz
wypowiedzi satyrycznych, postulat obligatoryjnego publikowania sprostowania
w razie uniewinnienia sprawcy lub umorzenia postępowania z powodu nieod
partego błędu, znikomego stopnia niebezpieczeństwa czynu.
Jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie zaś możemy być wdzięczni
B. Michalskiemu za to, że jego książka w tak interesujący sposób rzuciła tyle
światła na stary problem zniesławienia.

PRASA POWSTANIA
STYCZNIOWEGO
KRAKÓW W POWSTANIU STY
CZNIOWYM. Praca zbiorowa. Wyd.
Literackie, Kraków 1968. S. 496.
Tom
studiów
poświęconych
roli
i udziałowi Krakowa w powstaniu
styczniowym zawiera dwa dotyczące
prasy; Kazimierza O l s z a ń s k i e g o :
Krakowski Czas wobec powstania
styczniowego (ss. 193—301) i Ottona
B e i e r s d o r f a : Tajna prasa kra
kowska w okresie powstania stycznio
wego (ss. 303—358).
Pierwsza z tych rozpraw oparta jest
na przebadaniu zawartości Czasu z lat
1861—1864 w aspekcie stosunku tej re
dakcji do wydarzeń związanych z po
wstaniem. „Usiłowaniem naszym —
pisze autor — będzie prześledzenie
świadomego i celowego oddziaływania
pisma na opinię publiczną oraz rozpo
znanie jego kierunków i tendencji".
To prasowo-polityczne studium in
teresujące jest ze względu na rolę jaką
w czasopiśmiennictwie spełniał Czas,
jeden z najpoważniejszych wówczas
organów prasowych, pismo o znacznej
sprawności informacyjnej i wysokim
poziomie publicystyki. A także dlate
go, że konserwatywny i legitymistyczny Czas, ugodowy przeciwnik rewolu
cji, w dobie powstania zajął stanowi
sko odmienne, niż w latach wcześniej
szych i późniejszych; Czas poparł po
wstanie narodowe w Królestwie, ak
centując oczywiście zgodność swych
poglądów z Rządem Narodowym,
zwłaszcza gdy decydujący głos miała
w nim biała większość.
Rozprawa nie jest jednak tylko re
lacją z badań nad zawartością Czasu;
to co drukował Czas konfrontowane
jest z wydarzeniami, z sytuacją wewnątrz-redakcyjną, z poglądami i linią
8 — Zeszyty Prasoznawcze

polityczną poszczególnych wpływo
wych w Czasie osobistości politycznych
(tu także poufna korespondencja pro
wadzona z Hotelem Lambert).
Z punktu widzenia historii prasy
cenny jest zwłaszcza rozdział poświę
cony charakterystyce zespołu redak
cyjnego w badanym okresie. Jest to
jakby sama dla siebie prasoznawcza
metryka ówczesnego Czasu; przedsta
wiona jest redakcja, a także zobrazo
wano warunki finansowe, techniczne,
kolportażowe w jakich Czas był wyda
wany. Z tym rozdziałem łączy się też
ostatni, w którym jest mowa o repre
sjach wobec redakcji, o konfiskatach,
zawieszaniu wydawania Czasu, pro
cesach. Po zawieszeniu Czasu wyda
wano przez pewien okres Chwilę, ze
wnętrznie niemal identyczną, w tre
ści bardziej ostrożną, choć też konfi
skowaną.
Wraz z upadkiem powstania, Czas
pozostał już do końca swego istnienia
(1939) pismem konserwatywnym i lo
jalisty cznym.
Druga wspomniana rozprawa jest
pierwszym monograficznym zarysem
tajnego czasopiśmiennictwa krakow
skiego doby powstania styczniowego.
Temat zupełnie nietknięty, w odróż
nieniu od dziejów tajnej prasy war
szawskiej, której bibliografia, choć
skromna, odnotowuje jednak kilka po
zycji dawnych i z lat ostatnich. Praca
O. Beiersdorfa dodaje więc do dzie
jów prasy polskiej bardzo cenny przy
czynek. Tym więcej, że prasa tajna
należy do — można by powiedzieć —
specyfiki dziejów prasy polskiej. Mało
jest narodów, które w swej bibliogra
fii prasy odnotowywałyby tak wiele
pism wydawanych w podziemiu, taj
nie, nielegalnie. Wynika to z trudnych
i skomplikowanych losów naszego na
rodu w XIX i XX wieku, aż po la
ta hitlerowskiej okupacji włącznie.
Świadczy zarazem o woli walki na-
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szego narodu o wyzwolenie narodowe
i społeczne.
Autor rozprawy wyróżnia dwa okre
sy charakterystyczne dla krakowskiej
prasy tajnej: pierwszy przed wybu
chem powstania, kiedy w pismach
tych przeważała agitacja polityczna
i ideologiczna; drugi podczas powsta
nia, kiedy prasa ta jako generalny cel
stawiała sobie podtrzymanie ducha
walki w narodzie; wówczas rozwijały
się różne formy publicystyczne i wzbo
gacony został serwis informacyjny.
Trudno dziś niestety przedstawić sze
rzej i dokładniej, jak pracowały re
dakcje pism. Nie zachowały się po
nich archiwa, a relacje współczesnych,
którzy w prasie tej pracowali, są ską
pe i nie zaspokoją ciekawości bada
cza. Wymaga jeszcze zbadania kwestia
współpracy redakcji pism tajnych
z prasą legalną, drukarń tajnych i ja
wnych; autor rozprawy wskazuje też
na inne związane z tym problemy ba
dawcze, stojące przed historykiem
prasy: jakie były nakłady oraz sposoby
i drogi kolportowania tajnych pism,
jaki był ich aparat techniczno-organi
zacyjny, wreszcie — także sprawa ich
finansowania.
Rozprawa O. Beiersdorfa przedsta
wia chronologicznie wydawane w Kra
kowie pisma tajne, podaje ich treść,
kierunek polityczny i te wszystkie in
formacje wydawnicze, które udało się
ustalić; przedstawia redaktorów i au
torów, a czasem drukarzy. Jest tu już
obfity materiał faktów, podstawowych
dla dalszych prac nad tym tematem.
Listę krakowskich czasopism taj
nych otwiera Bicz, drukowany w 1862
w formie ulotki. Po nim następują:
— Galicja (od stycznia 1863) — or
gan tajnej organizacji
narodowej
w Galicji, Rady Naczelnej Galicyj
skiej, niejako filii Centralnego Komi
tetu Narodowego;
— Naprzód (od kwietnia 1863) —
organ Komitetu (potem Wydziału)
Krakowskiego i Galicji Zachodniej,
utworzonego przez stronnictwo bia
łych; redagowany przez Szujskiego
i Siemieńskiego;
— Wolność (od lata 1863) — niejako
kontynuacja Naprzodu,
też pismo
stronnictwa białych; w podtytule: „Or
gan półurzędowy Rządu Narodowego
Polskiego";
— Przyjdź Królestwo
Twoje (od
października 1863) — pod redakcją
Anczyca, adresowane do czytelników
chłopskich;
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— Niepodległość (od czerwca 1884 —
wydawane już w czasie rozbicia or
ganizacji
narodowej
w
Galicji,
w okresie terroru austriackich władz
policy j no-wo j skowy eh.
Prócz tych pism autor przedstawia
jeszcze prasę, która miała niejako po
dwójnie tajny charakter, bo była za
konspirowana przed władzami au
striackimi, a także władzami powstań
czymi, które należały do białych lub
prawego, ciążącego ku białym odła
mu czerwonych. Do nich należały:
— Ojczyzna (czerwiec 1863) — do
redakcji wchodzili krakowscy przy
wódcy czerwonych — Szczepański
i Kubala;
— Ojczyzna (październik 1863) —
wydawana przez zwolenników Miero
sławskiego.
Autor rozprawy wskazuje też na
próbę wydawania przez czerwonych
własnego organu w sierpniu 1863. Za
chował się zapis w dzienniku czynno
ści w zakresie przyjętych i wysyłanych
pism komisarza pełnomocnego w zabo
rze austriackim o odmowie udzielonej
M. Paszkowskiemu, który zwrócił się
z prośbą o zezwolenie na wydawanie
tajnego pisma Powstaniec. Biali stor
pedowali tę próbę.
O. Beiersdorf wyjaśnia też kontro
wersyjną sprawę pisma Kronika, które
uważano dotychczas za tajne pismo le
wicy czerwonych. Jego
zdaniem,
upomnienie Rządu Narodowego udzie
lone Kronice za „kłamliwe a szkodliwe
sprawie narodowej doniesienia" do
tyczy pisma legalnie w tym czasie wy
chodzącego w Krakowie.
Tak oto z mroku zapomnienia wyła
nia się nowa karta dziejów prasy kra
kowskiej, jeszcze jedna, którą zaliczyć
możemy do jej chlubnych tradycji.
Na końcu omawianego tomu roz
praw o Krakowie w powstaniu stycz
niowym znajduje się Kronika wyda
rzeń w mieście Krakowie i okolicy:
1859—1865 (autorzy: O Beiersdorf i K.
Olszański), uwzględniająca
również
wydarzenia dotyczące prasy.
Ponadto w Bibliografii druków do
tyczących Krakowa i okolicy z doby
powstania styczniowego (autorka: Ire
na Kozłowska) zestawiona jest współ
czesna wypadkom publicystyka oraz
prasa tajna i jawna (13 tytułów).
Jan

Kalkowski
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PISMA ARTYSTYCZNE
POLSKIE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
W LATACH 1890—1914; Praca zbio
rowa pod red. Aleksandra W o j 
c i e c h o w s k i e g o . Instytut Sztu
ki PAN, Zakład Narodowy im. Os
solińskich, Wrocław — Warszawa —
Kraków 1967. S. 270.
Wydawnictwo to jest jedną z jubile
uszowych pozycji „Ossolineum", wy
danych z okazji 150-lecia Zakładu.
Obok chronologicznego przeglądu waż
niejszych wydarzeń lat 1890—1914, od
notowującego niektóre fakty z ruchu
prasowego, obok przeglądu problema
tyki architektonicznej, szkolnictwa ar
tystycznego, omówienia instytucji opie
ki nad sztuką, stowarzyszeń i grup
artystycznych, kolekcjonerstwa i han
dlu dziełami sztuki, osobny — VII roz
dział poświęcony jest czasopiśmiennic
twu.
Rozdział ten — pisany przez sied
miu autorów: Zofię B a r a n o w i c z ,
Irenę H u m l , K. O l s z e w s k i e g o ,
Joannę P o l l a k ó w n ę , Halinę S t ę 
p i e ń , Barbarę W o j c i e c h o w s k ą
i Krystynę Z a k r z e w s k ą — obej
muje omówienie dziesięciu pism tej
epoki, ujętych w chronologicznej ko
lejności.
Prezentację pism otwiera warszaw
ski Przegląd Techniczny (opr. A. K.
Olszewski), wychodzący po dziś dzień
od 1875 г., a w omawianym okresie
szczególnie szeroko uwzględniający ar
chitekturę. Krakowskie Zycie (1897—
1900) omówione jest najlepiej z prasoznawczego punktu widzenia. Autorka
(B. Wojciechowska) zaprezentowała
program kolejnych kierunków pisma,
zmiany w zespole redakcyjnym, zmia
ny czasokresu ukazywania się perio
dyku, stałe działy pisma, współpra
cowników literackich i graficznych,
adres czytelniczy i rolę Życia, które za
pośrednictwem Wyspiańskiego formo
wało nowy styl polskiej typografii.
Warszawski Architekt,
wychodzący
z ośmioletnią przerwą od 1900 po
1932 r. omówiony jest (A. K. Olszew
ski) krótko lecz treściwie, jednak bez
wskazania jakiejkolwiek bibliografii.
W szczegółowej i odpowiedniej do ran
gi pisma nocie o warszawskiej Chime
rze z lat 1901—1907 razi brak informa
cji o miejscu wydawania pisma. Po
danie tej informacji przy nocie o Życiu
8*

nie zwolniło autorki od ponownego po
dania tego we właściwym miejscu. Ca
łość wydawnictwa tego miesięcznika
prowadzonego przez Zenona Przesmyc
kiego obejmuje 10 tomów (30 zeszy
tów w 3 seriach). Paryska Sztuka (opr.
J. Pollakówna) wychodząca niecały
rok 1904—1905 pod red. A. Potockiego
i kierownictwem artystycznym W.
Granzowa, prezentowała szczególnie
na tle innych pism bogaty dział biblio
grafii pism polskich i obcych. War
szawski Sfinks (1908—1917) został ob
szerniej zaprezentowany (H. Stępień)
w swym rozwoju z uwzględnieniem
określenia pozycji wobec innych po
dobnych czasopism. Lwowski Lamus
(1909—1917) mimo krótkiego ujęcia jest
uchwycony celnie (J. Pollakówna),
przez uwypuklenie jego szczególnej
roli przy publikacji zapomnianych tek
stów autorów XIX w. Ta sama autor
ka, omawiając krakowski Rydwan wy
chodzący 1912—1914, wskazała nie tyl
ko na zadania pisma, ale i na jego zna
czenie. Krakowski Miesięcznik
Arty
styczny z lat 1911—1914 (opr. I. Huml)
i również w Krakowie wychodzący
w latach 1911—1913 Muscion (орг. К.
Zakrzewska) zamykają ten rozdział.
Nie znamy kryteriów .wyboru aku
rat tych pism z dużo bogatszego ze
stawu ówczesnego przedmiotowego
czasopiśmiennictwa (kilka innych pism
przez prezentacje podobizn okładek
pokazują zdjęcia), choć otrzymaliśmy
w ten sposób ciekawy przegląd od
modernistycznego Życia po klasycystyczny w swej wymowie Museion.
Poszczególne opracowania nie pre
zentują równego poziomu, choć na ogół
starają się uwypuklić szczególny cha
rakter danego pisma. Nie są układane
według jednego wzorca i w ten sposób
zawierają bibliografię lub nie, podają
ją w tekście lub na końcu. Od strony
prezentacji prasoznawczej nie są peł
ne. Na ogół brak w nich informacji co
do formatu, ilości numerów, objętości
zeszytu lub numeru, metody łamania
szpaltowego, wyróżnienia technik re
produkcji, stosowania kolorów czy
wskazania oficyny wydawniczej. Okre
ślenie zaś tych elementów ma przy pi
smach o charakterze artystycznym
duże znaczenie.
Tadeusz Z.

Bednarski
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PRASA RZESZOWSKA
Stanisława D a r ł a k o w a : PRA
SA RZESZOWA XIX i XX WIEKU.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
1967. S. 128 + nlb. 46.
O kształcie i potrzebie bibliografii cza
sopiśmiennictwa dla pracy naukowo-badawczej historyka prasy pisałem
niedawno na łamach Zeszytów Prasoznawczych — nie ma więc potrzeby
powtarzać tych wywodów. 1 ) Jeśli zaś
wspominam o tym to tylko dlatego, by
podkreślić, iż autorka recenzowanej tu
pracy w wielu punktach zrealizowała
wysuwane przeze mnie postulaty roz
szerzonego typu adnotacji bibliogra
ficznej. Interesująca praca S. Darłakowej potwierdziła jedną z moich hi
potez. Pisząc, że opracowanie postulo
wanego typu adnotacji (stanowiącego
swego rodzaju compendium podstawo
wej wiedzy o piśmie) nie jest rzeczą
łatwą, wyraziłem przypuszczenie, iż
najbardziej kompetentnym autorem
takiej adnotacji wydaje się być badacz-regionalista, względnie — w od
niesieniu do czasopism tzw. facho
wych — specjalista w zakresie kon
kretnej dyscypliny naukowej.
Prasa Rzeszowa XIX i XX wieku
jest pierwszym tego rodzaju opraco
waniem (nie licząc przypadkowych,
choć interesujących publikacji praso
wych — np. J. Grygiel: O rzeszowskiej
prasie — wspominki i perspektywy.
Nowiny
Rzeszowskie
1967 nr 263)
w naszym piśmiennictwie, które uka
zuje — i analizuje — dorobek prasowo-wydawniczy określonego ośrodka.
Opis bibliograficzny zawiera następu
jące elementy: tytuł, podtytuł, wydaw
ca, redaktor, określenie częstotliwości,
miejsce i data ukazywania się. Opis
uwzględnia wszystkie zachodzące tu
zmiany. Uzupełnia go zwięzła charak
terystyka pisma, omówienie ważniej
szych rubryk, kręgu współpracowni
ków. Inne elementy opisu to dane do
tyczące nakładu, stanu posiadania i zlo
kalizowania zachowanych egzempla*) Por. moje uwagi na temat Bibliografii
prasy łódzkiej W. Kaszubiny. Zeszyty Pra
soznawcze 1967 nr 4.
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rzy. W zasadzie autorka zgromadziła
w swej bibliografii te wszystkie ele
menty informacji, których poszukuje,
względnie które powinien w bibliogra
fii znaleźć historyk prasy. Ten wzgląd
właśnie, a przede wszystkim szczegóło
wo przeprowadzona kwerenda upo
ważniają do stwierdzenia, iż praca S.
Darłakowej może być wzorem dla in
nych tego rodzaju prac.
A propos kwerendy! Brak informa
cji o mutacji rzeszowskiej Dziennika
Polskiego. Nie jest to sensu stricto pi
smo rzeszowskie, ale nie jest nim rów
nież Rzeszowska Trybuna
Robotnicza.
Bibliografia prasy rzeszowskiej (po
wstała jako katalog wystawy prasy
w miejscowym muzeum w 1966 r.) za
wierająca w sumie 67 pozycji, podej
muje typologię tej prasy ze względu
na treść. Autorka wyodrębnia nastę
pujące grupy: czasopisma treści ogól
nej (43 poz.), czasopisma fachowe i spe
cjalne (10 poz.), urzędowe (5 poz.),
szkolne (4 poz.), religijne (5 poz.). Uzu
pełnieniem tego podziału są indeksy:
alfabetyczny oraz według częstotliwo
ści wydań. Niestety, autorka nie sfor
mułowała bliżej zasad, na których
oparła swą typologię treściową. Nie
wydaje się, by była ona wynikiem na
wet najprostszej analizy zawartości
(a tylko w oparciu o tę metodę można
podejmować próbę typologii treścio
wej). Gdyby było inaczej, w rozdziale
„Czasopisma fachowe, specjalne" być
może nie znalazłyby się: Biuletyn Re
formy Rolnej, ani jego kontynuant
Samopomoc Chłopska, czy Wiadomości
Fabryczne
(zakładówka WSK Rze
szów). Zamieszczona charakterystyka
ich zawartości świadczy, że były to
pisma treści ogólnej. Podobnie rzecz
się ma z tygodnikiem społ.-kulturalnym wydawanym przez „Pax" — No
wy Nurt, umieszczonym w rozdziale
„Czasopisma religijne".
Osobno autorka zestawiła prasę
konspiracyjną (wyłączoną z opraco wap
nia), ukazującą się w Rzeszowskiem.
Całość uzupełniają wykazy drukarń,
redaktorów i literatury. Na uwagę za
sługuje bogaty materiał ikonograficz
ny (56 poz.), zawierający podobizny
kart tytułowych, wybitnych druka
rzy-wydawców.
Sylwester

Dziki
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PRAWO PRASOWE
NA WĘGRZECH
Ferenc D é r : SAJTÓJOGI ISMERETEK. TANKÖNYVKIADO. W se
rii wydawnictw szkoleniowych Sto
warzyszenia Dziennikarzy Węgier
skich pn. A Magyar Sajtó Kiskönyvtâra (Biblioteczka Prasy Wę
gierskiej). Budapest 1967. S. 99.
Na Węgrzech, podobnie jak w Polsce
i wielu innych krajach, daleko jeszcze
do jednolitego i jednoznacznego ure
gulowania prawnego wszystkich dzie
dzin działalności prasowej i wydawni
czej lub z działalnością tą zazębiają
cych się w takiej czy innej formie.
Tymczasem życie raz po raz wykazuje,
że sprawa przyspieszenia toku prac
nad takim ich jednolitym unormowa
niem, będącym w pełni w zgodzie
z istniejącymi stosunkami społecznymi,
leży zarówno w interesie prasy i jej
pracowników, jak też całego społe
czeństwa. Zbyt wiele jest niejasności,
niedomówień, spraw nieuregulowa
nych.
Właśnie dlatego doskonała znajo
mość ze strony pracowników prasy bo
daj tych niedoskonałych przepisów
prawno-prasowych wydawać się mu
siała władzom Stowarzyszenia Dzien
nikarzy
Węgierskich
zagadnieniem
wielkiej wagi. Świadczyłby o tym fakt,
że książeczka Ferenca Déra: Sajtójogi
ismeretek (Wiadomości z zakresu pra
wa prasowego) jest drugą pozycją Bi
blioteczki. Poprzedziło ją tylko opraco
wanie traktujące o zagadnieniach
prasoznawczych.
Dr F. Dér, budapeszteński współpra
cownik
Zeszytów
Prasoznawczych,
omawiał na naszych łamach niektóre
z zagadnień zawartych w recenzowa
nej pracy. W nrze 4(26) z 1965 roku
drukowaliśmy jego artykuł pt. „Współ
czesne prawo prasowe", w nrze 4(30)
z 1966 roku — „Węgierski kodeks ety
ki dziennikarskiej". Toteż stali czytel
nicy Zeszytów przypominają sobie —
być może — że stosunki prawno-prasowe na Węgrzech reguluje 17 wprowa
dzanych sukcesywnie norm prawnych,
głównie administracyjnych, wśród któ
rych najważniejszą jest ustawa z 1959
roku.
Powróćmy jednak do omawianej
książki, której cel określa sam autor
jako „raczej praktyczny", a więc szko
leniowy. Równocześnie jednak — jak
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wyznaje w ostatnich słowach wstę
pu — pragnąłby, aby stanowiła ona
skromny bodaj przyczynek do pracy
nad mającym powstać węgierskim, so
cjalistycznym kodeksem prawa praso
wego.
Treść zawartą na 99 stronach pod
ręcznika, bo takie określenie książki
wydaje się najtrafniejsze, można po
dzielić na trzy części: historyczną,
współczesną i uzupełniającą.
Z dwu rozdziałów części historycz
nej pierwszy poświęcony jest powsta
niu i głównym kierunkom rozwoju
węgierskiego, burżuazyjnego
prawa
prasowego, kształtującego się podczas
walki o wolność prasy, podjętej na
Węgrzech na przełomie XVIII i XIX
wieku. Efektem tej walki było pierw
sze węgierskie prawo prasowe: arty
kuł XVIII ustawy rządu powstańczego
z 1848 roku. Przytaczając kilka waż
niejszych ustaw prasowych, autor
podkreśla coraz większe ograniczanie
w nich swobody prasy w interesie klas
posiadających. Wyłom stanowił okres
Węgierskiej Republiki Rad, której kon
stytucja z 28 czerwca 1919 mówiła
w § 8 o wolności słowa i prasy. Temu
okresowi poświęcony jest drugi roz
dział części historycznej.
Część współczesna omawia okres od
roku 1945 po dzień dzisiejszy zachowu
jąc następujący podział tema'yczny:
zagadnienia dzisiejszego węgierskiego
prawa prasowego (rozdz. III), prakty
ka prawa prasowego (IV), uwagi
i wnioski dotyczące obowiązujących
norm prawno-prasowych (V). O ile roz
działy III i IV są niejako skondenso
wanym przeglądem stanu istniejącego,
rozdział V realizuje ów drugi cel ujaw
nionych we wstępie intencji autora:
przyczynku do prac nad kodeksem.
Wskazuje w nim bowiem F. Dér na
niektóre niedokładności, niedopowie
dzenia i luki, 'wysuwając przy tym
swoje sugestie.
Część trzecia zawiera objaśnienia,
wykaz literatury i źródeł, wykaz norm
prawnych, wreszcie aneks, w którym
autor zamieścił w pełnym brzmieniu
ustawę prasową z 1959 roku i jej roz
porządzenie wykonawcze oraz kilka
najważniejszych, obowiązujących prze
pisów prawno-prasowych, a także sta
tut Stowarzyszenia Dziennikarzy Wę
gierskich.
Powrócę jeszcze do zakończenia
części drugiej, w którym autor stwier
dza: „Z tego co tu powiedziano wyni
ka, że konieczna stała się nowa refor-
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ma obecnie obowiązujących przepisów
prawno-prasowych.
Dotychczasowe
wyniki naszego rozwoju społecznego
i perspektywy dalszego rozwoju wy
magają, aby nasze stosunki społeczne
związane z prasą regulowała norma
prawna odpowiednia do rangi prasy
marksistowsko-leninowskiej. Zmierza
jące do tego prace zostały już zapo
czątkowane: na zlecenie Urzędu In
formacji Rady Ministrów komisja
prawno-prasowa składająca się z fa
chowców ze Stowarzyszenia Dzienni
karzy Węgierskich, z praktykujących
sędziów, radców prawnych i dzienni
karzy, przystąpiła do opracowania
wniosków mających na celu moderni
zację obowiązujących norm prawnych.
W dyskusji nad zamierzeniami więk
szość opinii wyrażała zdanie, że w tych
sprawach — które wiążą się z podsta
wowymi prawami obywatelskimi —
nowe przepisy prawno-prasowe należy
bezwzględnie ująć co najmniej w for
mie rozporządzenia z mocą ustawy."
Danuta Jakubiec

