
KWARTALNIK OŚRODKA BADAN PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA 

zeszyty 
PRASOZNAWCZE 

NR 1 (47) R. XII KRAKÓW 1971 



RADA REDAKCYJNA 

Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa), Mieczy
sław Kafel (Warszawa), Józef Kądzielski (Warszawa), Kazimierz Ką-
kol (Warszawa), Ignacy Krasicki (Warszawa), Henryk Markiewicz 
(Kraków), Stanisław Mojkowski (Warszawa), Kazimierz Romaniuk 
(Warszawa), Paweł Rybicki (Kraków), Józef Siemek (Warszawa), 

Józef Skrzypek (Warszawa), Jan Symonik (Warszawa) 

KOLEGIUM REDAKCYJNE 

Franciszek Adamski, Paweł Dubiel (redaktor naczelny), Jan K-ali 
kowski, Edward Kamiński, Edmund Król, Teresa Lisicka, Włac»iaw 
Masłowski, Julian Maślanka, Bogdan Michalski, Walery P/sarek, 

Henryk Siwek 

WSPÓŁPRACOWNICY ZAGRANICZNI 

Aleksander F. B i e r i e ż n o j — prof, dziennikarstwa, Uniwersytet im. Żdanowa 
(Leningrad) ; Michael E. B i s h o p — doc. dziennikarstwa, Uniwersytet Pół
nocnej Karoliny (USA); Jean-François B r u t t i n — przedstawiciel AIERI 
(Lozanna); Roger C l a u s s e — prof., Belgijski Ośrodek Badań nad Środkami 
Masowej Informacji (Bruksela); Ferenc D e r — Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Węgierskich (Budapeszt); Władimir W. K i e l n i k — kand. nauk, wykładowca 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Uralskiego (Swierdłowsk); Vladimir 
К 1 i m e ś — prof., dyr. Instytutu Teorii i Historii Środków Masowego Prze
kazu, Uniwersytet im. Karola (Praga); Aleksander L. M i s z u r i s — doc, 
Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Łomonosowa (Moskwa); Milo P o p o -
v i ć — dyr. Jugosłowiańskiego Instytutu Dziennikarskiego (Belgrad); Dmitro 
P r i 1 u к — doc, Wydział Dziennikarski Uniwersytetu im. Szewczenki (Kijów); 
J. P. P r o c h o r o w — starszy pracownik naukowy, Wydział Dziennikarski 
Uniwersytetu im. Łomonosowa (Moskwa); Wolfgang R o d e l — prof., Wydział 
Dziennikarski Uniwersytetu im. Karola Marksa (Lipsk); Stefan B. S t a n-

c z e w — prof, dziennikarstwa, Uniwersytet „K. Ochrydzki" (Sofia) 

KOREKTA 
Barbara Danak 

Wydawca: Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RS W „Prasa". Adres redakcji: Kraków, 
Rynek Kleparski 4, I piętro, tel. 275-00. Numer został redakcyjnie zamknięty w listopa
dzie 1970. Nakład 820 + 26 egz. Ark. druk. 10,25. Podpisano do druku i druk ukończono 
w lutym 1971. Pap. offset. III ki., 70 g, 70X100 z Fabryki Papieru we Włocławku. 
Cena 20 zł. Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa", Kraków, ul. Wielopole 1. 

Zam. 2403/70. M-15. 



TREŚĆ NUMERU 

ROZPRAWY I ARTYKUŁY 

Paweł D u b i e l : Prasa w walce plebiscytowej na Górnym Śląsku . . . 5 
Bogdan M i с h a 1 s к i : Terminologiczne problemy przepisów prawa nor

mujących działalność prasy 17 
Małgorzata P r z y b o ś : Obraz zawodów w publicystyce prasowej . . 27 
Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Społeczna użyteczność ogłoszeń 

prasowych w opiniach ogłoszeniodawców 39 

DYSKUSJE 

O modelu dzienników (Ignacy. K r a s i c k i , Wiesław R o g o w s k i ) . 45 

MATERIAŁY 

Krystyna S z c z e p a n i e c : Recepcja prasy społeczno-kulturalnej . . 51 A 
Alicja Z a g r o d n i k o w a : Występowanie w prasie wyrazów autor — 

twórca — sprawca 56 
Tomasz G o b a n - K l a s : Czytelnictwo czasopism wśród młodych mie

szkańców Nowej Huty 61 
Eugeniusz G u z : Propaganda Goebbelsa w okresie Monachium . . . 66 
Sławomir F o l f a s i ń s k i : Początki częstochowskiej prasy w Polsce Lu

dowej 73 
Jerzy J a r o w i e c k i : Czasopisma studenckie Krakowa w latach 1945— 

1969 (na marginesie artykułu E. Orzechowskiego) 76 
Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich . . . . 79 

PRASA NA ŚWIECIE 

Prasa w radzieckiej Estonii (Marek Burczyk) 83 
Ucisk wobec prasy greckiej (Pawel Dubiel) 89 

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

Irena Ł o s s o w s k a - Z a p o r o w s k a : Korespondent Warszawski w la
tach 1782—1796. Zarys monograficzny (Józef Szczepaniec) s. 91; Prasa 
tajna z lat 1861—1864. Cz. II (Marian Tyrowicz) s. 94; Andrzej 
P a c z k o w s k i : Prasa polityczna ruchu ludowego (1918—1939) (Cze
sław Lechicki) s. 95; A to Polska właśnie. Wybór reportaży z lat 
1944—1969 (Jacek Maziarski) s. 97; Karl Heinz К r a n h o l d : Früh
geschichte der Danziger Presse (Jerzy Kasprzyk) s. 99; Wilmo<nt 
H a a c k e : Die politische Zeitschrift. Band I: 1665—1965 (Marian 
Tyrowicz) s. 101; Aleksander Iwanowicz S t a ń k o : Russkije gaziety 
pierwoj połowiny XIX wieka (Danuta Wągiel) s. 102; Probliemy So-
ciołogii pieczati. Wyp. I: Istorija, mietodołogija, mietodika (Tomasz 



Goban-Klas) s. 104; Henk P г а к к e, Franz W. D r o g e , Winfried 
В. L e r g, Michael S c h m o l k e : Kommunikation der Geselschaf t. 
Einführung in die funktionale Publizistik (Walery Pisarek) s. 106; 
Denis Mc Q u a i l : Towards a Sociology of Mass Communications 
(Jacek Wódz) s. 108; Manfred R ü h l : Zeitungsredaktion als organi
siertes soziales System (Bolesław Garlicki) s. 109; Arthur T. T u r n 
b u l l , Russell N. B a i r d : The Graphics of Communication. Typo
graphy, Layout, Design (Wiktor Frantz) s. 112. 

Noty o wydawnictwach zagranicznych 116 
Nabytki biblioteki OBP (II kwartał 1970) 118 

W CZASOPISMACH 

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego (Czesław Lechicki) s. 120; 
Prasa w ostatnich seriach Prac Polonistycznych (Tadeusz Z. Bed
narski) s. 122; Prasoznawczy periodyk NRD (Czesław Biel) s. 124; 
Public Opinion Quarterly nr 4/1969; 1, 2/1970 (Andrzej Rusinek) 
s. 125; Journalism Quarterly nr 1, 2/1970 (Zygmunt Dąbek) s. 127; 
Novinarstvo nr 1—2/1970 (Alicja Zagrodnikowa) s. 130. 

Artykuły z czasopism zagranicznych 132 

KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

Zgromadzenie ogólne AIERI (Walery Pisarek) 135 
Badania nad historią dziennikarstwa Polski Ludowej (Jerzy Centkowski) 138 
Konferencja metodologiczna na Słowacji (Paweł Dubiel) . . . . 139 
Z badań w USA (Michael Bishop) 140 

INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 

Kronika prasy polskiej (1 lipca — 30 września 1970) 143 
Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 147 
Informacje 149 

NEKROLOGIA 155 

STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE 158 

ERRATA 

Do numeru 4 (46) z ubiegłego roku wkradł się błąd zniekształcający wzrost 
ilości tytułów prasy Ziem Zachodnich i Północnych w odsetkach. W tabeli na 
str. 65, w rubryce „dzienniki" poz. 6 dotyczącej woj. wrocławskiego, podane 
50,0%> prosimy poprawić na 100,0'%. 

Zawiadamiamy naszych Czytelników, że roczny spis tre
ści Zeszytów Prasoznawczy eh ukaże się wraz z numerem 
2/1971. 



R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

PAWEŁ DUBIEL 
Katowice 

PRASA W WALCE PLEBISCYTOWEJ 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU 

Mija właśnie pól wieku od plebiscytu na Górnym Śląsku, 
na wynik którego poważny wpływ wywarła poprzedza
jąca głosowanie kampania prasowo-propagandowa. Alitor 
niniejszego artykułu — uczestnik II i III powstania — 
był wówczas członkiem Polskiej Organizacji Wojskowe) 
Górnego Śląska i działaczem plebiscytowym w polskim 
ruchu młodzieżowym. Pracując w redakcji „Górnoślązaka" 
pisywał także w „Polaku", „Sportowcu Śląskim" oraz na 
łamach propolskich gazet wydawanych w języku nie
mieckim. 

Walka plebiscytowa na Górnym Śląsku toczyła się oficjalnie od 
11 lutego 1920 roku, czyli od chwili rozpoczęcia działalności Mię-
dzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. Właściwa wal
ka plebiscytowa rozpoczęła się jednak już od końca czerwca 1919 
roku, t j . od daty ogłoszemia ostatecznego tekstu wersalskiego trak
tatu pokojowego, gdzie w art. 88 ustalono plebiscyt, na mocy któ
rego mieszkańcy Górnego Śląska mieli zadecydować o przyszłej 
przynależności państwowej swej ziemi. 

Przez blisko dwa lata trwała zacięta walka o zwycięstwo między 
Po jakami i Niemcami na górnośląskim terenie plebiscytowym. Pod
stawową formą tej walki była zorganizowana przez obie walczące 
strony olbrzymia kampania propagandowa. Organizatorem jej po 
polskiej stronie był Polski Komisariat Plebiscytowy, na czele któ
rego stał Wojciech К orf anty jako komisarz plebiscytowy z ramienia 
rządu polskiego; Komisariat dzielił się na wydziały (m. in. istniał 
specjalny wydział prasowy), a w powiatach i gminach działały te
renowe polskie komitety plebiscytowe. Strona niemiecka była zor
ganizowana w sposób podobny. Ponieważ w tym okresie nie były 
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jeszcze znane obecne środki masowego przekazu (radio i telewizja), 
główny udział w plebiscytowej batalii propagandowej przypadł 
prasie. 

Należy stwierdzić, że Niemcy — jeśli chodzi o agitację praso
wą — byli znacznie lepiej przygotowani, bo od dawna już dyspono
wali na Górnym Śląsku wielką ilością organów prasowych; ponad
to posiadali oni w tej dziedzinie dobrze wyposażone zaplecze •tech
niczne i rozległą sieć organizacyjną. Według informacji berlińskiej 
gazety Tägliche Rundschau z 17II1921 r. wychodziło w rejencji 
opolskiej w 1916 roku 109 gazet niemieckich z nakładem 372 tysię
cy egzemplarzy i tylko 16 gazet polskich o nakładzie 102 tysięcy 
egzemplarzy.1) 

Przewaga niemiecka w tym zakresie była wzmocniona faktem, że 
w każdym mieście powiatowym ukazywało się co najmniej jedno 
niemieckie pismo lokalne, posiadające tradycyjnie silną więź z czy
telnikami. Równoważyła to w pewnej mierze okoliczność, że polski 
czytelnik — w zasadzie robotnik i chłop — z fanatyczną siłą prze
konania wierzył w to, co pisała gazeta polska. W związku z tym 
trafnie zauważył niemiecki historyk Rudolf Vogel: „Robotnik ślą
ski, który raz zaabonował gazetę polską, był właściwie dla niem
czyzny już stracony." 2) 

Mówiąc o prasie w czasie walki plebiscytowej, trzeba rozróżnić 
między prasą sprzed I wojny światowej i prasą nowego „plebiscyto
wego" typu. Do pierwszej kategorii należały dzienniki i czasopisma, 
których profil odznaczał się bogatym materiałem informacyjnym, 
rozbudowaną częścią rozrywkową i obszernym działem ogłoszeń, 
z których pismo się utrzymywało. 

Do tego typu pism na Górnym Śląsku zaliczały się głównie na
stępujące niemieckie gazety: Oberschlesischer Wanderer (1828 г., 
„niezależna" gazeta burżuazyjna wychodząca w Gliwicach); Ober
schlesischer Anzeiger (1802 г., kierunek nacjonalistyczny, Racibórz), 
Oberschlesische Volksstimme (1875 г., organ centrowy, Gliwice); 
Katowitzer Zeitung (1868 г., kierunek nacjonalistyczny, Katowice); 
Oberschlesische Zeitung (1904 г., organ centrowy, Bytom); Ober
schlesischer Kurier (1907 г., gazeta klerykalna, Chorzów). 

Natomiast polskie pisma tego rodzaju — to przede wszystkim 
cała prasa „katolikowa", wydawana przez Adama Napieralskiego: 
Katolik (1869 г., Bytom); Dziennik Śląski (1890 г., Bytom); Górno
ślązak (1901 т., Katowice); Polak (1906 г., Katowice); Głos Śląski 
(1907 г., Gliwice); Kurier Śląski (1907 г., Katowice). Ponadto istnia
ły: w Opolu Gazeta Opolska, wydawana od 1890 r. przez redaktora 
Bronisława Koraszewskiego i w Raciborzu Nowiny Raciborskie, któ
rych założycielem był w 1889 r. miejscowy zasłużony działacz pol
ski — dr Józef Rostek. Od 1907 r. wychodził w Katowicach organ 
partyjny PPS pod nazwą Gazeta Robotnicza; jest rzeczą interesu-

*) Rudolf Vogel: Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes 
in Oberschlesien. Bytom 1931, s. 30. 
2) Tamże, s. 35. 



PRASA W WALCE PLEBISCYTOWEJ 7 

jącą, że socjaldemokraci niemieccy zaczęli wydawać własne pismo 
(Volkswille) dopiero w 1916 roku, posługując się poprzednio swym 
wrocławskim organem Volkswacht. Wresacie w 1913 roku powstała 
w Katowicach jeszcze Gazeta Ludowa, założona i wydawana przez 
polskiego posła do Reichstagu — księdza Pawła Pośpiecha. 

Cała tu wymieniona prasa polska włączyła się natychmiast po 
zakończeniu pierwszej wojny światowej do walki narodowowyzwo
leńczej, która wybuchła teraz z całą siłą. Gazety „katolikowe", któ
rych właściciel Adam Napieralski był znany jako sympatyk nie
mieckiej partii katolickiej „Centrum", służyły również polskiej akcji 
plebiscytowej, z pewnym jednak odchyleniem od ogólnie przyjętego 
tonu propagandy plebiscytowej. Rudolf Vogel pisał na tym tle: „Na
pieralski nawet w okresie walki plebiscytowej nie zerwał wszyst
kich mostów do Prus".3) 

Myli się natomiast Karl Schodrok, jeden z głównych dziennika
rzy niemieckich w czasie plebiscytu górnośląskiego, gdy twierdzi: 
„Większość dzienników niemieckich na Górnym Śląsku nie była 
przygotowana do walki o Górny Śląsk. Ta walka była dla nich rze
czą nową, panowała wśród nich niejasność co do metod i celów 
walki".4) Prasa niemiecka na Górnym Śląsku od założenia służyła 
bowiem celom germanizacyjnym i była zaprawiona w długoletniej 
walce z polskością — i to zarówno prasa prawicowo-nacjonalistycz-
na, katolicko-centrowa, jak i liiberalno-burżuazyjna. Podczas bata
lii plebiscytowej zachował pewną niezależność tylko klerykalny 
dziennik Oberschlesischer Kurier, którego wydawcy bracia Wen-
ske wyłamywali się z jednolitego frontu niemieckiego, a na począt
ku 1920 roku zamierzali nawet swoje pismo sprzedać Polakom. 

W porównaniu z prasą polską gazety niemieckie korzystały je
szcze z tego przywileju, że do końca stycznia 1920 r. nie doznawały 
ze strony niemieckiej cenzury represji, jakie na polską prasę gór
nośląską spadały, nieustannie. Potem już nastała cenzura Komisji 
Międzysojuszniczej, która jednakowo odnosiła się do redakcji nie
mieckich i polskich. 

Z chwilą rozpoczęcia walki narodowowyzwoleńczej pojawiła siię 
na Górnym Śląsku — obok dotychczasowej — nowa prasa, którą 
Niemcy nazywali „Kampfblätter" (pisma bojowe). Cechowało ten 
nowy typ prasy zwłaszcza to, że była przeważnie z góry przezna
czona do zlikwidowania po terminie plebiscytu, wskutek czego nie 
musiała się starać o własne dochody, a jej redaktorzy nie poczu
wali się do odpowiedzialności za drukowane słowo. Prasa ta — za
równo niemiecka jak i polska — była wypełniona nieomal w cało
ści tematyką plebiscytową i posługiwała się niezmiernie uproszczo
ną argumentacją i wulgarnym słownictwem. 

W latach 1919/20 Niemcy wydawali następujące nowe tytuły: od 
czerwca 1919 Ostdeutsche Morgenpost w Bytomiu za pieniądze prze-

3) T a m ż e , s. 24. 
4) Karl S c h o d r o k : Presse und Schrifttum im Abstimmungskampf. Ober
schlesischer Wanderer z 21 III 1941 г. 
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mysłu ciężkiego, od kwietnia 1920 Oberschlesische Landeszeitung 
jako organ niemieckiej parti i demokratycznej, od marca 1920 Ober
schlesische Morgenzeitung w Katowicach. Nadto zaczęły wychodzić 
dwa tygodniki: od marca 1919 niesłychanie agresywny Der Schwarze 
Adler, a od września tego samego roku w Opolu Der Oberschlesier. 
Pierwsze pismo było utrzymane w tonie zjadliwie antypolskim i sta
ło się głównym narzędziem niemieckiej agitacji plebiscytowej, osią
gając — zależnie od okresowych potrzeb — nakład od 150—300 ty
sięcy egzemplarzy, rozdawanych masowo bezpłatnie. Natomiast Der 
Oberschlesier miał maskować się jako organ, propagujący współ
pracę między „Górnoślązakami" zarówno niemieckiej jak i polskiej 
narodowości. Poza tym od drugiej połowy 1920 roku „Bund der 
Heimattreuen" (Związek Wiernych Ojczyźnie) w każdym powie
cie wydawał własne tygodniki pod różnymi nagłówkami. 

Po stronie polskiej założono w tym okresie kilka nowych dzien
ników — Sztandar Polski w Gliwicach we wrześniu 1919 roku. Go
niec Śląski, który ukazał się w 1920 r. w Katowicach jako organ 
Narodowej Demokracji na Śląsku, i w tym samym roku Śląski Głos 
Poranny w Chorzowie, który tuż po plebiscycie nabył śląski okręg 
Narodowej Part i i Robotniczej obok Polaka, kupionego przez NPR 
w 1920 r. od „kr^la prasy .polskiej" (jak go Niemcy nazywali) -— 
Adama Napieralskiego. 

Dochodziły do tego poważne nakłady czasopism wszelkiego ro
dzaju, począwszy od ilustrowanych tygodników, dwutygodników lub 
miesięczników dla zrzeszeń młodzieżowych (Sokół, Harcerz Slo.ski, 
Jaskółka, Sportowiec Śląski), poprzez pisma o charakterze gospo
darczym (Przewodnik V/iejski itp.) — do licznych organów związ
ków zawodowych kierunku klasowego (CZZP) i chrzęśćjańskiego 
(ZZP) — jak Głos Górników, Wzajemna Pomoc, Pracownik Umy
słowy itd. Oczywiście wszystkie te pisma w okresie plebiscytu 
uwzględniały — poza swoimi kwestiami specyficznymi — bardzo 
obszernie problematykę plebiscytową. 

Natomiast Niemcy z uwagi na to, że ich ruch zawodowy na Gór
nym Śląsku nie dysponował własnymi organami prasowymi, zaczęli 
wydawać dla klasowych tzw. „wolnych związków zawodowych" 
wspólny organ pod nazwą Oberschlesisches Gewerkschaj'tsblati 
w nakładzie 145 tys. egzemplarzy tygodniowo. Również dla członków 
niemieckich towarzystw sportowych i gimnastycznych wydawano 
tygodnik pod tytułem Oberschlesische Turn-, Spiel- und Sportzei
tung o nakładzie 30 tys. egzemplarzy. 

Podczas kampanii plebiscytowej wystąpiło charakterystyczne zja
wisko w postaci prasy niemieckiej w języku polskim i odwrotnie — 
prasy polskiej w języku niemieckim. Już z początkiem stycznia 
1919 roku wyszedł z inicjatywy Józefa Gawrycha w opolskim wy
dawnictwie Bronisława Koraszewskiego pierwszy numer polskiego 
tygodnika pt. Der Weisse Adler z dużym białym orłem w na
główku.5) 

5) Józef Ga w r y eh: Hotel Lomnitz. Katowice 1947, s. 161. 
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Odkupili też Polacy bezpośrednio od wydawców niemieckich kil
ka gazet niemieckich, które wydawano w dalszym ciągu pod do
tychczasowymi tytułami w języku niemieckim, lecz oczywiście w du
chu polskim. Mianowicie w grudniu 1919 r. kupiono wychodzącą 
już od 50 lat w Bytomiu Oberschlesische Grenzzeitung, w stycz
niu 1920 r. kluczborską gazetę Kreuzburger Zeitung i w maju tego 
samego roku ukazującą się w Świętochłowicach gazetę Schvoiento-
chlowitzer Zeitung. Był to mocny cios dla interesów niemieckich, 
tym bardziej, że każdorazowo nabyto pismo wraz z drukarnią. 

Niemcy przypisywali osobistą inicjatywę w tych transakcjach 
Korfantemu,6) co odpowiadało prawdzie, gdyż był on przed pierwszą 
wojna światową przez długie lata doświadczonym wydawcą i re
daktorem prasy polskiej i znał potrzeby śląskie w tej dziedzinie 
jak bodaj nikt inny. Szczególne znaczenie miało kupno bytomskiej 
Grenzzeitung, gdyż ten dobrze redagowany dziennik stał się wtedy 
bardzo popularnym pismem, na łamach którego często zabierał głos 
sam komisarz Korfanty. Pismo było przeto czytane przez Polaków 
i Niemców, a przede wszystkim właśnie przez Niemców, którzy — 
z braku znajomości języka polskiego — innego dostępu do prasy 
polskiej nie mieli. 

Oczywiście nacjonaliści niemieccy piętnowali swoich rodaków, 
którzy sprzedali Polakom wydawnictwa, jako „zdrajców ojczyzny 
niemieckiej", a byli wśród nich nawet działacze skrajnie nacjona
listycznej partii .,Beutsohnationałe Volkspartei" (jak np. wydawca 
T h i e m a n n s Kkv;zb';rka}. W miejsce utraconej gazety kiuezborskiej 
Niemcy przystąpili do wydawania od marca 1920 r. nowej gazety 
bajowej — Kreutzhurger Nachrichten. 

Z drugiej stron}?" trzeba stwierdzić, że Niemcom — mimo prze
różnych prób — niz udało się zrobić żadnego wyłomu w prasie pol
skiej na Górnym S.ąsku. Kiedy poseł ks. Paweł Pośpiech (wydaw
ca Gazety Ludov:ej w Katowicach) zamierzał sprzedać swoją ga
zetę. Niemcy podstawili do pertraktacji z nim notariusza dra Lata
cza z Wodzisławia, przewodniczącego „Bund der Oberschlesier" 
(Związek Górnoślązaków), który prowadził pozorną walkę o utwo
rzenie ..państwa górnośląskiego", Lecz faktycznie służył interesom 
niemieckim. Jednak w ostatniej chwili włączył się do rozmów Adam 
Napieralski i ubiegł Latacza. 

Poza tymi pierwotnie niemieckimi pismami Polski Komisariat 
Plebiscytowy utworzył szereg nowych pism, wydawanych w języ
ku niemieckim. Wychodziły w ten sposób dzienniki Oberschlesische 
Post w Gliwicach i Katholische Voll:szcituvg w .Rybniku, tygodniki 
Dc? Erv:achen (jako organ propolskiej „Oberschlesische Volkspar
tei") 7) oraz — już w ostatnich tygodniach przed plebiscytem — 
Ode, we cht i Oberschlesische Wegweiser w Raciborzu. 
6) R. V o g e l : Op. cit., s. 39. 
7) „Oberschlesische Volkspartei" = stronnictwo, powstałe w 1920 roku na Gór
nym Śląsku z inicjatywy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego jako ugrupo
wanie polityczne dla zgermanizowanych Górnoślązaków pochodzenia polskie
go; na czele stał dr Ogórek; organem partii był tygodnik Das Erwachen (Prze
budzenie). 
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Niemcy posługiwali się tą samą bronią. Już w marcu 1919 r. uka
zało się pismo dwujęzyczne Der Bund — Związek; był to organ 
wspomnianego już „Związku Górnoślązaków", który — dla tuma
nienia ludności polskiej — szerzył separatystyczne hasło „państwa, 
górnośląskiego". W istocie rzeczy „Bund der Oberschlesier" był 
dywersyjnym tworem propagandy niemieckiej, a jego organ prasowy 
na dwa tygodnie przed terminem plebiscytu wydał dyrektywę gło
sowania za Niemcami.8) 

Dalsze pisma tego rodzaju — to: tygodniki Dzwon, Dobra Rada 
dla Ludu Górnośląskiego, Wola Ludu, Głos Górnośląski i dziennik 
Kraj Górnośląski. Dzwon począł wychodzić pod koniec marca 1919 r. 
w Gliwicach, a potem w Katowicach; jego przeznaczeniem było 
również przypodobanie się ludności górnośląskiej i dlatego redakcja 
pisma posługiwała się chętnie zwrotem „my Górnoślązacy". Jego 
redaktorowi był ks. Kowalski. Dzwon nie spełnił pokładanych w nim 
nadziei, co skłoniło R. Vogla do określenia go jako „kompletnego 
niewypału".9) 

W taki sam sposób przymilało się polskim Górnoślązakom inne 
pismo — tygodnik pt. Dobra Rada dla Ludu Górnośląskiego, który 
wychodził od połowy sierpnia 1920 r. pod płaszczykiem życzliwego 
przyjaciela domowego rodzin katolickich — z ewangelią na czele 
każdego numeru. Jednak lud górnośląski szybko poznał się na tej 
obłudzie; niemiecki publicysta Karl Schodrok przyznał, że Dobra 
Rada już po krótkim czasie odpadła, „...nim jeszcze zdołała rozpo
cząć agitację na rzecz sprawy niemiieckiej".10) 

Natomiast pewną sensację wzbudziło na początku inne wydaw
nictwo niemieckie — tygodnik dwujęzyczny Wola Ludu. Kulisy tej 
inicjatywy niemieckiej odsłonił Rudolf Vogel: 

„W dniu 6 listopada 1920 roku na ulicach okręgu przemysłowego re
klamowano krzykliwie Wolę Ludu. Za wydawnictwo był odpowiedzialny 
Teofil Kupka, za redakcję Wilhelm Cysarz. Gazeta wychodziła w szacie 
wielkomiejskich pism sensacyjno-rewolwerowych. Teofil Kupka, którego 
dr Spiecker pozyskał bezpośrednio z Polskiego Komisariatu Plebiscytowe
go, przedstawił się publiczności jako niezależny Górnoślązak, który po
wołał do życia „Górnośląski Komisariat Plebiscytowy", niezawisły od obu 
walczących stron. Pismo to swoim zewnętrznym wyglądem i szokującą 
wulgarnością słowa apelowało do najbardziej prymitywnych instynktów. 
Osobista walka przeciwko Korfantemu i jego szlachcicom z Kongresówki 
i Małopolski oraz nagonka na Żydów i... kapitalistów jako wyzyskiwaczy 
ludu wypełniały treść Woli Ludu. Czytali ją wszyscy gwoli sensacji, które 
interesowały ogół. Kolportaż odbywał się — ze względu na terror Pola
ków — za pośrednictwem niemieckiej organizacji wojskowej i jej bojow
ców. Po ukazaniu się trzeciego numeru członkowie tajnej organizacji bo
jowej Korfantego zastrzelili Kupkę w jego mieszkaniu na oczach ro
dziny." ") 

8) R. V o g e l : Op. cit., s. 43. 
9) Tamże, s. 110. 
10) К. S c h o d r o k : Op. cit. 
») R. V o g e l : Op. cit., s. 113—114. 
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Po śmierci Kupki Wola Ludu wnet zarzucała charakter pisma 
autonomistów śląskich i zdekonspirowała się jako zwykłe narzędzie 
agitacji niemieckiej. Niemieckim specjalistom od spraw propagan
dy wydawało się, że jej punktem kulminacyjnym stanie się orygi
nalny pomysł dra Spieckera.12) Mianowicie z końcem grudnia 1920 r. 
liczni mieszkańcy Górnego Śląska (zwłaszcza duchowni, rzemieśl
nicy, chłopi, działacze społeczni) otrzymali normalną pocztą w za
mkniętych kopertach egzemplarz nowego pisma pod nazwą Glos 
Górnośląski — bez jakichkolwiek danych co do wydawcy, redakto
ra i drukarni, w dodatku z nadrukiem „ściśle poufne". Gazeta usi
łowała wywrzeć wrażenie, że jest redagowana przez Polaka, który 
w charakterze bezstronnego obserwatora wskazuje swoim ziomkom 
właściwą drogę do pomyślnej przyszłości; już w następnym nume
rze tajemniczego pisma ujawniono jednak, że droga ta ma prowadzić 
do Berlina. 

Na początku stycznia 1921 r. ukazał się Kraj Górnośląski, który — 
jak poprzednio Dzwon — operował usilnie motywami religijnymi. 
Kraj jako dziennik winien był pozyskać grono stałych czytelników. 
Tymczasem Rudolf Vogel stwierdził: „Oba te pisma (Kraj i Dzwon) 
nie zdobyły nigdy choćby najskromniejszego koła abonentów."13) 
A Karl Schodrok pisał wręcz: „Kraj Górnośląski był bardzo kosztow
ną imprezą, a jego efekty nie odpowiadały użytym środkom mate
rialnym." 14) Bardzo nikłe rezultaty dały więc niemieckie wysiłki 
oddziaływania na polską ludność Górnego Śląska przy pomocy „pra
sy polskiej" jako wilka w owczej skórze. 

Obóz niemiecki wydawał mnóstwo materiałów agitacyjnych (prócz 
prasy także ulotki i broszury) w języku polskim. Rudolf Vogel okre
ślił jedną z przyczyn tego faktu następująco: 

„Znawcy Śląska i psychologii jego ludności wiedzieli, jak wielka była 
jej nieufność do prasy niemieckiej; pierwszy wysiłek musiał więc iść w tym 
kierunku, by odzyskać utracony teren przy pomocy gazet polskich w du
chu niemieckim." 15) 

Oczywiście było więcej przyczyn, dla których zwracano się do 
pogardzanej ludności górnośląskiej w jej języku ojczystym. Do tego 
kroku zmuszała Niemców ostateczna konieczność polityczna. Równo
cześnie jednak wstydzono się tego, że musiano się posługiwać tym 
znienawidzonym językiem, który przez 600 lat rugowano systema
tycznie z życia publicznego na Górnym Śląsku, przedstawianym 

12) Dr Karl Spiecker — niemiecki polityk centrowy; w czasie plebiscytu z ra
mienia rządu niemieckiego pełnił funkcję „Komisarza Rzeszy dla spraw po
rządku publicznego na Górnym Śląsku" z siedzibą we Wrocławiu; pod tym 
tytułem urzędowym kryła się niemiecka centrala dywersyjna, która działała 
na Górnym Śląsku za pośrednictwem najbardziej terrorystycznych metod. Po 
II wojnie światowej był ministrem w krajowym rządzie Nadrenii-Westfalii 
i zarazem gorącym zwolennikiem remilitaryzacji NRF; zmarł w 1953 roku. 
1S) R. V o g e l : Op. cit., s. 113—114. 
1 4) К. S c h o d r o k : Op. cit. 
15) R. V o g e l : Op. cit., s. 109. 
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zawsze opinii publicznej w kraju i zagranicą jako ziemia pranie-
miecka. 

Tak np. hakatystyczny publicysta Karl Schodrok wywodził: „Rów
nież obóz niemiecki — mniej dla powodów rzeczowych, a raczej 
wyłącznie ze względów propagandowych — przystąpił do tworze
nia pism bojowych w języku polskim." Przy tej samej sposobności 
autor zarzucał stronie polskiej: „Odpowiednio do niemieckiego cha
rakteru Śląska Polacy ze szczególnym upodobaniem posługiwali się 
prasą w języku niemieckim."16) 

Jednak Polacy mieli ważki tytuł moralny do wydawania gazet 
polskich w języku niemieckim ze względu na potrzebę dotarcia do 
tych Górnoślązaków, którzy z powodu braku języka polskiego 
w szkole i wskutek ustawicznej germanizacji nie znali już w do
statecznej mierze p i s a n e g o słowa polskiego, choć byli pocho
dzenia polskiego i m 6 w i 1 i po polsku. Mimo takiej sytuacji Polacy 
do końca I wojny światowej w 1918 roku nie wydawali nigdy swo
ich gazet w języku niemieckim. 

Niemcy natomiast już w 19. stuleciu zwracali się do polskich mas 
ludowy ci \ na Śląsku za pośrednictwem gazet w języku polskim, by 
tym skuteczniej bałamucić lud polski. Tym celom służyła np. wy
chodząca od 1896 roku V/ Chorzowie centrowa Gazeta Katoiickr. 
reklamująca się w podtytule jako... „Organ Duchowieństwa i Luciu 
Górnośląskiego"; do redakcji tego pisma wciągnięto nawet niewąt
pliwych Polaków jak Stanisława Czerniej ewskiego z Częstochowy 
i Adolfa Ligonia, syna sławnego działacza polskiego Juliusza Ligo
nia z Chorzowa. Mimo to wydawcy musieli w 1910 roku zlikwido
wać pismo, choć kler zachwalał swój organ na probostwach, z am
bony kościelnej i przy spowiedzi. Gdy w następnym roku rzucono 
myśl zmartwychwstania owej gazety, radziła wtedy nawet centro
wa Augsburger Zeitunc z ironią, by zgasłej gazecie nie mącić w gro
bie pokoju.17) 

Tak samo rychło zakończyły niechlubny żywot dwa inne pisma 
proniemieckie w języku polskim — wydawane w Chorzowie w la
tach 1901—1904 czasopismo humorystyczne Mcdralo. i wychodzący 
tamże od 1912 roku Tygodnik Katolicki, który zakończył swoje ist
nienie już na początku 1914 r.18) 

Można stwierdzić, że propaganda polska przewyższała o niebo nie
miecką agitację pomysłowością, dokładną znajomością stosunków 
śląskich i inicjatywą w podejmowaniu aktualnych problemów poli
tycznych i potrzeb społecznych. Oryginalnym i pożytecznym pomy
słem było bezsprzecznie stworzenie polskiego pisma humorystyczne
go — popularnego Kocyndra, którego pierwszy numer wyszedł w po
łowie czerwca 1920 r. Nawet Rudolf Vogel nazywa Kocyndra „...eine 
ausgezeichnete polnische Witzzeitschrift" (doskonałym polskim cza-

") K. S eh o d r o k : Op. cit. 
K) Ksiądz (ps. Jana К u d e r y) : Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Bytom 
1912, s. 47. 
,8) Por. Paweł D u b i e l : Dzieje polskości miasta Chorzowa. Chorzów 1936, 
s. 31. 
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sopismem humorystycznym) z celnymi dowcipami i satyrycznymi 
rysunkami, które — według Vogla — mógł stworzyć tylko auten
tyczny Górnoślązak.19) Rzeczywiście grafikiem był Stanisław Li-
goń — słynny pod pseudonimem „Karlik z Kocyndra". Efekt pro
pagandowy Kocyndra, który wychodził tygodniowo, był tak silny, 
że niemiecka kontrpropaganda już w miesiąc później rzuciła na ry
nek swój „Witzblatt" pod tytułem Pieron. 