DZIENNIKARSTWO
„NA CO DZIEŃ"
Philippe G a i l l a r d : LE REPOR
TAGE. Collection Precis de jour
nalisme II. L'Institut International
de la Presse avec le concours du
Centre International d'Enseigne
ment Supérieur du Journalisme de
l'Université de Strasbourg 1966.
S. 149.
Złudne podobieństwa terminologii stać
się mogą i w tym wypadku źródłem
nieporozumień. Tytuł drugiej pozycji
z serii Precis de Journalisme, wydanej
przez Ośrodek w Strasburgu — nie od
nosi się w całości do gatunku, który
nosi u nas nazwę reportażu. Opraco
wanie dotyczy kompleksu kanonów
pracy reporterskiej, jej zasad spraw
dzanych w codziennej praktyce zawo
dowej, źródeł, poszukiwań i redagowa
nia i n f o r m a c j i w różnych for
mach. Jest to pozycja fundamentalna,
wyraźnie szkoleniowa, bardzo użytko
wa dla adeptów startujących w zawo
dzie. Tak krystalizuje się wyraźnie ca
ły profil serii, przejrzysty w formie ze
względu na adresata tj. dziennikarzy
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w krajach rozwijających się, synte
tyczny — nie kompilatorski — w tre
ści.
Opracowanie potraktowane zostało
dwuczęściowo, w aspekcie czynnym
i biernym. Część pierwszą poświęcono
źródłom informacji: jej istocie, agen
cjom prasowym, reportażowi, reporta
żom specjalistycznym i koresponden
tom. Część druga odnosi się do dzien
nikarskiego przetworzenia
tematu:
przygotowania, konstrukcji, redakcji,
tytułów i śródtytułów, treści i formy
jaką materiałowi powinno się nadać.
Czy zatem znaleziono w Strasburgu
receptę na opanowanie zawodu tak
trudno poddającego się wszelkim re
gułom? Nie takie jest założenie pozy
cji. Ma ona stworzyć ramy ułatwiające
działanie i oświetlić przykładami mie
lizny, na które nieuchronnie dzienni
karz musi natrafić w codziennej prak
tyce. Temu celowi służy całe opraco
wanie od wstępnej systematyzacji
kryteriów wyboru zdarzenia, jego zna
czenia, atrakcyjności i aktualności
uzasadniających transformację w wia
domość, aż po końcowe zastrzeżenia
podkreślające uporczywie konieczność
dokładnego sprawdzania danych, sta
nowiących podstawę konstrukcji, nie
zależnie od gatunku wybranego dla
ich popularyzacji.
Wskazówką generalną, przebijającą
się przez cały materiał, jest rzetelność
i umiar, dwa momenty nie zawsze —
zwłaszcza w krajach kapitalistycz
nych — przylegające do dziennikar
skich temperamentów. Rozważaniom
przyświeca dewiza Alberta Camusa:
„dziennikarz jest historykiem chwili",
z czego wynikają dalsze konsekwencje
sformułowania założeń zawodu: odpo
wiedzialności za słowo, nieustannego
napięcia uwagi, aby nie przecenić lub
nie zlekceważyć faktu, roli wychowaw
czej i ostrzegawczej zarazem, koniecz
ności zachowania dystansu psycholo
gicznego,
precyzji,
równolegle
z uwzględnieniem potrzeb rynku czy
telniczego — wymogów aktualności
i maksymalnego ułatwienia percepcji
przez odbiorcę.
W ujęciu Gaillarda każda pozycja
prasowa, niezależnie od gatunku, spro
wadza się do klasycznie rzemieślniczej
formuły sześciu odpowiedzi na py
tania: Kto? Co? Gzie? Kiedy? Jak?
Dlaczego? — z zastrzeżeniem, że bez
odpowiedzi na przynajmniej 4 z nich
nie może być mowy o żadnym dzien
nikarskim materiale. Do tego momen-
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tu zalecenia pokrywają się z regułą
obowiązującą w prasie anglosaskiej,
preferującą informację suchą, bez ko
mentarza, rezerwowanego tylko dla
wybranych tematów. Równocześnie,
mówiąc o wzbogaceniu informacji
w miarę możności szczegółami i na
świetleniem kontekstu, autor podkre
śla różnice ekspresyjne stylu francu
skiego, bliższego nam zresztą od zara
nia prasy, a tym samym zawierającego
elementy łatwiej przyswajalne dla pol
skich czytelników.
Powyższy kanon wyjściowy, na któ
rym zbudowana jest dalsza konstruk
cja podręcznika, determinuje jednak
szczegółowe omówienia rodzajów in
formacji. Komentarz budowany na in
formacji agencyjnej, według założeń
Gaillarda rysuje się w formie jak naj
prostszej stylistycznie i treściowo.
Ostrożność w podejściu do wszelkich
ubarwień,
wskazówka
usuwania
wszelkich dyskusyjnych refleksji do
minuje nad całością pracy dziennikarza
i adiustatora zarazem. Reporterka —
przy takim ustawieniu — sprowadza
się do roli dziennikarza-obserwatora,
świadka i kronikarza zdarzeń. Ma on
poinformować się na miejscu i zrozu
mieć, aby poinformować i ułatwić zro
zumienie czytelnikowi. Do rangi walo
ru podstawowego urasta wierność
faktom, a rola piszącego ogranicza się
do pozycji aktywnego, naocznego
świadka. Cała specyfika zawodu kon
centruje się więc na wyborze i hie
rarchizacji zdarzeń, ściślej nawet —
na bezbłędności tego wyboru. W wy
padku reportaży specjalistycznych: po
litycznych i sądowych, autor zachowu
je te same kryteria, kładąc duży na
cisk na dokumentację i wykorzystanie
własnego archiwum, niezbędnego przy
pracy tego typu.
W zakresie organizacji pracy poje
dynczego dziennikarza-reportera (nie
reportażysty), Gaillard zaleca bez
względnie dokładne przygotowanie się
do tematu i obczytanie p r z e d obsłu
gą. Służyć temu winny poszukiwania
w archiwum, skontrolowanie wycin
ków, wstępne rozmowy dla lepszego
poznania dramatis personae i telefo
niczne kontakty. Na moment ten zwró
cić warto specjalną uwagę, gdyż jest
na ogół piętą achillesową prasy. Spo
soby rejestracji, system notowania,
ostrzeżenie przed przeładowaniem ma
teriału szczegółami i liczbami, nacisk
na kompletność notatek i konieczność
ich dodatkowego uzupełnienia danymi

w trakcie pisania — nie odbiegają od
ogólnie przyjętych norm zwyczajo
wych. Ze wstępnym przygotowaniem
jest zazwyczaj gorzej, wyraźne cechy
spłyceń, niekiedy nawet prymitywizmu
sprawozdań i informacji przypomina
ją — nie tylko dziennikarzom Trzecie
go Świata — o znaczeniu tej lekcewa
żonej, a przez Gaillarda eksponowanej
fazy wstępnej.
Po omówieniu praktycznych wska
zówek i odrębności zbierania materia
łów z narad, rozpraw, przemówień,
dyskusji, konferencji, manifestacji, im
prez sportowych, przeprowadzania wy
wiadów i ankiet, różnic między repor
terką prasową a radiową i telewizyj
ną — Gaillard prześlizguje się przez
tzw. wielki reportaż. Jest on w pracy
potraktowany bardzo ogólnikowo, jako
jedna z wielu form możliwych do za
stosowania. Warto o tym wspomnieć
z innej przyczyny. Odrębność reporta
żu sprowadzona do konieczności poka
zania głębokich realiów potwierdza
generalną tezę dziennikarstwa w uję
ciu Gaillarda, jego uparte bazowanie
na rzeczywistości, na faktach bez się
gania po fikcję literacką. W tym ujęciu
jest coś więcej, niż praktycyzm wska
zówek — uwidacznia się w nim linia
charakterystyczna dla prasy francu
skiej, dzieląca absolutnie literaturę od
dziennikarstwa. W tym kraju niezwy
kle rzadko przenikają się one zarówno
w zakresie treści, jak i stylu pisania.
Ścisłość, dokładność, precyzja, ma
ksymalny obiektywizm ujęcia cechuje
zgodnie z tezami książki — treść dzien
nikarstwa na co dzień. Styl charakte
ryzuje się absolutną jasnością i pro
stotą, pozbawioną prymitywnego dy
daktyzmu i nudnej pedanterii. Dodat
kowe warunki: wiedzy, orientacji, lo
giki, uczciwości, kultury osobistej
uzupełniają
wzorcową,
syntetyczną
sylwetkę zawodową, wyłaniającą się
u Gaillarda spośród dziesiątków rad
praktycznych, ułatwiających opanowa
nie arkanów dziennikarstwa.
Są to na ogół rzeczy wiadome. Co
nie zmienia faktu, że definicję tego
typu warto niekiedy przypomnieć nie
tylko w krajach afrykańskich.
Zofia

Lewartowska
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DZIENNIKARZE USA
THE PRESS IN WASHINGTON.
Dodd, Mead and Co., New York
1966. S. 233.
Książka zawiera 16 esejów, których
autorami są dziennikarze amerykań
scy, reprezentujący czołowe pisma
i agencje USA. Stale rosnące zaintere
sowanie społeczeństwa amerykańskie
go wydarzeniami w kraju i na świe
cie, wzmożony krytycyzm wobec wypo
wiedzi zarówno przedstawicieli admi
nistracji jak i prasy oraz wzmagające
się w łonie tego społeczeństwa kon
flikty — wszystko to wpływa w dużym
stopniu na zwiększenie uwagi, z jaką
społeczeństwo amerykańskie obserwu
je proces zbierania i przekazywania
informacji. Mechanizm pracy prasy
i innych środków masowego przekazu
w tak kluczowym punkcie, jakim jest
Waszyngton, nie był dotychczas szerzej
omawiany, a jeśli — to w wąskich je
dynie ramach. Dlatego też zebrane
w książce wypowiedzi samych dzien
nikarzy (a nie, jak to miewało po
przednio miejsce, osób nie związanych
bezpośrednio z tym zawodem) dają
rzadką okazję do zapoznania się z wie
loma aspektami działania olbrzymiej
machiny zbierającej, przetrawiającej
i wyrzucającej na zewnątrz gotowe in
formacje, zrozumienia pracy jej ze
społów, mechanizmów i trybów — jed
nym słowem spojrzenia z bliska, a co
ważniejsze również i zza kulis, na to,
co wydawcy książki nazwali prasą
w Waszyngtonie.
Wypowiedzi te można podzielić na
trzy zasadnicze grupy. W pierwszej
omawiane są różne rodzaje środków
masowego przekazu; w drugiej — wa
szyngtońskie źródła informacji; w trze
ciej — główne problemy dotyczące
sposobów zbierania, a następnie przed
stawiania uzyskanych wiadomości.
Thomas Schroth, redaktor Congres
sional Quarterly, w swoim eseju na
temat roli prasy przytacza na wstępie
słowa wypowiedziane przez prezyden
ta Thomasa Jeffersona, który poczuł
się kiedyś dotknięty stanowiskiem, ja
kie zajęła wobec niego prasa. „Czło
wiek, który nigdy nie zagląda do gaze
ty — powiedział Jefferson — jest le
piej poinformowany niż ten, kto ją
czytuje, podobnie jak ten, kto nic nie
wie jest bliższy prawdy niż ten, które
go głowę nabito fałszem i błędnymi
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opiniami". Mimo iż nie było prawdo
podobnie prezydenta, który nie żywił
by podobnych zastrzeżeń do prasy,
czynniki oficjalne wydają się doceniać
jej wagę w amerykańskim systemie,
a nawet uważają ją w wielu wypad
kach za nieodłączną część tego syste
mu, niezdolnego — zdaniem autora —
do działania bez komunikatora, które
go rolę spełnia właśnie prasa wywie
rająca swą krytyką i informacją pozy
tywny wpływ na całość życia publicz
nego. Schroth powołuje się przy tym
na wypowiedź Douglasa Catera, który
uważa, że prasa jest czwartym czło
nem amerykańskiego systemu władzy
(trzy pozostałe to działy wykonawczy,
ustawodawczy i sądowniczy) i że
dziennikarz jest niezbędnym pośredni
kiem i rozjemcą między poszczególny
mi trybami, poruszającymi maszynę
władzy w Waszyngtonie. Zdaniem
autora, akredytowani w Waszyngtonie
dziennikarze korzystają z dużo szer
szych możliwości uzyskania informacji
niż kongresmeni, a nawet niektórzy
członkowie aparatu wykonawczego.
W eseju na temat waszyngtońskich
korespondentów i ich pracy, Patrick
Munroe, szef waszyngtońskiego biura
pisma Editor and Publisher podkreśla,
omawiając różne aspekty pracy spra
wozdawcy, że pierwszym warunkiem
sukcesu jest „dobry nos" — umiejęt
ność oceny informacji, zdolność odróż
nienia ziarna od plewy. Autor jest
zdania, że w przyszłości — w rezultacie
występowania coraz bardziej złożo
nych problemów — nie należy oczeki
wać wzrostu zapotrzebowania na samą
„gołą" informację, lecz w pierwszym
rzędzie na sprawozdania analityczne
i wnikliwe, rzeczowe komentarze.
Tempo wydarzeń, za którymi trudno
jest często nadążyć, wpłynie również
prawdopodobnie na dalszy rozwój
dziennikarstwa typu magazynowego.
Daje ono możliwość szerszego opisu
wydarzeń, przedstawienia zamkniętej
całości (a nie strzępków biegnących
po sobie wydarzeń, w których gubi się
czytelnik prasy codziennej) w skon
densowanej formie, z naświetleniem
pełnego tła poruszanego problemu.
Peter Edson, publicysta Newspaper
Enterprise Association, omawiając ko
mentarz polityczny i analizę informa
cji stwierdza, że rozwój politycznego
i ekonomicznego życia, rosnące zaan
gażowanie się USA w zawiłe problemy
polityki światowej, a wreszcie olbrzy
mi postęp jaki dokonał się we wszyst
kich dziedzinach — sprawiają, iż za-
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potrzebowanie na dobry komentarz
wzrasta, a wymagania stawiane publi
cystyce są coraz surowsze. Omawiając
analizę informacji autor pisze, że ulu
bionym tematem wielu analityków
jest wszystko to, co dzieje się „we
wnątrz Kremla", w Europie wschod
niej lub w Chinach. Przyczyna tego
leży w tym, że nikt z zewnątrz nie
wie właściwie co się tam naprawdę
dzieje. Łatwiej jest więc oczywiście
zgadywać, gdy się ma pewność, iż nie
znajdzie się nikt kto mógłby udowod
nić błędność wyrażonej opinii. W za
kończeniu Edson dzieli się ze swymi
kolegami zasadą, której sam skrupu
latnie przestrzega: nie traktujcie siebie
samych zbyt poważnie i pamiętajcie,
że dowodem inteligencji człowieka jest
kwestionowanie większości tego co wi
dzi i słyszy, a wszystkiego — co czyta.
Z pięciu esejów omawiających zdo
bywanie i przekazywanie informacji
na temat działalności poszczególnych
instytucji rządowych, na szczególną
uwagę wydaje się zasługiwać praca
Marvina Kalba, korespondenta dyplo
matycznego CBS News. Kalb podaje
szereg interesujących faktów dotyczą
cych układania się stosunków pomię
dzy Departamentem Stanu a prasą.
Zdaniem autora, dla dziennikarza ko
mentującego politykę Departamentu
Stanu, dobrym przygotowaniem jest
przebyty wcześniej kilkuletni staż „po
drugiej stronie", wyrabiający scepty
cyzm i ostrożność w ocenach. Cechy
te są szczególnie potrzebne przy selek
cji informacji i dla odróżnienia wia
domości faktycznych od „próbnych
balonów",
wypuszczanych
często
w Waszyngtonie dla zbadania reakcji
opinii. Mimo pozornych ułatwień, zdo
bywanie informacji z terenu Departa
mentu Stanu sprawia z roku na rok
coraz większe trudności, głównie dla
tego, że interesy prasy i Departamentu
Stanu stają się coraz bardziej przeciw
stawne. Ulubioną bronią tych, którzy
blokują przedostanie się pewnych wia
domości na zewnątrz, jest szermowanie
hasłem ochrony interesów państwa.
Niektóre tematy, jak np. Chiny, pozo
stają tabu i nikt z osób oficjalnych nie
chce ich poruszać lub komentować.
W takich wypadkach dziennikarze są
zdani niemal wyłącznie na opinie eks
pertów, często brytyjskich i francu
skich. Stykanie się na codzień z olbrzy
mim, ciężkim i biurokratycznym apa
ratem Departamentu Stanu, kierują
cym się swoimi specyficznymi prawa

mi i normami, nie jest zajęciem
łatwym.
Julius Frandsen, kierownik wa
szyngtońskiego biura UPI, przedstawia
w interesujący sposób pracę czołowych
agencji prasowych w Waszyngtonie.
Większość, bo 75°/o amerykańskich
pism nie utrzymuje tam stałych przed
stawicieli i jest całkowicie uzależniona
od wiadomości agencyjnych. Dla zbie
rania tych wiadomości United Press
utrzymuje w stolicy 93, a Associated
Press stu dziennikarzy i innych pra
cowników
poszczególnych
działów
agencji.
Zbiór esejów opatrzony książkowym
tytułem The Press in Washington za
interesuje niewątpliwie, z racji poru
szanej tematyki, przede wszystkim
tych, którzy zajmują się problemami
zbierania i przekazu informacji oraz
kulisami pracy sprawozdawcy praso
wego (a także telewizyjnego i radio
wego). Książka stanowi również cieka
wy materiał dla czytelników interesu
jących się działaniem administracji
waszyngtońskiej. Autorzy przytaczają
wiele ciekawostek i szczegółów, po
zwalających lepiej zrozumieć skompli
kowaną strukturę amerykańskiego sy
stemu władzy. Ostatnim na liście auto
rów jest popularny Art Buchwald,
traktujący
z przymrużeniem
oka
o światłach i cieniach pracy dzienni
karskiej.
Andrzej

Głowacz

MASS MEDIA W SZKOLE !
Nicholas T u c k e r : UNDERSTAN
DING THE MASS MEDIA. A Prac
tical Approach for Teaching. Cam
bridge at the University Press
1966. S. 198 + IX.
Lektura kilku prac poświęconych roli
środków masowych w szkole, napisa
nych przez polskich pedagogów, była
źródłem głębokiego sceptycyzmu, z ja
kim zacząłem lekturę recenzowanej
książki. Nie mogę sobie odmówić pra
wa do szczerości i nie stwierdzić, że
czytałem prace słabe, nie wykazujące,
by ich autorzy mieli wyobrażenia o ro
li, jaką środki masowe mają pełnić
w nauczaniu. Nadto pisane były one
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bez oparcia się o jakąś własną metodę
gromadzenia i analizowania danych;
są to próby naśladowania prac socjo
logicznych i psychologicznych z za
kresu odbioru kultury masowej, sta
rania z konieczności dyletanckie, będą
ce wynikiem zapatrzenia się we wzory
badań empirycznych z tych dziedzin,
co jest tym trudniejsze dla laika, że
wymaga od niego świadomości meto
dologicznej i koniecznej praktyki ba
dawczej. Nasi pedagodzy, jak z mej
lektury wynika, nie wyszli jeszcze po
za rozważania trudności sprawianych
nauczycielowi przez fakt, że stale ro
snące w swej popularności wśród ucz
niów treści masowego przekazu nie
dadzą się pogodzić z programem szkol
nym. Stąd też sporo jest tam głosów
pesymistycznych, dowodów gorzkiego
zdziwienia, że szeroko upowszechniane
treści są wobec szkoły i jej zadań pro
gramowych dywersją. Nic dziwnego,
iż lektura taka może u czytelnika wy
wołać ogólne wrażenie, że sama dyscy
plina naukowa, w ramach której pisa
ne są te prace, nie jest jeszcze zdolna
do rozwiązywania problemów współ
czesności i pozwala snuć smutne dy
wagacje o przyczynach światowego
kryzysu nauczania.
Na tak przygotowanym czytelniku
książka Nicholasa Tuckera, pedagoga,
wykładowcy z Uniwersytetu w York
w Anglii, robi zaskakująco pozytywne
wrażenie. Autor nie ucieka się do na
śladowania socjologicznej czy psycho
logicznej empirii, uprawia swą dyscy
plinę mieszczącą się w ramach trady
cyjnej humanistyki, ujawniając zara
zem głęboką znajomość poruszanych
problemów. Tucker zna środki maso
we, jest ich rzetelnym odbiorcą, rozu
mie ich funkcjonowanie w społeczeń
stwie, jest nadto przygotowany do wy
korzystywania tej swej wiedzy w nau
ce szkolnej, ma w końcu jasną i sze
roką
koncepcję
posługiwania
się
znajomością środków masowych w to
ku nauki szkolnej i uprawiania wiedzy
o nich w ramach programu nauczania.
Stale rosnąca popularność mass media
wśród uczniów jest jego zdaniem
szansą stojącą przed szkołą, by móc
kształtować w umysłach uczniów no
we spojrzenie na świat, szansą, by
uczynić ich odbiorcami świadomymi
i umiejącymi wykorzystać swe zainte
resowania prasą, filmem, tv, a nawet
reklamą i komiksami dla szerszego
pojmowania współczesnej rzeczywi
stości.
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Książka powstała w Anglii, w kraju
gdzie intensywność odbioru kultury
masowej jest jedną z największych
w świecie, i dodajmy: napisana została
po kilkudziesięciu latach trwania tego
stanu. Może więc i u nas w miarę
dalszego wzrostu wpływu kultury ma
sowej dojdą pedagodzy do trafnych
i niebanalnych rozwiązań?
Tymczasem: uwaga na Anglię! Tam
właśnie efekty działania środków ma
sowych na młodzież i dzieci wywołują,
jak się wydaje, najbardziej racjonalną
reakcję wśród humanistów. Już wcze
śniej na łamach Zeszytów sygnalizo
waliśmy powstanie i działalność Tele
vision Research Committee, specjali
zującego się w badaniach wpływu pro
gramu telewizyjnego na młodzież
szkolną, a grupującego specjalistów
z wielu dziedzin; na Wyspach Brytyj
skich powstały też cenne prace z po
granicza wiedzy o środkach masowych
i pedagogiki piór Richarda Hoggarta,
Hilde Himmelweit, Roberta Silveya
i J. D. Hallorana.
Dla Tuckera zrozumienie środków
masowych przez uczniów jest świetną
okazją ukształtowania ich poglądu na
świat. Uczniowie powinni wiedzieć, jak
środki te funkcjonują i na czym pole
ga zniekształcenie obrazu rzeczywisto
ści, przez nie prezentowanego.
Omawiając działanie prasy, rekla
my, filmu, tv, magazynów ilustrowa
nych oraz pop-music, Tucker łączy
z nimi pewne problemy człowieka we
współczesnym świecie, jakie każde
z nich implikuje swym działaniem.
Zrozumienie prasy to nie tylko zna
jomość wiadomości, które ona przy
nosi, lecz również sposobu ich podania,
komentarza do nich, oceny wiarygo
dności wniosków wyciąganych przez
dziennikarzy, umiejętność uchwycenia
zależności między profilami politycz
nymi poszczególnych pism a prezento
wanymi przez nie obrazami świata.
Krytyczne studiowanie prasy przez
uczniów to szkoła stosunków politycz
nych, wiedza o programach społecz
nych oraz nauka logicznego myślenia.
Niedoceniana przez nauczycieli re
klama, gdy będzie umiejętnie inter
pretowana, stanie się źródłem wiedzy
o ekonomii oraz o motywach ludzkie
go działania.
Film studiowany według wskazówek
Tuckera, może być podstawą dla wie
dzy o dramaturgii, przedstawieniach
wizualnych, działaniu postawotwórczym, wzorach osobowych.
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Telewizja, stosunkowo najbardziej
pobieżnie analizowana przez autora,
jest podstawą do wiedzy o stereoty
pach z jednej strony, z drugiej zaś
okazją do obserwacji życia „bez reży
serii".
W końcu magazyny ilustrowane
(zwłaszcza komiksy) i muzyka popu
larna (szczególnie jej teksty) dają
podstawę do śledzenia uproszczonych
obrazów świata; a więc znów nauka
o działaniu politycznym.
Świat przedstawiony przez środki
masowe jest obrazem zniekształco
nym, lecz świadomość tego faktu oraz
kierunku tych deformacji daje młode
mu człowiekowi do rąk sposób właści
wej jego interpretacji, jak również
wiedzę o człowieku i jego problemach.
Wartość książki Tuckera leży nie tylko
w trafnej analizie tych zjawisk, lecz
również w prezentacji konkretnych

sposobów nauczania wiedzy o środkach
masowych w szkole. Autor podaje ty
py zadań jakie mają rozwiązać ucz
niowie, tematy dyskusji do jakich na
leży ich skłonić. Są to przykłady z jego
własnej praktyki dydaktycznej. Do te
go szereg wskazówek jak wiedzę taką
uprawiać na terenie AngUi, jaką pra
są się posługiwać, z jakich programów
tv korzystać, skąd wypożyczać filmy,
które powinny być analizowane (tutaj
wymienia również Ambasadę polską
w Londynie).
Polecamy książkę Tuckera szczegól
nie pedagogom. Nie byłoby źle, gdyby
zainteresowało się nią jakieś wydaw
nictwo. Prasoznawcom sygnalizujemy
za jej pośrednictwem pedagogikę środ
ków masowych jako dziedzinę, która
powinna być szerzej uwzględniana
w ramach wiedzy o prasie.
Jerzy Pomorski

Noty o polskich nowościach wydawniczych
• Dioniza W a w r z y k o w s k a - W i e r c i o c h o w a : PANI MARIA ( Jankowska Mendelson). Wyd. Iskry, Warszawa 1968.
s. 396.
Biografia
działaczki
socjalistycznej
z okresu pierwszego Proletariatu i PPS,
współredaktorki pism socjalistycznych. Ma
ria z Zaleskich
Jankowska-Mendelson
(1850—1909) jest jedną z pierwszych polskich
kobiet-socjalistek; działaczką, emisariuszką, redaktorką, kolporterką. Pochodziła
z ziemiańskiej rodziny z Kijowszczyzny.
Wyszła za mąż za bogatego ziemianina Jan
kowskiego. Podczas jednej z podróży za
granicznych, gdy miała 22 lata, wstąpiła do
Międzynarodówki w Genewie i organizację
tę od 1372 popierała finansowo. Później,
podczas uwięzienia i procesu socjalistów
w Krakowie, kiedy to jednym z oskarżo
nych był Waryński, Jankowska organizo
wała dla nich pomoc i wiązała łączność
z towarzyszami pozostającymi na wolno
ści. Z powodu choroby wyjeżdża do Szwaj
carii; tam działa grupa emigrantów-socjalistów. Wśród nich jest Mendelson, z któ
rym łączy Marię miłość, a po śmierci Jan
kowskiego — małżeństwo.