Pieron był wydawany we wzorowej technice i zasilany rysunka
mi dobrych grafików z Rzeszy, którzy jednak nie rozumieli proble
matyki śląskiej. Redaktorem tego pisma był nauczyciel Hans Pilot, 
który posługiwał się na jego łamach jakąś niemiecką wulgarną gwarą 
górnośląską; Teodor Туе, zastępca naczelnika wydziału prasowego 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowego, określił ten „dialekt" jako 
„...żargon buksów i lujów berlińskich".20) Trzeba przyznać, że i Ru
dolf Vogel dał pośrednio trafną ocenę wartości i znaczenia Pierona: 
„Nie ma żadnej niemiecko-górnośląskiej gwary, lecz istnieje tylko 
dialekt polski, którym Kocynder i inne pisma polskie świetnie ope
rują." 21) 

Pieron był z początku drukowany w Berlinie; na tym tle wymie
niony uprzednio autor zaznacza: „Stało się tak, że pierwszy numer 
Pierona był pod względem redakcyjnym tak mało nastawiony na 
motywy górnośląskie, iż nie mógł być rzucony między publiczność 
na Górnym Śląsku." W tych warunkach niemiecki Pieron nie zdo
łał zagłuszyć echa, które wywołał polski Kocynder. 

W głębi Rzeszy Niemcy przy pomocy wszelkich środków propagan
dowych urabiali na swoją korzyść tych licznych Górnoślązaków, 
którzy w liczbie blisko 200 tysięcy zostali niesłusznie dopuszczeni do 
udziału w głosowaniu na Górnym Śląsku. Chodziło w tym wypad
ku o ludzi, którzy już dawno opuścili ziemię górnośląską, przenosząc 
się za pracą w różne okolice niemieckie, zwłaszcza do Zagłębia 
Ruhry i Westfalii, gdzie wskutek długoletniej rozłąki ze Śląskiem, 
zawierania małżeństw mieszanych, życia w otoczeniu zupełnie nie
mieckim itp. stopniowo się germanizowali. Dla nich Polski Komi
sariat Plebiscytowy wydawał tygodnik pod nazwą Der Oberschle-
sische Emigrant. Obliczano, że spośród około 200 tys. tych emigran
tów najwyżej 10% będzie głosowało za Polską. Dla tej garstki ro
daków w Niemczech wychodziło specjalne pismo tygodniowe pod 
tytułem Strażnica. 

Wśród proletariatu śląskiego było wielu polskich robotników 
o światopoglądzie komunistycznym. Dla nich wychodził tygodnik 
Czerwony Sztandar z podtytułem Rote Fahne. Jako przeciwwagę 
dla tego organu Niemcy zaczęli w Gliwicach wydawać pismo pseudo-
komumstyczne pod tytułem Kommunistische Arbeiterpost, które 
otrzymywało materiał redakcyjny od komunistycznego współpracow-
19) R. V o g e l : Op. cit., s. 41. 
2 0 ) Teodor Tyc : Pamiętnik. Poznań 1931, s. 91. Cyt. wg Władysław Zie 
l i ń s k i : Niemiecka prasa na Górnym Śląsku w okresie plebiscytu. Zaranie 
Śląskie 1969 nr 2, s. 160. 
21) R. V o g e l : Op. cit., s. 130. 



14 PAWEŁ DUBIEL 

nika komórki prasowej „Dau"' we Wrocławiu,22) Zaisadniiczym celem 
Arbeiterpost było wyrobienie przekonania wśród rewolucyjnej ślą
skiej klasy robotniczej, że oddanie głosu za Niemcami leży w intere
sie zwycięstwa komunizmu. 

Również wrocławska centrala dywersyjna dra Spieckera pokusiła 
się o wydawanie w tym samym celu ukazującej się regularnie ulotki 
pod nazwą Der Marxist, jako publikacji — jak zaznaczono w na
główku — „stojącej ponad partiami socjalistycznymi i służącej je
dynie sprawie socjalizmu". 

W czasie kampanii plebiscytowej przebywało na Górnym Śląsku 
kilkanaście tysięcy żołnierzy francuskich, kilka tysięcy żołnierzy 
włoskich i początkowo kilkaset żołnierzy angielskich. W celu zapo
znania ich z rozwojem stosunków polsko-niemieckich na Śląsku i po
informowania o aktualnych problemach polityki międzynarodowej, 
Polski Komisariat Plebiscytowy wydawał dla Francuzów — po
cząwszy od października 1920 roku — tygodnik Messager de Haute 
Silésie; dla wojsk włoskich i angielskich drukowano okresowo ulotki. 

* 

Warunki dla prowadzenia propagandy były z początku bardzo po
myślne dla strony polskiej. Wszak Niemcy co dopiero przegrali wiel
ką wojnę, którą sami sprowokowali; w rezultacie klęski państwo 
niemieckie zobowiązane było płacić zwycięzcom wysokie odszkodo
wania wojenne; w tym okresie w Rzeszy wybuchały ciągle masowe 
strajki i krwawe niepokoje; zdawało się, że jest to kraj bez przy
szłości; ważyły wreszcie motywy religijne: Niemcy byli przeważnie 
protestantami, gdy Górny Śląsk był dzielnicą o przeważających 
wpływach katolickich. 

Od połowy 1920 r. propaganda polska zyskała jeszcze nowy silny 
atut w postaci uchwalonej przez sejm warszawski ustawy konsty
tucyjnej w przedmiocie autonomii śląskiej, przewidującej utworzenie 
własnego sejmu dla tej dzielnicy i samorząd autonomiczny w szero
kim zakresie, zwłaszcza w dziedzinie finansowej i socjalnej. W od
powiedzi na to Niemcy zapowiedzieli przekształcenie Górnego Ślą
ska z prowincji w kraj na wzór Prus, Bawarii, Saksonii itd., uzależ
niając jednak realizację tej obietnicy od wyniku specjalnego głoso
wania w tej sprawie na Górnym Śląsku — lecz dopiero po plebiscy
cie. W porównaniu z polską ustawą o autonomii były to oczywiście 
gruszki na wierzbie. Polacy wygrywali te fakty w swej propagandzie 
bardzo silnie. 

Jednak agitacji niemieckiej również nie brakowało odpowiedniego 
materiału propagandowego. Twierdzono, że Polska jest państwem 
sezonowym bez uregulowanych granic; że Polska jest krajem na 
niskim poziomie pod względem materialnym, socjalnym i kultural
nym; że w razie przyłączenia do Polski przemysł i gospodarka na 
Śląsku podupadną, a lud górnośląski zubożeje. O przykłady nędzy 
w Polsce prasa niemiecka nie musiała się ubiegać, bo znalazła mul-

22) Tamże, s. 135. 
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tum potrzebnych informacji na ten temat codziennie na łamach gazet 
w Polsce; liczne specjalne niemieckie komórki prasowe prześcigały 
się w zbieraniu, tłumaczeniu i przekazywaniu tych danych nie
mieckim gazetom na Śląsku, które zamieszczały je z odpowiednimi 
złośliwymi komentarzami. 

Wreszcie sami politycy polscy, którzy byli u władzy, dali Niem
com najmocniejszy atut propagandowy do ręki przez sprowokowanie 
wojny ze Związkiem Radzieckim w celu urzeczywistnienia zabor
czych planów polskiej magnatem i burżuazji. Kto wówczas nie był 
na Śląsku, nie może sobie nawet w przybliżeniu wyobrazić, ile szko
dy wojna polsko-radziecka wyrządziła sprawie polskiej na Górnym 
Śląsku. Przecież dopiero niedawno skończyła się mordercza wojna 
światowa i ludzie powszechnie brzydzili się awanturami wojennymi. 
Odtąd głównym elementem wszelkiej propagandy niemieckiej było 
straszenie ludności śląskiej groźbą, że po przyłączeniu do Polski 
Górnoślązacy będą musieli bić się i przelewać krew za niesprawiedli
we interesy wielkomocarstwowe polskiej szlachty. 

W dodatku wojna przedłużała się i wzięła wnet obrót niepomyślny 
dla państwa polskiego. Rudolf Vogel pisze w związku z tym: „Nie
mieckiej kontrpropagandzie przydała się niezmiernie wojna Polski 
przeciwko ZSRR. Dochodziła do tego radość po stronie niemieckiej 
z powodu postępów kawalerii Budionnego, a potem żal z powodu 
klęski pod Warszawą." 23) Warto dodać, że niemiecka radość z po
wodu tych sukcesów była tak wielka, iż w dniu 16 sierpnia nie
mieckie gazety na Górnym Śląsku opublikowały kłamliwą wiado
mość o kapitulacji Warszawy i upadku państwa polskiego. Trzeba 
pamiętać, że wówczas — w połowie 1920 roku — Polska przegrała 
plebiscyty na Warmii i Mazurach oraz na Śląsku Cieszyńskim; nie
wiele brakowało wtedy i bylibyśmy przegrali z kretesem plebiscyt 
na Górnym Śląsku, gdyby nie bohaterski wysiłek zbrojny śląskich 
mas ludowych w II powstaniu śląskim. Natomiast fakt, że Polska 
zawarła w dniu 18 marca 1921 traktat pokojowy z ZSRR — nie do
tarł na czas do wiadomości społeczeństwa na Górnym Śląsku, gdzie 
głosowanie odbywało się już w dniu 20 marca 1921 roku. 

Wbrew nieszczęsnej orientacji oficjalnej polityki rządu polskiego 
w okresie śląskiej walki narodowowyzwoleńczej, inna była postawa 
narodu polskiego, który sam dopiero co odzyskał niepodległość pań
stwową. Całe społeczeństwo polskie darzyło walkę ludu górno
śląskiego najgłębszą sympatią i starało się w miarę swoich skrom
nych możliwości nieść pomoc rodakom na Śląsku. Znalazło to wyraz 
m. in. w silnej akcji propagandowej na łamach polskiej prasy krajo
wej na rzecz walczącej braci górnośląskiej. 

Oczywiście — rząd polski me mógł nie brać pod uwagę tego jed
nolitego i zdecydowanego stanowiska społeczeństwa polskiego wobec 
sprawy śląskiej. Jednak główne zainteresowanie i aktywność pol
skiej polityki rządowej były skierowane na wschód, co nie pozwo
liło rządowi Piłsudskiego poświęcić należytej uwagi i energii dla 

») Tamże, s. 136. 
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sktecznej akcji na Górnym Śląsku i co siłą rzeczy ograniczało po
parcie dyplomatyczne, polityczne, materialne, militarne i wszelkie 
inne ze strony państwa polskiego do bardzo szczupłych rozmiarów. 

Jeśli mimo tego padło w plebiscycie na Śląsku pół miliona gło
sów za Polską, to było to niewątpliwie naszym wielkim sukcesem. 
Nawet jeden z głównych niemieckich działaczy plebiscytowych Hans 
Lukaschek w swej analizie wyników plebiscytu zastanawiał się ze 
zdumieniem: 

„Wynik plebiscytu nasuwa zarazem pytanie, jak to mogło się stać, że 
ludność, która należała ponad 600 lat do Niemiec i zawdzięczała wiarę 
chrześcijańską i całą swoją kulturę Niemcom, nie głosowała w stopniu 
o wiele większym za Niemcami."2i) 

Do takiego rezultatu plebiscytu śląskiego przyczyniła się w wy
bitnej mierze prasa polska oraz patriotyczna i ofiarna praca dzien
nikarzy polskich na Górnym Śląsku. 

24) Hans L u k a s c h e k : Die Abstimmung in Oberschlesien. Na łamach mie
sięcznika Volk und Reich, nr 8/9 z 1930 roku, s. 551. 
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TERMINOLOGICZNE PROBLEMY 
PRZEPISÓW PRAWA 

NORMUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRASY 

W ostatnim okresie poświęca się coraz więcej uwagi za
niedbanej dotąd, niejednolitej terminologii z zakresu cza
sopiśmiennictwa. M. in. w poprzednim numerze „Zeszy
tów" drukowaliśmy studium, podejmujące próbę upo
rządkowania nazewnictwa ze stanowiska ogólnej typo
logii prasy. Niniejszy artykuł ujmuje ten problem głów

nie w oparciu o różne przepisy prawne. 

Rozpoczęcie badań integracyjnych związanych z problematyką 
prasy wymaga uzgodnienia podstawowej terminologii między zain
teresowanymi współpracą dyscyplinami nauki. Wstępnym krokiem 
do tego jest przedstawienie zagadnień z punktu widzenia poszczegól
nych dziedzin. Niedawno zostało to uczynione z pozycji prasoznawcy 
i teoretyka literatury.1) Artykuł niniejszy podejmuje podstawowe 
problemy terminologiczne prawa, normującego działalność prasy 
drukowanej. 

Pierwsze akty normatywne dotyczące prawa prasy pochodzą 
z okresu powstania najstarszych pism periodycznych. Terminologie 
prawną odnoszącą się do prasy przejmowano z języka potocznego; 
jednak działalność sądów i komentatorów nadała z czasem wielu ter
minom nowe znaczenie. 

J) Por. A. G a r l i c k a : Terminologia polska stosowana w badaniach nad 
historią czasopiśmiennictwa. W pracy zbiorowej: Metody i techniki badawcze 
w prasoznawstwie. T. I, Warszawa 1969; J. T r z y n a d l o w s k i : W kręgach 
gatunkowych wyznaczników form dziennikarskich. W pracy zbiorowej: Me
tody i techniki badawcze w prasoznawstwie. T. II, Warszawa 1970. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Ponad trzy wieki rozwoju prasy i związanego z nią prawa, przy
niosły 'Uporządkowanie wielu kwestii, ale proces ów nie został za
kończony. Dziś jeszcze terminologia związana z prasą budzi szereg 
wątpliwości. Równocześnie brak jest, jak dotąd, uporządkowania 
spraw terminologicznych w skali międzynarodowej, mimo istnienia 
porozumień międzynarodowych odnoszących się m. in. do zagad
nień prasy.2) 

Można obecnie wyodrębnić trzy rozwiązania przy ustalaniu zna
czenia podstawowych terminów prawnych związanych z prasą. 

Pierwsze z nich polega na wprowadzeniu normatywnych definicji 
w odpowiednich przepisach prawa autorskiego, prasowego czy in
nych aktów prawnych. Z reguły są określone pojęcia związane z pi
smami periodycznymi,3) rzadziej natomiast wiążące się z pojęciem 
prasy.4) Niekiedy określeniom „prasy" towarzyszy odrębny przepis, 
wyjaśniający, jakie formy druków periodycznych i innych (tzw. pra-
sopodobnycn) nie są prasą w rozumieniu prawa.5) 

Drugie rozwiązanie wiąże się z tymi ustawodawstwami, które de
finiują tylko niektóre poprzednio omawiane pojęcia. W odniesieniu 
do pozostałych wykorzystuje się ustalenia praktyki bibliograficznej 
lub statystycznej.6) 

Trzecie rozwiązanie polega na niewprowadzaniu żadnych defini
cji normatywnych związanych z prasą. Wyjaśnienie znaczenia uży
wanych terminów pozostawia się praktyce (orzecznictwu) lub teorii. 
Na gruncie tego rozwiązania opracowano prawie wszystkie nor
my międzynarodowego i traktatowego prawa autorskiego i praso
wego. 

Zaznaczyć należy, iż nawet w pierwszej grupie określenie nie 
zawsze ma charakter pozytywny, niekiedy bowiem ustalenie praw
nego znaczenia terminu wymaga analizy kilku przepisów.7) Dają się 
też zauważyć pewne rozbieżności między przepisami statystycznymi 
związanymi z pojęciem prasy i pism periodycznych a praktyką bi-

2) M. in. przepisy Konwencji Berneńskiej 1886, znowelizowanej w latach: 
1896, 1908, 1928, 1948 i 1968 oraz konwencji amerykańskich: Montevideo 1889, 
Meksyk 1902, Waszyngton 1946. 
1) Por. J. de'R h a m : Le régime de presse quant au droit de reproduction. 
Lozanna 1932, s. 27—28. 
4) Por. M. L ö f f i e r : Presserecht -Kommentar . Monachium—Berl in 1955, 
s. 157—158, 160, 462 oraz t e n ż e : Presserecht . T. I, Monachium 1969, 
s. 155—158. 
5) Por. np. przepisy NRF (krajowe) 1964—1966, CSRS 1966, Polska 1938, Domi
n ikana 1914. 
6) Np. Francja — przed rokiem 1944. Por. B. O l e c h n o w i c z : Przestęp
stwo prasowe. Wilno 1932, s. 20—21 ; I. H e b a r r e : Le droit d 'auteur du 
journal isme (W: Recueil de Conférence). S t rasburg 1958, s. 227; M. P o t u -
1 i с к i : Le régime de la presse. Paryż 1928, s. 38—48 ; por. też wypowiedź 
L. T r e n a r d a na temat rozwoju pojęć związanych z określeniami poszcze
gólnych pism periodycznych we Francj i w : Historia prasy polskiej a kształ
towanie się kul tury narodowej . T. II, Warszawa 1968, s. 189—191. 
7) Por. B. M i c h a l s k i : Swoboda przedruku publikacji dziennikarskich 
w świetle prawa. Palestra 1968 nr 1. 
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bliotekarską.8) Niekiedy też terminologia podstawowych ustaw 
(np. o prawàe autorskim) nie jest uzgodniona z przepisami innych 
aktów normatywnych zawierających definicję np. dziennika i cza
sopisma.9) 

Pojęcie ,,prasy" występuje w szeregu ustaw10) i jest niekiedy 
przeciwstawiane „prasie periodycznej". Ten ostatni zwrot można 
spotkać tylko w niektórych ustawach.11) Jest on pewnym odbiciem 
dawnych koncepcji rozumiejących przez pojęcie prasy wszelkie for
my działalności wydawniczej, zarówno czasopiśmienniczej jak 
i książkowej. „Prasa" w rozumieniu prasy periodycznej obejmuje 
natomiast całość produkcji czasopiśmienmczej. Zależnie od kryte
riów, przyjętych w konkretnych ustawach lub wypracowanych przez 
teorię i praktykę, obejmuje ona wydawnictwa periodyczne do rocz
nika włącznie. Pojęcie „prasy" rozumiane jest szerzej 12) niż np. po
jęcie prawne czasopism i dzienników. Zagadnienie to występuje 
zwłaszcza w krajach, które do czasopism nie zaliczają pism perio
dycznych ukazujących się rzadziej niż raz w miesiącu. 