Jankowska współpracuje w redakcji
wydawanej w Genewie Równości, a potem
Przedświtu. Później aresztowana z Mendelsonem w Toruniu, stanęła z grupą socjali
stów przed sądem w Poznaniu (1882). Dzię
ki interwencjom rodziny otrzymała nie
wielki wyrok — 3 miesiące aresztu; w su
mie przebywała jednak 6 miesięcy w wię
zieniu.
Wyjechała ponownie do Genewy. Była
współwłaścicielką drukarni, która tłoczyła
prasę i wydawnictwa socjalistyczne, kol
portowane następnie przez zieloną granicę
do kraju. Ona organizowała szlaki tych
przerzutów. Przez pewien czas była fak
tyczną kierowniczką Przedświtu; pracowa
ła także w organizowaniu redakcji i ma
teriałów dla czasopisma Walka Klas. Jan
kowska pisała do tych czasopism, ale była
przede wszystkim organizatorką ówczesnej
emigracyjnej prasy socjalistycznej.
Ta działalność zasługuje tu na szczegól
ne podkreślenie; w naszej historii prasy,
na którą składały się dawniej przede
wszystkim prace historyków myśli poli
tycznej i literatury, mało uwagi poświę
cano sprawom wydawniczym. Działalność
Jankowskiej oceniać trzeba przede wszyst
kim w tym właśnie zakresie organiza-
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torsko-wydawniczym (od drukarni do kol
portażu). Choć książka Wawrzykowskiej-Wierciochowej jest ogólną, popularnie na
pisaną biografią — te sprawy są dość moc
no eksponowane. Byłoby interesujące pełne
zbadanie działalności Jankowskiej w aspek
cie prasoznawczym. Z książki Wawrzykowskiej-Wierciochowej sądzić można, że ist
nieje baza źródłowa, która pozwoliłaby na
dość szczegółowe przedstawienie pracy
wydawniczo-kolportażowe j
Jankowskiej -Mendelson.
•
Jerzy
Rudzki:
ALEKSANDER
ŚWIĘTOCHOWSKI I POZYTYWIZM WAR
SZAWSKI. PWN, Warszawa 1968. S. 252.
Monografia pozytywizmu jako prądu in
telektualnego ze szczególnym uwzględnie
niem roli Świętochowskiego, czołowego
ideologa. Analiza poglądów pozytywistycz
nych w oparciu o publicystykę Święto
chowskiego. W związku z tym — podroz
dział o kierunkach zainteresowań tej pu
blicystyki; działalność dziennikarską Świę
tochowskiego i charakterystyka prasy po
zytywistycznej .
• LITERATURA OKRESU MŁODEJ POL
SKI Tom I. Zespół redakcyjny: K. W yk a , A. H u t n i k i e w i c z , M. P u c h a l 
s k a . W cyklu „Obraz literatury polskiej
XIX i XX wieku", seria V: Literatura
okresu Młodej Polski. IBL PAN, PWN,
Warszawa 1968. S. 882 + część ilustracyjna
(209 fot.).
W czterotomowej serii poświęconej Mło
dej Polsce wyszedł dotychczas tom II,
przedstawiający dramaturgów. Dwa na
stępne — w przygotowaniu. Wydany obec
nie tom I otwiera serię młodopolską.
Pierwszy tom cyklu młodopolskiego za
wiera także materiały, dotyczące prasy te
go okresu. Znajdują się tu: szkic o czaso
pismach literackich modernizmu (J. Ką
dziela ss. 177—206) i krótkie monografie
sześciu pism: Zycie (E. Korzeniewska),
Świat (E. Korzeniewska), drugie Zycie (J.
Chachowska), Chimera (J. Kądziela), Kry
tyka (F. Lichodziejewska), Museion (K.
Meloch).
J. Kądziela omawia polskie literackie
czasopisma modernizmu powstałe w latach
1887—1914, wyróżniając trzy okresy w dzie
jach tej prasy (do 1897, do 1907 i do 1Э17).
Uwaga autora koncentruje się wokół spraw
literacko-artystycznych, a więc na zawar
tości omawianych tytułów. Znajdujemy tu
jednak także informacje ogólne o tych cza
sopismach i ich redakcjach. Szkic uzupeł
nia obszerna bibliografia
(opracowania
ogólne i pojedynczych tytułów).
Podobnie opracowane zostały monogra
fie sześciu wymienionych czasopism. Do
minują sprawy zawartości, dowiadujemy
się przy tym jednak wiele i o samych re
dakcjach, stosunkach jakie w nich pano
wały, kłopotach wydawniczych itp. Na
końcu każdej monografii jest podany do
kładny opis omawianego pisma (lata wy
dawania, szczegóły poligraficzne, format,
cena, skład i zmiany w redakcji) oraz do
tycząca go bibliografia.
Dalszą część I. tomu „Literatury okresu
Młodej Polski" wypełnia 28 biografii po
etów małopolskich z bibliografią i wybo
rem utworów. W tych biogramach uwzględ
niona została także praca dziennikarska
i twórczość publicystyczna poetów (np. Ka
sprowicz, Nowicki, Niemojewski, Lange,
Dębicki, Hertz).
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• Edward M e n d e l : GŁÓWNE HASŁA
ROSYJSKICH REWOLUCJI 1917 ROKU
W POLSKIEJ PRASIE GÓRNOŚLĄSKIEJ.
Instytut Śląski w Opolu, Opole 1967. S. 91.
Wyniki jednej z prac badawczych nad
prasą polską i jej stosunkiem do Rewolu
cji Październikowej. W okresie poprzedza
jącym 50-lecie Rewolucji w kilku ośrod
kach naukowych podjęto takie badania.
E. Mendel pisze we wstępie: „Komunikat
niniejszy stanowi kolejny etap badań auto
ra nad kształtowaniem się poglądów poli
tycznych
społeczeństwa
górnośląskiego
w czasie pierwszej wojny światowej"
(E. Mendel jest także autorem ogłoszonej
w 1966 pracy: Stosunek górnośląskiej prasy
polskiej do sprawy niepodległości Polski.
1914—1918). I dalej: „Praca nie pretenduje
do pełnej prezentacji problematyki podsta
wowych haseł rosyjskich rewolucji 1917 г.,
które znalazły odbicie w polskiej prasie
górnośląskiej. Istnieją bowiem dowody
archiwalne świadczące o tym, że pewien
procent artykułów o interesującej nas te
matyce skreśliła niemiecka cenzura. Za
chowane zaś w archiwach tłumaczenia na
język niemiecki są fragmentaryczne. Zna
ne natomiast wspomnienia i pamiętniki,
odnoszące się do roku 1917 są zbyt skrom
ne, by świadczyć o recepcji prasy. Bazę
źródłową pracy stanowiła polska i częścio
wo niemiecka prasa, związane z tematem
archiwalne materiały, znane autorowi pu
blikowane pamiętniki mieszkańców Górne
go Śląska i Opolan."
Następnie autor daje ogólną charak
terystykę stanowisk politycznych prasy
polskiej, ukazującej się w tym czasie na
Górnym Śląsku. „Niezależnie od orientacji
politycznej — wymienione gazety repre
zentowały interesy drobnomieszczaństwa
i były redagowane w duchu katolickiej
doktryny społecznej [...J „Z tych więc
wszystkich względów błędem byłoby sądzić,
że prasa górnośląska w sposób zamierzony
upowszechniała rewolucyjne hasła rosyj
skich rewolucji 1917 г., zwłaszcza te, które
głosili bolszewicy. Czyniła to z pobudek
raczej dalekich od szczerej sympatii dla
partii Lenina. On sam jednak wysoko oce
niał tę niezamierzoną pomoc prasy burżuazyjnej w upowszechnianiu hasła Rewolu
cji Socjalistycznej."
Autor charakteryzuje także polityczne
oblicze prasy niemieckiej z tego terenu,
gdy dla celów porównawczych omawia jej
stosunek do Rewolucji. Jest to istotne tak
że z tego względu, że polska prasa korzy
stała często z wiadomości podawanych
przez gazety niemieckie.
Analizując zawartość omawianej górno
śląskiej .prasy polskiej, autor skupia uwagę
na trzech zagadnieniach, wydzielonych
w trzy rozdziały: 1. Hasło walki o pokój,
2. Reformy społeczne rosyjskich rewolucji
1917 roku, 3. Odzwierciedlenie hasła samookreślenia narodów.
W wyniku tak przeprowadzonej analizy
zawartości prasy górnośląskiej, E. Mendel
dochodzi do wniosku, że prasa ta „kształ
towała poglądy społeczne i polityczne spo
łeczeństwa
górnośląskiego.
Zachowując
w zasadzie opozycję wobec przemian ko
munistycznych w Rosji uznawała ich zgod
ność z dążeniami mas. Cytowane fragmen
ty pamiętników wskazują na to, że społe
czeństwo polskie na Górnym Śląsku, po
trafiło wyszukać z czytanych gazet te wia
domości, które były mu potrzebne do wal
ki o pokój, chleb oraz wyzwolenie społecz
ne i narodowe".
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• PUBLICYSTYKA ZWIĄZKU PATRIO
TÓW POLSKICH. 1943—1944. Wybór. Wstęp
i opracowanie Wacław P o t e r a ń s k i ,
Maria W i 1 u s z. Zakład Historii Partii
przy КС PZPR. Wyd. Książka i Wiedza,
Warszawa 1967. S. 448.
„Celem publikacji — czytamy we wstę
pie — jest ukazanie dorobku myśli ideowopolitycznej rewolucyjno-postępowej emi
gracji polskiej w Związku Radzieckim, któ
ra znalazła najpełniejszy wyraz w politycz
nej i organizacyjnej działalności ZPP."
W cytowanym wstępie przypomniano rolę
pism polskich wydawanych podczas woj
ny w Związku Radzieckim; spełniały one
nie tylko funkcje informacyjne i politycz
ne — skupiały w swych redakcjach dzia
łaczy lewicowych. Tak było w lwowskim
Czerwonym Sztandarze, a potem w No
wych Widnokręgach, w mińskim Sztanda
rze Wolności; po hitlerowskiej agresji na
Związek Radziecki i ewakuacji na wschód,
takie skupiska postępowej polskiej emigra
cji powstały wokół redakcji polskich au
dycji radiowych w Ufie, Saratowie, Kujbyszewie.
5 maja 1942 wznowione zostało w Kujbyszewie czasopismo polskie Nowe Widno
kręgi pod redakcją naczelną Wandy Wa
silewskiej. Od 1 marca zaczął się ukazywać
w Moskwie organ Związku Patriotów Pol
skich Wolna Polska. Wkrótce potem, pod
koniec marca, przeniesiona została do Mo
skwy także redakcja Nowych
Widnokrę
gów, o ile Wolna Polska zajmowała się
przede wszystkim bieżącą problematyką
polityczną, komentując sytuację militarną
i sytuację okupowanego kraju, o tyle No
we Widnokręgi były pismem przede wszy
stkim ideologiczno-teoretycznym i literacko-artystycznym. Oba pisma wychodziły od
sierpnia 1946, kiedy to ZPP zakończył swą
działalność. Wolna Polska, jako pismo bar
dziej masowe, wydawana była w nakła
dzie 40. tysięcy egz., Nowe Widnokręgi —
w 18. tysiącach egz.
Z tych właśnie dwu czasopism wybrana
została publicystyka ZPP do omawianego
tomu. Jest tu 86 artykułów oraz 5 aneksów
z dokumentami dotyczącymi ZPP; od sta
tutu i deklaracji ideowej Związku, po
sprawozdanie omawiające dorobek poli
tyczny i organizacyjny Związku.
Jak zaznaczają autorzy wyboru — obej
muje on niewielką część dorobku pisar
skiego działaczy ZPP. „Znalazły się w nim
w zasadzie tylko pozycje aktualno-polityczne i artykuły o charakterze propagando
wym oraz szereg polemiczno-dyskusyjnych
wypowiedzi." Co pominięto? ,,Wiele inte
resujących artykułów o charakterze histo
rycznym... Niewiele zamieszczono też spo
śród licznych w prasie ZPP artykułów
o tragicznych wydarzeniach w okupowa
nym kraju [...] Zbiór nie obejmuje także
interesujących pozycji, dających obraz
wysiłku Polaków na dalekim zapleczu ra
dzieckim [...] informacji o życiu polskich
ośrodków kulturalnych, szkół i innych in
stytucji..."
Autorzy wybrali tylko tę publicystykę,
która dotyczyła węzłowych problemów po
litycznych. Ograniczeni byli rozmiarami
jedno-tomowej antologii. Opublikowanie
całości publicystyki ZPP wymagałoby wy
dawnictwa wielotomowego.
Wydanie tego wyboru jest podwójnie
uzasadnione: zbiera w jednym tomie roz
siane po rocznikach czasopism wypowiedzi,
określające w zasadniczych sprawach sta
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nowisko ZPP; udostępnia szerszemu kręgo
wi zainteresowanych ten dokument pol
skiej myśli politycznej — bowiem niewiele
polskich bibliotek posiada kompletne rocz
niki Wolnej Polski i Nowych Widnokrę
gów. Opublikowane w wyborze artykuły
zostały uporządkowane chronologicznie;
każdy poprzedzony jest datą i miejscem
ukazania się artykułu, nazwiskiem autora
i krótką informacją o treści artykułu. Wy
dawcy zaopatrzyli artykuły w przypisy,
w umieszczone na końcu indeksy organi
zacji ( z krótką charakterystyką każdej
z nich) i nazwisk.

• KATALOG CZASOPISM — 20 LAT.
Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leś
ne, Warszawa 1961.
Katalog wydany z okazji jubileuszu
20-lecia Wydawnictwa. Obejmuje 26 cza
sopism PWRiL (ponadto w kraju ukazuje
się 12 innych periodyków poświęconych
problematyce rolniczej lub wiejskiej).
PWRiL wydaje 2 tygodniki, 7 dwutygod
ników, 13 miesięczników, 3 dwumiesięczni
ki i 1 kwartalnik. Przeciętny jednorazowy
nakład tych pism wynosił w I półroczu
1967 — 950 tys. egz. Tytuły te rozprowa
dzane są drogą prenumeraty (bez sprzeda
ży komisowej). Niektóre z czasopism uka
zują się od blisko 40 lat.
Czasopisma podzielone są w katalogu na
3 grupy: 1. popularne: 9 tytułów w łącz
nym nakładzie średnim (jednorazowym)
783 tys.; 2. techniczne: 12 tytułów w łącz
nym nakładzie 155 tys.; 3. naukowe: 5 ty
tułów w łącznym nakładzie niecałych 14
tys. egz.
Katalog zawiera metryczkę wydawniczą
każdego z czasopism oraz daje informacje
o charakterze każdego tytułu i jego za
wartości. Obok — fotograficzne reproduk
cje stron tytułowych. Na końcu — wska
zówki dla prenumeratorów.
• Karl S ü t t e r l i n : RETUSZ. Przeło
żył S. Walenta. Wyd. Przemysłu Lekkiego
i Spożywczego, Warszawa 1968. S. 136.
W praktyce dziennikarskiej zdarza się
często, że wysyłając zdjęcie do drukarni
piszemy na nim, aby to lub owo „wyciąg
nąć retuszem", albo coś „zaretuszować".
Najczęściej jednak redakcja nawet nie
Wie, że retuszerzy uratowali im zdjęcie
i w druku w ogóle coś widać. Może się też
zdarzyć odwrotnie — retusz pogorszy tech
niczny poziom zdjęcia. Bo sztuka retuszu
jest niełatwą umiejętnością, wymagającą
dużego doświadczenia.
Sygnalizowana tu książka niemieckiego
fachowca jest bodaj jedyną w naszej lite
raturze, która przedstawia całościowo za
gadnienia techniki retuszu, a w pewnym
stopniu także założenia artystyczne. Autor
wskazuje na najnowsze metody i urządze
nia techniczne. Książka przeznaczona jest
dla fachowej kadry retuszerów pracują
cych w poligrafii. Niewątpliwie jednak
powinna ona zainteresować także redakto
rów technicznych i pracowników graficz
nych w redakcjach.
Noty opracował:
JAN
KALKOWSKI
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Nabytki biblioteki OBP
(II kwartał 1968)
ZAGADNIENIA OGÓLNE
L. E. S e p e l e v : Rabota issledovatelja s archivnymi dokumentami.
Izdat. Nauka. Akademija Nauk SSSR
Leningradskoje Otdelenie Instituta
Istorii, Moskva 1966. S. 126.
Bernard V о y e n n e: Glossaire des
termes de presse. Centre de Formation
des Journalistes, Paris 1967. S. 98.
Modem Documentation and Informa
tion Practices. Edit, by О. Frank. In
ternational Federation for Documen
tation, The Hague 1961. S. X, 226.
Vie Congrès de l'Organisation Inter
nationale des Journalistes (O.I.J.) du
10 au 15 octobre 1966. Berlin capitale
de la République Démocratique Alle
mande. Verlag Zeit im Bild. Publié par
le Secrétariat de l'O.I.J. Prague, Dres
de 1967. S. 135.
Citanie dospievajûcej mlâdeze. (Vyberovâ bibliografia, wydanâ pri prileźitosti seminâra o ćitani dospievajûcej
mladeże na Cervenom Kameni 14.—15.
Decembra 1967). Ideologické oddelenie
SÜV CSM, Bratislava 1967. S. 123.
Mikrofilm-Archiv der deutschsprachi
gen Presse e.V. Bestandsverzeichnis.
Institut für Zeitungsforschung der
Stadt Dortmund, 1967. S. 53.
Hans R о e d e: Befrager und Befrag
te. Probleme der Durchführung des
soziologischen Interviews. VEB Deut
scher Verlag der Wissenschaften, Ber
lin 1968. S. 250.
Georg S c h m o l l : Wortschatz und
Technologie der Information und Do
kumentation. VEB Bibliographisches
Institut, Leipzig 1967. S. 160.
PRASA
Pećat' SSSR v 1966 godu. Statisticeskie materiały. Izdat. Kniga. Komitet
po Pećati pri Sovete Ministrov SSSR.
Vsesojuznaja Kniżnaja Palata, Moskva
1967. S. 198.
Etienne F a j o n : En feuilletant l'Hu
manité 1904—1964. Odéon-Diffusion,
Paris 1964. S. 190.

E. Frank С a n d 1 i n: Journalism. 2nd
Ed. The English Universities Press
LTD, London 1963. S. 220.
World Press Photo' 66. N. V. Uitgeverij. W. van Hoeve, The Hague 1966.
S. 128.
Jifi Z a k : Springeruv stin nad NSR.
Svaz Ceskoslovenskych Novinâfu. Sesity Novinâfe, Rocnik 2, Praha 1967.
S. 5, s. 86.
Oron J. H a l e : The Captive Press
in the Third Reich. Princeton Univer
sity Press, Princeton, New Jersey 1964.
S. XIII, 353.
Stanislav В u d i n : Sedmâ velmoc.
Ceskoslovensky Spisovatel, Praha 1966.
S. 200.
Jozef V i r ć i к: Citatelia regional
nych novin. Novinârsky
Studijny
Üstav a Sekcia Redaktorov Okresnych
Nowin, Bratislava 1967. S. 77.
V. S. S o k o l o v : Pećat' narodnogo
fronta i progressivnaja francuskaja
literatura. Pod red. V. E. Balachonova. Izdat. Leningradskogo Universiteta. Leningradskij Ordena Lenina Gosudarstvennyj Universitet im. A. A.
Zdanova, Leningrad 1967. S. 200.
Sovremennye burżuaznye teorii źurnalistiki. Sbornik statej pod red. Ja. N.
Zasurskogo. Izdat. Moskovskogo Universiteta, Moskva 1967. S. 190.
Tadeusz K u p i s : Współczesna prasa
polska (Zarys). Wydawnictwa Uniwer
sytetu Warszawskiego, Warszawa 1967.
S. 112.
Jan K o w a l i k : Wydawnictwa perio
dyczne z terenu Czech. Katalog zbio
rów Biblioteki Jagiellońskiej oraz Ka
tedry Filologii Słowiańskiej Uniwersy
tetu Jagiellońskiego według stanu
z 1.1.1964 roku. Uniwersytet Jagielloń
ski, Kraków 1966. S. 122.
Die Führung der journalistischen In
stitution. Planung und Leitung der
journalistischen Arbeit. Ein Leitfaden
zum Studium. VEB Deutscher Verlag
der Wissenschaften. Karl-Marx-Universität. Institut für Theorie und Pra-
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1967.

Verlag Ullstein GmbH, Berlin 1966.
S. 372.

Sprawozdanie z działalności RSW
„Prasa" w 1967 roku. Zarząd Główny
RSW „Prasa", Warszawa 1968. S. 45,
6 + 6 zał.

Bruno К а 1 n i n s: Agitprop. Die Pro
paganda in der Sovietunion. Europa
Verlag, Wien 1966. S. 154.

TELEWIZJA
Rudolf A. B o r e c k i j : Televizionnaja programma. (Oćerk teorii propagan
dy). Komitet po Radioveśćanija i Televideniju pri Sovete Ministrov SSSR,
Nauöno-Metodiceskij Otdel, Moskovskij Gosudarstvennyj Universitet, Fa
kultet Żurnalistiki, Kafedra Radiovesćanija i Televidenija, Moskva 1967.
S. 212.
ŚRODKI MASOWEJ INFORMACJI*)
Alphons S i l b e r m a n n unter Mit
wirkung von Abraham M o l e s und
Gerold U n g e h e u e r :
Bildschirm
und Wirklichkeit. Über Presse und
Fernsehen in Gegenwart und Zukunft.
*) Publikacje o problematyce ogólnej
środków masowej informacji oraz omawia
jące kilka lub wszystkie środki przekazu.

Edward J. R o b i n s o n : Communi
cation and Public Relations. Charles
E. Merrill Books, Inc., Columbus, Ohio
1966. S. XVIII, 618.
Communication in the Space Age. The
Use of Satellites by the Mass Media.
Unesco, Paris 1968. S. 200.
Hermann M e y n : Massenmedien in
der Bundesrepublik Deutschland. Zur
Politik und Zeitgeschichte. Herausge
ber: Landeszentrale für politische Bil
dungsarbeit Berlin in Verbindung mit
dem Otto-Suhr-Institut an der Freien
Universität Berlin. Colloquium Ver
lag, Berlin 1966. S. 136.
Rundfunkanstalten und Tageszeitun
gen. Eine Materialsammlung. Bd. 1:
Tatsachen und Meinungen, Bd. 2.: Par
lamentarische Diskussion, Bd. 3: Wis
senschaftliche Beiträge, Bd. 4: Mei
nungsumfragen und Analysen. Arbeits
gemeinschaft der öffentlich-rechtli
chen Rundfunksanstalten der Bundes
republik Deutschland (ARD), Berlin
1965/66. S. 404, 174, 410, 208.
(jap)
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O POLIGRAFII W POLIGRAFICE
1967
Ukazujący się nakładem Wydaw
nictw Technicznych NOT miesięcznik
Poligrafika jest w zasadzie przezna
czony dla inżynierów i techników tego
przemysłu. Publikowane są jednak
również opracowania o charakterze
ogólnym, których znajomość nie może
być obojętna zarówno praktykom, jak
i teoretykom związanym z prasą i wy
dawnictwami.
Do opracowań tego rodzaju należą
niewątpliwie artykuły, traktujące o po
stępie technicznym w poligraüce —
warunkującym dalszy rozwój działal
ności praso wo-wydawniczej. Rocznik
1967 czasopisma poświęcił tym zagad
nieniom kilka publikacji godnych zre
lacjonowania.
Deficyt nakładowy prasy, mimo sy
stematycznego zmniejszania się z roku
na rok, wciąż jeszcze jest dotkliwie
odczuwany przez szerokie kręgi czytel
ników. Przyczyną tego stanu rzeczy są
dwa czynniki: brak papieru i niedo
stateczna moc produkcyjna naszych
zakładów poligraficznych.
Gros nakładów dzienników i czaso
pism w Polsce ukazuje się nakładem
RSW „Prasa". Zatem źródła dyspro
porcji między zapotrzebowaniem na
prasę a możliwością pełnego jego po
krycia — najbardziej jaskrawo wystę
pują w tej instytucji. Tym większe
zainteresowanie budzi w nrze 8 publi
kacja omawiająca perspektywy rozwo
ju bazy poligraficznej RSW „Prasa".
Przestarzała baza produkcyjna —
relacjonuje artykuł — daje się szcze
gólnie odczuć w ośrodkach wojewódz
kich, w których w ostatnim 10-leciu
nastąpił dynamiczny wzrost nakładów
prasy. Harmonogramy druku niektó
rych dzienników rozciągane są w cza
sie od 8 do 10 godzin, co powoduje
opóźnienie i dezaktualizację informacji
prasowej.
Istniejącą sytuację obrazują szcze
gólnie przykłady druku wydań sobot
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nio-niedzielnych Głosu Robotniczego,
którego nakład 356 tys. egz. drukuje
się 16 godzin na dwóch przestarzałych
maszynach oraz Gazety
Krakowskiej,
której 250 tys. egz. drukowane jest
w dwóch rzutach.
Pilnym więc zadaniem dla przemy
słu poligraficznego jest wzmocnienie
bazy produkcyjlnej drukarń prasowych
w poszczególnych
województwach.
Specyfika wydawnicza prasy woje
wódzkiej zmusza do instalowania ma
szyn rotacyjnych, które zapewnią ma
ksymalny czas druku w ciągu 3—5 go
dzin. Warunki takie można stworzyć
przez instalowanie odpowiedniej ilości
agregatów maszyn rotacyjnych.
Kompleksową
analizą
sytuacji
i opracowaniem wniosków w zakresie
rozwoju bazy poligraficznej dla druku
prasy w Polsce zajęła się komisja po
wołana w 1958 r. przez Biuro Prasy
КС PZPR. Komisja nakreśliła program
dla każdego województwa na okres
1960—1970. Z upływem lat plan ten
uległ poważnej korekcie, a ustalone
kierunki rozwoju okazały się daleko
niewystarczające.
Zaktualizowany
kompleksowy plan rozbudowy i mo
dernizacji zakładów prasowych prze
widuje rozwój bazy produkcyjnej dla
druku dzienników i czasopism w tech
nice typograficznej, rotograwiurowej
i offsetowej.
W dalszej części artykułu wymie
niono kluczowe zakłady poligraficzne,
które zgodnie z założeniami już zmo
dernizowano lub modernizuje się, wy
posaża w nowoczesne urządzenia pro
dukcyjne oraz wskazano nowe zakła
dy, których budowę zaplanowano
w bieżącym pięcioleciu.
Artykuł udziela też odpowiedzi na
pytanie, jakie kierunki modernizacji
przewidziane są w dziedzinie techno
logii produkcji, w odniesieniu do dru
ku gazet.
Modernizacji ulegną procesy przy
gotowawcze we wszystkich technikach
druku. Większość zakładów otrzymała
już nowoczesne aparaty reprodukcyjne

W CZASOPISMACH
i aparaty do wyciągów oraz maszyny
do jednostopniowego trawienia klisz
chemigraficznych. Do roku 1970 w za
kładach prasowych wprowadzono zo
staną maszyny do odbijania korekty
w technice rotograwiurowej, a w zecerniach gazetowych nastąpi mechani
zacja łamania kolumn gazetowych
i likwidacja składu ręcznego. Trans
port wewnętrzny usprawnią nowocze
sne transportery do gazet produkcji
warsztatów RSW „Prasa" oraz maszy
ny do stosowania gazet.
Dużym krokiem w postępie tech
nicznym będą urządzenia pozwalające
na instalację linii do łamania. Urzą
dzenia te, produkowane obecnie przez
Warsztaty Naprawcze RSW „Prasa",
budzą powszechne zainteresowanie,
gdyż wraz z aparatami do korekty,
maszynami do składu tytułów i mate
riałów zecerskich, eliminują skład
ręczny z kaszt, umożliwiają usunięcie
dziesiątków regałów z pismami, po
zwalają na lepsze wykorzystanie po
wierzchni produkcyjnej i powiększają
wydajność pracy.
Końcowa część artykułu poświęco
na jest zagadnieniom szkolenia wysoko
wykwalifikowanych kadr fachowców,
w której to dziedzinie przemysł poli
graficzny od wielu lat nie nadąża za
potrzebami.
Wprawdzie zrelacjonowana tu pu
blikacja odnosi się do zakładów poli
graficznych RSW „Prasa", jednak stan
technicznego i kadrowego przygotowa
nia tych zakładów nie odbiega od ogól
nej sytuacji w całym przemyśle poli
graficznym. Wysiłki zmierzające do
unowocześnienia tej gałęzi przemysłu
wynikają obecnie nie tyle z potrzeby
wprowadzenia ostatnich zdobyczy i no
winek technicznych, ile z konieczności
częściowego choćby nadrobienia zale
głości, graniczących częstokroć z zaco
faniem technicznym. Wynikają wresz
cie z aktualnych potrzeb rozwoju pra
sy i słowa drukowanego, którym dal
szy zastój bazy technicznej stwarza
najpoważniejszą przeszkodę w rozwo
ju. Charakteryzuje to artykuł Edwarda
Babarowskiego
w
nrze 1 :
..Program
organizacyjno-technicznej
rekonstrukcji przemysłu poligraficz
nego".
Wstępne założenia programu — jak
podaje E. Babarowski — zostały wy
tyczone w styczniu 1965 r. Do prac
związanych z przygotowaniem progra
mu rekonstrukcji powołano zespół ko
ordynacyjny, a następnie 14 grup 3—4
9 — Zeszyty Prasoznawcze
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osobowych (łącznie 50 pracowników).
Przeprowadziły one lustrację ponad
pięciuset zakładów, niezależnie od ich
przynależności organizacyjnej i zebra
ły dane ankietowe wg jednolitego
wzoru. Na podstawie tych informacji
zespoły opracowały 17 monografii wo
jewódzkich, obrazujących stan prze
mysłu poligraficznego w rozbiciu na
obiekty kluczowe, przemysł, terenowy
i spółdzielczy. Najbardziej interesującą
częścią artykułu są wnioski organiza
cyjno-techniczne. Autor relacjonuje je
dla poszczególnych pionów organiza
cyjnych
oddzielnie. Oto
niektóre
z nich:
a) Z a k ł a d y k l u c z o w e :
— rozmieszczenie dość równomierne
(największe skupiska w Warsza
wie — ok. 35%),
— wyposażenie dostateczne, choć czę
sto w przestarzałe maszyny (np.
zakłady te posiadają 208 maszyn
podstawowych
wyprodukowanych
do roku 1920, w tym 93 linotypy),
— kadra inżynieryjno-techniczna, ogól
nie biorąc, w niedostatecznej ilo
ści (ok. 7,6% w stosunku do ogółu,
zatrudnionych), a ponadto jest
wśród niej zbyt mało inżynierów.
b) P r z e m y s ł t e r e n o w y :
— zgrupowany w przedsiębiorstwach
wielobranżowych i wojewódzkich,
ewentualnie przedsiębiorstwach po
ligraficznych (powołano dotychczas
6),
— brak dostatecznej opieki ze strony
dysponentów,
— na ogół brak perspektyw rozwojo
wych,
— niedostateczne wyposażenie w park
maszynowy (kwestią wymagającą
rozpatrzenia
jest
wyposażenie
w maszyny wycofane z obiektów
kluczowych czy też w maszyny
nowe),
— nieodpowiednie lokale,
— brak wykwalifikowanej kadry,
— niedostateczne wykorzystanie mocy
produkcyjnej w ciągu dnia pracy
(niepełna jedna zmiana),
— rozstrzygnięcia wymagają problemy
inwestycji, organizacji przemysłu
terenowego (również jego podpo
rządkowania organizacyjnego).
c) P r z e m y s ł s p ó ł d z i e l c z y :
— nierównomierne nasycenie terenu
(największe skupiska tam, gdzie

130

W CZASOPISMACH

istnieją zakłady kluczowe, np.
w Warszawie, Krakowie),
— stan organizacyjny i park maszy
nowy lepszy niż w przemyśle tere
nowym,
— występuje zjawisko przechwytywa
ni produkcji i stosowania cennika
z narzutami (często stosunek cen
jak 6 : 1 w porównaniu z przemy
słem kluczowym).
Park maszynowy:
Ogólnie przestarzały, nieekonomicz
ny, np. linotypy i maszyny typo-arkuszowe wyprodukowane do roku 1920
stanowią w stosunku do wszystkich
tego rodzaju urządzeń następujące od
setki:

Maszyny

Wojewódz
two

Linotypy

typo-arkuszowe

bydgoskie
krakowskie
lubelskie
opolskie
poznańskie

31%

12%
22%
50%
39%
27%

24ю/о
23°/o

25%
30%

Wysuwa się propozycje złomowania
maszyn z okresu budowy do 1920 r.
i wnioski, aby upłynnić do przemysłu
terenowego zbędne maszyny w prze
myśle kluczowym; będą one tam lep
sze od dotychczas posiadanych. Park
maszynowy w zakładach kluczowych
należy uzupełnić nowym sprzętem.
W oparciu o ten materiał — pisze
E. Babarowski — zrodzi się dopiero
program ogólnokrajowy, którego do
celowym zadaniem do 1980 r. powinno
być stopniowe przekształcanie struk
tury przemysłu, polegające na stwo
rzeniu sieci przedsiębiorstw o najbar
dziej postępowej technice, technologii
oraz organizacji i ekonomice produk
cji. Oczywiście będzie to proces długi
i ciągły, polegający na stałym aktuali
zowaniu, ulepszaniu i wprowadzaniu
zmian w założeniach rozwojowych,
wynikających z najnowszych osiągnięć
techniki oraz postępu techniczno-eko
nomicznego.
Skoro rekonstrukcja przemysłu po
ligraficznego jest przedsięwzięciem
długotrwałym, doraźne odciążenie dru
karń nienadążających za potrzebami
mogłaby przynieść mała poligrafia.