Niekiedy przepisy wyodrębniają pewne grupy druków periodycz
nych, z różnych względów nie uznawanych za prasę. Chodzi tu głów
nie o wszelkiego rodzaju jednodniówki, „gazety karnawałowe'5, pi
sma zakładane tylko na okres wyborów, manewrów wojskowych, 
drukowane gazetki ścienne itp.,13) a niekiedy także pewne wewnętrz
ne gazety zakładowe i szkolne. Z pojęcia prasy są także wyłączane 
różnego rodzaju periodyczne wydawnictwa reklamowe, biuletyno-
we, zawierające informacje adresowe, przemysłowe, telefoniczne itp. 
oraz analogiczne druki przeznaczone do ściśle prywatnego lub we
wnętrznego użytku.14) 

Ustawy prasowe lub przepisy związkowe określają najczęściej 
bezpośrednio li tylko czasopismo, rzadziej dziennik, natomiast prze-
8) Np. wszystkie opracowania informacyjno-statystyczne wychodzące w NRF 
ujmują pisma periodyczne do rocznika włącznie, mimo że przepisy prawa pra
sowego nie zaliczają roczników do prasowych form czasopiśmiennych. Por. np. : 
Statistisches Handbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1966. 
9) Zjawisko to jest p r a w i e regułą, jeżeli chodzi o definicję czasopism i dzien
n ików w ordynac jach pocztowych; rzadziej wys tępu je w odnies ieniu do prze
pisów p r a w a prasowego. 
10) Por. np. ustawy o prawie autorskim: Etiopii 1960, Nepalu 1965, Polski 
1952, Lichtensteinu 1928, 1959, Gwatemali 1954, Wenezueli 1962, Meksyku 1956, 
o prawie prasowym: Belgii 1831, 1947, Brazylii 1923, Kostaryki 1902, CSR 
1924 — pojęcie to z reguły nie jest definiowane. 
u) Np. ustawa prasowa Kolumbii z 1898 г., art. 40. 
12) Występuje to zwłaszcza w krajach, gdzie pod pojęciem pism periodycznych 
rozumie się jedynie pisma do miesięcznika włącznie, jak np. w prawie praso
wym Niemiec 1874; nie występuje natomiast w USA, gdzie pod tym pojęciem 
rozumie się pisma do rocznika włącznie. Por. E. L ö b l : Prasa a kultura. 
Warszawa 1904, s. 16—18. 
13) Por. m. in. С. L u d w i g : Schweizerisches Presserecht. Bazylea 1964, 
s. 96—97 oraz В. M i c h a l s k i : Swoboda przedruku... (op. cit.). 
u) Por. T. C y p r i a n : Prawo prasowe. Komentarz. Poznań 1939; M. Löf-
f i e r . Op. cit., s. 157 i п.; R e b m a n - 011 - S t о r z: Das baden-wirttember-
gische Gesetz über die Presse. Stuttgart 1964, s. 83—92. 

2* 
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pisy w prawie autorskim, odnoszące się do prasy, wymieniają nie
kiedy nawet kilka kategorii pism periodycznych.15) Niekiedy wpro
wadza się pewien porządek terminologiczny np. przez określenie, 
jakie rodzaje pism należy uważać za czasopismo.16) 

Podobieństwa językowe określeń nie zawsze oznaczają identyczną 
treść. Np. turecka ustawa prasowa z 1909 r. używała trzech określeń 
o różnym znaczeniu: dziennik (journal), pismo codzienne i pismo 
periodycznie. Dziennik-journal oznacza tu — podobnie jak w daw
nych rosyjskich i współczesnych radzieckich przepisach (żurnal) — 
pewTien rodzaj pisma periodycznego. W innych wypadkach mimo 
wspólnego źródłosłowu znaczenie słów uległo powolnym zmianom, 
np. hiszpański termin periodico w przeciwieństwie do znaczenia tego 
słowa w innych językach oznacza nie czasopismo lub periodyk, lecz 
dziennik. 

W aktach normatywnych nazwy pism codziennych i periodycznych 
o charakterze ogólnym z reguły nawiązywały do częstotliwości 
ukazywania się konkretnych typów prasy periodycznej. Z chwilą 
ich stabilizacji zaczęto dzielić pisma na dzienniki i ukazujące się 
w co najmniej tygodniowych odstępach czasu tzw. czasopisma. 
Natomiast pisma o charakterze specjalnym nazywano najczę
ściej zbiorami lub przeglądami i określano je w oparciu o kryte
ria merytoryczne, jak ich zawartość i forma edytorska (najczę
ściej zeszytowa). Zagadnienie częstotliwości ukazywania się nie 
miało tu tak istotnego znaczenia, jak w odniesieniu do pism o cha
rakterze ogólnym. 

W pewnych wypadkach spory sądowe na tle przepisów o przedru
kach prasowych, przyczyniły się do prawnego określenia niektórych 
rodzajów pism periodycznych. Niekiedy jednak kodyfikatorzy two
rzyli ponadto definicje dla uregulowania spraw wydawniczych lub 
pocztowych, jak zniżka przy przesyłkach lub ulgi kaucyjne. 

Określenie charakteru i nazwy pisma w oparciu jedynie o kryte
rium formalne, jakim jest częstotliwość ukazywania, spotyka się 
dość rzadko; np . w dawnych przepisach prasowych Węgier 1914, 
kantonu Waadt 1938/48, Prus 1851. Podobnie rzadko spotyka się 
określenie normatywne pisma z pominięciem zagadnienia częstotli
wości. Ciekawe jest stare rozwiązanie w przepisach Szwecji z 1812 r„ 
gdzie publikację periodyczną określono jako pismo wychodzące in-
terwałowo, numerowane i seryjne. Przepisy Indii z 1867 г., Syjamu 
z 1922 istotę prawną czasopisma upatrują m. in. w stałym publiko-

15) W przepisach prawa autorskiego różnych krajów można spotkać następu
jące terminy związane z pismami periodycznymi: pismo codzienne, dziennik, 
gazeta, gazeta polityczna, codzienne pismo informacyjne, tygodnik, miesięcz
nik, czasopismo, przegląd, pismo, pismo publiczne, periodyk, pismo periodycz
ne, publikacja periodyczna, periodyk publiczny, zbiór periodyczny, zbiór, prze
gląd periodyczny, serial, kolekcja periodyczna, magazyn, almanach, rocznik, 
przegląd naukowy lub artystyczny, pismo fachowe, „żurnal", wydawnictwo 
periodyczne. 
ie) Por. J. d e ' R h a m : Op. cit., s. 28—30; M. L ö f f i e r : Op. cit., s. 157 i п.; рог. 
też przepisy prawa prasowego: CSRS 1966, Danii 1938, Japonii 1909, Węgier 
1959, Jugosławii 1960. 
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waniu wiadomości i komentarzy, nie stawiają natomiast wymogów 
związanych z częstotliwością ukazywania się pisma. 

Podstawowa jednak grupa przepisów w ustawach prasowych i róż
nego rodzaju rozporządzeniach wykonawczych opiera się zarówno 
o kryteria formalne, jak i rzeczowe. Nie są one traktowane jednoli
cie. Najczęściej wymagane jest ukazywanie się pisma regularnie 
(a niekiedy nieregularnie, np. Niemcy 1874, NRF — ustawy krajowe 
1964—1966) w granicach pewnego określonego czasu — od 1 mie
siąca do roku. Ponadto jest wymagane posiadanie przez pismo ty
tułu (np. CSR 1930, Łotwa 1924, Japonia 1909, Finlandia 1919, Au
stria 1922, Polska — projekt 1958), numerowanie egzemplarzy 
(np. Polska 1919 — prawo prasowe dla b. zaboru rosyjskiego), od
powiednia forma drukowa (CSR 1950), lub spełnienie pewnych wy
mogów merytorycznych (Anglia 1881).17) 

Nie mniejszą różnorodność można zaobserwować wśród ustaw, 
jeżeli chodzi o wymaganą przez przepisy częstotliwość ukazywania 
się pism. Znaczna część ustaw i związanych z nimi przepisów wyko
nawczych nie zawiera określenia dziennika czyli pisma ukazującego 
się od 2 razy dziennie (przepisy — Gwatemala 1896, Hiszpania 1880) 
do 2 razy w tygodniu (Polska). Jeżeli chodzi o czasopisma, to wyma
ganą przez przepisy okresową częstotliwość ich ukazywania się 
można by podzielić na 4 grupy: do 1 miesiąca (np. Anglia 1881 — 
26 dni, Hiszpania 1883 — 30 dni, Węgry 1914, Niemcy 1874, Sakso
nia 1870, Prusy 1831); do 3 miesięcy (np. Finlandia 1919, Łotwa 
1924, Polska 1927, 1938, projekt 1958, projekt wstępny 1968); do 6 
miesięcy (np. CSR 1930, >Hesja 1949, Japonia 1909, Dania 1938, Litwa 
1919, NRF — ustawy krajowe 1964—66); do 1 roku (np. USA, Fili
piny 1924). Niektóre ustawy (np. Rosja 1903) nie określały często
tliwości pewnych rodzajów pism periodycznych (gaziety, żurnały). 
Rozwiązanie rosyjskie jest odbiciem poglądów doktryny, że inter-
wałowy charakter takiej publikacji jest oczywisty18) i wynika z jej 
natury. Dodać należy, iż ustawy prasowe wielu krajów nie zawie
rają nawet takich niepełnych określeń czasopisma.19) Ponadto w nie
których krajach w oparciu o doktrynę i orzecznictwo nie uznaje siq 
za czasopisma np. magazynów tygodniowych.20) 

Wskazane poprzednio próby oparcia określenia pisma periodycz
nego na różnorodnych kryteriach, związanych z częstotliwością jego 

17) Por. B. O l e c h n o w i c z : Op. cit., s. 21. 
18) Niemnie j j ednak w s tosunku do zbiorów i w y d a ń zbiorowych w y d a w a n y c h 
pod wspó lnym ty tu łem, rosyjskie p r a w o p ra sowe 1905, j ako w a r u n e k uznan ia 
za а гик periodyczny, s tawiało wymóg u k a z y w a n i a się częściej niż d w a razy 
w roku. Por. J. N o w o t n y : Prawo prasowe. Lwów 1917, s. 64. 
1 9) Por. np. ustawy prasowe Bułgarii 1921, Chin 1914, Kolumbii 1898, Kosta
ryki 1902, Egiptu 1881, Francji 1881. 
2 0 ) Traktowano je jako rodzaj antologii stanowiącej wydawnictwo ciągłe (jak 
np. w PRL „Ossolineum"). Nieporozumienia na tym tle stały się przyczyną 
wprowadzenia do przepisów określających prasę także pojęcia „magazynu", 
np. USA, Bułgaria do prawa autorskiego 1909 art. 6 ust. b, Kanada p. a. 1921, 
1952 art. 2 ust. e punkt II. 
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ukazywania się, stworzyły pewne trudności praktyce. Poza bowiem 
pismami, które uznano za czasopisma, pozostawała spora grupa pism 
periodycznych do rocznika włącznie. Trudności te dały się zwłasz
cza zauważyć w praktyce krajów, uznających za czasopisma prasowe 
wydawnictwa periodyczne do miesięcznika włącznie. Pozostawała 
bowiem trzecia poważna grupa periodyków, która wymagała odręb
nej reglamentacji prawnej. 

Próby unifikacji terminologii w skali międzynarodowej są opra
cowane przez UNESCO i przyjęte na XIII sesji Konferencji Gene
ralnej UNESCO 19 XI1964 „zalecenia międzynarodowej normaliza
cji statystyki wydawnictw książkowych i periodycznych".21) Wpro
wadzono tam podział wydawnictw periodycznych na dwie grupy: 
1) gazety o charakterze ogólnoinformacyjnym, 2) inne wydawnic
twa periodyczne — w oparciu o kryteria merytoryczne, ale w na
wiązaniu do częstotliwości ukazywania się pism.22) Zalecenia traktują 
jako wydawnictwa periodyczne nawet te pisma, które ukazują się 
rzadziej niż raz do roku. W Polsce — jak dotychczas — problema
tyka ta nie została uporządkowana i zawarta w jednym akcie nor
matywnym. Dla ustalenia niektórych podstawowych pojęć trzeba 
niekiedy opierać się na kilku przepisach. 

Pojęcie „prasy" nie zostało w przepisach prawa prasowego 1938 
roku określone w sposób bezpośredni. Zdefiniowano tam bowiem 
tylko czasopismo i książkę oraz taksatywnie wyliczono druki, które 
nie podlegają przepisom dekretu prasowego z 1938 r. W art. 2 ust. 1 
i 2 — za c z a s o p i s m o uznano „druk, który nie tworzy zamkniętej 
całości i ukazuje się przynajmniej raz na trzy miesiące choćby w nie
równych odstępach czasu, pod tym samym tytułem i w numerach 
bieżących" — a za k s i ą ż k ę „...druk objętości co najmniej 32 
strony nie będący czasopismem". Wyłączono natomiast z pojęcia 
prasy m. in. druki przeznaczone wyłącznie do użytku przedsiębior
stwa przemysłowego, handlowego lub innego zawodu. Natomiast 
w tekście ustawy rozdzielano przepisy na grupy odnoszące się do 
czasopism i książek. Eozdziały odnoszące się do „prasy", jak np. 
„przestępstwo prasowe", odnosiły się w tej samej mierze do książek, 
jak i do czasopism. 

W rozumieniu zatem przepisów prawa prasowego pojęcie „prasy" 
odnosiło się zarówno do periodycznych, jak i nieperiodycznych wy
dawnictw drukowych. 

Interpretacja taka, aczkolwiek wynikająca wyraźnie z treści de
kretu prasowego, była niezgodna z semantycznym znaczeniem słowa 
„prasa", które oznaczało wówczas całość pism periodycznych i w ta
kim znaczeniu użyto tego terminu w prawie autorskim z 1926/1935 r. 

W okresie powojennym w nowych aktach normatywnych pojawiły 
się dalsze określenia związane z tymi zagadnieniami. W dekrecie 
o utworzeniu GUKPPiW (Dz.U. p. 210 z 1946 г., ze zmianami) poję-

21) Polski przekład: załącznik do Biuletynu ZG RSW „Prasa" 1966 nr 86. 
22) Por. B. M i с h a 1 s k i : Swoboda przedruku... (op. cit.), gdzie problem ten 
jest szerzej omówiony. 
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cie prasy jest wyraźnie oddzielone od innych nieperiodycznych pu
blikacji. W zarządzeniach wydanych przez Główny Urząd Kontroli 
Prasy, Publikacji i Widowisk zostały użyte rozróżniające określenia 
„czasopismo" i „periodyk" oraz „czasopismo" i „wydawnictwo perio
dyczne".23) Zarządzenie Ministra Łączności Nr 43/1959 24) w sprawie 
podziału wydawnictw prasowych na dzienniki i czasopisma, określa 
dziennik jako czasopismo ukazujące się co najmniej dwa razy w ty
godniu. 

Dodatkowy element klasyfikacyjny związany z praktyką wprowa
dza Zarządzenie Prezesa CUW z 1955 r.,25) które jako periodyki 
określa „periodycznie ukazujące się publikacje wydawane przez in
stytuty naukowo-badawcze". Problem zatem częstotliwości ukazy
wania się tych pism można jedynie określić poprzez analizę praktyki 
wydawniczej — chodzi tu głównie o pisma od kwartalnika do rocz
nika włącznie. Nie spotyka się natomiast pism tego rodzaju, które 
ukazywały się rzadziej niż raz do roku. 

W pracach statystycznych i bibliograficznych opartych o we
wnętrzne przepisy GUS i Instytutu Bibliograficznego, za czasopisma 
uważa się także półroczniki.26) 

Wreszcie Ordynacja pocztowa podaje własne, choć nawiązujące do 
dekretu prasowego określenie czasopisma oraz form nie będących 
с zasop isma mi .2 7) 

Przepisy prawa autorskiego z 1952 r. w art. 4 i 18 używają ter
minu „prasa" w znaczeniu prasa periodyczna. W art. 4 jest mowa 
o informacjach prasowych, który to termin zastąpił dawne określe
nie „informacje dziennikarskie", a w art . 18 w ust. 4 jest mowa 
o książkach i czasopismach. Gdyby w prawie autorskim z 1952 r. 

2 3 ) „Wydawnictwo periodyczne" jest odpowiednikiem terminu „periodyk"; 
por. S. S i e r o t w i ń s k i , s. 315. Pojęcie to jest niekiedy mieszane z „wydaw
nictwem seryjnym" tzw. „serialem", które obejmuje serię książek jak np. „Ty
grys", „Biblioteka Narodowa", „Biblioteka Wiedzy o Prasie". 
2 4 ) Publikowane m. in. w zbiorze: Prawo o prasie. OBP, Kraków 1966. 
2 5 ) Monitor Polski, poz. 1638 z 1955, § 1, ust. 2; zamieszczone też... D r a b i e n-
k o : Prawo autorskie. Warszawa 1965, s. 101. 
2e) Por. A. G a r l i c k a : Op. cit., s. 9—11, GUS za c z a s o p i s m o uważa 
pismo od tygodnika do półrocznika, a za g a z e t ę pismo ukazujące się od 
2 do 7 razy tygodniowo; z tej klasyfikacji są wyłączone gazety zakładowe. 
27) Ordynacja pocztowa (patrz cyt. zbiór: Prawo o prasie, s. 485) określa 
w § 3 ust. 12 czasopismo jako dziennik lub czasopismo, mimo, że m. in. w § 52 
używa zamiennie terminu „gazeta"; bliższe natomiast określenie czasopisma 
zawiera § 88, ust. 1 ordynacji: „1. Za czasopisma uważa się: 

1) wydawnictwa periodyczne, wykonane sposobem drukarskim, które uka
zują się pod tym samym tytułem przynajmniej 4 razy w roku i zawie
rają w każdym egzemplarzu cenę, datę i miejscowość wydania z wyjąt
kiem książek, encyklopedii i katalogów oraz wydawnictw, których głów-
nym celem wydawania jest reklama i oferowanie towarów lub usług, 

2) Dziennik Ustaw, Monitor Polski oraz dzienniki urzędowe wydawane 
przez organy administracji państwowej, ukazujące się nieperiodycznie, 

3) gazetki ścienne wykonane sposobem drukarskim." 



24 BOGDAN MICHALSKI 

traktowano pojęcie „prasy" tak szeroko, jak w dekrecie prasowym 
z 1938 r. — podobne rozróżnienie byłoby zbędne, prasa bowiem 
obejmowałaby zarówno książki, jak i czasopisma. Niezależnie od tego 
prawo autorskie z 1952 r. w art. 10, określając prawa autorskie do 
dzieła zbiorowego, obok „czasopisma" wyróżnia „rocznik". 

Przedstawiona niejednolitość terminologii stanowi poważny pro
blem w dziedzinie stosowania przepisów. Jest ona w znacznej mie
rze wynikiem tego, iż w żadnym akcie normatywnym nie uregulo
wano w sposób pełny i jasny całości zagadnienia, gdyż np. w dekre
cie prasowym z 1938 r. pominięto problem pism i częstotliwości po
wyżej kwartału. Niemniej w oparciu o analizę i zestawienie obowią
zujących przepisów, można podjąć próbę ustalenia podstawowych 
zagadnień terminologicznych w prawie PRL. 

P r a s a obejmuje drukowe pisma periodyczne wychodzące w okre
ślonych — nie dłuższych niż rok —odstępach czasowych, wydawane 
w nieograniczonym czasowo zamiarze wydawniczym, nie tworzące 
zamkniętej całości, publikowane drukiem w celu informowania lub 
oddziaływania na odbiorców, dostępne dla z góry nieograniczonej 
liczby osób, ukazujące się pod tym samym tytułem z bieżącą nu
meracją i datą, oznaczonym 'miejscem wydania, redaktorem/ami 
(wg art. 15 dekretu z 1938 r.) i ceną. 

Takie określenie „prasy" stanowi syntezę rozproszonych w róż
nych przepisach wymogów prawnych stawianych w PRL pismom 
periodycznym. Pisma periodyczne dzielą się ponadto ze względu na 
częstotliwość ukazywania się na: c z a s o p i s m a — od dziennika 
do kwartalnika włącznie; d z i e n n i k i stanowiące podgrupę w ra
mach czasopism obejmującą g a z e t y ukazujące się co najmniej 
dwa razy w tygodniu; i wreszcie p e r i o d y k i , które ukazują się 
rzadziej niż raz na kwartał — do rocznika włącznie, ów podział, 
wynikający z przepisów, jest zgodny z propozycjami większości teo
retyków, wyróżniających z reguły trzy podstawowe formy pism ze 
względu na częstotliwość: dzienniki, czasopisma i periodyki. Do
datkowy element klasyfikacyjny wprowadzają przepisy Układu 
Zbiorowego Pracy Dziennikarzy z 1967 r. (Załącznik nr 6 •— ramowe 
zasady zaszeregowania redakcji). Rozróżnia się tam pisma periodycz
ne — o „wyraźnym charakterze prasowym, w których działalności 
dominują elementy pracy dziennikarskiej" — od pozostałych.28) 

W sensie prawnym za „nie prasę" uznaje się pisma, które albo 
nie spełniają niezbędnych wymogów formalnych, albo ze względów 
ustawowych nie są uznawane za prasę. Nawet w wypadku spełnie
nia wszystkich cech pisma periodycznego, nie będą traktowane jako 
prasa — wydawnictwa poświęcone wyłącznie reklamie oraz oferowa
niu towarów i usług. Wynika to wyraźnie z przepisów art. 3 ust. 2 
prawa prasowego z 1938 r. i § 88 ust. 1 cytowanej poprzednio Ordy
nacji pocztowej. Kryterium wyłączającym jest tutaj poświęcenie 
treści pisma li tylko reklamie. Natomiast przewaga (nawet znaczna) 

28) Por. na ten temat T. L i s i c k a : Prasa — czy nie prasa? (O czasopismach 
lokalnych). Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 4. 
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materiału reklamowo-ofertowego nad informacyjno-publicystycznym 
nie pozbawia pisma periodycznego charakteru „prasy". 

Ze względu natomiast na niespełnianie wymogów prawnych, nie 
traktuje się jako prasy szeregu form wydawniczych do prasy po
dobnych, znanych też jako quasi-prasowe lub prasopodobne. Podsta
wową grupę tworzą tu pisma zewnętrznie i treściowo nie różniące 
się od np. dzienników czy miesięczników, jak np. tzw. „jednodniów
ki", lub pisma o z góry określonej ilości wydań. W naszych warun
kach „jednodniówka" jest zjawiskiem bardzo częstym. Pismo takie 
jest wydawane okolicznościowo, np. w związku z rocznicą wyzwo
lenia miasta, „50-leciem straży pożarnej" itp., lub jako namiastkowa 
forma pisma społecznego czy literackiego. Rzadziej natomiast wy
daje się z góry ograniczoną ilość 2—3 numerów pisma okoliczno
ściowego. Z formą tą można się niekiedy spotkać z okazji ma
newrów wojskowych, zjazdów naukowych, lub w działalności orga
nizacji społecznych. Pismom takim brak jest istotnych dla prasy 
elementów, jak: periodyczność i z góry nieograniczony zamiar wy
dawniczy. 

Druga, liczna grupa form prasopodobnych, to różnego rodzaju se
rie wydawnicze stanowiące wydawnictwa ciągłe, niekiedy nawet 
ukazujące się w regularnych odstępach czasu, jak np. „Ryzyko" lub 
toruńska seria „Studia iuridica". Nie są one „prasą", bowiem każda 
pozycja ma charakter odrębnego pojedynczego dzieła lub jego fra
gmentu i tworzy zamkniętą całość. 

Nawet zamieszczanie w tego rodzaju wydawnictwach krzyżówek, 
dowcipów czy ograniczonego serwisu informacji nie nadaje im 
charakteru pisma periodycznego, choć sugeruje to niekiedy tytuł wy
dawnictwa, np. radziecka „Roman-gazieta". Do tej samej grupy na
leżą kalendarze, poradniki... na rok... Te dwa ostatnie wydawnictwa 
ciągłe wykazują najwięcej podobieństwa formalnego, a niekiedy 
i treściowego z periodykami, jednak nie są uważane za prasę ze 
względu na inny cel wydawniczy i fakt, że każdy kolejny tom sta
nowi w założeniu zamkniętą całość. Analogicznie wygląda sytuacja 
prawna tzw. programów teatralnych, stanowiących niekiedy — obok 
informacji — zbiór różnych opracowań. 

Trzecia grupa to różnego rodzaju biuletyny, informatory czy ser
wisy agencyjne wydawane przez instytucje państwowe, lub zbiory 
materiałów przeznaczonych dla redakcji środków masowego przeka
zu informacji. Wydawnictwa te niekiedy są zewnętrznie i treściowo 
(zwłaszcza biuletyny) bardzo podobne do kwartalników czy perio
dyków. Nie są one jednak prasą ze względu na ich cel (którym jest 
dostarczanie informacji i materiałów redakcji) oraz z góry ograni
czony krąg odbiorców. 

Podobnie przedstawia się sytuacja różnych prasopodobnych biu
letynów czy pism przeznaczonych jedynie dla informowania z góry 
ograniczonego grona osób, a także wewnętrznych tzw. „gazet za
kładowych". 

Ponadto nie zalicza się do prasy: wydawanych ze stałym zamia
rem bezpłatnego rozprowadzania podobnych do periodycznych pism 



26 BOGDAN MICHALSKI 

(zakładowych, reklamowych, propagandowych) lub związanych 
z konkretnymi instytucjami czy organami władzy; ulotek; plakatów 
podobnych do drukowych gazet ściennych; pism z zastrzeżeniem „na 
prawach rękopisu" lub „do użytku wewnętrznego". 

Wypracowanie pełnej polskiej terminologii związanej z prasą 
o charakterze integracyjnym będzie — jak się wydaje—od strony 
prawnej możliwe dopiero podczas nowelizacji lub kodyfikacji prze
pisów. 



MAŁGORZATA PRZYBOŚ 

OBRAZ ZAWODÓW 
W PUBLICYSTYCE PRASOWEJ 

Jak prasa propaguje zawody potrzebne gospodarce naro
dowej? Odpowiedzi na to pytanie miała udzielić prze
prowadzona w O BP analiza 4 popularnych tygodników 
oraz sobotnio-niedzielnego wydania „Trybuny Ludu". Wy
niki — w znacznej mierze skłaniające do krytycznych 

refleksji — referuje autorka badań. 

I. Wstęp 

Jaki wybrać zawód? Jest to jedna z podstawowych kwestii przed 
jakimi stoi młodzież. W jakich kierunkach powinni się kształcić lu
dzie, aby brak odpowiednich fachowców nie stanął na drodze spraw
nego funkcjonowania gospodarki narodowej — to istotny problem 
polityki kadrowej. 

Realizacja założeń polityki kadrowej wytyczonej przez V Zjazd 
PZPR może być ułatwiona, jeśli społeczeństwo zostanie przygoto
wane do ich podjęcia przez odpowiednią propagandę. 

W Ośrodku Badań Prasoznawczych przeprowadzono badania, któ
re miały stwierdzić, czy prasa jako jeden z czynników kształtują
cych postawę społeczeństwa włączyła się do akcji propagandowej 
oraz jaki obraz poszczególnych zawodów kształtuje ona w swej pu
blicystyce, a poprzez to w świadomości swoich czytelników. 

W celu stwierdzenia, czy prasa realizuje wytyczne V Zjazdu PZPR 
w zakresie propagandy określonych zawodów, badaniami objęto 
okres od 1 VII 1968 — tj. od ogłoszenia tez zjazdowych — do 31 XII 
1969. 

Kierując się kryterium zasięgu czytelniczego wybrano do badań 
następujące pisma: Kulturą, Polityką, Przekrój, Przyjaciółką oraz 
Trybuną Ludu. 
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Oto przyjęte znaczenie najważniejszych terminów, które mogą 
budzić wątpliwości: 

„Przez z a w ó d (podkr. MP) lub specjalność — rozumie się 
oparte na kwalifikacjach (wiadomościach i umiejętnościach) wyko
nywanie w celach zarobkowych wynikających z podziału pracy ze
społu czynności (robót) społecznie użytecznych. Zawód jest poję
ciem szerszym od specjalności..."1) 

Przez g r u p ę z a w o d ó w (tym pojęciem operowano w ba
daniach) rozumie się zawody, dla których wykonywania potrzebne 
są zbliżone kwalifikacje (wiadomości i umiejętności), lub które ma
ją podobny przedmiot pracy albo też charakteryzują się podobnym 
stylem i warunkami pracy. 

Przez h i e r a r c h i ę p r a s o w ą rozumie się kolejność zawo
dów występujących w publikacjach badanych pism, przy czym jako 
kryterium ważności przyjmuje się liczbę publikacji dotyczących da
nego zawodu. 

II. Zawody występujące najczęściej w publicystyce 

W badaniach uwzględniono jedynie publicystykę jako wyraz świa
domej i celowej polityki redakcyjnej. 

Różna jest ilość publikacji o zawodach w poszczególnych pismach. 
Na jedną edycję przypadają w Polityce blisko 4, w Kulturze po
nad 1, w Przekroju blisko 1, w Przyjaciółce 0,5, w Trybunie Ludu 
2 takie publikacje. Jedynie więc Polityka intensywnie propaguje 
zawody, natomiast Przyjaciółka nie przywiązuje do tej problematyki 
większej wagi. 

Poszczególne pisma zajmują się różną ilością zawodów, poświęca
jąc im rozmaitą ilość publikacji. Nie wszystkie tytuły zamieszczają 
publikacje o tych samych zawodach; w Polityce pisze się o dwu
dziestu dwóch, natomiast w Przyjaciółce o dwunastu. 

Jako „preferowane" uznano te zawody, którym poświęcono na j 
więcej publikacji. Są to: 

w Kulturze: 

w Polityce: 

w Przekroju: 

pracownicy naukowi 
artyści 
dziennikarze i pisarze 
robotnicy wykwalifikowani 
inżynierowie 
artyści 
dziennikarze i pisarze 
robotnicy niewykwalifikowani 
lekarze 
kierownicy przedsiębiorstw i działacze 
społeczno-polityczni 
urzędnicy 
robotnicy wykwalifikowani 
artyści 

22 
17 
15 
47 
37 
24 
20 
19 
18 

15 
15 
11 
10 

J) Instrukcja nr 38 Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 30 X 
196i r. 
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lekarze 9 
inżynierowie 8 
urzędnicy 7 

w Przyjaciółce: robotnicy niewykwalifikowani 12 
robotnicy wykwalifikowani 11 

w Trybunie Ludu: robotnicy wykwalifikowani 24 
artyści 14 
lekarze 12 
pracownicy naukowi 12 
nauczyciele z wyższym wykształceniem 11 
wojskowi 10 

Niejednokrotnie duża liczba publikacji dotyczących danego za
wodu jest wynikiem cykli zamieszczonych przez redakcję. Przykła
dami takich cykli są: ,,Przed naszym spotkaniem" w Kulturze 
i „Podwójne lustro" w Polityce. Dotyczą one pisarzy, a zamieszczo
no je z okazji zjazdu literatów w Bydgoszczy. 

III. Obraz zawodów 

Pomiędzy pismami zachodzą wyraźne różnice w sposobie trakto
wania problematyki zawodowej. Przekrój oraz w dużym stopniu 
Przyjaciółka poruszają zagadnienia zawodu, przede wszystkim pre
zentując jego konkretnych przedstawicieli. 

Podobieństwo problematyki zawodowej w Przekroju i Przyja
ciółce będzie jeszcze większe gdy uwzględni się fakt, że 59°/o wzgl. 
46% ogółu publikacji o zawodach przedstawia nieznanych szersze
mu ogółowi ludzi czynnych zawodowo. 

Pozostałe pisma natomiast omawiają szersze problemy społeczne 
i na ich tle pojawia się reprezentant danego zawodu. 

W celu określenia sposobu prezentacji zawodów przyjęto cztery 
grupy argumentów określających bliżej dany zawód lub jego przed
stawiciela. Są to: 

I — możliwości dostania się do zawodu i wymagania stawiane 
przed kandydatem,2) 

II — warunki pracy, 
III — ekwiwalenty związane z wykonywaniem danej pracy, 
IV — wpływ pracy na życie prywatne pracownika. 

Opracowany wskaźnik siły grup argumentów, które występują 
w publikacjach, pozwala porównać między sobą zawody pojawia
jące się w poszczególnych pismach. Wskaźnik ten jest następujący: 

^ N 
2) Uwydatnianie konieczności posiadania kwalifikacji potrzebnych do wyko
nywania pracy w danym zawodzie zostało potraktowane jako argument 
„zniechęcający", gdyż stanowi to pewne utrudnienie przy podjęciu pracy. 
Założono bowiem, że dla większości osób trudności są elementem raczej „znie
chęcającym" niż „zachęcającym" do zawodu. 
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gdzie wartość bezwzględna Q oznacza wskaźnik siły danej grupy 
argumentów; nie oznacza jednak ilości argumentów występujących 
w poszczególnych publikacjach; Z — ilość publikacji, w których 
występują argumenty „za" w danej grupie argumentów; P — ilość 
publikacji, w których występują argumenty „przeciw" w danej gru
pie argumentów; N — ogólną ilość publikacji, w których występują 
argumenty w danej grupie. 

Wskaźnik ten zawiera się w granicach od + 1 (brak argumentów 
„przeciw") do —1 (brak argumentów „za"). Przez argumenty „za" 
albo „przeciw" rozumie się zespół ocen i faktów, które mogą wpły
wać na wybór danego zawodu przez czytelnika. 

O — oznacza równowagę argumentów dodatnich i ujemnych, x — 
brak jakichkolwiek argumentów w danej grupie. 

Tabela przedstawia wskaźniki siły grup argumentów występują
cych w publikacjach dotyczących zawodów preferowanych przez 
poszczególne pisma. Porównawczo zostaną omówione te z prefero
wanych zawodów, które występują w więcej niż jednym tytule. 
Wskaźniki siły grup argumentów dla preferowanych zawodów w poszczegól
nych tytułach 
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1. P rac . nauk i 
2. Artyści 
3. Dziennikarze 

i p isarze 

1. Robotn. wykwalif . 
2. Inżynierowie 
3. Artyści 
4. Dziennikarze 

i p isarze 
5. Robotn. n iewykwal . 
6. P rac . służby zdrowia 
7. Kierownicy przed

siębiors tw 
8. Urzędnicy 

1. Robotn. wykwalif . 
2. Artyści 
3. Leka rze 
4. Inżynierowie 
5. Urzędnicy 

1. Robotn. n i ewykwal . 
2. Robotn. wykwalif . 

1. Robotn. wykwalif . 
2. Artyści 
3. Lekarze 
4. P rac . nauk i 
5. Nauczyciele 
6. Wojskowi 

Grupy argumentów 

I | II | III | IV 

- 0 , 8 2 3 
- 0 , 2 0 6 

+ 0,077 

-0 ,375 
- 0 , 5 2 1 
- 0 , 3 3 3 

0 
-0 ,750 
-0 ,727 

- 1 
- 0 , 1 6 6 

0 
- 1 
- 0 , 2 3 2 
- 0 , 1 4 3 
- 0 , 6 6 6 

+ 0,166 
-0 ,077 

+ 0,333 
- 0 , 6 3 6 
+ 0,271 
+ 0,428 

0 
- 0 , 6 0 0 

-0 ,809 
- 1 

—0,692 

- 0 , 7 3 2 
-0 ,727 
—0,833 

-0 ,714 
-0 ,454 
- 1 

- 1 
- 1 

—0,428 
—0,600 
—0,693 
—0,250 
—0,777 

-0 ,066 
- 0 , 4 2 8 

-0 ,481 
- 0 , 3 3 3 
- 0 , 7 5 0 
- 0 , 5 0 0 
- 1 
- 0 , 2 0 0 

+ 0,777 
-0 ,625 

+ 0,231 

0 
-0 ,217 
+ 0,354 

+ 0,285 
-0 ,111 
+ 0,333 

+ 0,333 
- 1 

+ 1 
X 

+ 1 
+ 1 
- 1 

+ 0,500 
- 0 , 2 0 0 

+ 0,888 
+ 1 

0 
+ 1 

0 
+ 1 

X 

X 

X 
X 
X 

- 1 
- 1 

+1 
- 1 

X 
- 1 
- 1 

- 1 
- 0 , 3 3 3 

+ 1 
X 

- 1 
X 
X 

- 1 
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Dwa spośród najczęściej omawianych zawodów występują w czte
rech tytułach. Są to robotnicy wykwalifikowani i artyści. 