Bazując na technice powielaczowej,
kserograficznej i rotaprincie, stwarza
ona duże możliwości produkowania
książek, czasopism, broszur, ulotek,
formularzy oraz wszelkiego typu dru
ków akcydensowych w sposób znacz
nie ekonomiczni ej szy i szybszy, niż
w drukarstwie tradycyjnym. Za tym
sposobem druku przemawiają zwłasz
cza niewielkie rozmiary maszyn i urzą
dzeń oraz taniość produkcji.
O aktualnej sytuacji małej poligra
fii w Polsce pisze w nrze 1 inż. Le
onard C i c h o c k i w artykule „Mała
poligrafia — duża sprawa". Na wstę
pie omawia on uchwałę Rady Mini
strów z 23 listopada 1965 г., ustalają
cą sposób powoływania tzw. powszech
nych i branżowych zakładów małej
poligrafii. Uchwała przewiduje two
rzenie takich zakładów przy przed
siębiorstwach poligraficznych przemy
słu terenowego i spółdzielczego, jak
również tworzenie działów w drukar
niach kluczowych oraz przy branżo
wych ośrodkach informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej.
Jak wynika z zasięgniętych infor
macji — pisze inż. Cichocki — w Pol
sce jest czynnych ok. 900 powielaczy
offsetowych, zgrupowanych w ok. 400.
zakładach, instytucjach i urzędach,
z czego w Warszawie — znakomita
większość. Wykorzystanie tych urzą
dzeń waha się od 1 do 55% i średnio
nie przekracza 30'%. Jednocześnie tak
w Warszawie, jak i innych miastach
odczuwa się brak możliwości wydru
kowania różnego rodzaju publikacji
o niewielkich nakładach i małej obję
tości.
Na ok. 190 branżowych ośrodków in
formacji naukowo-technicznej i ekono
micznej prawie połowa nie ma żad
nych środków powielania i korzysta
z usług zakładów małej poligrafii prze
znaczonych dla użytkownika
po
wszechnego.
Ponadto
branżowym
ośrodkom informacji
dysponującym
urządzeniami
kserograficznymi
nie
wolno wykonywać odpłatnych usług
na rzecz podobnych im instytucji. Po
dobnie jest w urzędach centralnych,
ministerstwach, radach narodowych
itp. jednostkach „wydzielonych".
Staje wobec tego pytanie — konklu
duje autor artykułu — jak regulować
efektywność ekonomiczną i wykorzy
stanie urządzeń istniejących wymaga
nych odnośną uchwałą? O ile należy
zgodzić się z uzasadnioną specjalnością
wykonywanych prac w instytucjach
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„wydzielonych", to trudno przejść do
porządku dziennego nad właściwym
wykorzystaniem mocy produkcyjnej,
szczególnie wobec deficytowości im
portu urządzeń.
Wśród wielu innych, uwagę zwraca
informacja w nrze 1 inż. Apolinarego
B r o d e c k i e g o pt. „Kierunki roz
woju poligrafiki w NRD", w której
czytamy, że nasz zachodni sąsiad nale
ży do czołówki światowych producen
tów maszyn i urządzeń poligraficz
nych. Zamierzeniem obecnego planu
5-letniego jest osiągnięcie światowego
poziomu w produkcji poligraficznej, co
ma być zrealizowane drogą koncen
tracji produkcji, jej specjalizacji oraz
dalszej mechanizacji i automatyzacji.
Prace w tym kierunku są już daleko
zaawansowane.
Informacja przytacza szereg przy
kładów z realizacji zamierzeń. Jednym
z bardziej interesujących przykładów
z dziedziny mechanizacji i automaty
zacji produkcji jest uruchomienie
w drukarni
„Völker-Freundschaft"'
całkowicie zmechanizowanej linii po
tokowej płyt trimetalowych dla rolowych maszyn offsetowych. Wiąże się
to z planowanym przejściem druku
gazet wojewódzkich z techniki typo
graficznej na offsetową.
Koncepcja druku gazet techniką of
fsetową wynika z jednej strony z prze
słanek jakościowych (ilustracje jednoi wielobarwne), z drugiej zaś — z czy
sto ekonomicznych. Jak bowiem wia
domo, rotacyjne maszyny typograficz
ne są rzadko wykorzystywane więcej
niż na jedną zmianę. Do druku książek
nie są prawie wcale użytkowane ze
względu na niską jakość druku. Nato
miast rolowe maszyny offsetowe, po
wykonaniu druku gazet, mogą z po
wodzeniem pracować przez pozostałe
dwie zmiany dla innej produkcji po
ligraficznej, jak wielobarwne periody
ki, plakaty itp.
Na tle tej informacji interesująca
wydaje się publikacja w nrze 1 pt.
„A jaka jest nasza koncepcja postępu
technicznego?" Autor podpisany ini
cjałami DK rozważania swe nawiązuje
do artykułów w prasie fachowej NRD
i opublikowanych w Poligrafice na te
mat niektórych zagadnień technicz
nych przemysłu poligraficznego NRD.
W Polsce nie dysponującej przemy
słem budowy maszyn i urządzeń poli
graficznych — pisze autor — jesteśmy
oczywiście zmuszeni do importu ma
9*

szyn i urządzeń. Nowe zakupy są ze
zrozumiałych względów ograniczone,
jednak rokrocznie pewna ilość ma
szyn trafia do naszych drukarń. Czy
na tym kończy się właściwie postęp
techniczny? Oczywiście, że nie. Nasze
warsztaty przystąpiły przed kilku la
ty do produkcji różnych urządzeń po
ligraficznych, wiele udanych modeli
pracuje już w naszych drukarniach.
Jednak pozostaje jeszcze duży odcinek
działalności z dziedziny postępu tech
nicznego, gdzie można zdziałać wiele.
Np. postęp technologiczny, krajowa
produkcja pewnych urządzeń, które by
umożliwiły szerszą popularyzację no
woczesnej technologii. I tu właśnie
nieodzowna jest koncepcja, kierunek
działalności, koordynacja poczynań.
Ważne jest zastanowienie się, w ja
kim stopniu nowoczesne metody tech
nologiczne zostały upowszechnione,
czy znalazły szersze zastosowanie?
Odpowiedź na to pytanie autor daje
negatywną. W całej naszej bogatej li
teraturze fachowej — stwierdza da
lej — trudno natrafić na jasno spre
cyzowaną koncepcję postępu technicz
nego, analizy porównawcze starych
i nowych metod, konkretne zalecenia,
czy choćby ocenę stanu rzeczy w dru
karniach.
Można by oczywiście postawić te
zę — pisze autor w końcowej części
swych rozważań — że najbardziej po
stępowe metody technologiczne zawar
te są w wydanych ostatnio instruk
cjach. Jednak należy uwzględnić i to,
że:
— instrukcje wydane są, jak dotąd, je
dynie dla niektórych technik,
— okres
pomiędzy
opracowaniem
a wydaniem instrukcji trwa ponad
10 lat,
— postęp technologiczny w świecie
jest procesem ciągłym; każdy rok
przynosi nowe koncepcje i nowe
rozwiązania.
W tej sytuacji tylko doroczny prze
gląd i analiza, a więc coroczne spotka
nia technologów mogą zapewnić pełne
rozeznanie,
wymianę
doświadczeń
i podjęcie decyzji co do kierunków
dalszego unowocześniania metod pra
cy w drukarniach. Jest to metoda naj
szybsza i najbardziej efektywna.
Edward

Kamiński
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ŻURNALIST —
O WIZJI PRZYSZŁEGO
DZIENNIKARSTWA...

Numer grudniowy z 1967 r. zamie
ścił sprawozdanie W. Ardatowskiego
z Agiencji Nowosti, który uczestniczył
w jesiennej sesji Międzynarodowego
Ośrodka Dziennikarskiego w Strasbur
gu, działającego przy tamtejszym uni
wersytecie pod egidą UNESCO.
W zagajeniu sesji dyrektor Ośrodka
Jacques Léotet m. in. nakreślił taką
wizję przyszłości dziennikarstwa:
„Wszystkie maszyny rotacyjne za
stąpione są przez offsetowe. Skład
idzie tylko z perforowanych taśm.
Urządzenia elektronowe błyskawicznie
wyłączają maszynę, gdy zauważą błąd.
Na stole naczelnego redaktora nie ma
już wilgotnych pasków papieru pa
chnących farbą — zastępują je ekra
ny telewizyjne. Widać na nich stan
numeru gazety w każdym momencie.
Redaktor trzyma w ręku świetlny ołó
wek. Wprost na ekranie poprawia, sta
wia znaki wskazujące, że jakąś wiado
mość należy zastąpić przez inną, czy
też dać inny tytuł. Takie same ekrany
mają przed sobą redaktorzy działów.
...Druk zastąpiony został przez elek
trostatyczne urządzenia. Nie ma już
problemów dostarczania gazet na pro
wincję: każde miasto odbiera w tele
wizorze całe kolumny i drukuje tyle
egzemplarzy, ile potrzeba.
...Gazeta w ogóle złączyła się z tele
wizją. Każdy u siebie w domu, przez
naciśnięcie guziczka „wywołuje" na
ekranie którąkolwiek stronę jakiejkol
wiek wielkiej gazety. Może nawet bę
dą one udźwiękowione".
Tutaj Ardatowskiemu nasuwa się
szereg pytań: „Czy w takich warun
kach mogłyby istnieć małe gazety —
bo na nowości techniczne mogą sobie
pozwolić tylko gazety-olbrzymy? Czy
zrośnięcie się prasy z telewizją nie
uśmierci tej pierwszej? Co będą robili
pracownicy drukarscy, gdy zwyciężą
perforowane taśmy? A czy dzienni
karze nie przemienia się z myślących
i analizujących ludzi w operatorów,
będących dodatkiem do mechanizmów
elektronowych?"
Podczas
kolokwiów
wysłuchano
m. in. informacji o osiągnięciach nie
których wydawnictw prasowych. Naj
bardziej interesujące były dwa refe
raty: kierownika działu międzynarodo
wego w japońskim dzienniku Asa W,
I. Suzukawy i dyrektora niedawno za

łożonego dziennika Evening
Post
w Reading (Anglia), H. Greene'a.
I. Suzukawa powiedział, że w 1968 r.
nakład Asahi osiągnie 10 milionów
egzemplarzy, co stanowić będzie po
nad 20°/o nakładu wszystkich japoń
skich dzienników. Już teraz zautoma
tyzowane monotypy składają z perfo
rowanej taśmy 120 znaków (hierogli
fów) na minutę. Asahi wprowadził
u siebie przekazywanie stron za po
mocą telewizji do wydań prowincjo
nalnych, wychodzących w Kioto, Sap
poro, Osaka i Nagoi.
Lecz nawet Asahi musi prowadzić
ciężką walkę konkurencyjną o każdego
czytelnika i o własną rentowność. Za
leży bowiem zarówno pod względem
materialnym, jak i politycznym od
swoich inserentów nie mniej, niż ja
kakolwiek gazeta burżuazyjna w ja
kimkolwiek kraju — dodaje od siebie
Ardatowski.
Natomiast H. Greene, przedstawi
ciel Evening Post, opowiedział o nowej
tendencji w „królestwie" lorda Thom
psona właściciela największego w An
glii koncernu prasowego, mianowicie
o tworzeniu nowych dzienników pro
wincjonalnych. Ponieważ wielu uczest
ników kolokwium wyrażało poważną
obawę w związku z koncentracją prasy
w różnych krajach (Włochy, Francja,
Anglia), w rezultacie czego — prze
ważnie na prowincji — zamyka się
wiele ipism, nie mogących konkurować
z koncernami wydawniczymi — Greene
twierdził, iż działalność jego szefa nie
przedstawia takiego niebezpieczeń
stwa, gdyż „lord Thompson nie zamy
ka dzienników, lecz przeciwnie —
otwiera nowe".
W. Ardatowski stwierdza jednak, że
„cokolwiek by mówił Howard Greene
o „walce" Thompsona z centralizacją
i opiekowaniu się przez niego prasą
lokalną, to i w tym wypadku również
spotykamy się z wcale nie mniejszym
niebezpiecznym procesem monopoliza
cji prasy, zarówno centralnej, jak
i prowincjonalnej".
Zacięte spory na kolokwium wywo
łał problem konkurencji pomiędzy ga
zetami, radiem i telewizją. Zdaniem
S. Brombergera z Figaro, konkurencja
ta jest „wymyślona". Stwierdził on
m. in., że ,,nie ma informacji praso
wej, radioinformacii i teleinformacji.
Jest tylko jedna PRASA, której pod
stawą materialną bywa älbo radio, al
bo telewizor. Jednak słuchowa per
cepcja informacji zwiększa zaintereso-

W CZASOPISMACH
wanie nią, gdy jest wyrażona w dru
ku, więc Figaro wprowadził u siebie
rubrykę „Osiem szpalt na piątej stro
nie", w której zreferowane są i sko
mentowane
materiały,
wygłaszane
w najpopularniejszej francuskiej trans
misji radiowej pt. „Pięć szpalt na
pierwszej".
Sprawozdanie zakończył W. Ardatowski stwierdzeniem, że „chociaż na
wet w wybitnie fachowych rozmowach
wyczuwało się, iż w Strasburgu zebrali
się przedstawiciele dwóch światów,
dwóch systemów społecznych, to jed
nak — ogólnie biorąc — była widoczna
wspólność stojących przed prasą pro
blemów".
...O REPORTAŻU
W rubryce „Notatki o zawodzie"
ukazał się w tymże numerze artykuł
reportera radzieckiego P. Baraszewa
pt. „Połstroki o reportaże" (Słówko
o reportażu), w którym autor określił
reportaż jako gatunek dziennikarski
oraz cechy rasowego reportera. Roz
ważania swoje podbudował Baraszew
przykładami z działalności wybitnych
reporterów radzieckich oraz własnej.
Baraszew podaje następujące okre
ślenia reportera i reportażu: „Być
w epicentrum tych wydarzeń i dni,
którymi żyje dzisiaj twój naród i twój
kraj, dzielić z nim gorzką niedolę
i odurzającą radość w powodzeniu —
tym żyje prawdziwy reporter... A jed
nocześnie — gdy inni pozwalają sobie
na wytchnienie — pracować, aby po
dzielić się i nowościami i swymi my
ślami z tymi, którzy mają prawo i p o 
w i n n i jutro dowiedzieć się o zdarze
niach".
Dalej autor pisze, że „chleb repor
tera jest niełatwy. Ci, którzy znają
subtelność naszego rzemiosła tylko ze
słyszenia, myślą, że my potrafimy
wszystko: trzeba tylko mieć w kieszeni
notatnik dziennikarski. Nie wierzcie
w to... Oczywiście, prawdziwy reporter
powinien dotrzeć tam, gdzie zdarzyło
się coś ważnego i potrzebnego dla ga
zety... Ale za mało to jeszcze dla re
portażu... Aby czytelnik nie wywichnął
szczęki ziewając nad reportażem, sa
mego reportera powinien zaciekawić
przedmiot jego badań, powinien wy
szukać w nim prawdziwe perły, ukryte
często w łuskach drugorzędnych fak
tów... Jeżeli tak się stało i potrafisz
o tym opowiedzieć, uważaj, że ci się
poszczęściło i reportaż twój się udał.
Często jednak nam, reporterom, tyl
ko się śni taki „sezam" możliwości.
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Czasem wprost na skutek czysto fi
zycznych przyczyn możemy tylko we
dług cudzych słów opowiedzieć zdai ze
nie swoimi słowami. Jak je wyławiać,
te cudze słowa i jak j,e opowiedzieć —
to już inna sprawa. Ale sprawa — we
dług mnie — ważna... Słowo — to oręż.
Przy nieumiejętnym jego użyciu słowo
wysyła swoje strzały w pierś drogiego
dla ciebie celu".
Po tych rozważaniach autor przyta
cza — jako przykłady — reportaże wo
jennych korespondentów z linii bojo
wej podczas Wojny Ojczyźnianej,
a w szczególności wspomina korespon
denta Prawdy Borzenkę, który brał
bezpośredni udział w walce, objąwszy
komendę nad oddziałem, gdy zginęli
wszyscy oficerowie i po nawiązaniu
łączności wprost z linii nadał do re
dakcji reportaż.
Dla Baraszewa sensacyjne wydarze
nia, wszelkiego rodzaju światowe re
kordy, dalekie wyprawy, podróże
w kosmosie — „już same przez się po
budzają do życia fantazję i energię re
portera. Pozostaje mu tylko nie prze
oczyć tego momentu, który może na
dać rozgłos przyszłemu reportażowi.
O te momenty trzeba nieraz długo
walczyć i w imię ich nawet ryzyko
wać".
Baraszew dochodzi do wniosku, że
„reportaż już teraz powinien — a tak
się już zaczyna dziać — odchodzić od
czysto informacyjnego sprawozdania
do głębszego wystudiowania zarówno
samego bohatera, jak i jego postępo
wania. Jakiż więc będzie ten reportaż?
Psychologiczny? Naukowy? Aprobuję
takie pojęcia i nawet takie podtytuły.
Ale stanowczo nie godzę się z niedo
rzecznym „reportażem dokumental
nym", spotykanym nieraz na szpaltach
niektórych gazet. Jeżeli nie można pi
sać „dokument dokumentalny" to dla
czego zezwala się na „reportaż doku
mentalny"? Przecież reportaż jako ta
ki — to prawda, sprawozdanie, do
kument. Trzeba używać takich słów,
jakie przez swą najwyższą szczerość
i wiarygodność nie posiadają żadnych
wątpliwości w umysłach czytelników.
Gdyż inaczej — jakiż to byłby repor
taż"?
W zakończeniu swego artykułu Ba
raszew wyraża przekonanie, że „jak
nie ma granic dla poznawania otacza
jącego nas świata i jak nie ma ich, je
śli chodzi o badanie możliwości, jakimi
rozporządza człowiek — tak samo nie
ma ich dla reportażu".
Stanisław
Garziecki
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SLEZSKY
SBORNIK
O PRASIE OPAWY

Opawa, jedno z największych miast
śląskich Czechosłowacji — stała się
ośrodkiem wydawniczo-prasowym do
piero w drugiej połowie XVIII w.
Wprawdzie już w XVI i XVII w. się
gała tu sieć nowelantów, którzy przez
Śląsk zasilali Zachód w swych tygod
nikach pisanych wiadomościami o wy
padkach w środkowej i wschodniej
Europie, ale zaburzenia polityczne,
a zwłaszcza wojny w pierwszej poło
wie XVIII w. znaczenie Opawy jako
ośrodka informacyjnego poważnie zre
dukowały. Poważniejszą rolę na tym
polu odgrywać począł Wrocław dzięki
swym związkom z jednej strony
z Wiedniem, a z drugiej z Norym
bergą.
Toteż mimo że prasa śląska ma dość
sumienne opracowania, zwłaszcza nie
mieckich historyków: Ch. Elver ta (Zur
Geschichte der Mährschles. periodi
schen Literatur, 1872), L. Müllera (Die
Breslauer politische Presse von 1742—
1861, 1908), B. Sehiersego (Das Bre
slauer Zeitungswesen vor 1742, 1902
i W. Klawittera (Schlesische Zeitungs
und Zeitschriftenforschung, 1929 oraz
obfitą bibliografię tej prasy, 1930)
i drobne czeskie przyczynki (A. Krau
sa, A. G. Przedaka, z nowszych E. Bittnera, Z. Simećka, V. Klimeśa i in.),
przeważnie dotyczące bądź to całej
prasy czeskiej, bądź zagadnień spe
cjalnych — rola Opawy leżała dotąd
w cieniu zainteresowań prasoznawców
Śląska i Moraw. Dlatego z uznaniem
powitać należy niewielką, ale — jak
zawsze — sumiennie udokumentowaną
rozprawę Z. Simecka: К pocatkum
novinâfstvi v Opavë, ogłoszoną w cza
sopiśmie Slezsky Sbornik, nr 1 z 1968 r.
Autor znany jest u nas ze swych żmud
nych i pionierskich dociekań z zakresu
„prymitywu prasowego" i organizacji
ncwelantów w XVI i XVII w., które
to prace, recenzowane w Zeszytach
Prasoznaicczych, mają duże znaczenie
i dla polskich badań historyczno-prasowych.
Jak uzasadnia autor — o prasie
opawskiej można mówić dopiero od
trzeciej ćwierci XVIII w. # Do tego
czasu zadowalali się czytelnicy tutejsi
czasopismami importowanymi z Wro
cławia i Wiednia. Rząd austriacki nie
sprzyjał rozwinięciu się lokalnej ini
cjatywy dziennikarskiej i utrudniał
napływ na tutejszy rynek periodyków

zachodnioeuropejskich. Skoro zatem
w r. 1762 jeden z wiedeńskich druka
rzy i księgarzy (znany później i z ini
cjatywy prasowej w Galicji), J. G.
Trasler zwrócił się do rządu o konce
sję na gazetę w Opawie — nie uzyskał
jej. Krótki czas ukazywał się tu tylko
niemiecki periodyk, wydawany co ty
dzień przez J. Friedla pt. Troppauer
Kleinigkeiten (1772/73). Losy tych wy
dawnictw są bardzo podobne do tego,
co na tym polu działo się we Lwowie
aż do początku rządów cesarza Leopol
da. Trzecim inwestorem prasowym
w Opawie okazał się księgarz Franci
szek Antoni Vogelsinger, który zapla
nowawszy bardziej nowoczesny dzien
nik w r. 1779 — dopiero w dwa lata
później mógł przystąpić do publikacji
Intelligenzblatt
für Schlesien; oparty
głównie o serwis informacyjny z Wie
dnia, był wypełniany przede wszyst
kim wiadomościami z życia literackie
go i artykułami popularnymi. Nie był
to zatem dziennik polityczny i nie obu
dził szerokiego zainteresowania, wsku
tek czego szybko upadł.
Dopiero wojny rosyjsko-tureeka i austriacko-turecka, rozpoczęte w 1788 г.,
stworzyły korzystniejsze warunki kol
portażu informacji bieżących. Toteż
z początkiem tego roku począł uka
zywać się w Opawie pod redakcją
Vogelsingera nowy tygodnik Oesterreichische Kriegs-Kronik
(przemiano
wany następnie na
Oesterreichische
Kriegs- und Friedenskronik),
wypeł
niany prawie w całości relacjami z to
czącej się wojny. Dzięki tej zawartości
tygodnik utrzymał się do 1805 г., po
czym ten sam inwestor podjął wydaw
nictwo Troppauer Zeitung w porozu
mieniu z ministrem cenzury Summauerem, zbiegłym z Wiednia wskutek woj
ny z Francją. Dziennik ten stał się
pierwszym regularnym organem infor
macyjnym w Opawie, poddany był
jednak ostrej kontroli nie tylko Summeraua, ale i gubernium Moraw
w Brnie.
Autor omawia trudności serwisu
informacyjnego, zwłaszcza z innych
współczesnych gazet czeskich oraz
przedstawia szereg zagadnień prasoznawczych, jak organizacja pracy re
dakcyjnej, układ i treść zawartości,
produkcja techniczna itp. Pismo prze
stało wychodzić ze śmiercią swego za
łożyciela (w styczniu 1806 г.). Następ
na edycja Troppauer Zeitung pod re
dakcją wspomnianego już Trasslera,
podjęta w 1807 r. — nie może, według
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autora, być uważana za kontynuację
poprzedniczki.
Cenny przyczynek Simecka wzboga
ca i polskie badania nad początkami
czasopiśmiennictwa w Galicji (W.
Bruchnalskiego, B. Nadolskiego i pod
pisanego), ponieważ te same czynniki
genetyczne, typologiczne i polityczno- prawne działały w obu prowincjach
monarchii habsburskiej. Warto dodać,
że ważny dla dziejów Europy środko
wej kongres monarchów w Opawie
w 1820 r. — stanowił poważny hamu
lec dla rozwoju postępowego dzienni
karstwa i w Czechach, i w Polsce.
Marian

Tyrowicz

JOURNALISM QUARTERLY
WIOSNA 1968

—

Ten numer Journalism
Quarterly
jest chyba bardziej amerykański, niż
zazwyczaj. I to tak pod względem
problematyki, jak i autorów. Nawet
dział międzynarodowy wypełnili tym
razem pracownicy naukowi uniwersy
tetów z USA. Dlatego też polskiego
czytelnika może zainteresować nie tyle
to, с о zostało zbadane, ale to, j a k
badano, czyli mówiąc innymi słowy,
nie wyniki badań, ale zastosowane
w nich metody.
Wiosenny numer otwiera artykuł
Р. С 1 а г к e' a, dyrektora waszyng
tońskiego Ośrodka Badań nad Komu
nikowaniem, o wpływie tematyki wia
domości na czytelnictwo dzienników
wśród uczniów szkół średnich. W ba
daniach tych zastosowano, oprócz
kwestionariusza, technikę skalowania.
Statystycznie
dobrana
grupa
381
chłopców w wieku 13 i 16 lat oceniła
109 wypowiedzi prasowych reprezen
tujących tematykę (1) polityczną, (2)
naukową, (3) sensacyjną, (4) młodzie
żową i (5) sportową. Każdy z badanych
umieszczał kolejno poszczególne wypo
wiedzi na 100-stopniowej skali, której
0 oznaczało ,,na pewno bym nie czy
tał", a 100 — „na pewno bym prze
czytał". Uzyskane wyniki dowodzą, że
amerykańska młodzież szkolna pomija
w prasie tematykę polityczną. Z więk
szym zainteresowaniem spotykają się
pozostałe cztery wydzielone grupy te
matyczne. Wśród nich tematyka mło
dzieżowa ustępuje pod względem po
czytności tematyce sensacyjnej i nau
kowej. Na tej podstawie Clarke sfor
mułował wniosek, że rozszerzanie te
matyki młodzieżowej nie przyczynia