R o b o t n i c y w y k w a l i f i k o w a n i zajmują czołowe miej
sce w Polityce, Przekroju, Przyjaciółce i Trybunie Ludu. 

Najbardziej „zniechęcająco" zawód ten prezentuje się w Polity
ce, natomiast najbardziej „zachęcająco" w Trybunie Ludu. 

W pierwszej grupie argumentów dotyczących możliwości otrzy
mania pracy w zawodzie i kwalifikacji wymaganych od kandydata, 
jedynie w Trybunę Ludu przeważają argumenty wskazujące na 
możliwość otrzymania pracy nad argumentami mówiącymi o wy
maganych kwalifikacjach. W Polityce z równą siłą występuje sy
tuacja odwrotna, w Przekroju natomiast — równowaga między ty
mi argumentami; podobnie jest w Przyjaciółce, chociaż istnieje nie
wielka różnica w ilości argumentów dotyczących jednego i drugiego 
zagadnienia. 

W drugiej grupie argumentów wskazujących na warunki pracy 
wszystkie pisma są zgodne co do tego, że są one złe, z tym, że z na j 
większą siłą podkreśla się to w Polityce, gdzie poza wskazywanymi 
w pozostałych pismach nieodpowiednimi warunkami bhp i źle przy
gotowanymi stanowiskami pracy podkreślano dodatkowo nieprawi
dłowe stosunki panujące między pracownikami w zakładach pracy 
(często między robotnikami a personelem nadzorującym). 

W trzeciej grupie argumentów dotyczących ekwiwalentów otrzy
mywanych za wykonanie pracy Przyjaciółka wskazywała na niskie 
zarobki, a Polityka równie często wspominała o wysokich jak i ni
skich zarobkach. Według Trybuny Ludu robotnicy wykwalifikowani 
zarabiają stosunkowo dużo i przeważnie cieszą się dość dużym pre-
stiżern społecznym, natomiast Przekrój nigdy nie wspomniał o ni
skich zarobkach i niedużym prestiżu pracowników należących do tej 
grupy zawodowej. Wynika to prawdopodobnie z tego, że prezentuje 
takie konkretne zawody, które są raczej rzadko spotykane (np. stra
żak). 

Drugim zawodem cieszącym się dużą popularnością na łamach 
badanych pism są a r t y ś c i . Występują oni na czołowych pozy
cjach hierarchii zawodów w Kulturze, Polityce, Przekroju oraz Try
bunie Ludu. 

Przede wszystkim w Przekroju i w nieco mniejszym stopniu 
w Trybunie Ludu zwracano uwagę na fakt, że trudno otrzymać pra
cę w tym zawodzie, przy czym od artystów wymaga się wysokich 
kwalifikacji zawodowych. Te same argumenty, chociaż z mniejszą 
siłą, występują w Kulturze i Polityce. 

Wszystkie pisma podkreślają złe warunki pracy oraz pewną spe
cyfikę różniącą zawody artystyczne od wielu innych. W najwięk
szym stopniu zwracają uwagę na tę kwestię Kultura oraz Polityka. 

Przekrój nie pisał o ekwiwalentach jakie artyści otrzymują za 
wykonywanie pracy. W Trybunie Ludu zaznacza się przede wszyst
kim duży prestiż społeczny tego zawodu, a w Kulturze niskie za
robki artystów (głównie plastyków). Natomiast w Polityce wska
zuje się na jedno i drugie zagadnienie. 
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Jedynie Przekrój i Polityka wspominają o dezorganizującym 
wpływie pracy zawodowej na życie osobiste artystów. 

Obraz zawodów artystycznych jest więc nieco podobny we wszyst
kich badanych pismach. Zdecydowanie różni się jedynie w tym 
momencie, gdy mówi się o ekwiwalentach otrzymywanych za wy
konywanie pracy. 

Pozostałe spośród zawodów „preferowanych" w publicystyce wy
stępują jedynie w dwóch tytułach. Są to: lekarze, inżynierowie, pra
cownicy naukowi, dziennikarze i pisarze, robotnicy niewykwalifi
kowani. 

Oto ich obraz w badanych pismach: 
L e k a r z e pojawiają się w publikacjach Przekroju oraz Trybu

ny Ludu. 
Obraz tego zawodu różni się w obu tych pismach. Przekrój zwra

ca uwagę na wymagane wysokie kwalifikacje zawodowe, a Trybuna 
Ludu na możliwości otrzymania pracy po ukończeniu studiów me
dycznych. Obydwa pisma •zgodnie podkreślają specyfikę pracy le
karza i niejednokrotnie t rudne warunki pracy wynikające z braku 
lekarstw czy odpowiedniej aparatury. Trybuna Ludu w jednej z pu
blikacji zaznaczyła wyraźnie nadmierne przeciążenie lekarzy pracą 
administracyjną. O ile Przekrój pisał o dużym prestiżu społecznym 
lekarza, o tyle w Trybunie Ludu równie często wskazywano na jego 
niezbyt wysokie zarobki. To pismo 'zaznaczało również dezorgani
zujący wpływ pracy zawodowej na życie osobiste. 

I n ż y n i e r o w i e — jeden z najbardziej potrzebnych naszej go
spodarce zawodów, występował wśród zawodów „preferowanych" 
jedynie w Polityce i Przekroju. 

W jednym i drugim piśmie przeważają argumenty wskazujące 
na wymaganie wysokich kwalifikacji zawodowych („musi mieć okre
ślone cechy i zasób wiadomości", „aby być dobrym trzeba znać dwa 
języki obce ' ) — nad wskazówkami o możliwościach otrzymania pra
cy; w Polityce różnica tych argumentów jest większa, chociaż spot
kano również stwierdzenie, że „przemysł woła o inżynierów". 

Jedno i drugie pismo zwracało uwagę na specyfikę pracy inży
niera oraz trudności („borykający się z biurokracją") przy wykony
waniu czynności zawodowych. W Polityce ponadto zaznaczano, że 
nie wykorzystywano w odpowiedni sposób czasu pracy inżyniera 
zlecając mu prace, które nie wymagają wyższego wykształcenia — 
np. „oprowadzanie wycieczek po zakładzie". Wskazywano także na 
nieprawidłowe stosunki panujące między pracownikami. 

Obydwa pisma podkreślały stosunkowo wysokie zarobki „3800, 
5000, nagrody po 7000" jakie otrzymują inżynierowie oraz prestiż 
jakim cieszą się wśród społeczeństwa. Jeśli jednak w Polityce wy
stępowały również argumenty przeciwne, to w Przekroju nie było 
ich wcale. 

Przekrój zaznaczał, że praca zawodowa inżyniera ma dezorgani
zujący wpływ na jego życie prywatne. 

P r a c o w n i c y n a u k o w i zajęli czołowe miejsca wśród zawo
dów na łamach Kultury i Trybuny Ludu. 
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W Kulturze naukowiec przedstawia się jako człowiek o dużych 
kwalifikacjach zawodowych, posiadający samodyscyplinę pracy 
i charakteryzujący się dużą pracowitością. Wymagania wobec nie
go są duże, szczególnie akcentuje się jego odpowiedzialność wobec 
społeczeństwa. 

W Trybunie Ludu natomiast znacznie częściej podkreśla się za
potrzebowanie społeczeństwa na pracowników naukowych różnych 
specjalności niż to, że wymaga się od nich dużych kwalifikacji. 

Obydwa pisma zgodnie (Kultura w nieco większym stopniu) za
znaczają t rudne warunki pracy. Akcentują tu przede wszystkim 
braki w organizacji nauki polskiej, a w szczególności jej niedofinan-
sowanie i źle zorganizowaną informację naukową. Zwraca się rów
nież uwagę na sytuacje, w których pracownik naukowy musi po
dejmować odpowiedzialne decyzje. 

Tak publicyści Kultury jak i Trybuny Ludu stwierdzają, że nau
kowcy cieszą się bardzo dużym uznaniem społeczeństwa. 

Ponadto w Kulturze zaznacza się, że praca naukowa nie pozosta
wia dużo czasu na życie osobiste. 

D z i e n n i k a r z e i p i s a r z e zajmują czołowe miejsca w hie
rarchii zawodów w Kulturze i Polityce. 

Obydwa pisma równie często piszą o tym, że w tej grupie zawo
dowej wymagane są odpowiednie kwalifikacje, jak też wymieniają 
„łatwość literackiego startu". 

Z równą niemalże siłą oba pisma podkreślają specyfikę pracy, 
a Polityka dodatkowo różnice między dwoma pokoleniami pisarzy 
polskich (cykl „Podwójne lustro"). 

W Polityce przeważają publikacje wskazujące na stosunkowo wy
sokie zarobki, a przede wszystkim na duży prestiż, jakim pisarze 
cieszą się wśród społeczeństwa. W Kulturze obok publikacji mówią
cych o dużym prestiżu („nie mogę nie być zainteresowany w wiel
kim prestiżu społecznym i moralnym") znalazły się także takie, 
które wskazywały na „deprecjację zawodu dziennikarskiego w pew
nych środowiskach", czy „objawy lekceważenia". 

Jedynie Kultura zaznaczała dezorganizujący wpływ pracy zawo
dowej na życie prywatne pisarzy („kradniemy czas, zarywamy noce, 
niszczymy zdrowie, nie mamy czasu dla bliskich"). 

Wśród zawodów najczęściej omawianych przez Polityką i Przy
jaciółką znaleźli się r o b o t n i c y n i e w y k w a l i f i k o w a n i . 

W Przyjaciółce publikacje na ich temat dotyczą wyłącznie tego 
zawodu, natomiast w Polityce robotnik niewykwalifikowany wystę
puje w artykułach przeważnie obok robotnika wykwalifikowanego. 

Gdy w Polityce wskazuje się na konieczność zdobywania kwa
lifikacji i trudności z otrzymywaniem pracy, to Przyjaciółka pod 
tym względem raczej „zachęca" do wykonywania tego rodzaju pra
cy. Ponadto Przyjaciółka w znacznie mniejszym stopniu niż Poli
tyka zwraca uwagę na nieodpowiednie warunki pracy. 

W Polityce pisze się przeważnie, że zarówno prestiż społeczny 
jak i zarobki robotnika niewykwalifikowanego są stosunkowo ni
skie. W Przyjaciółce natomiast bardzo często podkreśla się dość 
duże jego zarobki. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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W sumie, co jest rzeczą zastanawiającą, Przyjaciółka (w przeci
wieństwie do Polityki) raczej „zachęca" do tego zawodu. Jest on 
przedstawiony znacznie atrakcyjniej niż zawód robotnika wykwali
fikowanego, szczególnie pod względem ekwiwalentów otrzymywa
nych za wykonywanie pracy. 

IV. Korelacje między poszczególnymi hierarchiami 

Głównym celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 
czy prasa pisze o zawodach, które będą potrzebne gospodarce na
rodowej w najbliższych latach. Hierarchie potrzeb zostały ustalone 
na podstawie materiałów Międzyresortowej Komisji do spraw Za
trudnienia. 

Pierwsza hierarchia oparta jest na przewidywanej wielkości róż
nic w ilości zatrudnionych w poszczególnych grupach zawodowych 
między 1970 a 1975 г., porównanych z ogólną liczbą zatrudnionych 
w 1975 r. Hierarchia ta jest nazwana „bezwzględną". 

Druga hierarchia oparta jest na przewidywanej wielkości względ
nego (%%) przyrostu liczby zatrudnionych w danej grupie zawo
dowej między 1970 a 1975 r. Hierarchię tę nazwano „wzgędną". 

Ustalono dwie hierarchie zawodów propagowanych przez prasę. 
Jedna obejmuje publikacje poświęcone wyłącznie problematyce za
wodowej, a druga również te publikacje, w których zawód poja
wia się na marginesie linnych zagadnień. 

Ponadto z racji przyjętych hipotez badawczych interesowano się, 
w jakim odniesieniu pozostaje hierarchia prasowa zawodów do hie
rarchii ich prestiżu.3) 

Aby wykryć związki zachodzące między tymi hierarchiami obli
czono współczynniki korelacji rang między tymi hierarchiami.4) 

Stwierdzono, że współczynnik korelacji rang między hierarchią 
potrzeb bezwzględnych a hierarchią prestiżu społecznego wynosi 
+ 0,032 — czyli zasadniczo nie istnieje żaden związek między tymi 
hierarchiami. 

Inaczej przedstawia się ta sama kwestia, gdy rozpatruje się za
leżność między hierarchią prestiżu społecznego zawodów a hierar
chią potrzeb względnych. Zależność między tymi hierarchiami jest 
większa. Współczynnik korelacji wynosi —0,463 co oznacza, że naj
bardziej są potrzebne gospodarce narodowej te zawody, które cie
szą się stosunkowo niskim prestiżem wśród społeczeństwa. 

Związki zachodzące pomiędzy hierarchiami potrzeb gospodarki 
narodowej na określor0 kadry specjalistów, hierarchią prestiżu spo
łecznego zawodów a hierarchiami zawodów propagowanymi przez 
poszczególne pisma ilustrują wykresy. 
3 ) Przyjęto hierarchię prestiżu zawodów i stanowisk ustaloną przez W. W e 
s o ł o w s k i e g o i A. S a r a p a t ę : Hierarchia zawodów i stanowisk. Studia 
Socjologiczne 1961 nr 2. 
4) Współczynnik korelacji obliczano wg wzoru korelacji rangowej Spaer-
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A. Hierarchia potrzeb bezwzględnych a prasowe hierarchie zawo
dów. 

Wszystkie współczynniki korelacji rang dla poszczególnych ty
tułów wskazują na zależności proste, tj. dążenie do pokrycia się 
analizowanych hierarchii. 

Rozważając siłę związków zachodzących pomiędzy tymi hierar
chiami stwierdzono, że nie można mówić o korelacjach. Oznacza to, 
że pisma w niewielkim stopniu realizują politykę kadrową wyzna
czoną w planach zatrudnienia. 

Do hierarchii potrzeb gospodarki narodowej najbardziej zbliża się 
Polityka. W dalszej kolejności znajdują się Przyjaciółka, Kultura, 
Trybuna Ludu, Przekrój. 

B. Hierarchia potrzeb względnych a prasowe hierarchie zawodów. 

Najsilniejsza zależność spośród wszystkich obliczonych korelacji 
istnieje między hierarchią potrzeb względnych a hierarchią zawodów 
propagowanych przez Kulturą. Jest to jednak zależność odwrotna — 
tzn., że Kultura pisze najczęściej o tych zawodach, które zajmują 
ostatnie miejsca w hierarchii potrzeb względnych. 

Podobnie sytuacja wygląda w Polityce. W pozostałych pismach 
korelacje są mniejsze i zbliżone do siebie. 

C. Hierarchia prestiżu społecznego a prasowe hierarchie zawodów. 

Również w tym przypadku siła związków zachodzących między 
hierarchiami była niewielka. Prasa nie odzwierciedla więc ocen 
społeczeństwa co do ważności poszczególnych zawodów. 

We wszystkich pismach oprócz Przyjaciółki istnieją nieduże za
leżności proste, wskazujące, że stosunkowo najczęściej pisze się 
o tych zawodach, które cieszą się pewnym uznaniem społeczeństwa. 
Najbardziej zgodne z hierarchią prestiżu społecznego są hierarchie 
zawodów propagowanych w Przekroju i Trybunie Ludu. 

V. Wnioski 

Aby stwierdzić, czy problematyka zawodów pojawia się syste
matycznie na łamach pism, badany okres podzielono na 6 kwarta
łów. Analiza materiału wskazuje na równomierne pojawianie się 
publikacji o zawodach. Różnica w ilości wypowiedzi dziennikar
skich poświęconych tej kwestii między okresem, kiedy jest ich naj
więcej, a pozostałymi okresami — jest stosunkowo niewielka. Jedy
nie w Przyjaciółce przypada ich najwięcej na okres od 1 VII — 30 
IX 1969, co wynika z prezentowania sylwetek kandydatów na 
V Zjazd PZPR, zaś różnica pomiędzy pierwszym badanym kwar
tałem a pozostałymi jest dość znaczna. 
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W wyniku przeprowadzonych porównań nie wykryto wyraźnych 
związków między badanymi hierarchiami. Oznacza to, że prasa nie 
pisze najczęściej o tych zawodach, które są rzeczywiście najbardziej 
potrzebne gospodarce narodowej. Co prawda zawody te w hierar
chii prasowej pojawiają się, lecz zajmują na ogół inne miejsca (prze
ważnie niższe), niż w hierarchii potrzeb gospodarczych. 

Pomimo tego, badania ujawniły pewne tendencje w korelacjach 
pomiędzy hierarchiami. 

Najsilniejszy związek między hierarchią potrzeb „bezwzględnych" 
a hierarchiami prasowymi istnieje w Polityce. Pismo to porusza wie
lokrotnie problemy związane z produkcją przemysłową i na ich tle 
ukazuje zawody techniczne i robotnika wielkoprzemysłowego. 

Natomiast do hierarchii potrzeb względnych najbardziej zbliża 
się Przekrój. Magazyn ten pisze głównie o zawodach, które są nie
liczne w stosunku do globalnego zatrudnienia, ale których wzrost 
ilościowy będzie znaczny w najbliższych latach (np. lekarze). 

Analiza siły związków zachodzących między hierarchią prestiżu 
społecznego zawodów a hierachiami prasowymi wskazuje, że Kul
tura najczęściej pisze o zawodach, które zajmują czołowe miejsca 
na skali prestiżu, Przyjaciółka zaś propaguje zawody cieszące się 
najniższym uznaniem społecznym. 