się do zwiększenia poczytności dzien
ników wśród młodzieży.
G. С W i l h o i t i K. S. S h e r i l l
przedstawiają własne badania często
ści pojawiania się nazwisk poszczegól
nych senatorów USA w serwisach
informacyjnych AP. Jako próba posłu
żyły autorom w badaniach serwisy
wylosowane przy pomocy tablicy liczb
losowych w ten sposób, że z każdego
kwartału losowano po dwa poniedział
ki, dwa wtorki itd. Tak dobrana próba
objęła 8 „skonstruowanych tygodni",
to znaczy serwisy z czterdziestu dni.
W badaniach użyto komputera, grzez
który przepuszczono taśmę dalekopiso
wą. Uzyskane wyniki dowodzą, że czę
stość wymieniania nazwiska senatora
koreluje się z długością okresu piasto
wania przez niego funkcji oraz z wiel
kością stanu, z którego senator pocho
dzi. Nie odgrywa natomiast żadnej roli
przynależność partyjna czy stanowisko
zajmowane w sprawach politycznych.
Badania dotyczą roku 1964. W roku
tym największą frekwencję miały na
zwiska senatorów: B. Goldwatera,
H. Humphreya, E. Dirksena, K. Keatinga i M. Mansfielda.
W. T. F r a n c k e w artykule „The
normative role of McLuhan" zestawił
różne sądy o tym filozofie. Są wśród
nich wypowiedzi ośmieszające makluhanizm obok takich, które pasują jego
twórcę na „największego myśliciela od
czasów Newtona, Darwina, Freuda,
Einsteina i Pawłowa". Francke nie da
je własnej oceny McLuhana, ograni
czając się do cytowania cudzych sar
dów, ale podkreśla, że nawet najwięk
si wrogowie przyznają makluhanizmowi duże znaczenie jako podniecie do
myślenia i dyskusji.
R. D. P o w e r s i B. E. К e a r 1,
relacjonując własne analizy zrozumia
łości, szaty graficznej i poczytności
wypowiedzi prasowych, dowodzą, że
Lak zrozumiałość, jak i szata graficzna
wywiera stosunkowo niewielki wpływ
na poczytność tekstu prasowego. Nieco
wyższa korelacja między ekspozycją
graficzną a poczytnością może być po
prostu następstwem tego, że redakcja
zazwyczaj uwydatnia wypowiedzi, po
tencjalnie bardziej interesujące. Auto
rzy zastrzegają się jednak, że z wyni
ków ich analizy nie należy wyciągać
wniosków, iż metody mierzenia zrozu
miałości są niedobre lub że nie warto
się troszczyć o zrozumiałość prasowego
tekstu. Analiza potwierdza tylko in
tuicyjne przekonanie, że o poczytności
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tekstu decyduje przede wszystkim je:*o treść.
J. K. H v i s t e n d a h l jest auto
rem ciekawych badań nad wpływem
śródtytułów na rozumienie wypowiedzi
prasowych. W sprawozdaniu z tych
badań dowodzi, że śródtytuły faktycz
nie pełnią w prasie funkcję głównie
ozdobników graficznych, dających jed
nocześnie konieczne wytchnienie czy
telnikowi. Dzięki nim tekst jest ła
twiej przyswajany, co nie wynika jed
nak z ich treści, bo zwykle w ogóle nie
są czytane. Z tego względu „czas po
święcony na staranne opracowanie
śródtytułów okazuje się czasem zmar
nowanym. W gruncie rzeczy mógłby je
zastąpić jakikolwiek ornament typo
graficzny albo pusta przestrzeń". Do
takich wniosków doprowadził Hvistendahla m. in. następujący eksperyment:
Respondenci otrzymali specjalnie
spreparowany artykuł, w którym
pierwszy ustęp miał tytulik powtarza
jący krótko fakt w tym ustępie opisa
ny, drugi miał tytulik o minimalnej
wartości
informacyjnej,
trzeciemu
ustępowi odpowiadał tytulik dający
informację sprzeczną z informacją za
wartą w tekście, czwarty ustęp wresz
cie w ogóle nie miał tytulika. Szcze
gólnie interesujących odpowiedzi do
starczyła sytuacja trzecia, charaktery
zująca się sprzecznością informacji za
wartej w tytuliku i w ustępie. Otóż
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po pierwsze, tylko niewielu czytelni
ków zorientowało się, że taka sprzecz
ność istnieje, po drugie, niemal wszy
scy, nie zauważając sprzeczności, po
wtarzali informację w wersji tekstu,
a nie tytulika. Sądzę, że warto by ten
stosunkowo prosty i niekosztowny eks
peryment sprawdzić w Polsce z na
szymi czytelnikami.
Oprócz wspomnianych dotychczas
artykułów, w wiosennym numerze
Journalism Quarterly znajdzie czytel
nik m. in. ciekawe rozważania prawne
D. R. P e m b e r a
o konfliktach
związanych z naruszaniem sfery pry
watnej przez prasę, studium R. D.
С o 11 e' a o ewolucji obrazu Murzyna
w prasie amerykańskiej, analizę pre
zydenckich
konferencji
prasowych
w USA pióra D. M с G u i r e' a oraz
historyczną rozprawkę W. В. В 1 a nk e n b u r g a o niesławnej roli prasy
w masakrze Indian w roku 1871.
W dziale recenzji zwraca uwagę
prasoznawcy omówienie książki R. W.
B u d d a , R. K. T h o r p a i L. D o n o h e w pt. Content Analysis of Com
munication. Książka ta przedstawia
współczesny stan badań oraz metodo
logię analiz zawartości i jak twierdzi
recenzent — jest podstawową lekturą
w tej dziedzinie.
Zygmunt
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Zgromadzenie ogólne AIERI
VI Zgromadzenie Ogólne AIERI,
^'
O r g a n i z a t o r o m sesji należą się s ł o otwierające drugie dziesięciolecie dzia^a~ дw a u z n a n i a , że nie ograniczyli się d o
łalności tego stowarzyszenia, odbyło
ss f o r m u ł o w a n i a t e m a t u , a l e p r z y g o t o do
się w Pampelunie, w Hiszpanii,
lii, лwali 5 zasadniczych referatów, które
w dniach 24—26 kwietnia 1968 r. rmiały zapoznać z rekrutacją kadr peUczestniczyło w nim przeszło 50 deleLe- сdagogicznych dla d z i e n n i k a r s t w a w p o gatów, z których jednak blisko połowa
sszczególnych r e g i o n a c h ś w i a t a , a m i a va
reprezentowała prasoznawstwo hisz5Z- rn o w i c i e 1) w
Europie
środkowej
pańskie. Resztę stanowili przedstawiviii w s c h o d n i e j , 2) w E u r o p i e z a c h o d n i e j ,
ciele instytucji prasoznawczych z Bułć3) w USA, 4) w A m e r y c e Ł a c i ń s k i e j
iïgarii,
Czechosłowacji,
Ekwadoru,
fu, сoraz 5) w Azji i Afryce. W p r a w d z i e
Francji, Jugosławii, NRD, NRF, Polski,
rnie w s z y s c y p r e l e g e n c i spełnili oczekiki,
Szwajcarii, USA, Węgier, Wielkiej
iej лwania słuchaczy (a tym bardziej —
Brytanii i Włoch. W porównaniu z poj
ю- jak
sądzę — organizatorów), bo nie
przednimi Zgromadzeniami uderzała
j
iła pokusili
się o przedstawienie szerszego
nieliczna, bo tylko jednoosobowa rer
'e- materiału faktograficznego, poprzestaprezentacja Stanów Zjednoczonych
j
ch jąc na zreferowaniu własnego punktu
oraz nieobecność prasoznawców ra'a- -\widzenia, ale mimo to ukazana w podzieckich. Obrady odbywały się w auli
Jli sszczególnych referatach problematyka
Uniwersytetu Nawarry, którego InstyУ- ii bogactwo zawartych w nich infortut Dziennikarstwa pełnił funkcję go',?- irmacji zasługują na zainteresowanie
spodarza, otaczając przybyłych gości
ści i upoważniają do stwierdzenia, że seniecodzienną troskliwością i gościnnoю- сssja stała się rzeczywistym osiągnię
ścią.
ciem naukowym,
Po wstępnych powitalnych przemó
юО kadrach pedagogicznych kształcąwieniach, które wypełniły przedpoluс
:u- cych dziennikarzy w Europie środko
dnie pierwszego dnia obrad (przema\
wa- wej
i wschodniej mówił prof. V. К 1 iwiali: prof. A. B e n i t o z Pampelur e s , dyrektor Instytutu Oświaty
u- m
ny; prof. F. P o n z, rektor Uni werîr- ii Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
sytetu Nawarry; prof. J. B o u r q u i nn;
;
IKarola w Pradze. Zaczął on od stwierprof. F. F a t t o r e l l o oraz prof. J.
сdzenia,
J.
że sprawa kształcenia pedagoВ e n e y t o, przedstawiciel Minister- g
îr- rgów dla szkół wyższych jest dziś jedstwa Informacji Hiszpanii), rozpoczął
sął nym z najważniejszych problemów
się program naukowy przygotowany
s
ny сszkolnictwa
wyższego w ogóle. Tradyprzez Sekcję Kształcenia Dziennikarzy
zy
AIERI, a poświęcony kształceniu kadr scyjny system, utrzymujący się w nadr "Tszych krajach, spotyka się z uzasaddydaktycznych dla dziennikarstwa na
n
^
nionymi oskarżeniami o nieżyciowość,
całym świecie. Wybrano więc temat
ia
niezwykle aktualny, ważny i interesu sociężałość i formalizm. Tymczasem ten
de
system, krytykowany w innych dziejący nie tylko uczestników obrad, ale
(j 0 fdżinach nauki, staje się faktycznie cetakże wszystkich poczuwających się do
•Xy 1lem, do którego zmierza ewolucja reodpowiedzialności za obecny i przyszły
poziom prasy w swoim kraju. Zagadd- 1krutacji profesorów dziennikarstwa,
nienie, kto ma nauczać dziennikar
irObecnie, mówiąc o dziennikarskich
stwa, jest sprawą otwartą zarówno
no 1kadrach pedagogicznych w krajach
w Polsce, jak we Francji, w USA czy
zy ssocjalistycznych,
trzeba
rozróżnić
w Kongu.
(ośrodki kształcenia dziennikarzy od
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uniwersyteckich wydziałów i instytu
tów dziennikarskich. W ośrodkach
funkcję nauczycieli spełniają zwykle
doświadczeni dziennikarze.
Inaczej
przedstawia się sytuacja w placówkach
związanych z uniwersytetami. Kiedy
te placówki organizowano, władze uni
wersyteckie z jednej strony powierza
ły wykłady wybitnym dziennikarzom
z wyższym wykształceniem, z drugiej
zaś powoływały na stanowiska wykła
dowców dziennikarstwa profesorów
i docentów z innych dziedzin nauki.
W ten sposób powstały pierwsze kadry
pedagogiczne uniwersyteckiego dzien
nikarstwa i w ten sposób ustalił się
kierunek późniejszej ewolucji. Dziś
obserwujemy sytuację na wydziałach
dziennikarskich identyczną z sytuacją
na innych wydziałach: profesorami zo
stają dawni studenci tych wydziałów.
Kończąc swoje wystąpienie, prof.
Klimeś podkreślił użyteczność między
narodowych kontaktów i wymianę do
świadczeń w zakresie dydaktyki dzien
nikarskiej.
Stylistycznie efektowny, publicy
styczny referat prof. В. V o y e n n e
z paryskiego Instytutu Prasy nosił ty
tuł „Rekrutacja i kształcenie nauczy
cieli dla szkół dziennikarskich w Euro
pie zachodniej". Referent przedstawił
siebie jako reprezentanta pierwszego
pokolenia nauczycieli dziennikarstwa,
którzy podjęli pracę pedagogiczną
w szkołach dziennikarskich bądź jako
dziennikarze, bądź jako historycy,
prawnicy i socjologowie (przedstawi
ciele tych dyscyplin stworzyli podsta
wy wiedzy o prasie w większości kra
jów). Dziś to pierwsze pokolenie po
winno myśleć już o odejściu, a tym
samym o zapewnieniu następców. Wy
daje się zaś, że w zakresie kształcenia
nauczycieli dziennikarstwa jesteśmy
obecnie w tymże punkcie, w jakim by
liśmy kilkadziesiąt lat temu w zakre
sie kształcenia dziennikarzy.
Wśród nauczycieli w szkołach dzien
nikarskich trzeba odróżnić wykładow
ców historii, prawa, językoznawstwa
itp. od wykładowców dziennikarstwa.
Kształceniem wykładowców pierwszej
grupy zajmują się odpowiednie wy
działy na uniwersytetach, do kierow
nictwa szkół dziennikarskich należy
tylko właściwa rekrutacja. Inaczej ma
się rzecz z kształceniem wykładowców
dziennikarstwa w ścisłym znaczeniu.
Jest faktem, że dobry dziennikarz
rzadko bywa dobrym nauczycielem.
Z punktu widzenia psychologii rzecz

to zrozumiała, bo dziennikarz jest ty
pem prymarnym, a nauczyciel raczej
sekundarnym. W praktyce angażuje
się jako asystentów młodych dzienni
karzy, którzy pracę pedagogiczną trak
tują jako zajęcie uboczne. Po pewnym
czasie niektórzy z nich stają się świet
nymi wykładowcami, co oczywiście
ułatwia właściwa atmosfera w szkole.
Ważną rolę odgrywają konferencje
wykładowców i asystentów szkół
dziennikarskich zarówno w skali kra
jowej, jak i międzynarodowej oraz od
powiednie stowarzyszenia, umożliwia
jące zorganizowaną wymianę doświad
czeń. Jest rzeczą niewątpliwą, że z bie
giem lat znaczenie tego rodzaju kon
ferencji, stowarzyszeń i organizacji
będzie stale wzrastać jako podstawo
wa forma doskonalenia kadr pedago
gicznych w dziennikarstwie.
Niewątpliwie najlepszym wystąpie
niem w sesji był referat prof. E. A.
W a 1 s h a z nowojorskiego Uniwersy
tetu Fordham, poświęcony obecnym
i przyszłym kryteriom doboru nauczy
cieli dziennikarstwa w USA. Jak wia
domo, w Stanach Zjednoczonych liczba
studentów dziennikarstwa wynosi oko
ło 25 000 osób kształcących się w 118
szkołach i wydziałach dziennikarskich.
Różnice między poszczególnymi pla
cówkami są bardzo znaczne tak pod
względem programu i poziomu, jak
i kadry nauczającej. Na ogół jednak
za ideał profesora dziennikarstwa
uważa się człowieka o dużej wiedzy
humanistycznej, mającego
ponadto
wieloletnie doświadczenie z zawodo
wej pracy w prasie, radiu lub telewi
zji. Dokładniejsze określenie kryteriów
stosowanych w doborze pracowników
naukowych nie jest jednak łatwe, bo
jedne placówki zorientowane są na ba
dania, inne poświęcają się wyłącznie
technicznemu szkoleniu dziennikarzy,
jeszcze
inne
usiłują
uwzględnić
w swych planach oba kierunki.
Dyskusje o kryteriach doboru na
uczycieli dziennikarstwa toczą się
w USA co najmniej od 50 lat. Przed
dwoma laty prof. D. Baker rozesłał
odpowiednią ankietę do kierowników
54 szkół dziennikarskich, aby poznać
ich opinię w tej sprawie. Otrzymane
odpowiedzi dowodzą, że zwykle nie
uważa się posiadania stopnia doktora
za konieczny warunek, by móc na
uczać dziennikarstwa; znacznie więk
sze znaczenie natomiast przywiązuje
się do praktyki dziennikarskiej, któ
ra — zdaniem większości responden-
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t ó W — jest warunkiem absolutnie nie
zbędnym.
Prof. Walsh uzupełnił materiał ze
brany przez Bakera odpowiedziami, ja
kich mu udzielili na pytanie o kryteria
doboru nauczycieli
dziennikarskich
wybitni przedstawiciele amerykańskiej
nauki o masowym komunikowaniu, jak
R. B. Nixon, G. Gerbner, H. L. Nelson,
J. Adams i inni. Jak z tych odpowiedzi
wynika, stopni naukowych bezwzględ
nie wymaga się tylko od osób wykła
dających metodologię badań nad pra
są oraz teorię masowego komunikowa
nia. Wszystkie szkoły natomiast sta
wiają jako warunek praktykę w prasie
lub radiu. Kwestią otwartą pozostaje
tylko długość tej praktyki: w jednych
szkołach za wystarczającą (zwłaszcza
dla osób z doktoratem) uznaje się
praktykę roczną, w innych wymagana
jest praktyka ośmio- a nawet dziesię
cioletnia.
Jeśli chodzi o przyszłą ewolucję
kryteriów, prof. Walsh na podstawie
otrzymanych odpowiedzi stwierdził, że
należy liczyć się ze wzrostem znacze
nia wykształcenia akademickiego przy
doborze wykładowców w szkołach
dziennikarskich i jednocześnie zmniej
szeniem wymagań co do uprzedniej
praktyki w dziennikarstwie. W przy
szłości profesor dziennikarstwa powi
nien spełniać następujące warunki:
1. Co najmniej cztery lata praktyki za
wodowej w prasie, radiu, telewizji
lub reklamie.
2. Stopień naukowy wyższy niż magi
sterium.
3. Akademickie wykształcenie i prak
tyka badawcza w dziedzinach wie
dzy zajmujących się środkami ma
sowego komunikowania, jak psy
chologia, socjologia, historia naj
nowsza, ekonomia, językoznawstwo,
prawo itd.
4. Akademickie i praktyczne przygoto
wanie do badań nad masowym
komunikowaniem obejmujące m. in.
znajomość statystyki, umiejętność
korzystania z komputerów i różnych
urządzeń elektronowych.
Referat J. F e r n a n d e z a „Ten
dencje w nauczaniu dziennikarstwa
w Ameryce Łacińskiej" był w gruncie
rzeczy sprawozdaniem z działalności
Międzynarodowego Ośrodka Dzienni
karskich Studiów Wyższych w Quito
(CIESPAL), powołanego do życia w ro
ku 1960 (prof. J. Fernandez jest jego
dyrektorem generalnym). W ciągu ubie
głych ośmiu lat w nauczaniu dzienni
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karstwa w krajach Ameryki łacińskiej
dokonał się zasadniczy postęp, który
w znacznym stopniu umożliwiła dzia
łalność CIESPAL. Postęp ten wyraża
się przede wszystkim we wzroście licz
by szkół dziennikarskich: w 1960 było
ich 37 w 13. krajach, dziś mamy ich
73 w 17. krajach. Przed ośmiu laty
istniejące szkoły nie miały wyspecja
lizowanych bibliotek, dziś każda szko
ła ma bibliotekę z literaturą prasoznawczą, socjologiczną, psychologicz
ną itp. Zmienił się istotnie charakter
tych szkół: jeżeli przed ośmiu laty
żadna z nich nie miała praw wyższej
uczelni, to dziś prawa takie posiadają
63 szkoły. CIESPAL opracował wzor
cowy program studiów dziennikar
skich, który w siedmiu szkołach został
zaakceptowany całkowicie, a w pozo
stałych przynajmniej częściowo (na
przeszkodzie całkowitej akceptacji sta
nęły bądź trudności materialne, bądź
ograniczenia prawne
obowiązujące
w niektórych państwach). Znaczne za
sługi położył CIESPAL w zakresie do
skonalenia kadr pedagogicznych, co
umożliwiły subwencje otrzymane od
UNESCO i Organizacji Państw Amery
kańskich. W kursach zorganizowanych
przez CIESPAL wzięło udział 273.
uczestników (w tym 13. dyrektorów
szkół) z 22. państw. W 1960 roku rzeczą
całkowicie nieznaną były badania nad
procesem masowego komunikowania.
Dziś takie badania z powodzeniem pro
wadzą szkoły w Quito, Sao Paulo,
Guayaquil, Rosario, Buenos Aires, Bra
silii i Caracas. Powstały też specjalne
ośrodki badawcze niezależne od szkół
i uniwesytetów.
Szkoły
dziennikarstwa,
którymi
opiekuje się CIESPAL, często przyjmu
ją propagowaną przez niego nazwę
szkół informowania.
Kształcenie nauczycieli dziennikar
stwa w Azji i Afryce omówił H. T op u z z Wydziału Informacji UNESCO.
Problem ten podjęty został przez
UNESCO w roku 1956, kiedy to na
zjeździe w Paryżu podjęto decyzję zor
ganizowania specjalnego Międzynaro
dowego Ośrodka Wyższych Studiów
Dziennikarskich w Strasburgu. W la
tach 1957—1962 odbyło się tam sześć
czterotygodniowych sesji, w których
uczestniczyli nauczyciele dziennikar
stwa, dziennikarze oraz przedstawicie
le ministerstw informacji, zresztą nie
tylko z Azji i Afryki, ale także z Eu
ropy i Ameryki. Po roku 1962 zainte
resowanie tymi sesjami wyraźnie zma
lało i Ośrodek nastawił się głównie na
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organizowanie wymiany materiałów
szkoleniowych, przekłady podręczni
ków, opracowanie programu studiów,
wymianę wykładowców itp.
W trakcie dyskusji z ekspertami
i przedstawicielami dydaktyki dzien
nikarskiej z różnych państw afrykań
skich i azjatyckich ustalono, że nau
czyciele dziennikarstwa powinni mieć
stopnie naukowe, praktykę dziennikar
ską oraz osobiste uzdolnienia pedago
giczne. Uznano za rzecz niezbędną
udzielanie stypendiów dziennikarzom,
chcącym nauczać dziennikarstwa, by
mogli odbyć właściwe studia na zagra
nicznych uniwersytetach. Postulowano
też utworzenie regionalnych ośrodków
do badań nad masowym komuniko
waniem. Pierwszy taki ośrodek po
wstał w roku 1965 w Manili przy Uni
wersytecie Filipińskim. W roku 1967
zorganizował on pierwszą konferencję
regionalną, w której wzięli udział
przedstawiciele 9. państw azjatyckich.
Głównym celem tego instytutu jest
pomoc w doskonaleniu metod kształ
cenia dziennikarzy w Azji południowo-wschodniej. W roku 1966 podobny in
stytut został powołany do życia w Bej
rucie przy tamtejszym uniwersytecie.
Działalność tego instytutu obejmuje
państwa arabskie. Należy się spodzie
wać, że w najbliższym czasie trzeci ta
ki instytut regionalny, obejmujący
swym wpływem czarną Afrykę, po
wstanie w Dakarze, gdzie od kilku lat
istnieje prężny Ośrodek Studiów nad
Informacją.
Utworzenie tych instytutów i szkół
dziennikarskich w Azji i Afryce zmie
niło sytuację w tych częściach świata.
Dziś trzeba się zatroszczyć o doskona
lenie kadr pedagogicznych. Nie można
jednak zapominać, że tamtejsze szkoły,
choć mogą korzystać z doświadczeń
krajów rozwiniętych, powinny starać
się wypracować własne metody kształ
cenia dziennikarzy. Dziennikarz w kra
ju rozwijającym się musi bowiem
w stopniu wyższym niż w kraju roz
winiętym troszczyć się o zdobycie czy
telnika, interesować się skutecznością
własnych wypowiedzi i reakcją od
biorców na nie, powinien aktywnie
uczestniczyć w walce z analfabetyz
mem, przyczyniać się do rozwoju swo
jej ojczyzny. A tego wszystkiego nie
nauczy się w europejskich i amerykań
skich szkołach dziennikarskich.
Oprócz omówionych pięciu refera
tów zasadniczych, na porządku dzien
nym sesji znalazło się jeszcze 6 innych
referatów, które wygłosili pracownicy
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naukowi szkół dziennikarskich w Ma
drycie i Barcelonie. Sesję poświęconą
kształceniu nauczycieli dziennikarstwa
podsumował jej inicjator i organizator,
prof. F. Fattorello, przewodniczący
Sekcji Kształcenia Zawodowego AIERI.
Dzień 26 kwietnia wypełniły obrady
Zgromadzenia Ogólnego. Przewodni
czący poszczególnych sekcji składali
sprawozdania z działalności za ubiegłe
lata oraz toczyły się dyskusje nad pro
gramem prac Stowarzyszenia na naj
bliższe dwa lata. Przedstawiony został
projekt międzynarodowej bibliografii
wiedzy o środkach masowego komuni
kowania, opracowany przez krakowski
Ośrodek
Badań
Prasoznawczych.
Przedstawiciel
Ośrodka
zapoznał
uczestników z polską bibliografią prasoznawczą za rok 1966, która miałaby
być wzorem dla analogicznych innych
bibliografii krajowych. Projekt spotkał
się z aprobatą, w następstwie czego
postanowiono powołać do życia Sekcję
Bibliograficzną, której przewodniczącą
została wybrana I. Tetelowska.
Na zakończenie obrad odbyły się
wybory AIERI na najbliższe dwa lata.
Do Biura AIERI weszli: F. Terrou
(Francja) jako przewodniczący hono
rowy, R. B. Nixon (USA) jako były
przewodniczący, J. Bourquin (Szwaj
caria) jako przewodniczący, F. Fatto
rello (Włochy), M. Kafel (Polska), J.
Zasurski (ZSRR), H. Kondo (Japonia)
jako wiceprzewodniczący, V. Kii mes
(Czechosłowacja) jako sekretarz gene
ralny, O. Roegele (NRF) jako zastępca
sekretarza generalnego, С Bellanger
(Francja), J. Marinovic (Jugosławia),
J. Beneyto (Hiszpania) jako członkowie
oraz M. Löffler (NRF), A. Edelstein
(USA), B. Voyenne (Francja), С Minassian (Francja), E. Dusiska (NRD), L.
Boqart (USA), W. Schramm (USA) i I.
Tetelowska (Polska) jako przewodni
czący poszczególnych sekcji.
Po wyborach uzupełniających skład
Komitetu Wykonawczego przedstawia
się tak: A. Kurshid (Pakistan), O. H.
Riegel (USA), J. Fernandez (Ekwador),
A. Benito (Hiszpania), J. Hebarre
(Francja), R. Clausse (Belgia), G. Maletzke (NRF), J. Adams (USA), M. Rooiy (Holandia), D. Jobim (Brazylia),
B. Blin (Francja), J. Mole (Kanada),
P. Lazarsfeld (USA), H. Budzislawski
(NRD), B. Osolnik (Jugosławia), R.
Vehmas (Finlandia), A. Biereżnoj
(ZSRR), V. Topenczarow (Bułgaria) i P.
Gabor (Węgry).
Walery Pisarek
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Międzynarodowa współpraca dokumentalistów
W dniach 20 i 21 czerwca 1968 r.
obradowało w Kamiennym Młynie
(pod Bratysławą) pierwsze posiedzenie
Międzynarodowej Koordynacyjnej Ko
misji Dokumentalistów. Zwołano je
z inicjatywy Instytutu Badania Środ
ków Masowej Komunikacji w Braty
sławie, która to placówka rok temu
była inicjatorem i organizatorem
pierwszej naukowej konferencji, zaj
mującej się teoretycznymi i technicz
nymi problemami tej ogromnie waż
nej dziedziny pracy w zakresie bada
nia środków masowego przekazu in
formacji, (por. Zeszyty
Prasoznawcze
1967 nr 4, s. 110—114).
Poszczególne kraje reprezentowali:
K. M a l e c (Praga — Ustav pro teorii
a dëjiny hromadnych zdëlovacich prostredku), V. D o ê k a l o v â (Bratysła
wa — Institut pre vyskum masovych
komunikacnych
prostriedkov),
R.
R e i n w a l d (Lipsk — Zentralstelle
für Journalistische Dokumentation und
Information), I. T e t e l o w s k a (Kra
kow — Ośrodek Badań Prasoznawczych), M. B u r c z y k (Warszawa —
Zarząd Główny RSW „Prasa").
Komisja Koordynacyjna powstała
z inicjatywy uczestników I Konferen
cji jako ciało organizacyjne, spotyka
jące się tak często, jak tego wymaga
systematyczna opieka nad treścią, me
todą i organizacją wymiany informa
cji. Obecnie ustalono, iż należy powo
łać dodatkowo organizacyjne Centrum,
pracujące w sposób ciągły i zajmują
ce się właściwym obiegiem informa
cji wśród poszczególnych ośrodków
w czasie między zebraniami Komi
sji. Centrum to zlokalizowano w Bra
tysławie, tzn. oddano w ręce Instytutu
Badania Środków Masowej Komuni
kacji.
Spotkanie w Kamiennym Młynie za
jęło się wypracowaniem zasad pracy
Komisji (uchwalono coś na kształt sta
tutu), planu pracy oraz przedyskuto
wało zalecenia pierwszej konferencji,
a także przygotowało wnioski organi
zacyjne na najbliższą przyszłość. Wy
mieniono również informacje o pracy
ośrodków dokumentacyjnych w kra
jach, które się spotkały, a także na
temat powstania i zamierzonej pracy
Sekcji Bibliograficznej AIERI — do
prac której członkowie Komisji pragną
się aktywnie włączyć.