Ponadto zauważa się powstawanie stereotypów pewnych zawodów 
pojawiających się na łamach badanych pism. Niejednokrotnie ste
reotypy tych samych zawodów różnią się między sobą w poszcze
gólnych tytułach (np. artyści w Kulturze i Polityce). 

Trudno jednak orzec, czy wszystkie redakcje prowadzą jakąś 
ś w i a d o m ą politykę w zakresie propagowania zawodów potrzeb
nych gospodarce. Spośród badanych redakcji tylko Polityka i Przy
jaciółka potrafiły wskazać zawody świadomie przez redakcję pro
pagowane. Lista podana przez Politykę wykazuje dużą zbieżność 
z wynikami naszej analizy zawartości tego tygodnika (współczynnik 
korelacja rang między hierarchią zawodów występujących w PoZi-
tyce a hierarchią redakcyjną wynosi +0,475). Przyjaciółka zadekla
rowała, że zajmuje się przede wszystkim robotnikiem wykwalifiko
wanym. Z naszych badań jednak wynika, że więcej uwagi poświęca 
robotnikom niewykwalifikowanym. 

Stosunkowo niskie współczynniki korelacji rang między badany
mi hierarchiami, wskazujące, że w zasadzie nie zachodzą między 
nimi silniejsze związki, świadczą o tym, iż polityka redakcyjna ba
danych tytułów w zakresie propagandy zawodów nie pokrywa się 
w pełni ani z wytycznymi V Zjazdu PZPR, ani z przekonaniami 
opinii społecznej. 
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SPOŁECZNA UŻYTECZNOŚĆ 
OGŁOSZEŃ PRASOWYCH 

W OPINIACH OGŁOSZENIODAWCÓW 

Badania nad reklamą prasową podjął Ośrodek Badań 
Prasoznawczych już w 1962 r. Ich wyniki były wówczas 
przedstawione na łamach „Zeszytów" oraz złożyły się na 
jeden z tomów Biblioteki Wiedzy o Prasie — pt. „Re
klama w prasie". Ostatnio OBP przeprowadził badania 
ankietowe wśród ogłoszeniodawców, które wykazały, że 
ogólnie biorąc, ogłoszenia sprzyjają właściwemu funk
cjonowaniu instytucji. Nie brak jednak również zjawisk 
ujemnych. Kierownik badań omawia ich wyniki i zgłasza 

szereg postulatów. 

Od pewnego czasu obserwujemy stały przyrost liczby ogłoszeń 
w naszej prasie. Proces ten wywołuje zainteresowanie zarówno 
praktyków jak i teoretyków, stąd też wychodzą propozycje bardziej 
szczegółowej jego analizy, która dostarczyłaby cennego poznawczo 
materiału, jak i danych, na podstawie których można by w przy
szłości działalność ogłoszeniową bardziej zracjonalizować. 

Wynikiem tych zamówień było podjęcie przez OBP w Krakowie 
badań, których pierwszym świadectwem jest niniejsze sprawozda
nie. Na początek postanowiono zająć się ogłoszeniami dawanymi 
przez instytucje gospodarki uspołecznionej, i to typami imiserattów 
zamieszczanych przez prasę najczęściej — dotyczących działalno
ści usługowo-handlowej, ogłoszeniami o poszukiwaniu pracowni
ków i ogłoszeniami o przetargach. 

Celem naszych badań było ustalenie, jak użyteczność tych ogło
szeń oceniają ich zleceniodawcy. W szczególności chodziło o po
znanie: a) jak oceniają oni korzyści (a także negatywne strony) ogło
szeń i ich znaczenie dla funkcjonowania instytucji? b) jak układa 
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się współpraca tych instytucji z prasą? — a to w celu ustalenia, czy 
zleceniodawcy posługują się świadomie i celowo ogłoszeniami pra
sowymi przy zaspokajaniu potrzeb swych instytucji? c) jakie są 
faktyczne podstawy dla wypowiadania opinii na temat ogłoszeń? 

Podejmując badania zrezygnowano z poszukiwania statystyczne
go obrazu, korzystania z prasy do celów ogłoszeniowych, położono 
w nich natomiast nacisk na wydobycie t y p ó w u s p o ł e c z n i o 
n y c h o g ł o s z e n i o d a w c ó w po to, by uchwycić zależności 
między częstością ogłaszania a umiejętnością posługiwania się pra
są. W rezultacie analizy będziemy starali się wyjaśnić, jak w naszej 
rzeczywistości posługują się prasą instytucje, które mają już w tym 
pewne doświadczenie, a jak te przedsiębiorstwa czy domy handlo
we i placówki usługowe, które ogłaszają się tylko sporadycznie. 

Analizowane typy ogłoszeń reprezentują trzy różne działania in
stytucji i rządzą się nieco odmiennymi prawami. I tak ogłoszenia 
o towarach i usługach stanowią znany przypadek reklamowania się, 
co należy uzupełnić wyjaśnieniem, że reklama socjalistyczna nie 
jest narzędziem walki konkurencyjnej, lecz sposobem usprawnienia 
realizacji zadań jednostek gospodarki uspołecznionej, których za
kres i wielkość ujęte są w ramy ogólnopaństwowego planu gospo
darczego. 

Ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników mają usprawnić polity
kę kadrową instytucji, a nadto działać jako czynnik ułatwiający go
spodarkę rezerwami siły roboczej na terenie kraju, bądź regionu. 
Obydwa te typy ogłaszania nie są jedynymi sposobami uzyskiwania 
przez instytucje pożądanych efektów, lecz pełnią z zasady funkcje 
komplementarnego publikowania informacji wobec innych typów 
reklamy, czy też werbunku pracowników. 

Ogłoszenia o przetargach są w istocie jedynym sposobem podawa
nia do wiadomości publicznej możliwości uzyskania zleceń wyko
nawczych, bądź nabycia szczególnych towarów; samo publikowa
nie tych wiadomości ustalone jest przez prawo i przez nie wyma
gane. Zadaniem tych ogłoszeń jest ułatwienie instytucjom uzyska
nia wykonawców i nabywców. 

Badania przeprowadzono w dwóch etapach. W jesieni 1969 roku 
zespół pod kierownictwem Zbigniewa W ó j c i k a rozesłał ankietę 
pocztową do 600 przedsiębiorstw dających ogłoszenia tych trzech 
typów w prasie codziennej województw: krakowskiego, katowic
kiego i rzeszowskiego (po 200 na każdy typ ogłoszeń). Zwroty wy
niosły od 24 do 38 procent rozesłanych ankiet. 

Na początku 1970 roku materiał ten wzbogacono przeprowadza
jąc wywiady wśród kierownictw 142 instytucji uspołecznionych na 
terenie tych województw. (Planowano przeprowadzić 150 wywia
dów: niepełne wykonanie tych założeń wynikło ze znamiennego fak
tu, że kierownictwo 8 instytucji nie przypominało sobie, by kiedy
kolwiek dawało inseraty — mimo że analiza prasy wykazywała, iż 
w istocie ogłoszenia takie dawano). 

Opracowując niniejszy temat oparto się w pierwszym rzędzie na 
wynikach badań wywiadem, traktując dane ankietowe jako mate
riał uzupełniający. Pełną analizę wyników zawiera raport przed-
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stawiony Zarządowi Głównemu RS W „Prasa", znajdujący się w ar
chiwum Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie. 

O g ł o s z e n i a o p r z e t a r g a c h dają najczęściej instytucje 
produkcyjne, małe i średnie co do wielkości, a więc pozbawione roz
gałęzionej wewnętrznej struktury, zapewniającej wykonawsitwo 
większości potrzebnych prac. Ogłaszające się instytucje podzielić 
można na często i rzadko korzystające z przetargów. Pierwsze, mniej 
liczne, są zwykle skłaniane przyczynami wymogów prawnych do 
druku ogłoszeń o poszukiwaniu oferentów. Wydaje się, że nakaz 
prawny jest dla nich często uciążliwym obowiązkiem, zwłaszcza gdy 
ogłoszeniodawcy znają już wykonawcę, a zależy im na szybkości 
wykonania. Oni też krytykują obowiązek przetargów, pragnąc utrzy
mać go jedynie w przypadkach koniecznych. Nowo powstały obo
wiązek przetargów — można zaryzykować twierdzenie — zaskoczył 
te przedsiębiorstwa. Na ogół brak w nich prób podejmowania kal
kulacji wyników ekonomicznych tych działań. Ich przedstawiciele 
wątpią nawet w możliwość dokonywania takich obliczeń i im ostrzej 
krytykują przetargi — tym wątpliwości te są silniejsze. Instytucje 
te natomiast mają więcej doświadczeń ze współpracy z prasą i po
dejmują tę współpracę z większą świadomością. Dotyczy to zwłasz
cza większej staranności przy wyborze pisma, w którym daje się 
ogłoszenie, niechęci do szafowania ogłoszeniami bez ograniczeń. Mają 
one również zwykle dobrze ułożone stosunki z biurami ogłoszeń 
i nie skarżą się na prasę. 

Rzadko ogłaszający się oceniają zwykle wyżej efekty przetargów. 
Korzystając z nich rzadziej, nie spotykają się w swej praktyce zbyt 
często z przypadkami, by przetarg był w założeniach chybiony: 
zazwyczaj nie znają możliwych wykonawców, przetarg daje irn moż
liwości poznania ich bez trudzenia się długimi poszukiwaniami i per
traktacjami. Podjęcie przetargu wynika tam częściej z obliczeń eko
nomicznych i jego efekt przynajmniej ogólnie jest przedmiotem oce
ny. Instytucje te nie mają doświadczenia współpracy z prasą. Ogła
szają się zwykle możliwie jak najszerzej w prasie lokalnej, nie po
dejmując prób wstępnej analizy rynku prasowego. Nie mają też do
świadczeń współpracy z biurami ogłoszeń. Proponowane przez prasę 
zasady ogłaszania, zwłaszcza zaś terminy, dziwią ogłoszeniodawców 
i wywołują krytykę. W sumie taka działalność ogłoszeniowa jest 
z punktu widzenia interesu instytucji uzasadniona i owocna, lecz 
z punktu widzenia prasy nieprzemyślana i rozrzutna. 

Z o g ł o s z e ń p r a s o w y c h o p o s z u k i w a n i u p r a c o w 
n i k ó w korzystają głównie większe instytucje. Zazwyczaj poszu
kiwanymi osobami są robotnicy kwalifikowani i niekwalifikowani. 
Oi ostatni stanowią, jak wiemy, bardzo labilny element załogi. 
Prasa jest na ogół oceniana jako użyteczne źródło werbunku, przy 
czym jednak ten sposób kompletowania załogi ma swoje złe strony. 
Dzięki bowiem ogłoszeniom prasowym zgłasza się do zakładu na j 
częściej szczególnego rodzaju kategoria kandydatów na pracowni
ków: są to osoby zwykle nisko kwalifikowane, lecz szukające lep-
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szych warunków pracy, głównie lepszych zarobków i świadczeń, 
osoby gotowe szybko porzucić pracę gdy znajdzie się inne źródło 
lepszego zarobku. Niektóre instytucje nie kwapią się z przyjmowa
niem do pracy takich osób; w innych, gdzie szybkie kompletowanie 
załogi jest konieczne, ludzie ci znajdują zatrudnienie. Przy tym do
świadczenie często przeprowadzających werbunek instytucji wska
zuje, że jeżeli osobom tym poświęcić szczególną uwagę — włączą 
się względnie harmonijnie do załogi i nie będą gotowe do jej opu
szczenia. Instytucje często werbujące przez prasę mają lepsze do
świadczenia w posługiwaniu się nią. Dotyczy to umiejętności doboru 
odpowiednich pism dla poszukiwania określonego rodzaju pracow
ników. W większości jednak przeważa ogłoszenie się w prasie lokal
nej i to względnie szerokie. I w tym przypadku również nie prowa
dzi się na ogół kalkulacji opłacalności tego rodzaju ogłoszeń, a opi
nie o ich użyteczności wypowiadane są na podstawie przekonań lub 
wyrywkowych doświadczeń. 

Korzystanie z r e k l a m y p r a s o w e j jest dosyć częste 
w polskich przedsiębiorstwach. Ponad połowa tych, które kiedykol
wiek dawały ogłoszenia swej działalności w prasie, stosuje reklamo
wanie na szeroką skalę. Reklama prasowa jest zwykle jednym z uży
wanych sposobów zwracania uwagi klienta, lecz też i formą, której 
efektywność jest najwyżej ceniona przez ogłoszeniodawców. Posłu
giwanie się reklamą prasową nie dokonuje się jednak z pełną świa
domością. Instytucje rzadko zdają sobie sprawę, do jakiego typu 
klienta trafiają tą drogą; nadto same bardzo przypadkowo i niesy
stematycznie analizują wyniki tej działalności. Panuje przekonanie, 
że reklama prasowa jest opłacalna ekonomicznie, że jej prowadze
nie wpływa korzystnie na rozwój instytucji, a także może mieć 
wpływ na jej kooperantów. Ze współpracy z prasą ogłoszeniodawcy 
są na ogół zadowoleni, najwięcej zastrzeżeń budzi forma graficzna 
ogłoszeń. 

Instytucje reklamujące się często — włączyły tę działalność do 
swej normalnej pracy. Dają zwykle powyżej 20 ogłoszeń rocznie, 
apelując do szerokiej klienteli. One też z zasady prowadzą reklamę 
za pomocą różnych środków. Częściej też dbają o to, by reklama 
zwracała uwagę na samą instytucję, tak jak i na towar. Jednak ta 
działalność tylko w niewielu instytucjach (przeważnie specjalnych 
lub nowo założonych) prowadzona jest w oparciu o wnikliwą ana
lizę ekonomiczną. Instytucje ogłaszające się często wyróżniają się 
bowiem spośród pozostałych brakiem analiz rynkowych swej dzia
łalności reklamowej, zadowalając się przekonaniem, że działalność 
ta jest dla nich ogólnie korzystna. 

Przedstawione wyniki dotyczą w głównej mierze funkcjonowania 
instytucji ogłoszeniodawców, nie prasy. O niej można powiedzieć, 
że na ogół dobrze wywiązuje się z zamówień. Rosnący napływ ogło
szeń zaczyna jednak stwarzać w niektórych biurach ogłoszeń trud
ności w szybkiej realizacji zamówień. Również niedostatecznie przed
stawia się sprawa wprowadzania nowych form graficznych w rekla
mie handlowo-usługowej, lecz jak wiadomo sprawa ta ulega syste
matycznej poprawie. 
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Instytucje gospodarki uspołecznionej stanęły przed perspektywą 
współpracy 'z prasą na ogół do itego nie przygotowane. Współpraca 
taka wynikała przy tym zarówno z własnych potrzeb tych przedsię
biorstw, stwierdzanych przez kierownictwa, jak i z nakazów ich władz 
zwierzchnich, a także — w przypadku przetargów — z nakazu pra
wa. Kierownictwa, które podjęły tę współpracę, zazwyczaj nie są 
świadome, jakim narzędziem posługują się dając ogłoszenia prasowe. 
Nie znają zwykle na początku swej działalności zasad ogłaszania się 
w prasie aoi jej możliwości, a także — oo warto podkreślić szcze
gólnie — nie są świadome różnic między kręgami odbiorców poszcze
gólnych pism; to utrudnia im trafianie poprzez ogłoszenia do poszu
kiwanych adresatów. Początek takiej współpracy polega zwykle na 
szerokim zamieszczaniu Anseratów we wszystkich możliwych i łatwo 
dostępnych pismach, przeważnie dziennikach lokalnych. Dopiero 
w miarę nabierania doświadczenia następuje większa racjonalizacja 
wydatków na ogłoszenia, polegająca na oszczędzaniu zarówno na 
niepotrzebnych wydatkach ogłoszeniowych, jak rezygnacji z zajmo
wania miejsca we wszystkich możliwych pismach. 

Analizowane typy ogłoszeń różnią się dość zasadniczo, gdy chodzi 
o ich adresata. Ogłoszenia o przetargach kierowane są do specjali
stycznych odbiorców, zwykle przedsiębiorstw i instytucji gotowych 
złożyć oferty. Ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników szukają wol
nej siły roboczej — teoretycznie we wszystkich kręgach czytelni
czych; lecz badania nasze wskazują, że najczęściej reagują na nie 
szczególnego typu poszukiwacze pracy — osoby, które dążą do 
zmiany swych dotychczasowych warunków pracy i są zwykle przy
szłymi złymi pracownikami. W tym też wypadku rzeczywistymi od
biorcami ogłoszeń jest grupa bardziej wyselekcjonowana, niż to się 
na początku wydaje. W końcu reklamy w przewadze adresowane 
są do szerokich kręgów odbiorczych, chociaż i w tym wypadku 
pewne instytucje poszukują wąskich kręgów specjalistycznych (np. 
hodowców zwierząt futerkowych), a także starają się trafić do okre
ślonych kręgów odbiorczych (mp. kobiet czy młodzieży). Wszystko 
to wskazuje, że w naszej polityce ogłoszeniowej pożądana byłaby 
większa specjalizacja, zwłaszcza w przypadku ogłoszeń o przetar
gach, pewnego typu reklamach i być może przy poszukiwaniu pra
cowników. 

Instytucje ogłaszające zazwyczaj nie prowadzą rzetelnej analizy 
wyników gospodarki ogłoszeniowej. Kilku respondentów zwracało 
uwagę na potrzebę prowadzenia takich obliczeń i zapowiadało ich 
podjęcie w najbliższym roku, lecz nie wiadomo, na jakich zasadach 
działalność ta będzie oparta. Zwłaszcza niepokojący jest fakt, że 
instytucje często ogłaszające się w prasie, wyróżniają się spośród 
innych brakiem prowadzenia kalkulacji ekonomicznej tej działalno
ści. Jak się wydaje, obowiązek czy szansa ogłaszania spadła na nie 
nagle i raz „ustawiona" praca, w której nie wprowadzono zasad 
ekonomicznej kalkulacji, „toczy" się nadal. Wyjątkiem będą tutaj 
instytucje nowe oraz instytucje o specjalnych zadaniach, które obli
czenia takie prowadzą. 