Ustalono więc, iż inspirowana przez
Centrum
Komisja
Koordynacyjna
w pierwszym rzędzie będzie dbała o:
— organizację seminariów, konferen
cji i sympozjonów na temat dokumentalistyki,
—' doskonalenie systemu międzynaro
dowej wymiany informacji,
— wymianę planów pracy między po
szczególnymi ośrodkami dokumen
tacji.
W skład komisji wchodzą kierowni
cy placówek dookumentacyjnych przy
poszczególnych ośrodkach,
zajmują
cych się badaniem środków masowego
przekazu informacji lub też przy uni
wersyteckich wydziałach dziennikar
stwa. Posiedzenia Komisji odbywają
się kolejno w różnych państwach
członkowskich, a organizuje je i pro
wadzi zainteresowany ośrodek doku
mentacji państwa-organizatora. Mate
riały z konferencji będą opracowane
w dwóch językach: rosyjskim i an
gielskim.
Komisja zobowiązała się do podję
cia aktywnej współpracy z Sekcją Bi
bliograficzną AIERI, co jest tym ła
twiejsze, że funkcję przewodniczącej
Sekcji pełni I. Tetelowska — dyrek
tor Ośrodka Badań Prasoznawczych
w Krakowie, instytucji aktywnie pra
cującej w ramach Komisji Koordyna
cyjnej. Podjęto się również propagan
dy pracy rozpoczętej w zakresie mię
dzynarodowej wymiany dokumentacji
z zakresu wiedzy o środkach masowe
go przekazu tak, aby już na następnym
spotkaniu Komisji do grona państw
współpracujących doszli nowi człon
kowie. Ustalono, iż w pierwszym rzę
dzie powinni włączyć się do pracy
przedstawiciele Zw. Radzieckiego jak
też pozostałych ośrodków w Jugosła
wii — gdyż dotychczas podjął współ
pracę mimędzynarodową jedynie In
stytut za Novinarstvo w Belgradzie.
Przyjęto, że w najbliższych latach
Komisja Koordynacyjna zajmie się or
ganizowaniem konferencji bądź sympozjonów w celu ustalenia:
— jednolitych kryteriów opracowania
abstraktu z dziedziny nauki o środ
kach masowego przekazu,
— zasad gromadzenia danych do opra
cowywania biografii
dziennikar
skich,
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— zasad gromadzenia danych o pracy
poszczególnych pism i wydawnictw
prasowych, traktowanych jako in
stytucje,
— wspólnego — o ile to będzie możli
we — systemu klasyfikacji zbiorów
dokumentacyjnych.
Najbliższe zebranie Komisji Koor
dynacyjnej odbędzie się z początkiem
roku 1969 w Polsce i zajmie się ono
przede wszystkim:
• merytorycznym
przygotowaniem
drugiej konferencji dokumentali
stów, zaplanowanej na koniec roku
1969 lub początek 1970. Zapropono
wano, aby konferencja odbyła się
w NRD — ostatecznie jednak decy
zja o miejscu obrad zapadnie na
posiedzeniu komisji;
• oceną przebiegu międzynarodowej
wymiany informacji;

© ustaleniem zasad współpracy z Sek
cją Bibliograficzną AIERI;
• przekazaniem informacji o pracy
poszczególnych ośrodków dokumen
tacji.
Plany pracy są ambitne i co naj
ważniejsze — bardzo agresywne. A bez
tych zalet nie ma mowy o dobrych wy
nikach, które w tej dziedzinie pracy
naukowej nie zależą już od warsztatu
jednego czy nawet wielu naukowców,
ale właśnie od organizacji międzynaro
dowej współpracy. W dobie bowiem
współczesnego rozwoju produkcji nau
kowej, kiedy jednemu człowiekowi nie
starczy życia na zapoznanie się z do
robkiem myśli badawczej danej dzie
dziny wiedzy, jedynie dokumentalistyka i jej dobra organizacja międzynaro
dowa zapewnia orientację w dziedzi
nie, w której się pracuje.
Irena

Tetelowska

O dobre obyczaje w edytorstwie czasopism
29 V1968 odbyła się w Instytucie
Bibliograficznym Biblioteki Narodowej
w Warszawie konferencja z udziałem
przedstawicieli wydawnictw czasopism
oraz innych zainteresowanych instytu
cji, poświęcona omówieniu przestrze
gania norm bibliograficznych w pracy
redakcji czasopism naukowych i wy
dawnictw zbiorowych. Podstawę dy
skusji stanowiło powielone i wcześniej
rozesłane opracowanie Stefanii S k w i r o w s к i e j na ten temat.
Na wstępie S. Skwirowska stwier
dza, że powojenny rozkwit badań na
ukowych w Polsce pociągnął za sobą
szczególny rozwój wydawnictw ciąg
łych. Brak ścisłych ustaleń terminolo
gicznych nie pozwala ostro rozgrani
czyć pewnych typów wydawnictw pe
riodycznych (np. wydawanych nieregu
larnie, rozpowszechnianych w pewnych
zamkniętych kręgach itd.) od nie za
liczanych do czasopism wydawnictw
zbiorowych; łącznie zarejestrowano
w 1965 r. 2 905 tytułów, a jak w dysku
sji dorzucił przedstawiciel Głównego
Urzędu Kontroli Prasy — w 1967 roku
mieliśmy w Polsce ok. 3,5 tys. czaso
pism i wydawnictw zbiorowych. Ilo
ściowo daleko nam wprawdzie do wie
lu innych krajów (we Francji np. było

w 1965 r. ok. 15 tys. wydawnictw ciąg
łych), niemniej sprawą istotną i pilną
jest uporządkowanie kompozycji wy
dawniczej czasopism w oparciu o obo
wiązujące polskie normy. Ma to szcze
gólne znaczenie teraz, gdy coraz sil
niejszy i powszechniejszy nacisk kła
dzie się na zbieranie informacji nauko
wych. Ich precyzyjne i szybkie uzyska
nie w poważnej mierze zależy od tech
niki edytorskiej czasopism, opracowa
nia ich indeksów, poziomu źródeł bi
bliograficznych itp. czynników.
Tymczasem wiele czasopism nie
przestrzega najbardziej podstawowych
wymogów, określonych polskimi nor
mami bibliograficznymi. Tak np.
w tytulaturze wiele redakcji unika
podania częstotliwości czasopism, mi
mo określonego rytmu wydawania; od
biorca nie dowiaduje się więc z okład
ki lub karty tytułowej o częstotliwo
ści czasopisma, lecz musi ją ustalać
na podstawie całego rocznika.
Większość wydawnictw unika za
mieszczania na okładce oznaczenia wy
dawniczego czasopisma, zawierającego:
skrócony tytuł (wg normy skrótów ty
tułów czasopism), numer tomu, numer
zeszytu, objętość, miejsce i datę wyda
nia. W dyskusji podniesiono jednak
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istotny mankament normy, zalecającej
zamieszczanie tego opisu na okładce —
mianowicie gdy chodzi o okładki opra
cowane graficznie, przy których nanie
sienie dodatkowego elementu mogłoby
zaburzyć skomponowany przez projek
tanta układ. Przedstawiciel jednego
z największych wydawnictw czasopism
naukowych, PWN, zarazem wydawnic
twa bardzo zainteresowanego tym pro
blemem, postulował zmianę normy
w sensie drukowania oznaczenia wy
dawniczego czasopisma n i e na okład
ce. Poparł go przedstawiciel Ośrodka
Badań Prasoznawczych,
wskazując
m. in. na ochronę praw autorskich
projektodawcy
okładki,
formalnie
uniemożliwiającą wprowadzenie zmian
kompozycyjnych.
Oprócz wymogów odnoszących się
do tytulatury, karty tytułowej i przedtytułowej, S. Skwirowska wskazała
w swym opracowaniu przykłady uste
rek występujących w metryce, spisie
rzeczy
(zwłaszcza
jego
układzie
i umiejscowieniu), wkładkach biblio
graficznych i dodatkach. Druga część
opracowania dotyczyła kompozycji ar
tykułu w czasopiśmie. Także w tym
zakresie S. Skwirowska przytoczyła
liczne błędy w podawaniu nazwy auto
ra i tytułu, częsty brak informacji
o pochodzeniu tekstu (przy tłumacze
niach, przedrukach i skrótach), niedo
statki streszczeń artykułów wadliwe
ilustracje i tablice.
Poza licznymi czasopismami, w któ
rych występują wskazane błędy edy
torskie, S. Skwirowska wymieniła
w zakończeniu starannie i zgodnie
z wymaganiami norm bibliograficz
nych wydawane pisma, jak Gospodar
ka Planowa, Rozprawy
Elektrotech
niczne, Studia Socjologiczne czy Studia
Źródłoznawcze.
W dyskusji siłą rzeczy uwzględnio
no tylko niektóre z licznych podniesio
nych przez S. Skwirowska problemów.
Chyba najistotniejszy poruszył przed
stawiciel Głównego Urzędu Kontroli
Prasy, wskazując, że ścisłe określenie
i prawne uregulowanie zakresu czaso
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piśmiennictwa jest zagadnieniem cen
tralnym. Wniosek w sprawie zorgani
zowania specjalnej narady w tej spra
wie został poparty przez przedstawi
cieli Wydawnictwa Czasopism Tech
nicznych NOT oraz OBP.
Niemniej ważną sprawą jest egze
kwowanie obowiązujących norm. Pol
ski Komitet Normalizacyjny, przystę
pujący zresztą w 1969 r. i latach
następnych do nowelizacji norm, nie
jest w stanie prowadzić kontroli ich
przestrzegania. Ministerstwo Kultury
prowadzi kontrolę norm, ale tylko wo
bec wydawnictw książkowych. Tak
więc respektowanie norm w wydaw
nictwach czasopism zależy od ich do
brej woli. W związku z tym przedsta
wiciel OBP sugerował, by Główny
Urząd Kontroli Prasy, udzielając ze
zwoleń na edycje nowych czasopism,
wskazywał na obowiązek przestrzega
nia norm bibliograficznych.
Inne wystąpienia dyskusyjne doty
czyły zagadnień szczegółowych. Np.
przedstawiciel PWN słusznie postulo
wał zmianę jednej z norm w kierunku
usankcjonowania druku
warunków
prenumeraty na tylnej okładce, gdzie
najczęściej
są one
zamieszczane;
przedstawiciel Wyd. Czasopism NOT
wypowiedział się na temat nazw cza
sopism, mających w tytule określoną
częstotliwość (np. Rocznik), która tym
czasem uległa zmianie — natomiast
tytuł pozostał ze względów tradycyj
nych ten sam.
Na zakończenie obrad S. Skwirow
ska przyznała, że normalizujący spra
wy czasopiśmiennictwa akt prawny
jest na pewno potrzebny, ale do jego
opracowania wiedzie długa droga.
Dlatego właśnie Instytut Bibliograficz
ny wystąpił z bezpośrednimi sugestia
mi do wydawców. Jednocześnie Insty
tut wyraził chęć ściślejszej współpracy
z Ośrodkiem Badań Prasoznawczych
w zakresie analizy kompozycji wydaw
niczej czasopism oraz ich terminologii.
Czesław Biel

INFORMACJE

Z KRAJU

ROZPOWSZECHNIENIE ŚRODKÓW
MASOWEJ INFORMACJI
AUSTRALIA. Jak w y n i k a z informacji A u 
dit Bureau of Circulation, w 1967 roku p o 
ważnie wzrosły nakłady w i e l u gazet (w na
wiasach — niektóre nakłady 1966):
Największy z wydawanych w Sydney
dzienników — Sun Herald, osiągnął 741 tys.
(691 tys.). Z innych w y d a w a n y c h w t y m
mieście gazet, Daily Telegraph
powiększy
ła nakład do 340 tys. (327 tys.), Sydney
He
rald miała 289 tys., a popołudniówka Daily
Mirror 362 tys. (285 tys.). Podobny przyrost
wykazała The Sun — 345 tys. (277 tys.). Tak
że gazety w Melbourne p o w i ę k s z y ł y nakła
dy; Sun News Pictorial do 629 tys. (607 tys.),
The Herald do 501 tys., a The Age do
185 tys. (179 tys.). (Der Journalist
1968 nr 5
s. 20) pd
FRANCJA. Georges B o u v e r e t przedstawił
(26 lutego 1968) akademii nauk politycznych
problemy prasy francuskiej, a zwłaszcza
paryskiej. Mówił m. in. o niedostatecznej
ilości papieru, o nakładach i n w e s t y c y j n y c h
na modernizację drukarń i o podatkach.
W 1966 r. w Paryżu w y d a w a n o 2 750 000 000
egzemplarzy gazet, które w a ż y ł y 400 tys.
ton. 1500 t y t u ł ó w rozmaitych dzienników
i czasopism transportowano samolotem, k o 
leją, autami itp. do 50 000 p u n k t ó w sprze
daży znajdujących się w e Francji i na ca
ł y m świecie (l'Echo de la Presse 1968 nr 620
s. 9) /c/c
FRANCJA. W przeciwieństwie do w i e l u
czasopism i magazynów, informacyjny ma
gazyn L'Express w y k a z u j e poważny wzrost
nakładu. Pod koniec I półrocza 1967 osiąg
nął 353 tys. egz., co w p o r ó w n a n i u z o k r e 
s e m sprzed roku oznacza przyrost 8°/o.
Z k o ń c e m III k w a r t a ł u n a k ł a d osiągnął
415 tys. s p r z e d a w a n y c h e g z e m p l a r z y . (ZV +
+ ZV 1968 n r 16 s. 652) p d
L ü K S E M E ü R G . 29 l u t e g o 1968 o d b y ł o się
otwarcie nowych pomieszczeń radia i tele
wizji L u k s e m b u r g w E r u k s e l i . N o w e urzą
dzenia w 7 - p i ę t r o w y m b u d y n k u p r z y ul.
Lloyd G c o r g c ' a p r z e z n a c z o n e są do n a d a 
wania programów w języku francuskim
i h o l e n d e r s k i m (l'Echo de la Presse 1968
n r 622 s. 13) /c/c
NEF. Globalny nakład prasy codziennej
w y n o s i ł z k o ń c e m 1967 20 256 t y s . e g z e m 
p l a r z y . Z e s t a w i e n i e sporządziła m o n a c h i j 
ska Carl G a b l e r W e r b e g e s e l l s c h a f t . (ZV 4+ ZV 1968 nr 16. 662) p d
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NRF. Jak wykazała statystyka IVW za IV
kwartał 1967, po raz pierwszy od 1962 ostat
ni kwartał roku wykazał globalne niższe
rozprowadzenie
prasy
w
porównaniu
z i d e n t y c z n y m okresem roku poprzedza
jącego: w IV kwartale ub. roku rozpro
wadzono w sprzedaży i prenumeracie 122
tys. egzemplarzy dzienników i czasopism
m n i e j , niż w ostatnim kwartale 1966. (ZV +
+ ZV 1968 nr 16 s. 550) pd
NRF. Równolegle do wzrostu nakładów
czasopism, wzrastają zwroty egzemplarzy
niesprzedanych. Statystyka IVW wykazała
za rok I960 (ostatni kwartał) przy 60 min.
egz. nakładów — 6,5 min. zwrotów; za
ostatni kwartał ub. roku przy 82 min.
egzemplarzy — 11,3 min niesprzedanych
egzemplarzy
czasopism.
(ZV + ZV
1968
nr 16 s. 556) pd
NRF. W 1967 prasa prawicowo-ekstremistyczna osiągnęła nakład t y g o d n i o w y w ilo
ści 289 tys. egzemplarzy. W 1960 roku ty
g o d n i o w y nakład tych pism liczył tylko
147 tys. egz. (ZV + ZV 1968 nr 16 s. 635) pd
SZWAJCARIA. Z dniem 1 października 1968
Szwajcarzy będą mieli własną telewizję
kolorową, której program początkowo w y 
niesie 6 godzin t y g o d n i o w o . Wypełnią go
szwajcarskie i zagraniczne filmy koloro
w e . (International
Herald Tribune
z 18 V
1968) гор
USA. Oto kilka danych z rocznika staty
stycznego za rok 1967, o p u b l i k o w a n e g o
przez amerykansko-kanadyjski Newsprint
Information C o m m i t t e e :
Do n a j w i ę k s z y c h pod w z g l ę d e m ś r e d 
niego n a k ł a d u j e d n o r a z o w e g o d z i e n n i k ó w
a m e r y k a ń s k i c h n a l e ż ą : New York.
News
(2,1 m i n egz.), Wall Street Journal
(1 m i n
egz.), Los Angeles
Times
(0,9 m i n egz.),
New York Times (0,8 m i n egz.) i Chicago
Tribune (0,8 m i n egz.). Ogółem w USA u k a 
zuje się około 1740 d z i e n n i k ó w , z czego
t y l k o 10 osiąga n a k ł a d p o w y ż e j 500 000 egz.
N a k ł a d p o n i ż e j 50 000 m a 1 489 d z i e n n i k ó w .
Jednorazowy nakład wszystkich dzienni
k ó w w USA wynosi przeszło 61 m i n egz.
(Newspaper
and
Newsprint
Facts
at
a g l a n c e 1967—68) гир
USA. J e d n o r a z o w y n a k ł a d Playboya
prze
k r o c z y ł w s t y c z n i u 1968 po raz p i e r w s z y
liczbę 5 m i l i o n ó w e g z e m p l a r z y . P o z a g r a 
n i c a m i S t a n ó w Z j e d n o c z o n y c h największą
poczytnością cieszy się t e n miesięcznik
w W i e l k i e j ' B r y t a n i i , gdzie m a przeszło
100 000 p r e n u m e r a t o r ó w . Blisko ć w i e r ć m i 
liona e g z e m p l a r z y rozchodzi się co miesiąc
we F r a n c j i , N i e m c z e c h Z a c h o d n i c h , Szwe
cji i S z w a j c a r i i . J e d n o c z e ś n i e , choć po kil-
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kanaście egzemplarzy, dociera regularnie
do niemal wszystkich państw czarnej Afry
ki. (Playboy 1968 nr 5) wp

bach, restauracjach itp. miejscach publicz
nych, by udostępnić telewizję większej
liczbie odbiorców. (Neue Deutsche Presse
1968 nr 5 s. 35) pd

WIELKA BRYTANIA. BBC wyświetla ty
godniowo 25 godz. kolorowego programu
telewizyjnego, tzn. 80% ogólnego czasu emi
sji. Wyświetlanie wizji kolorowej rozpoczę
ło BBC 2 grudnia 1967. (Neue Deutsche
Presse 1968 nr 5 s. 39) pd

USA. Przeszło 86% rodzin amerykańskich
czyta przynajmniej jeden dziennik. Zacho
dzą jednak znaczne różnice między wielki
mi miastami (91%), a wsią (72%). Jeszcze
większe różnice występują między rodzina
mi o rocznym dochodzie ponad 10 tysięcy
dolarów (95% czyta przynajmniej jeden
dziennik), a rodzinami o rocznym docho
dzie poniżej trzech tysięcy dolarów (70%
czyta przynajmniej jeden dziennik). Każdy
egzemplarz dziennika jest czytany średnio
przez dwie osoby. Większość czytelników
czyta gazetę dokładnie, strona po stronie.
(Newspaper and Newsprint Facts at a glan
ce 1967—1968) wp

WIELKA BRYTANIA. Jak wynika z da
nych ogłoszonych przez biuro kontroli na
kładów ABC, w ubiegłym roku wśród
dzienników ogólnokrajowych zaznaczył się
spadek nakładów Daily Express oraz popołudniówek londyńskich. Oto porównanie
drugich półroczy 1966 i 1697 (w tys. egz.):
Sunday
Express
Daily
Express
Evening
News
Evening
Standard
The
Guardian
Financial
Times

4 195
4 003
1 209
659
280
148
1968 n r 19 s . 778) pd
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4 268
3 948
1 182
653
281
148

USA. Niemal połowa (46%) czytelników ga
zet lokalnych w USA poświęca ich lektu
rze od 15 do 30 minut dziennie — stwier
dzają autorzy badań przeprowadzonych na
reprezentatywnej próbie prenumeratorów
dzienników, wydawanych przez koncern
Copleya w Kolifornii i Illinois. 32% czytel
ników spędza nad gazetami lokalnymi od
30 do 60 minut dziennie. Gazety te czytane
są częściej wieczorem, niż w jakiejkolwiek
innej porze dnia. (Editor and Publisher
z 16 III 1968) wp

V + ZV
(ZV
ZSRR. W Związku Radzieckim ukazuje się
obecnie około 8 tys. gazet, wydawanych
w 58 językach narodów i grup narodowo
ściowych, zamieszkujących ZSRR. Jedno
razowy ich nakład wynosi 68 min., a czaso
pism i periodyków — 130,5 min. egzempla
rzy. Spośród dzienników największe na
kłady mają: Pionierskaja Prawda — 9 150
tys. egz., Izwiestia — 7,7 min. egz., Praw
da — 7,5 min. egz., Komsomolskaja
Praw
da — 6,7 min. egz. Sielskaja Żizń — 6,4 min.
egz., Trud — 3 min. egz., Sowietskaja Rossija — 2,6 min. egzemplarzy. Wśród czaso
pism i periodyków największy nakład
osiągnęła Rabotnica — 10 min egz., Zdorowie — 8 min. egz. i Krestianka — 5,4 min.
egzemplarzy.
Liczbę wszelkiego rodzaju urządzeń od
bioru radiowego szacuje się na 80 min.,
a telewizorów — na 25 min. Radio radziec
kie nadaje audycje w 66. językach naro
dów i narodowości ZSRR oraz na zagranicę
w 50. językach. Telewizja posiada obecnie
126 studiów, 720 stacji retransmisyjnych
oraz 23 stacje systemu „Orbita". W końcu
kwietnia br. moskiewskie studio telewizyj
ne uzyskało bezpośrednią łączność z 51.
ośrodkami tv na terenie ZSRR, zaś od
grudnia ub. r. centralne studio moskiew
skie nadaje stale programy telewizyjne
w kolorach. Niedługo własne programy ko
lorowe nadawać będzie studio kijowskie.
(Trybuna Ludu 1968 nr 123 s. 4) sg

ZSRR. W marcu 1966 na zlecenie Izwiestia
rozpoczęli socjologowie Sybirskiego Od
działu Akademii Nauk badania nad czytel
nictwem. Prowadzono je wśród ok. stu
kategorii zawodowych (przewidując otrzy
manie z każdej 150—200 kwestionariuszy).
Oprócz
wywiadów,
przeprowadzonych
przez ankieterów w miejscach pracy i mie
szkaniach (ponad 8 tys. wywiadów), roze
słano z redakcji przez pocztę 150 tys. kwe
stionariuszy. W jednym rejonie ankietę
pocztową otrzymali wszyscy prenumerato
rzy.
Ogółem uzyskano 26 tys. wypełnionych
kwestionariuszy (jako reprezentację sie
dmiu milionów prenumeratorów). Blisko 2/s
respondentów ukończyło co najmniej szko
łę średnią. Ok. 25—30% stanowią czytelnicy
zatrudnieni w przemyśle (inżynierowie
i technicy 15%, robotnicy 10%), zatrudnieni
w rolnictwie stanowią tylko 5%.
Najpoczytniejsze
(wymieniane
przez
64—75% respondentów) są artykuły doty
czące moralności, materiały sensacyjne,
przeglądy międzynarodowe, publikacje na
tematy rodzinne, felietony. Artykuły na
tematy gospodarcze wymieniło 23%, publi
kacje propagandowe 18%. Minimalna ilość
czytelników czytuje gazetę ,,od deski do
deski".
Dla wielu czytelników jest Izwiestia
jednym z kilku prasowych źródeł informa
cji: 22% czytuje 2 gazety, 26% — 3, 19% — 4, '
8% — 5 itd. (Zurnalist 1968 nr 2) pd

ZSRR. W zachodniosybirskim mieście Tiumen są od początku br. odbierane barwne
programy telewizyjne z odległej o ponad
2100 km Moskwy. Przekaz odbywa się
za pośrednictwem satelity Mołnia 1. (Neue
Deutsche Presse 1968 nr 5 s. 39) pd

ODBIORCY
NRD. w lutym 1968 został zarejestrowany
4-milionowy telewizor. Tym samym ponad
60% gospodarstw domowych posiada od
biorniki telewizyjne. (Neue Deutsche Presse
1968 nr 4 s. 13) pd
SUDAN. Przy 30 tys. zarejestrowanych te
lewizorów, szacuje się, że programy przy
każdym odbiorniku ogląda ok. 20 telewi
dzów. Zasięg telewizji wynosi 65 km od
Chartumu. Dzienny program liczy 5 godzin.
Obecnie instaluje się odbiorniki w klu
10 — Zeszyty Prasoznawcze

RUCH WYDAWNICZY
FRANCJA. Wydawcy Le Monde zamierza
ją podjąć jeszcze w roku bieżącym publikację tygodnika w języku angielskim. Ty'godnik będzie zawierał przekłady najważ
niejszych artykułów ogłoszonych w ciągu
tygodnia na łamach macierzystego dzien
nika. Projektowane pismo byłoby kolpor
towane w USA, Wielkiej Brytanii, w kra
jach skandynawskich, Japonii oraz wszę
dzie tam, gdzie angielskiego używa się jako
drugiego języka (obok narodowego). Jak
p
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wiadomo, Le Monde wydaje już podobny
tygodnik w języku francuskim, kolporto
wany tylko poza granicami Francji. (Inter
national Herald Tribune z 6 III 1968) top
NRF. Podczas kampanii wyborczej do
Landtagu Badenii-Wirtembergii, które jak
wiadomo przyniosły duży sukces neohitlerowskiej partii NPD, wydawca i redaktor
naczelny osławionej odwetowej Deutsche
National-Zeitung
und
Soldaten-Zeitung
dr Frey rozpowszechniał specjalną edycję
swej gazety, oddziałując w ten sposób na
wyborców. Dr Frey chce wystąpić w wy
borach do Bundestagu w 1969 jako kandy
dat NPD. W kampanii do parlamentu fe
deralnego chce on wydrukować wydanie
specjalne swego pisma w nakładzie 20 mi
lionów egzemplarzy, które ma być dostar
czone wszystkim gospodarstwom domo
wym. (ZV + ZV 1968 nr 16 s. 630) pd
RUMUNIA. W związku z reorganizacją ad
ministracji terytorialnej kraju (w miejsce
16 rejonów utworzono 39 okręgów), istnieje
od lutego 1968 w każdym okręgu jedna ga
zeta codzienna. Oprócz tego ukazuje się
15 tygodników, które w okresie roku mają
być przekształcone w dzienniki. Z łącznej
liczby 54 gazet codziennych i tygodników,
14 ukazuje się w językach mniejszości na
rodowych. (Neue Deutsche Presse 1968 nr 5
s. 39) pd
WĘGRY. Prasa węgierska wzbogaciła się
o nowe pismo codzienne Magyar Hirlap
(Gazeta Węgierska), którego cel i charak
ter określa najlepiej podtytuł: dziennik
polityczny. Pismo, jakkolwiek nie nadano
mu oficjalnie takiego określenia, uważane
jest przez opinię publiczną za półoficjalny
organ rządu WRL (dowiadujemy się o tym
z zamieszczonego w Magyar Sajtó artyku
łu Zoltana Lökösa). Naczelny redaktor no
wego dziennika (którego pierwszy numer
ukazał się 16 maja), poseł do parlamentu
węgierskiego Istvân Darvasi ujął tę rolę
w słowach: „...pismo służy polityce rządu
Węgierskiej Republiki Ludowej..."
Magyar Hirlap ukazuje się 7 razy w ty
godniu, w dni powszednie w objętości 12
stron, w niedziele na 16 stronach. Pierw
szą kolumnę rozpoczyna zawsze 1-szpaltowy redakcyjny artykuł wstępny. Resztę
zajmują wiadomości. Polityce zagranicznej
poświęcono kolumny drugą i trzecią,
a w niedzielę również czwartą. Dwie ko
lumny przeznaczono na politykę krajową;
stałe miejsce dano codziennym artykułom
publicystycznym, sprawom kulturalnym,
gospodarczym, ogłoszeniom, sportowi itp.
Położono też nacisk na sprawy łączności
z czytelnikami; publikowane są ich opinie
na łamach gazety.
Obok tego nowego pisma warto wspo
mnieć o zmianie tytułu dotychczasowego
Szovjet Hiradó, który od marca br. uka
zuje się pn. Fâklya (Pochodnia) w objęto
ści 34 — zamiast dotychczasowych 24 ko
lumn, w tym 10 zadrukowanych kolorowym
wklęsłodrukiem. (Magyar Sajtó 1968 nr 4
i nr 5) dj
WIELKA BRYTANIA. Po raz 117 ukazał
się rocznik prasy brytyjskiej — „Newspa-*
per Press Directory 1968". Według zawar
tych w nim danych, liczba tygodników
zmniejszyła się z 1266 na 1245, a z dzienni
ków ubyły 2 i jest ich 142. Poza tym wy
kazano 1979 czasopism różnej treści i 2113
pism fachowych. (ZV + ZV 1968 nr 19
s. 778) pd

WŁOCHY. Towarzystwo wydawnicze Domus w Mediolanie wydało nowy, wielki
magazyn kobiecy Domina. Jest to mie
sięcznik o nakładzie 200 000 egzemplarzy,
kierowany przez Tarquinio Maiorino. Pe
riodyk ma 100 stron formatu 370 X 270 mm
i porusza rozmaite problemy polityczne
i kulturalne. Cena numeru — 300 lirów;
abonament roczny we Włoszech — 3000 li
rów, a za granicą — 6000 lirów. Biura
miesięcznika Domina mieszczą się w Rzy
mie. (L'Echo de la Presse 1968 nr 622
s. 12) kk

AGENCJE
CSRS. Z początkiem 1968 podjęła w Braty
sławie działalność nowa agencja, Tatra-Press. Dostarcza ona informacji kultural
nych i turystycznych oraz reportaży ze
Słowacji. (ZV + ZV 1968 nr 16 s. 655) pd
PAKISTAN. Nowa agencja informacyjna
PPI (Pakistan Press International) przystą
piła do rozpowszechniania wiadomości
w stu krajach. Współpracownicy agencji
kształcili się w międzynarodowej szkole
dziennikarskiej CTK w Pradze. Przewiduje
się kształcenie
dalszych
dziennikarzy
w krajach socjalistycznych. (Neue Deut
sche Presse 1968 nr 4 s. 34) pd

EKONOMIKA
BELGIA. W marcu br. brukselskie wydaw
nictwo Société Anonyme Rössel and Cie.)
dzienniki Le Soir, La Meuse, La Lanterne
oraz czasopismo Le Soir Illustré) kupiło
większość akcji wydawnictwa Société Ano
nyme de Presse et d'Editions w Namur,
przejmując 3 dzienniki o nakładzie 60 tys.
egz. Przy globalnym nakładzie prasy bel
gijskiej — 2,45 min egz., wydawnictwo
brukselskie kontroluje pół miliona — czyli
20% prasy krajowej. O rozmiarach koncen
tracji świadczy także to, że na 26 gazet
w jęz. francuskim — 20 ukazuje się w za
ledwie pięciu wydawnictwach, a 11 z czter
nastu wydawanych w jęz. flamandzkim
drukują 4 wydawnictwa. (Der Journalist
1968 nr 4 s. 13) pd
FRANCJA. W marcu br. wprowadzono
zmiany do statutu spółki z ogr. odp., wy
dającej Le Monde. Oprócz dwóch dotych
czasowych kierowników (dyr. Beuve-Méry
i Andre Catrice), pismo będzie kierowane
przez dwóch nowych: red. naczelnego Fauveta i dyr. administracyjnego Sauvageota.
Kapitał zakładowy zwiększono do 200
tys. franków, podzielonych na tysiąc akcji.
Dzielą się one następująco: 400 posiadają
założyciele spółki, 400 redaktorzy gazety,
50 pracownicy na kierowniczych stanowi
skach, 40 pozostali pracownicy, 70 red.
nacz. Fauvet, 40 dyr. adm. Sauvageot.
(ZV + ZV 1968 nr 16 s. 650) pd
WIELKA BRYTANIA. W I kwartale 1968
Daily Mirror, Daily Telegraph, Daily Mail
oraz Daily Sketch podniosły cenę z czte
rech na pięć pensów. (ZV + ZV 1968 nr 16
s. 653) pd
WIELKA BRYTANIA. W ciągu zaledwie
półrocza udało się nowemu właścicielowi
Timesa — lordowi Thomsonowi zwiększyć
nakład dziennika z 280 do 350 tys. egzem
plarzy. Mimo tego, poniesione koszty
z pewnością wielokrotnie przewyższają do
datkowe wpływy; oprócz znacznego po-
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większenia zespołu redakcyjnego, wielkie
sumy musiała pochłonąć szeroka kampania
reklamowa na rzecz Timesa. (ZV + ZV 1968
nr 19 s. 778) pd

REKLAMA
AUSTRIA. Wydatki reklamowe, wynoszące
w 1966 865 min szylingów, osiągnęły w 1967
prawie granicę miliarda. Z tego aż 34°/o
przypada na reklamę telewizyjną, 33<Vo na
dzienniki, 13°/o na czasopisma ogólnokrajo
we, 4°/o na czasopisma regionalne, 11% na
radioreklamę.
(ZV + ZV
1968 nr
14
s. 496) pd
HOLANDIA. Wprowadzenie reklamy tele
wizyjnej wywarło wpływ na ogłoszenia
prasowe:
ilość
stron
ogłoszeniowych
w 1967 zmniejszyła się o 7°/«. Mniejsze
dzienniki napotykają w związku z tym na
trudności finansowe. (Neue Werbung 1968
nr 3 s. 2) pd
NRF. Wydatki reklamowe wzrastają z roku
na rok. Podczas gdy w 1962 wynosiły 4208
tys. marek, w 1967 przekroczyły 7410 min.
Z tego na reklamę w prasie, radiu i tele
wizji przypadło 4601 min marek (gazety
2191 min, czasopisma 1718 min, radio 134
tys., tv 558 tys.) (ZV + ZV 1968 nr 16
s. 543) pd
SZWAJCARIA. Programy reklamowe nada
wane przez telewizję zostały przedłużone
z 12 do 15 minut, a na wiosnę i w jesieni
do 17 minut. Są one nadawane od godz. 6.30
do 20.30 z wyjątkiem niedziel. Nie wolno
reklamować w telewizji alkoholu, papiero
sów i lekarstw. Zabroniona jest także pro
paganda religijna i polityczna. (L'Echo de
la Presse 1968 nr 619 s. 16) kfc
SZWAJCARIA. Po Paris-Match także cza
sopismo Jours de France wprowadziło
ogłoszenia do egzemplarzy sprzedawanych
w Szwajcarii. Nakład Jours de France
przeznaczony do sprzedaży w Szwajcarii
zwiększył się do 43 000 egzemplarzy (l'Echo
de la Presse 1968 nr 619 s. 15) kk
WIELKA BRYTANIA. Według publikacji
Advertiser's Weekly, ogólne wydatki re
klamowe w 1967 wyniosły 429 min fs, czyli
o 10 min mniej, niż w roku poprzednim.
Jedynie reklama telewizyjna przyniosła
dochody o 6 min wyższe, pozostałe środki
przekazu wykazały zmniejszone wpływy
z reklamy. Ogółem prasa uzyskała 274 min,
tv 115, a radiofonia 2 min fs. (ZV + ZV 1968
nr 16 s. 653) pd

ZAWÓD DZIENNIKARSKI
MIĘDZYNARODOWE. Przedstawiciele na
rodowych organizacji dziennikarskich 16
krajów Europy, Azji, Afryki i Ameryki
Łacińskiej wzięli udział w posiedzeniu
prezydium Międzynarodowej Organizacji
Dziennikarzy w czechosłowackim mieście
Kutna Horâ. Prezydium rozpatrzyło dzia
łalność organizacji za okres od VI Kon
gresu MOD oraz zadania na rok 1968. Ko
lejne plenum Komitetu Wykonawczego
odbędzie się w 1968 w stolicy Mongolii
Ułan-Bator.
Następnie Prezydium przyznało 4 nagro
dy za rok 1967. Otrzymali je: 1) Stowa
rzyszenie Dziennikarzy
Demokratycznej
Republiki Wietnamu za ,.wyjątkowe zasłu
gi jego członków przy wykonywaniu swych
10*
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obowiązków wobec narodu, prowadzącego
wieloletnią bohaterską walkę z agresją
imperialistyczną"; 2) K. Filinis, zastępca
naczelnego
redaktora
greckiej
gazety
Avghi; 3) generalny sekretarz Wszechafrykańskiego Związku Dziennikarzy, Kofi
Batsa z Ghany; 4) Związek Dziennikarzy
ZSRR „za jego cenny wkład w sprawę mię
dzynarodowej solidarności dziennikarzy,
walkę o pokój i wolność narodów". (Zurnalist 1968 nr 1 s. 79) sg
MIĘDZYNARODOWE. Jury 4 międzynaro
dowego konkursu na reportaże aktualne,
przeprowadzonego w Cannes przez ,,Union
Europienne de Radiodiffusion", przyznało
następujące nagrody:
Wielką Nagrodę otrzymała japońska ra
diofonia „Mainichi Broadcasting System"
za audycję pt. Manifestacja
przeciw
przedsiębiorcom, zrealizowaną przez Yoshio
Kamisaka; nagrodę w kategorii reportaży
filmowych wręczono telewizji holender
skiej za program pt. Sukarno, reż. Ed van
Westerloo i Aad van der Heuvel; nagrodę
specjalną przyznało jury radiofonii fran
cuskiej ORTF, podkreślając szczególnie jej
wkład w transmisje z Igrzysk Olimpijskich
w Grenoble. (Neue
Zürcher
Zeitung
z 25 V 1968 s. 55) pd
FRANCJA. Związek narodowy dziennika
rzy (CGT) wydał drukowany biuletyn Le
journal de journalistes. Kieruje nim Jean
Maurice
Hermann
— przewodniczący
związku, który reprezentuje go także
w licznych organizacjach międzynarodo
wych. (l'Echo de la Presse 1968 nr 622) kk
KUBA. Ukazało się nowe czasopismo Sto
warzyszenia Dziennikarzy — miesięcznik
UPEC. W pierwszym numerze, liczącym
48 stron, znajdują się informacje o rozwoju
prasy na Kubie, o pracy kubańskich foto
reporterów, jest dyskusja na temat prze
kazywania informacji w telewizji itd.
Oprócz wiadomości o dziennikarstwie wła
snego kraju, pismo zamierza informować
o prasie zagranicznej, działalności MOD,
zajmować się problematyką
gatunków
dziennikarskich itp. (Neue Deutsche Presse
1968 nr 4 s. 35) pd
SZWAJCARIA.
Towarzystwo
Rozwoju
Prasy Szwajcarskiej wydało pierwszy nu
mer biuletynu informacyjnego, który bę
dzie się systematycznie ukazywał w poło
wie każdego miesiąca. (ZV + ZV 1968 nr 12
s. 438) pd
USA. Newsweek zdobył krajową nagrodę
za rok 1968, przyznawaną corocznie wyróż
niającemu się periodykowi przez Amery
kańskie Stowarzyszenie Wydawców Maga
zynów. Nagroda — jak uzasadnia jury, któ
remu przewodniczył dziekan Wydziału
Dziennikarskiego
Uniwersytetu
Kolum
bia — została przyznana za „rozwijanie
nowej formy komentarza redakcyjnego
i wysiłki przedstawienia amerykańskich
problemów rasowych". Jury miało tu za
pewne na myśli przede wszystkim 23-stronicowy artykuł „Murzyn w Ameryce: co
należy zrobić?", opublikowany w Newsweeku z 20 listopada 1967 r.
Specjalne wyróżnienia otrzymały po
nadto: Esquire, Life i Vogue. (Editor and
Publisher z 16 III 1968) top
WĘGRY. W styczniu 1968 plenum Zarządu
Głównego Stowarzyszenia
Dziennikarzy
Węgierskich rozpatrywało zadania prasy
w związku z nowym systemem gospodar-
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czym wprowadzonym w WRL. Podkreślo
no problem odpowiedzialności i etyki
dziennikarskiej. W związku z tym plenum
podjęło uchwałę sprzeciwiającą się prak
tykowanemu do tej pory przez dziennika
rzy posiadaniu równocześnie drugiego za
jęcia (z wyjątkiem pracy w instytucjach
politycznych i społecznych, innych orga
nizacjach masowych, instytucjach nauko
wych, pismach zakładowych, agencjach
prasowych oraz innych wydawnictwach
prasowych). Uchwałę przedstawiono kie
rownictwom redakcji i dyrekcjom przed
siębiorstw wydawniczych. (Magyar Sajtó
1968 nr 3) dj
WĘGRY. W czasie lutowych obrad partii
komunistycznych i robotniczych w Buda
peszcie, w Domu Prasy Węgierskiej dzia
łało, powołane specjalnie przez Stowarzy
szenie Dziennikarzy Węgierskich, doskona
le wyposażone centrum prasowe, z jego
usług i urządzeń korzystali korespondenci
i wysłannicy 17 agencji informacyjno-publicystycznych, 28 rozgłośni radiowych
i ośrodków telewizyjnych oraz 108 dzien
ników i czasopism.
W tym też czasie rozpoczął swą działal
ność „Budapress Service", którego zada
niem było ułatwianie pracy dziennikarzom
zagranicznym, załatwianie spraw związa
nych z zabezpieczeniem noclegów, prze
jazdów, wymianą pieniędzy itp. Powołany
przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Wę
gierskich „Budapress Service" świadczy
również usługi na zlecenie redakcji wę
gierskich, podejmujących
zagranicznych
dziennikarzy w ramach współpracy międzyredakcyjnej.
Prezydium ZG Stow. Dziennikarzy Wę
gierskich tym większą wagę przykładało
do pracy wspomnianych placówek, że je
den dzień obrad przewidzianego w jesieni
br. międzynarodowego spotkania dzienni
karzy w Balatonszéplak ma być poświęco
ny dyskusji na temat pomocy związków
i stowarzyszeń dziennikarzy dla dzienni
karzy zagranicznych. (Magyar Sajtó 1968
nr 4) dj
WĘGRY. Przy Stowarzyszeniu Dziennika
rzy Węgierskich powstała Sekcja dzienni
karzy karykaturzystów i grafików. Dzia
łalność sekcji zainaugurowała wystawa ka
rykatury połączonej z konkursem. Pierw
szą nagrodę otrzymał Istvân Hegedüs.
(Magyar Sajtó 1968 nr 2) dj
WŁOCHY. Dwustu dziennikarzy włoskich
i zagranicznych zebrało się od 8 do 10 mar
ca 1968 w Mediolanie na międzynarodowym
kongresie na temat wolności prasy, zorga
nizowanym przez radę narodową dzienni
karzy włoskich. (l'Echo de la Presse 1968
nr 622 s. 12) kk
ZSRR. W gmachu Leningradzkiego Domu
Dziennikarza wmurowana została tablica,
poświęcona pamięci poległych w Wielkiej
Wojnie Ojczyźnianej 29 korespondentów
frontowych, współpracowników łeningradzkich gazet i radia. (Zumalist 1968 nr 3
s. 76) sg
ZSRR. Komitet do spraw prasy przy Ra
dzie Ministrów ZSRR łącznie z Zarządem
Głównym Związku Dziennikarzy ZSRR
i CK Związku Zawodowego Pracowników
Kultury urządził konkurs na najlepszą
formę i wykonanie poligraficzne miej
skich i rejonowych gazet. W konkursie
wzięło udział 1812 czasopism i 1800 drukarni
Federacji Rosyjskiej.

Pierwsze nagrody otrzymały następują
ce czasopisma: Leninskoje Znamia i dru
karnia dziełowa Głównego Rosyjskiego
Przemysłu Poligraficznego (okręg moskiew
ski); Ołonieckaja
Prawda i Ołoniecka
Drukarnia Zarządu do spraw prasy przy
Radzie Ministrów Karelskiej ASRR; Udarnyj Front i Imańska Drukarnia nr 9 Za
rządu do Spraw Prasy Przymorskiego Kra
jowego Komitetu Wykonawczego. (Zurnalist 1968 nr 3 s. 77) sg
ZSRR. Moskiewski oddział Związku Dzien
nikarzy ZSRR zorganizował konkurs na
najlepszy reportaż, poświęcony 50-leciu
Władzy Rad. Nagrodę im. M. Kolcowa
otrzymał
korespondent
Komsomoiskoj
Prawdy Wasolij Piesków za cykl reportaży
pt. „Kraj mój rozległy..." (Źurnalist 1968
nr 1 s. 78) sg
ZSRR. Pod hasłem „Teraźniejszość, czło
wiek i radio" Komitet do spraw audycji
radiowych i telewizyjnych przy Radzie Mi
nistrów Związku Radzieckiego i Związek
Dziennikarzy ZSRR postanowił organizo
wać co roku wszechzwiązkowe nauKowo-teoretyczne konferencje. Głównym ich
zadaniem będzie omówienie, na podstawie
naukowej analizy, radzieckich audycji ra
diowych oraz opracowywanie perspekty
wicznych planów audycji, ze szczególnym
uwzględnieniem zróżnicowania ich według
kategorii słuchaczy. Naukowe podsumowa
nie pracy ostatnich lat pomoże uczestnikom
konferencji gruntowniej przedyskutować
zagadnienia wzrastającego znaczenia audy
cji radiowych w społeczeństwie.
Udział w najbliższej konferencji zgłosili
dziennikarze radiowi ze wszystkich repu
blik związkowych oraz szereg uczonych
z kilku uniwersytetów. (Źurnalist 1968 nr 1
s. 63) sg
ZSRR. Jury Wszechzwiązkowej Wystawy
„50 lat Wielkiego Października w artystycz
nej i dokumentalnej fotografii" przyznało
dyplomy pierwszego stopnia: redakcji ga
zety Prawda, Fotokronice TASS, naczelnej
redakcji fotoinformacyjnej APN, redakcji
czasopism Sowietskij Sojuz i Sowietskoje
Foto, fotosekcjom moskiewskiego oddziału
Związku Dziennikarzy ZSRR, Związku
Dziennikarzy Ukrainy, Białorusi, Łotwy,
Leningradzkiego oddziału Związku Dzien
nikarzy i Centralnemu
Państwowemu
Archiwum kino-foto-dokumentów.
Złote medale i nagrody pieniężne w wy
sokości 200 rb otrzymało 20 mistrzów foto
grafiki. (Źurnalist 1968 nr 1 s. 79) sg

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE
FRANCJA. Lucien Lamoureux — dyrektor
Bourbonnais Républicain i były minister
oświaty, został wybrany przewodniczącym
Rady Dyrekcyjnej i administracji Wyższej
Szkoły Dziennikarskiej w Paryżu. Funkcje
te objął on po zmarłym ostatnio Gabrielu
Perreux. (L'Echo de la presse 1968 nr 617
s. 18) kk
NRD. W lutym 1968 Rada Wydziału Dzien
nikarskiego Uniwersytetu im. K. Marksa
w Lipsku przyjęła 3-letni program ba
dawczy. Przewiduje on 4 podstawowe dzie
dziny badań: l. Miejsce i zadania socjali
stycznego dziennikarstwa w życiu społecz
nym, 2. Działalność dziennikarska jako
realizacja funkcji dziennikarstwa socjali
stycznego, 3. Właściwości wytworów dzien
nikarskich w aspekcie oddziaływania na
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publiczność, 4. Aktualne tendecje rozwo
jowe dziennikarstwa zagranicznego i zachodnioniemieckiego. (Neue Deutsche Pres
se 1968 nr 5 s. 20) pd
WĘGRY. W obecnym kursie Międzynaro
dowego Ośrodka Szkolenia Dziennikarzy
w Budapeszcie uczestniczą dziennikarze
z Indii, Sudanu, Cejlonu, Nigerii i Tanzanii.
Jak zawsze, program kursu obejmuje —
obok wykładów — zapoznanie się z waż
niejszymi problemami życia Węgier. Pod
czas objazdu ważniejszych ośrodków kraju
odbywają się spotkania z przedstawiciela
mi władz i społeczeństwa oraz z terenowy
mi zespołami redakcyjnymi. (Magyar Sajtó
1968 nr 4) dj
ZSRR. Z udziałem fakultetów dziennikar
stwa uniwersytetu Moskiewskiego, Leningradzkiego i Uralskiego redakcja Żurnali
sta zorganizowała konkurs dla abiturientów
szkół średnich pn. „Stopień przejściowy".
Konkurs rozgrywać się będzie w dwóch
etapach: w pierwszym — uczestnik powi
nien napisać artykuł na jeden z tematów:
1) nasze miasto (osada, wieś), 2) zebranie
Komsomołu, 3) zawody sportowe, 4) recen
zja (książki, sztuki teatralnej, filmu, audy
cji TV), 5) jak rozumiecie pojęcia: syn
stulecia, dziecko stulecia. Każdy musi
obmyśleć tytuł dla swej pracy i wybrać
formę, w jakiej się wyrazi — a więc czy
to będzie reportaż, esej, felieton, sprawo
zdanie, list do przyjaciela itd. Jury nie
będzie kwestionować przekroczenia granicy
gatunków, lecz nalega na ścisłość w opisy
waniu zjawisk. Maszynopis nie może prze
kraczać 9 stron z podwójną interlinią.
Autorzy najlepszych prac (nie ogranicza
się ich ilości) będą zaproszeni do Moskwy
dla uczestniczenia w drugim (ustnym) eta
pie, na którym zapadną rozstrzygnięcia.
Kto otrzyma „stopień przejściowy", będzie
bez konkursu przyjęty na wydział dzien
nikarstwa. Życząc powodzenia wszystkim
biorącym udział w konkursie, redakcja
Żurnalista żegna ich słowami: „Do widze
nia, przyszli koledzy!". (Zurnalist 1968 nr 1
s. 35) sg

BADANIA I INSTYTUCJE
NAUKOWE
MIĘDZYNARODOWE.
Działający
przy
Uniwersytecie w Strasburgu Międzynaro
dowy Ośrodek Dziennikarski przeprowadził
w maju 1967 kolokwium na temat „Kon
centracja wydawnictw prasowych a wol
ność informacji". (ZV + z v 1968 nr 16
s. 629) pd
AUSTRIA. Ustalono już problemy, związa
ne z przeprowadzeniem reprezentatywnych
badań opinii czytelników, tzw. „Media-Analyse" 1969. wyniki zostaną przedłożone
w połowie przyszłego roku. Analiza obej
mie 10 800 respondentów — o 500 więcej,
niz w roku 1967. Całość badań wykona
instytut dra Fessela. Ich koszt wyniesie
2 miliony szylingów. (ZV + ZV 1968 nr 12
s. 438) pd
CSRS. Przy Akademii Nauk w Pradze po
wołano Instytut Badania Opinii Publicznej.
Ma on badać opinie społeczeństwa o za
gadnieniach wewnętrznych, ideologicznych,
gospodarczych, kulturalnych, socjalnych
i zagranicznych. (Neue Werbung 1968 nr 4
s. 2) pd

NRF. Pierwszą od 1946 r. pracę habilita
cyjną obronił dr Kurt Koszyk, dyrektor
Instytutu Badań nad Prasą w Dortmundzie.
Habilitacja miała jako temat „Niemiecką
politykę prasową podczas I wojny świa
towej". (ZV + ZV 1968 nr 13 s. 455) pd
NRF. Kierownictwo nowego Instytutu Pu
blicystyki i Teorii Komunikowania przy
Uniwersytecie w Salzburgu objął prof, dr
Günther Kieslich. (ZV + ZV 1968 nr 16
s. 647) pd
USA. Wydatki na badania prasoznawcze
w USA znacznie wzrosły w ostatnich 5 la
tach. Według danych Amerykańskiego Sto
warzyszenia Wydawców Dzienników wy
datki na ten cel w roku 1967 były wyższe
o 40%, niż średnie roczne wydatki za ostat
nie pięciolecie i wyniosły przeszło 6 milio
nów dolarów. Badania nad prasą codzienną
kosztowały ogółem w latach 1962—1967
22 i pół miliona dolarów, z czego blisko 11
milionów wydano na badania reklamy, 2,2
min na badania informacji i publicystyki,
1,8 min na badania kolportażu oraz nie
spełna 5 min na badania poligraficzne. Po
wyższe dane dotyczą tylko dzienników
i obejmują wyłącznie wydatki ponoszone
przez wydawców, tym samym nie uwzględ
niają ani wydatków na badania nad czaso
pismami, radiem i telewizją, ani kosztów
badań prowadzonych przez uniwersytety
z własnych funduszy. (Editor and Publisher
z 12 V 1968) гор
WĘGRY. Z inicjatywy prezydium Węgier
skiego
Stowarzyszenia
Dziennikarzy
(MUOSZ), które zwróciło się w tej sprawie
do Instytutu Historii Literatury Węgier
skiej Akademii Nauk, podjęto wstępne pra
ce przy opracowywaniu 3-tomowego dzieła
pt. Magyar sajtótbrtenet (Historia prasy
węgierskiej). Komitet redakcyjny przystą
pił do pracy 8 lutego br. Powołano cztery
zespoły redakcyjne, z których każdy opra
cuje inny okres. Dokonano podziału na
następujące okresy: od powstania prasy na
Węgrzech do r. 1848; lata 1848—1919; 1919—
1945 i od r. 1945 do połowy lat sześćdzie
siątych. Zgodnie z przewidywaniami, hi
storia ta ma się ukazać na półkach księ
garskich w 1973 roku. w 500-lecie narodzin
pierwszej książki węgierskiej Budni Kro
nika (Kronika Budy). (Magyar Sajtó 1968
nr 3) dj

BIOGRAFIA
NRD. Wkrótce po ukończeniu 71 roku ży
cia, zmarł prof, dr Gerhart Eisler, wybitny
działacz rewolucyjny i dziennikarz.
Ur. 20 II 1897 w Lipsku, po I wojnie
światowej został redaktorem niemieckiej
prasy komunistycznej i aktywistą KPD.
Walczył jako emigrant antyhitlerowski
w republikańskiej Hiszpanii. Podczas II
wojny światowej pracował w niemieckiej
prasie emigracyjnej w USA. Po wojnie
został tam w ramach nagonki antykomu
nistycznej skazany na 4 lata więzienia.
Zdołał w 1949 opuścić USA i wrócić do
demokratycznych Niemiec.
Był przewodniczącym Państwowego Ko
mitetu Radiofonii, znanym
publicystą,
aktualnym przewodniczącym OIRT. Na VI
Kongresie MOD w 1966 otrzymał Międzyna
rodową Nagrodę Dziennikarską.
(Neue
Deutsche Presse 1968 nr 5, wkładka) pd
SZWAJCARIA. Pierre Hoffman z partii
liberalnej został ostatnio przewodniczącym
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rady administracyjnej La Gazette de Lau
sanne. Wśród dziennikarzy szwajcarskich
mówi się, że zmiana w składzie rady admi
nistracyjnej, z której odeszły 4 osoby,
przyczyni się do zbliżenia La Gazette de
Lausanne i Journal de Genève, a w przy
szłości do powstania jednego dużego, libe
ralnego dziennika Szwajcarii romańskiej.
(l'Echo de la Presse 1968 nr 620 s. 31) kfc
USA. Wybitny komentator polityczny iVeu.1
York Times — James B. Reston, został od
1 maja br. naczelnym redaktorem tej ga
zety (ma ok. tysiąca współpracowników;
870 tys. dziennego nakładu). Reston, Szkot
z pochodzenia, rozpoczął karierę dzienni
karską jako reporter sportowy. W New
York Times pracuje od 1939. Dwukrotnie
otrzymał nagrodę Pulitzera, po raz pierw
szy w 1945 za sprawozdania z otoczonych
tajemnicą konferencji w Dumbarton Oaks
w sprawie utworzenia ONZ. (Spiegel 1968
nr 20 s. 140) pd
WIELKA BRYTANIA. Po siedemnastu la
tach kierowania koncernem International
Publishing Corporation, został zdymisjono
wany jego generalny dyrektor, Cecil King.
Przyczyną dymisji był ostry atak na pre
miera Wilsona, przeprowadzony przez Kin
ga w maju br. na łamach Daily Mirror.
Koncern IPC wydaje ponad 200 tytułów,
w tym kilka o milionowych nakładach.
Stanowisko nowego generalnego dyrektora
objął dotychczasowy zastępca Kinga, Hugh
Cudlipp. (Die Zeit 1968 nr 23 s. 1, 8) pd
WŁOCHY. Po rezygnacji Alfio Russo, re
daktora Corriere delia Sera, rodzina Crispi — która jest właścicielem tego znanego
dziennika włoskiego, powołała na to stano
wisko Giovanni Spadolini — dyrektora II
Resto del Carlino w Bolonii. Spadolini roz
począł pracę dziennikarską w 1947 w II
Messagero w Rzymie, następnie pracował
w U Mondo, w Gazetta del Popolo w Tu
rynie, Epoca i Corriere delia Sera w Me
diolanie. Jest on też członkiem komitetu
redakcyjnego czasopisma Nuova Antologia,
poświęconego problemom literatury, nauki
i sztuki. (l'Echo de la Presse 1968 nr 618
s. 13, 14) kk

PRAWO PRASOWE
NRF. Utworzona w połowie 1967 „Komisja
do zbadania zagrożenia gospodarczej egzy
stencji przedsiębiorstw prasowych oraz
konsekwencji w odniesieniu do wolności
opinii w Republice Federalnej", zakończy
ła prace. W skład Komisji, powołanej przez
rząd NRF, wchodzili dziennikarze, wydaw
cy (wśród nich Axel Springer, który na
własną prośbę ustąpił 8 września 1957) oraz
przedstawiciele ich stowarzyszeń zawodo
wych.
Komisja nie stwierdziła ,,...by wolność
prasy w Republice Federalnej była już
obecnie ograniczona. Wolność prasy jest
jednak zagrożona dotychczasową tenden
cją rozwojową, która bez podjęcia przeciwdziałań będzie się prawdopodobnie
utrzymywała..." W celu przeciwdziałania
koncentracji, Komisja uważa za niezbędne
ustalić górne granice udziałów rynkowych
poszczególnych wydawców. Uznano, że za
grożenie wolności prasy powstaje przy
skupieniu w jednym wydawnictwie 20%
dzienników lub gazet niedzielnych względ
nie czasopism treści ogólnej, natomiast
przy posiadaniu 40°/n tych wydawnictw na
stępuje ograniczenie wolności prasy. W ra

zie koncentracji obu typów pism w jed
nym wydawnictwie, odsetki są odpowied
nio niższe.
Jak wiadomo, wbrew wyjściowemu
wnioskowi Komisji, jakoby wolność prasy
w NRF nie była jeszcze ograniczona
—
koncern Springera ogarnia ponad 80u/o pra
sy codziennej i niedzielnej oraz poważne
odsetki czasopism różnych typów. (Die
Zeit 1968 nr 22 s. 8; Neue Zürcher Zeitung
z 21 IV 1968 s. 6) pd
NRF. Liczne głosy, domagające się wy
właszczenia monopolistycznego koncernu
prasowego Springera, nie znalazły popar
cia czynników oficjalnych. W debacie par
lamentarnej zarówno przedstawiciele rządu
federalnego, jak wszystkich frakcji Bun
destagu, wypowiedzieli się przeciwko ja
kiejkolwiek formie wywłaszczenia prywat
nej własności prasowo-wydawniczej. (ZV +
+ ZV 1968 nr 20 s. 848) pd

TECHNIKA
MIĘDZYNARODOWE. Obradujący w kwiet
niu w Sztokholmie 15 Zjazd INĆA (Interna
tional Newspaper and Color Association)
miał jako główny temat dyskusji ,,Kry
tyczną analizę przydatności druku wypu
kłego i offsetowego dla produkcji gazety".
(ZV + ZV 1968 nr 20 s. 824) pd
FINLANDIA. Podobnie jak inne kraje
skandynawskie, telewizja fińska zdecydo
wała się przyjąć zachodnioniemiecki sy
stem PAL. By jednak umożliwić w przy
szłości telewidzom odbiór radzieckich pro
gramów nadawanych systemem SECAM,
przystąpiono do produkcji odpowiednich
aparatur przystawkowych. (ZV + ZV 1968
nr 16 s. 658) pd
JAPONIA. Coraz więcej towarzystw tele
wizyjnych nadaje programy kolorowe.
Przoduje NHK, wyświetlając przez 2 ka
nały blisko 30 godzin programów barwnych
na tydzień; NTV wyświetla w kolorze ok.
20 godzin, TBC — 10 godzin, Fuji-TV 7 go
dzin. YTV przygotowuje kolorowy program
20-godzinny, telewizyjny program dla szkół
nadaje tygodniowo 12 godz. w kolorze.
Sensację stanowi zastosowanie koloru
w programach informacyjnych. NHK roz
winęło tzw. system ,,Mono-Color", polega
jący na filmowaniu aktualiów kamerą
16 mm z zastosowaniem filmu białoczarnego, który przy projekcji na ekran uzy
skuje barwy przez specjalny filtr, wypro
dukowany w czołowej firmie elektrotech
nicznej Nippon Columbia Co. Jakość kolo
rowych sprawozdań ma niewiele ustępo
wać filmom, kręconym na taśmie barwnej.
W 1966 r. wyprodukowano w kraju pół
miliona odbiorników dla wizji kolorowej,
wysuwając się na drugie miejsce w świe
cie. Szacuje się, że obecnie w użyciu jest
ok. 200 tys. takich odbiorników (Neue Zür
cher Zeitung z U V 1968 s. 77) pd
NRF. Obecnie pracuje 50 rotacyjnych ma
szyn offsetowych, a według przewidy
wań — drugie tyle ma podjąć produkcję
do 1970 r. Pierwsza rotacyjna maszyna of
fsetowa została zbudowana w Niemczech
w 1907. (ZV + ZV 1968 nr 20 S. 821) pd
USA. Ponad tysiąc offsetowych maszyn ro
tacyjnych czynnych jest w Stanach. Na
podstawie opinii, zasięgniętych u wydaw
ców, ocenia się, że w ostatnich dwóch la
tach 10% z ośmiu tysięcy tygodników i 12
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dzienników przestawiło się na rotacją of
fsetową.
W kwietniu br. przestawiła się na druk
offsetowy
Sacramento
Union
(nakład
90 tys.). największa z 400 drukowanych
tą techniką gazet codziennych USA i Ka
nady. (ZV + ZV 1968 nr 20 s. 821, 839) pd
WIELKA BRYTANIA. International Pu
blishing Corporation (IPC) zamówiła 5 ro
tacyjnych maszyn offsetowych typu Goss-Metro, na których od początku 1971 r.
mają być drukowane Daily Record w Glas
gow (nakład 530 tys.) i Sunday Mail
(767 tys.). Ogólne koszty nowej inwestycji
szacuje się na ok. 6 min fs. (ZV + ZV 1968
nr 20 s. 839) pd
ZSRR. Wyprodukowano nowy typ minia
turowego telewizora o wymiarach 220 X
x 99 X 244 mm i wadze 2,6 kg. Metrowa wy
mienna antena umożliwia odbiór do 50 km
od miejsca projekcji, ostrość obrazu nie
ustępuje normalnym aparatom. Odbiornik
można podłączać do sieci elektrycznej,
a także uruchomić za pomocą specjalnych
akumulatorów lub baterii. Wyposażony jest
w 27 tranzystorów. (Neue Deutsche Presse
1968 nr 5 s. 38) pd

GRAFIKA PRASY
USA. Typografia nie wywiera wprawdzie
tak wielkiego wpływu na poczytność ga
zety jak dobór treści, ale nie jest bez zna
czenia. Zależności między szatą graficzną
a poczytnością dotyczyły badania ekspe
rymentalne C. Knappera i P. Warra. Z ba
dań tych wynika, że poczytności tekstu nie
zwiększa użycie eksponującej czcionki.
Znacznie ważniejszą rolę odgrywa miejsce
na kolumnie. I tak środek kolumny jest
lepszy, niż prawy lub lewy róg górny, nie
mówiąc już o dolnych rogach. Znaczny
wpływ na poczytność wypowiedzi wywiera
również szerokość nagłówka. (Editor and
Publisher z 13 IV 1968) wp

PAPIER
MIĘDZYNARODOWE. Pierwsze
miejsce
w produkcji papieru gazetowego na świe
cie zajmuje Kanada (8 min. ton) przed
USA (2,6 min. ton), Japonią (1,5 min. ton),
Finlandią (1,2 min. ton), ZSRR (1,1 min ton)
i Wielką Brytanią (0,8 min. ton). Ogółem
w roku 1967 wyprodukowano na świecie
19,8 min ton (bez Chin). Pod względem zu
życia papieru gazetowego, na pierwsze
miejsce w świecie wysuwają się Stany
Zjednoczone (9,1 min. ton) przed Japonią
(1,5 min. ton), Wielką Brytanią (1,4 min.
ton), ZSRR (0,9 min ton), Niemcami Za
chodnimi (0,8 min ton) i Kanadą (0,6 min.
ton. (Newspaper and Wewsprint Facts at
a glance 1967—68) wp
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FRANCJA. Koncentracja w przemyśle pa
pierniczym postępuje. Dwie wielkie fa
bryki, wytwarzające wspólnie 58% papieru
gazetowego: Papeteries Darblay oraz Pape
teries de la Chapelle, połączyły się. Ich
roczna produkcja wynosi 450 tys. t., co
stawia nowy koncern na drugim miejscu
w krajach EWG — po zachodnioniemieckiej Feldmühle AG. (ZV + ZV 1968 nr 15
s. 508) pd
KANADA, USA. w porównaniu z rekordo
wym 1966 rokiem, północnoamerykańska
produkcja papieru gazetowego zmniejszy
ła się w 1967 o l,4°/o i wyniosła 10 672 tys. t.
Spadek zaznaczył się jednak tylko w fa
brykach kanadyjskich,
wytwarzających
w Ameryce Północnej ok. 80% papieru ga
zetowego. W USA zużyto w ub. roku 0,8%
papieru gazetowego więcej, niż w 1966. Da
ne te ogłosiło Amerykańskie Stow. Wy
dawców Prasowych ANPA. (ZV + ZV 1968
nr 15 s. 509) pd
USA. Cena papieru gazetowego w roku 1967
osiągnęła rekordową wysokość 140 dolarów
za tonę. Dla porównania: cena tego papie
ru w 1937 wynosiła 43 dolary, w 1947 — 89
dolarów, w 1957 — 133 dolary, w 1966 — 137
dolarów. Mimo tak znacznego wzrostu ce
ny papieru procent jego udziału w ogól
nych kosztach wydawniczych dziennika nie
tylko nie zwiększył się, ale nawet zmniej
szył w przypadku dzienników o większym
nakładzie i waha się obecnie w granicach
18—30%. (Newspaper and Newsprint Facts
at a glance 1967—£8) юр

RÓŻNE
SZWAJCARIA. W marcu br. minęło sto lat
od przejęcia przez spółkę akcyjną — wy
dawnictwa Neue Zürcher Zeitung. Dzien
nik drukowany jest obecnie w nakładzie
91 tys. egzemplarzy, z których prawie
20 tys. ekspediuje się jako specjalne wyda
nie za granicę.
Ogółem zatrudnionych jest 447 osób
(w tym 59 dziennikarzy, 20 osób admini
stracyjnego personelu redakcyjnego, 27
pracowników administracji wydawnictwa,
35 zatrudnionych przy ogłoszeniach, 216
pracowników drukarni i 90 zatrudnionych
przy kolportażu). W 1939 r. pismo zatrud
niało 259 osób; zdecydowanie najwyższy
przyrost wykazał personel dziennikarski
(127%), przed drukarskim (92%), administra
cją redakcyjną i personelem kolportażo
wym po (57%), personelem ogłoszeniowym
(28%) i administracją wydawnictwa (17%).
Wpływy w roku 1967 wyniosły 33 milio
ny franków, na co złożyły się: wpływy re
klamowe 25,5 min., sprzedaż 4,8 min., wpły
wy z drukarni za zlecenia 1,7 min. (ZV +
+.ZV 1968 nr 19 s. 776, 777) pd

РЕЗЮМЕ
Юлиан Б а р т о ш : Навязчивая идеа или дальнозоркость? (Замечания
о потребностях публицистики, посвященной германскому вопросу)
Опираясь на многолетний опыт в области журналистики, автор насто
ящей статьи обсуждает достижения публицистики, посвященной германско
му вопросу, на страницах вроцлавской прессы. Заодно делается много заме
чаний об этой публицистике в целом. Ссылаясь на многочисленные при
меры заинтересованности польской журналистики прежних венов вопро
сами Германии, автор настоящей статьи подчеркивает, что прежние работы
должны послужить стимулом для усовершенствования пределов, уровня
и „глубины" германоведческой проблематики в современной польской
печати. У нас есть германоведы, но нет германоведения. Нет единых кон
цепций, нет соответствующего форума для обсуждения самых злободнев
ных теоретических и практических проблем, нет соответствующей базы,
нет настоящих специалистов по этому вопросу. Нигде в Польше не гото
вятся специалисты по публицистике, посвященной германскому вопросу.
Автор выражает мнение, что если такое положение будет продолжаться
и впредь, то при изменчивой тактике противника, при его массовом насту
плении на нашу идеологию, при его перспективном планировании — это
может иметь весьма неблагоприятные последствия для нашей политики
и нашей публицистики. В статье выдвигаются многочисленные постулаты
относительно научного и политического совершенствования публицистов-специалистов по германскому вопросу, улучшения их тводческой лабо
ратории, материальной базы, предоставления возможности работать непо
средственно на месте, то есть — в ФРГ и ГДР. Самый основной, главный
постулат — это необходимость выработки общих концепций, в нескольких
вариантах — на сегодня, завтра и на послезавтра.
Богдан М и х а л ь с к и й : Предмет и направления правовых исследований,
связанных с прессой и с журналистикой
В статье обсуждается формирование положений, связанных с газет
ным и авторским правом, а также правовых норм, регулирующих вопро
сы радио, кино, телевидения и т. п. Затем рассматриваются взаимосвязь
между этими положениями и теоретическими науками, между прочим
и учением о прессе; направление работ по подготовке кемплексного зако
нодательного акта, относящегося к средствам передачи информации
и связанным с ними творческим процессам; роль теории в подготовке та
кого рода кодификации; место исследований прессы и журналистики
в пределах этих норм — предмет исследований и их основные направления.
Далее обсуждаются следующие вопросы: интеграция наук и анализ роли
и функции прессы, роли и личности журналистов как редакторов и авто
ров журналистских произведений, ответственности и способов деятельно
сти журналиста, его профессиональных привилегий, результатов воздей
ствия. В заключение статьи рассматриваются условия и формы сотрудни
чества между специалистами по разным областям знаний при изучении
правовых вопросов, касающихся прессы и журналистики.
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Средства массовой передачи информации и позна

Исходной точкой для рассуждений о сущности средств массовой пере
дачи информации является их динамическое развитие и исторически
обусловленная журналистская практика (К. Маркс, К. Гавличек-Боровский, Л. Стур).
В следующей — общетеоретической — части работы определяются теоре
тико-познавательные взгляды автора, ссылающегося на цитаты из К. Мар
кса, В. И. Ленина и К. Косика. Автор рассматривает журналистику
(включая и публицистическую часть программы радио и телевидения)
как часть литературы (так как основой передачи является слово), затем
высказывается насчет специфики художественного познания, которое
определяется им — вслед за М. Кусым — как „познание + переживание".
Главный теоретический тезис статьи заключается в следующем: позна
ние — это отражение объективной действительности в мозгу познающего
субъекта. Для того, чтобы это нематериальное отражение можно было
передать, оно должно опять материализоваться, должно стать н о в о й
о б ъ е к т и в н о й д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю , способной на то, чтобы ее
могли присвоить и другие люди. Эту роль исполняют средства массовой
передаци информации, становясь активным элементом человеческого по
знания.
Из этого тезиса вытекает подтвержденная практикой огромная роль
средств массовой передачи информации не только в формировании мировоз
зрения получателей, но и в создании современной истории.
Стефан Р е ч е к :

О стиле польской спортивной прессы

Среди разновидностей польского современного литературного языка
особое внимание привлекает стилистически-языковая разновидность, свой
ственная высказываниям на страницах прессы, посвященным спортивной
тематике. Эта разновидность обладает характерными для данной среды
чертами, отражающимися прежде всего в лексике и фразеологии. Эмоцио
нальный фактор, представляющий собой основной источник концепции
текста, приводит зачастую к фразеологической и семантической автома
тизации, а также к идиоматическим и грамматическим неправильностьям.
Тем не менее — несмотря на все эти недостатки — стиль этот отличается
живостью и значительной свободой в регистрации описываемых фактов.

Существенная проблема: субботне-воскресные издания
Отчет о редакционной дискуссии по вопросу различных типов изданий,
готовящихся по субботам и воскресеньям воеводскими партийными газе
тами.
Иероним В ы с о ц к и й :
лиза

Международная статистика прессы в свете ана

В Печатоведческом центре была составлена характеристика статистики
прессы по данным статистических управлений 24 избранных государств.
Автор работы указывает на две основные черты современного состояния
статистики прессы: неудовлетворительную сравнимость записей, вытекаю
щую из огромного распыления данных в большом количестве различных
делений, и из отсутствия единой терминологии, вседствие чего однозначное
толкование данных — без необходимости получать дополнительные дан
ные от издателей — весьма затруднительно. Для того, чтобы определить
частотность появления прессы, тиражи, продажу, и процентные показа
тели, в иследованных статистических ежегодниках применялось в общем
211 различных делений, которые никак нельзя сравнить друг с другом,
так как каждое из них имеет другое содержание. Автор работы сделал
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анализ на основании статистического материала за 1964—1965 годы, то
есть — изданного еще до того, как издателями ежегодников могли учи
тываться указания ЮНЕСКО от 1964 года относительно статистики прессы.
Не подрывая унифицирующее значение этих указаний, автор настоящей
работы высказывается в пользу продолжения во всем мире теоретических
работ по совершенствованию форм статистики прессы. Печатоведческий
центр продолжает работы в этой области.
Ремигиуш С у р г е в и ч : Фронтовая пресса Людового Войска Польского
(1943—1945 гг.)
В статье представлена история фронтовой печати, сопутствовавшей поль
скому солдату, сражавшемуся плечо к плечу с воинами Советской Армии
на боевом пути от Ленино до Берлина. Исторической датой в истории этой
прессы является 12 июня 1943 года, когда вышел из печати первый номер
газеты 1 Пехотной дивизии им. Т. Костюшко — „Жолнеж вольности" (Żoł
nierz Wolności). Затем стали выходить газеты отдельных армий: „Звыценжимы" (Zwyciężymy!) „Ожел бялы" (Orzeł Biały) и „Панцерни" (Pancerni),
а также несколько других газет, издававшихся отдельными дивизиями.
Фронтовая пресса издавалась в полевых условиях, редакции меняли место
пребывания вместе со сражавшимися частями.
Фронтовая пресса является в настоящее время богатым источником ма
териалов по исследованию истории Людового Войска Польского.
Материалы по случаю 50-летия журналистского образования в Польше
Мария Ч а й к о в с к а я : Из воспоминаний о Станиславе Ярковском, про
фессоре Высшей Журналистской Школы в Варшаве
Здзислав В у й т о в и ч : Первый студенческий журнал журналистской мо
лодежи
Перевод с польского: Даниел Хоровича

SUMMARY
Julian B a r t o s z : " Obsession " or Long-Sightedness ? (Some remarks on the
needs of journalism devoted to German questions)
The author, on the basis of his several years — long journalists practice,
reviews the achievements in the field of journalism devoted to German
questions in the Wrocław press. Under that angle he makes many remarks
regarding this kind of journalism as a whole. Referring to many works of
Polish literature devoted to German questions in past ages, the author
stresses the point that the old works contain impulses which should incline
us to correct the range, standard and " d e p t h " of journalism on the subject
of German questions in the columns of Polish press. There are some Germanologists in Poland, but no serious study of German questions exists in
the Polish press. There is a lack of uniform conceptions, of genuine experts,
of a background, of a forum to discuss the most urgent threoretical and
practical problems. Nowhere in Poland are prosecuted any studies for the
adepts of journalism devoted to German questions. The author believes that
the further tolerating of the state of improvisation at the time when the
adversary keeps changing his tactics, attacks en masse our reasons and draws
long-range plans af action, may result in far-reaching consequences affect
ing our policy and our journalism. The article contains many postulates
concerning the ways to perfect the scientific and political work of Germanologists and to improve the material basis. The author discusses also the pos
sibilities of the work " in field " in the German Federal Republic and the
German Democratic Republic. The most important claim concerns, however,
the working out of general conceptions in a few varieties for today, tomor
row and after tomorrow.

Bogdan M i c h a l s k i : The Subject and Trends of Law Studies Connected
with Press and Journalism
A discussion on the subject of the formation of rules connected with the
press and the authors law and with the legal norms regulating the problems
of radio, film, TV etc. The interdependence of rules and theoretical studies
(amongst them of the press research). The progress and trends in the work
ing out of a complex legal act comprising the problems of mass information
media and of the creative processes connected with them. The role of theory
in the preparation of the codification of this type. The place the press
research occupies in the assembly of above norms — the subject and
essential trends of research. The integration of sciences and the analysis of
the following : the role and function of press ; the role and personality of
journalists as editors and authors ; the journalistic product ; the respons
ibility ; the ways of performing the work and the professional privileges ;
the results of actions. The conditions and forms of cooperation of the special
ists of various branches working on law research connected with press and
journalism.
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Vladimir К 1 i m e s : The Mass Communication Media and the Cognition
The starting point to the deliberations on the essence of mass information
media is the showing of their dynamic development and historically condi
tioned practice of journalism (K. M a r k s , K. H a v l i c e k - B o r o v s k y ,
L. S t u r ) .
In the subsequent general-theory part the author defines his theorio-cognitive view supported by the quotations of K. M a r к s, V. I. L e n i n and К. К оs i к. Since journalism and jornalistic part of the radio and TV programme are
treated by author as a part of literature (for the basis of communication is
there the word), further on the author presents his view on the subject of specifity of artistic cognition defining it, after M. K u s y , as „cognition + emotion".
Principal theoretical thesis of the article is as follows: Cognition is the
reflection of objective reality in the subject's brains. In order to be commu
nicated, this immaterial reflection has to be materialized again, has to become
a n e w o b j e c t i v e r e a l i t y capable of being adopted by other human
individuals too. This role fulfill the mass communication media becoming an
active element of human cognition.
Out of this thesis emerges the great role, already proved by practice, of
mass communication media in shaping the world-outlook of their consumers
as well as in participating in the making of contemporary history.

Stefan R e c z e k : On the style of Polish sports press
Among the varieties of contemporary Polish literary language, well worth
noting is the linguo-stylistic variety of sports statements in the press. It contains
characteristic features of the style of the milieu, reflected in the vocabulary and
phraseology. Emotional factor, as a distinguished source of text conception
brings about a phraseological and semantic automation and the idiomatic and
grammatical errors. Despite these shortcomings the style is characterized by
great liveliness and freedom of registering the facts.

An Essential Problem : the Weekend Editions
A report of editorial discussion on the subject of different types of editions,
edited on weekends by the provincial party dailies.

Hieronim W y s o c k i : International Press Statistics in the Light Analysis
The work, made at the Press Research Centre, comprised the character
istics of press statistics in the publications of statistical offices of 24 selected
contries. The author pointed out two principal features of the present state
of press statistics, namely a poor comparableness of records resulting from
a tremendous dispersion of data in a big number of different divisions and
the lack of standarized terminology making a synonymous reading-out more
difficult — unless one gets additional explanations from the publishers. For
the purpose of defining the frequency with which the press appears, the
number of editions, or the sale and percentage indexes — in the examined
statistical yearbooks were used all together as many as 211 different divis
ions which cannot be compared one to another because each of them
represents a different content. The author used in analysis the statistical
material from the years 1964—1965 i. e. the material published before the
UNESCO recommendations from the year 1964, concerning the press statis
tics, could be taken into consideration. The author, not denying the unifiable
values of those recommendations, declares his support for continuing all
over the world a theoretical work on the ways to improve the form of press
statistics. The work on this subject is still continued at the Press Research
Centre.
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Remigiusz S u r g i e w i c z :
Armed Forces (1943—1945)

The Front-line Press of the Polish People's

The article discusses the history of the front-line press which accompanied
the Polish soldier, fighting side by side with the Soviet Army, on the war-route leading from Lenino to Berlin. A historical date in the history of
that press is the 12th of June 1943. On that day had appeared the first issue
of a newspaper of the Tadeusz Kościuszko 1st Infantry Division — Żołnierz
Wolności (Soldier of Freedom). The next to appear were the newspapers
of army groups: Zwyciężymy (We Will Win), Orzel Bialy (White Eagle) and
Pancerni (The Armoured Soldiers) as well as several other newspapers of
individual divisions. The front-line press was published in field conditions
and the editorial bureaus were changing their positions together with the
fighting units. The front-line press constitutes today a rich congnitive source
of the history of the Polish People's Armed Forces.
The materials on the 50th anniversary of journalistic education system
in Poland
Maria C z a j k o w s k a : The reminiscences of Stanislaw Jarkowski, profes
sor of the High School of Journalism in Warsaw
Zdzisław
youth

Wojtowicz:

The first university periodical of
Translated by: Andrzej

journalistic
Głowacz

RÉSUMÉS
Julian B a r t o s z : „Obsession" ou discernement prévoyant? (Remarques sur
les besoins de la publicistique des questions allemandes)
A partir d'une pratique personnelle journalistique de plusieurs années, l'au
teur procède à une appréciation de la publicistique concernant les questions
allemandes dans la presse de Wrocław. Il ne se borne pas à la presse de cette
ville qui lui sert de perspective pour formuler de nombreuses remarques beau
coup plus générales. Citant de nombreux exemples du journalisme polonais des
siècles passés consacré à l'Allemagne, l'auteur souligne que cette activité jour
nalistique contient certains moments pouvant servir d'exemples à la presse
polonaise contemporaine et permettant d'élargir, d'approfondir et de relever
le niveau des publications traitant ce sujet. Il y a aujourd'hui des spécialistes
des questions allemandes dans la presse polonaise, il n'y a pas par contre de
conception scientifique dans ce domaine. Il manque de plate-forme pour discuter
des questions théoriques les plus urgentes, il n'y a aucune base documentaire
importante, il n'y a pas de spécialistes vraiment préparés. Cela découle du fait
qu'enPologne on ne forme pas d'apeptes de la publicistique consacrée aux que
stions allemandes. L'auteur est d'avis qu'en raison du changement constant de
la tactique de l'adversaire, on ne peut pas se borner à l'improvisation. L'adver
saire nous attaque de plus en plus brutalement ce qui demande une riposte
rapide et concrète; cela est très important tant du point de vue politique que
de celui de la publicistique. L'article comporte de nombreux postulats concer
nant l'amélioration du niveau scientifique et politique des spécialistes dans les
questions allemandes, la mise en état de toute une base documentaire, la possi
bilité d'effectuer des recherches sur place, c'est-à-dire en RFA et RDA. Cepen
dant, le postulat le plus important, concerne l'élaboration de conceptions géné
rales pour aujourd'hui, demain et après-demain.

B o g d a n M i c h a l s k i : Objet et tendances des recherches juridiques concernant la presse et le journalisme
C'est une analyse du façonnement des règlements concernant le droit de la
presse et le droit d'auteur ainsi que les normes juridiques réglant les problèmes
de la radio, du film, de la télévision etc. Interdépendance réciproque des règle
ments et des sciences théoriques telles que par exemple les sciences de la presse.
Tendance de développement de l'élaboration complexe de l'acte juridique
englobant la question des moyens d'information ainsi que les processus créateurs
liés à ceux-ci. Place des recherches sur la presse et le journalisme au sein de ces
normes — objet des recherches et leurs tendances fondamentales. Intégration
des sciences et leur analyse: rôle et fonctions de la presse; rôle et personnalité
des journalistes en tant que rédacteurs et auteurs; résultat de la production
journalistique; responsabilités et moyens d'action ainsi que privilèges pro
fessionnels; résultats de l'influence. Conditions et formes de la collaboration
de spécialistes de divers domines dans las travaux de recherches juridiques
concernant la presse et le journalisme.
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Vladimir K l i m e s : Les moyens de diffusion collective et la connaissance
Le point de départ des considérations de l'auteur sur l'essentiel des moyens
de diffusion collective consiste en la démonstration de leur essor dynamique
ainsi qu'en la pratique du journalisme historiquement conditionnée (K. M a r x ,
K. H a v l i c e k - B o r o v s k y , L. L. S t u r ) .
Pour continuer — dans la partie de théorie générale — l'auteur définit sa
position dans le domaine de la théorie de la connaissance à partir des citations
de K. M a r x , de V. I. L é n i n e et de K. K o s i k . Etant donné que le jour
nalisme (ainsi que la partie journalistique des programmes radiodiffusés et
télévisés) est traité par l'auteur en tant que faisant partie de la littérature (car
la base du message est le verbe), celui-ci exprime sa pensée sur l'aspect spéci
fique de la connaissance artistique qu'il définit — d'après M. К u s y — comme
étant la somme de la connaissance et de l'émotion.
La thèse théorique principale de l'article peut être présentée de la manière
suivante: La connaissance est le reflet de la réalité objective dans le cerveau
de celui prenant connaissance du sujet. Afin que ce reflet non matériel puisse
être transmis, il faut qu'il soit matérialisé, il faut qu'il devienne u n e n o u 
v e l l e r é a l i t é o b j e c t i v e capable d'être assimilée par d'autres indi
vidus. Ce rôle est rempli par les moyens de diffusion collective devenant ainsi
un élément actif de la connaissance humaine.
De cette thèse découle le rôle immense, prouvé par la pratique, des moyens
de diffusion collective dans la formation de la mentalité de leurs consomateurs
ainsi que dans la participation à la création de l'histoire contemporaine.

Stefan R e c z e k : Sur le style de la presse sportive polonaise
Parmi les divers genres du langage littéraire polonais contemporain, l'atten
tion est particulièrement attirée par la langue et le style propres aux expres
sions sportives dans la presse. Elles comprennent les traits les plus caracté
ristiques du milieu, reflétant en premier lieu son vocabulaire et sa phraséologie.
Le facteur émotionnel en tant que source puissante de la conception du texte
provoque très souvent une automatisation de la phraséologie et de la séman
tique ainsi que des détournements idiomatiques et grammaticaux. Malgré ces
lacunes ce style est caractérisé par une grande vivacité et une certaine souplesse
dans l'enregistrement des faits.

Un problème essentiel: les éditions de fin de semaine
Compte-rendu d'une discussion rédactionnelle sur les différents types d'édi
tion de-fin de semaine des quotidiens du parti dans les différentes voïvodies.

Hieronim W y s o c k i : La statistique internationale de la presse à la lumière
d'une l'analyse
Le Centre de Recherches sur la Presse a effectué une caractéristique de la
statistique de la presse dans les publications des offices de statistiques de 24
pays. L'auteur de cette analyse souligne deux traits rendant difficile toute com
paraison, à savoir que les données sont difficilement comparables en raison
d'une subdivision différente pour chaque pays et qu'il n'existe pas de termino
logie commune. Pour connaître la périodicité, les tirages, la vente et les pour
centages il faut dépouiller 211 rubriques différentes qui souvent ne peuvent être
comparées. L'auteur s'est appuyé sur les statistiques de 1964—65, c'est-à-dire
publiées avant qu' entre en vigueur les directives de l'UNESCO concernant la
statistique de presse. Pour se rendre compte si oes directives sont appliquées,
l'auteur postule la continuation de telles recherches, entreprises en permanenece
entre autres par le Centre de Cracovie.
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Remigiusz S u r g i e w i c z : La presse du front de l'Armée Populaire Polonaise
(194 J—1945)
L'article retrace l'histoire de la presse du front qui fut présente aux côtés du
solda; polonais qui, en commun avec l'Armée Rouge, prit part aux combats
contre les hitlériens le menant de Lenino à Berlin. La date historique liée à ce
phénomène est le 12 juin 1943. Ce jour-là était publié le premier numéro du
journal de la 1-è-re Division d'Infanterie Tadeusz Kościuszko — Żołnierz Wolno
ści (Le Soldat de la Liberté). Plus tard firent leur apparition des journaux
d'armées: Zwyciężymy (Nous Vaincrons). Orzeł Biały (l'Aigle Blanc) et Pancerni
(les Blindés) ainsi que quelques publications des différentes divisions. La presse
du front était publiée dans des conditions de combat et les rédactions chan
geaient de lieu avec le changement de la ligne du front.
La presse du front est aujourd'hui une source riche de documents concernant
l'histoire de l'Armée Populaire Polonaise.
Matériels consacrés au 50-ème anniversaire de l'enseignement du journalisme
en Pologne
Maria C z a j k o w s k a :
Souvenirs sur Stanisław
à l'Ecole Supérieure du Journalisme à Varsovie
Zdzisław W o j t o w i c z :
journalistique

Jarkowski,
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