Kroki, jakie można by tutaj proponować, mogą zmierzać w kilku 
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kierunkach. Po pierwsze — w kierunku powiększenia informacji 
i większej specjalizacji ogłaszania. W szczególności na uwagę za
sługuje ułatwienie instytucjom możliwości zorientowania się w za
sadach funkcjonowania prasy i to zarówno sposobów opracowania 
ogłoszeń, jak i poznawania rzeczywistego odbiorcy poszczególnych ty
tułów. Do tej pory informacji takich mogą udzielać i udzielają w ra
mach swej wiedzy i kompetencji biura ogłoszeń, lecz wydaje się, 
że sprawę tę usprawniłby informator wydany dla ogłoszeniodaw
ców, opracowany przy uwzględnieniu wiedzy z badań nad kręgami 
czytelniczymi, który byłby pełniejszym przewodnikiem po prasie niż 
Katalog prasy polskiej itp. wydawnictwa. 

Po drugie — powinna być zorganizowana — przynajmniej w pio
nach branżowych — szeroka wymiana doświadczeń w ogłaszaniu po 
to, by instytucje podejmujące współpracę z prasą uniknęły błędów, 
zwłaszcza zaś rozrzutności w ogłoszeniach. Proponowany informator 
mógłby i tę sprawę uwzględniać. 

Po trzecie — warto by pomyśleć o specjalistycznym biuletynie lub 
wkładce, ukazującym się szybko i dodawanym do pewnego typu 
pism, który by docierał do specjalistycznych odbiorców mogących 
podjąć przetargi, bądź odbiorców pewnych towarów i usług, a tak
że poszukujących pracy. Zasady tego pisma musiałyby jednak za
pewnić szybkość informacji i szerokość dotarcia do odbiorców, a je
go istnienie pozwoliłoby wyeliminować z prasy ogłoszenia tych ro
dzajów. 

Po czwarte — szczególnie w przypadku ogłoszeń o przetar
gach — należałoby pomyśleć o pewnym złagodzeniu przepisów nie 
pozwalających zrezygnować z prasowego ogłaszania w przypadku, 
gdy państwowy, prawny lub spółdzielczy oferent jest już z góry zna
ny. Oczywiście pozostają tutaj do ustalenia zasady takich przetar
gów, by uniknąć przy tym nadużyć. 



D Y S K U S J E 

O MODELU DZIENNIKÓW 

W zeszłorocznym numerze 3. otwarliśmy dyskusję na te
mat modelu współczesnych dzienników polskich — wy
powiedziami redaktorów gazet i agencji z Łodzi, Szcze
cina i Warszawy. W kolejnym numerze zabrał głos redak
tor naczelny wrocławskiego „Słowa Polskiego", a obec

nie drukujemy dalsze nadesłane wypowiedzi. 

IGNACY KRASICKI 
Zastępca red. nacz. Agencji Robotniczej 

Model dziennika w każdym kraju stanowi wykładnik wielu roz
maitych czynników, wśród których niepoślednią rolę odgrywają 
m. in. tradycja regionalna z jednej, a warunki sipołeczno-ekonomicz-
ne z drugiej strony. W Polsce Ludowej burzliwy rozwój środków 
masowego przekazu doprowadził do ukształtowania się określonego 
typu prasy. Posiada on pewne cechy charakterystyczne dla prasy 
wszystkich krajów socjalistycznych, realizujących nie tylko funkcje 
agitacyjno-propagandowe, lecz również organizatorskie, a także zna
miona oryginalne właściwe różnorodnym zjawiskom regionalnym, 
wytwarzanym przez długotrwałe procesy kulturowe. 

Istotną cechą modelu dziennika polskiego jest jego dynamizm. Kto 
spojrzy świeżym okiem na tytuły „stare", a więc powstałe jeszcze 
20 czy 25 lat temu, ten zorientuje się łatwo — także w 1971 roku — 
że zachowały one swoją świeżość, adaptując nad podziw szybko 
i łatwo te nowe aspekty i elementy kulturalno-społeczne, które wy
rastają z wciąż żywej i ruchliwej bazy czytelniczej, z rosnącego nie
ustannie wszechstronnego awansu publiczności prasowej w Polsce. 
Byłoby z tego punktu widzenia rzeczą interesującą przeprowadzić 
badania przyrównujące zmiany treści i formy najpoczytniejszego 
polskiego dziennika środowiska wielkoprzemysłowego, katowickiej 
Trybuny Robotniczej — do ilościowej i jakościowej ewolucji kręgu 
czytelniczego tego śląskiego pisma. Przekonalibyśmy się wówczas 
łatwo, że „stara" katowicka Trybuna jest dziennikiem tryskającym 
młodością, dorównującym dzielnie kroku rozwojowi kulturalne
mu jego bazy czytelniczej, którą jest wielkoprzemysłowa klasa ro
botnicza. 
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Inną znamienną cechę modelu polskiego dziennika stanowi jego 
sui generis regionalizm. Pod pojęciem tym nie rozumiem partyku
larnego, graniczącego z prowincjonalizmem, ograniczenia widnokręgu 
pisma do spraw lokalnych, lecz czasem świadome, a niekiedy żywio
łowe odzwierciedlanie w sposobie prezentowania pisma (format, do
bór czcionki tytułowej, oblicze typograficzne itp.) lub w kierunkach 
i odcieniach stosowanej argumentacji czy preferowanych gatunków 
dziennikarskich — tradycji danego regionu. Fakt, że prasa codzien
na w Polsce jest rzeczywiście krajową, bo większość dzienników 
mieści się poza stolicą, sam w sobie oczywisty, świadczy o zachowa
niu prawidłowych proporcji pomiędzy rozwojem tzw. prasy central
nej a rozwojem tzw. prasy terenowej. Naruszenie tych proporcji, tak 
charakterystyczne w krajach kapitalistycznych, gdzie dają o sobie 
znać coraz częściej i coraz drastyczniej procesy koncentracji i cen
tralizacji prasy, prowadzi do następstw ujemnych zarówno dla sa
mej prasy i modelu dziennika, jak też dla ogólnego postępu kultural
nego ludności. 

Jeszcze jedna, a właściwa od dawna modelowi polskiego dziennika 
cecha, polega na jego selektywności. Klasyczny już podział na przy
słowiową „trójpolówkę" prasową w rozwiniętym ośrodku wojewódz
kim (organ KW PZPR, gazeta „czytelnikowska" i „popołudniów-
ka") oznacza właśnie to, że modelując naszą prasę codzienną sta
raliśmy się od dawna dostosować typ poszczególnych dzienników do 
potrzeb, upodobań i wymogów określonych grup czytelników. 

I wreszcie — last but not least — społeczny charakter naszej pra
sy, zjawisko odzwierciedlone w bogactwie typologicznych kształtów 
postawotwórczej roli dzienników polskich. Z tego punktu widzenia 
snuć by można interesujące refleksje. Dotyczą one podziałów typo
logicznych prasy codziennej dokonywanych na tle zróżnicowania 
środków, którymi poszczególne specyficznie profilowane dzienniki 
pragną cel wychowawczy osiągnąć. Psychosocjologiczne uwarunko
wania tego skomplikowanego i zindywidualizowanego procesu wy
chowawczego wyciskają swoiste piętno na obliczu poszczególnych 
zangażowanych w nim dzienników. Także w tej dziedzinie leninow
ska teoria prasy znajduje, w specyficznym polskim zastosowaniu, 
swoje oryginalne potwierdzenie. 

Można by snuć tok powyższych rozważań. Wspólnym ich źródłem 
jest wcielana w polskich warunkach rozwojowych, socjalistyczna 
teoria prasy. Dyskusja o modelu współczesnych dzienników polskich 
jest bowiem przede wszystkim bogatą ilustracją tego właśnie podsta
wowego zagadnienia. 

Dlaczego — wymieniając parę cech typowych dla modelu dzien
ników w Polsce — rozpoczęliśmy od kategorii jego dynamiki? Oczy
wiście dlatego, że traktujemy ten model rozwojowo i służebnie. Roz
wojowo, to znaczy nie jako zastygły raz na zawsze model, lecz jako 
pulsującą życiem i zmienną kategorię. Służebnie, bo model ten 
czerpie swe soki żywotne i natchnienie z procesów dokonywających 
się w masach społecznych, w publiczności prasowej, słowem — wśród 
samych odbiorców prasy. 

Z tego punktu widzenia dyskusja o modelu współczesnych dzień-
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ników polskich uogólniać powinna doświadczenia przeszłości z my
ślą o przyszłości. W obecnej chwili, kiedy przekroczyliśmy próg no
wej 5-latki mającej szczególnie doniosłe znaczenie dla przyszłego 
rozwoju kraju, należało by się zapytać, jakim kolejnym przeobra
żeniom poddany będzie model współczesnego polskiego dziennika 
i w jakim kierunku później pójdzie dalsza ewolucja typologiczna 
naszej prasy w warunkach urzeczywistnionej już rewolucji nauko
wo-technicznej ? 

Na pytanie to, graniczące z futurologią, niełatwo odpowiedzieć. 
Do faktów znanych należą w szczególności następujące zjawiska 

świadczące sobą o dalszym rozwoju pewnych tendencji typowych 
dla kształtu naszego modelu prasowego: 
1. Dalsza rozbudowa i wzbogacanie aspektu regionalnego naszej pra

sy. Stawiamy sobie za zadanie, by w ciągu nowej 5-latki w każ
dym bez wyjątku wojewódzkim mieście w Polsce ukazywały się 
przynajmniej dwa różne dzienniki, przy czym za typową uważa
my sytuację, w której wojewódzki rynek prasowy dysponuje trze
ma tytułami gazet codziennych. Oznacza to kontynuację normal
nego i zdrowego trendu dopasowującego model zróżnicowanej 
prasy do potrzeb rozwijających się regionów kraju. 

2. Skorygowanie dotychczasowego modelu dziennika o wnioski wy
pływające z umaso wlenia telewizji w iPolsce. Bezpośrednio wnio
ski te prowadzą do: a) pobudzenia zainteresowania telewidzów 
pogłębieniem wyspecjalizowanej prasy; audiowizualnej tematyki 
przez lekturę, b) wzrostu popytu na magazyny i tygodniki oraz 
w kontekście modelu gazety codziennej — na uwydatnienie pro
blematyki społeczno-kulturalnej (m. in. także większe zaintereso
wanie specjalnymi wydaniami sobotnio-niedzielnymi gazet). 

3. Mniejsze niż dawniej akcentowanie mechanicznego, a więc czysto 
ilościowego rozwoju prasy (np. przez wzrost nakładów na głowę 
ludności), przy uwielokrotnieniu zainteresowania aspektem ja
kościowym. 

4. Stałe, postępujące rozszerzanie informacyjności prasy codziennej. 
Czynniki mniej wiadome, wpływające także na ewolucję modelu 

współczesnego dziennika polskiego, są bądź związane z całością wa
runków materialnych prasy (baza poligraficzna, dysponowana pula 
papieru itp.), bądź z trudnymi do przewidzenia następstwami postę
pującej rewolucji naukowo-technicznej na psychikę i postawy poten
cjalnego masowego odbiorcy prasy codziennej w r. 1975 i później. 

W tym ostatnim zagadnieniu dostrzegamy refleks ogólnej, typo
wej dla Polski cechy naszej prasy. Ze względu na specyficzną struk
turę demograficzną naszego społeczeństwa, a tym samym też analo
giczną strukturę wieku polskiej publiczności prasowej, której cen
tralną postacią jest człowiek nie przekraczający 25—30 lat życia, 
młode pokolenie Polaków epoki rewolucji naukowo-technicznej bę
dzie odgrywało coraz donioślejszą rolę jako — z jednej strony — 
konsument pewnego typu prasy, dostosowanej do jego mentalności, 
a — z drugiej strony — współautor nowego, w coraz większym 
stopniu zaspokajającego własne jego potrzeby intelektualne, mode
lu nowoczesnego dziennika. 
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Uchwycenie bardziej lub mniej znanych czynników wpływających 
na ewolucję typologiczną prasy codziennej w Polsce w latach 1971— 
1975 jest możliwe niekoniecznie na przykładzie rozwoju treści 
i kształtu zewnętrznego samych gazet. 

Widzimy to również na przykładzie innych instytucji prasowych, 
usługowych w stosunku do dzienników. Na przykład okoliczność, że 
dwie duże agencje prasowo-publicystyczne — Agencja Robotnicza 
i PA Interpress odczuwają potrzebę dostosowania w latach 1971— 
1975 swych własnych koncepcji modelowych do zjawiska stałego 
dojrzewania i wzrostu samodzielności redakcyjnej współczesnych 
dzienników krajowych, stanowi dodatkowy, znamienny fakt spo
łeczny. 

Jak widać z całości naszych rozwiązań, nie sądzimy, by typo
logia codziennej prasy polskiej mogła być uważana za kategorię osta
tecznie określoną i definitywnie rozstrzygniętą. Przeciwnie: naszym 
zdaniem, jedynie potraktowana dynamicznie i w rozwoju, odsłonić 
może regulujące jej rozwój mechanizmy wewnętrzne. Mechanizmy — 
dodajmy — uzależnione od całokształtu postępującej wciąż wszech
stronnej ewolucji społeczno-kulturailnej i obyczajowej naszego społe
czeństwa. Mechanizmy i prawidłowości rozwojowe wprzągnięte 
w służbę przeobrażającego się w kierunku socjalizmu narodu. 

WIESŁAW ROGOWSKI 
Red. nacz. Głosu Szczecińskiego 

Przypomnijmy sobie kryteria podziału gazet, gdy próbowaliśmy 
(my lub nasi ojcowie) określić charakter któregoś z dzienników 
przedwojennych: lewicowy, prawicowy, rządowy, a ogólniej — par
tyjny albo niezależny. Nie wdając się w ustalenie hierarchii wartości 
tych wyznaczników możemy przyjąć, że i dziś podział prasy według 
kryteriów ideowo-politycznych z jednej strony, z drugiej zaś wedle 
zasady większej lub mniejszej zależności od określonej organizacji 
politycznej, od określonej parti i — jest nadal aktualny. Wszystkie 
inne cechy — czas ukazywania się (rano — po południu), dalej — 
format i ilość stron, a także warunki druku i tak dalej — są już 
tylko kryteriami szczegółowymi, które pozwalają zbadać dalsze, po
chodne różnice tmiędzy gazetami. Badacz prasy, analizując np. ga
zety amerykańskie i polskie, uzna przecież, że nie ma zasadniczego 
znaczenia rzucająca się w oczy różnica objętości, lecz przede wszyst
kim interpretacji zjawisk zachodzących w świecie. A więc różnica 
postaw ideowo-politycznych. 

Każdy podział, każda próba usystematyzowania zjawisk musi dą
żyć do ustalenia kryteriów najbardziej zasadniczych. I do nich wła
śnie zaliczam gatunek ideologii i polityki uprawianej przez daną ga
zetę eo ipso „firma" dziennika — jeśli tylko ma rzeczywiste znacze
nie dla sposobu ideowo-politycznej interpretacji zjawisk omawianych 
na łamach gazety — stanowić musi ważny znak wyróżniający. 

Powie ktoś, że w Polsce zasada formalnej zależności od którejś 
z partii jest nieistotna, gdyż w gruncie rzeczy mamy ido czynienia 
z prasą s o c j a l i s t y c z n ą i tylko taką. I z tego twierdzenia wy-
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ciąga się wniosek, że napis pod winietą: „organ KW PZPR", nie okre
śla w żaden specjalny sposób treści dziennika. Nie należy więc mó
wić o prasie partyjnej i prasie niepartyjnej, to znaczy nie „firmo
wanej" przez żadną partię. 

Stanowisko takie jest rezultatem ahistoryzmu oraz fałszywej po
stawy poznawczej, która nie widzi różnicy między faktami a poboż
nymi życzeniami swego rodzaju „nadgorliwców". Po pierwsze bo
wiem — historia polskiej prasy w ćwierćwieczu notowała z a w s z e 
i do dziś istnienie dzienników będących organami konkretnych par
tii — przedtem PPR, PPS, SL, PSL, dziś natomiast PZPR, ZSL 
i SD oraz stowarzyszenia PAX; przypomnienie to wystarczy chyba 
aby stwierdzić, że i s t n i a ł y wczoraj i istnieją dziś różnice np. 
między gazetą PZPR-owską a katolicką. Różnice te nie wynikają, co 
prawda, z odmiennych programów polityczno-społecznych, gdyż oby
dwa nurty polityczne są zwolennikami budowy ustroju socjalistycz
nego i akceptują fundamentalne zasady polskiej polityki międzyna
rodowej. Ale ideologia komunistów i katolików jest tak różna, że 
tylko to wystarczy, aby gazety obydwu nurtów tuznać za odmienne. 

Po drugie zaś — ci, którzy pragną odrzucenia kryterium formalnej 
partyjności gazety, na ogół wywodzą się z redakcji gazet tzw. „czy-
telnikowskich" lub popołudniówek i często nawet obrażają się, gdy 
ktoś (nieświadom ich stanu ducha) powie, że popołudniowa lub „czy-
teinikowska" gazeta jest „niepartyjna". Chcą bowiem, aby ich zasłu
gi były oceniane na równi z zasługami gazet partyjnych. Są ocenia
ne. W każdym razie nie znam przykładów niedoceniania ich zasług. 

Podział pism codziennych na partyjne (nie tylko PZPR-owskie) 
oraz na gazety poranne i popołudniowe nie będące organami partii — 
jest słuszny i prawidłowy. Stanowi dobry i właściwy schemat po
rządkujący dzienniki zarówno ogólnopolskie, centralne, jak i woje
wódzkie. Z tym wszakże, iż dla prasy pozawarszawskiej, wojewódz
kiej, z jednym tylko wyjątkiem [Ilustrowany Kurier Polski w Byd
goszczy — organ SD] kryterium „partyjny" oznacza wyłącznie 
„PZPR-owski". 

Trzeba jednakże zgodzić się, że z a s a d n i c z y c h różnic ideo-
wo-politycznych pomiędzy dziennikiem partyjnym a gazetą na przy
kład popołudniową w Polsce nie ma, bo być nie może. Różnica tkwi 
natomiast w s t o p n i u nasycenia łamów obydwu rodzajów gazet 
choćby i l o ś c i ą materiałów ideowo-politycznych oraz w e 
w n ą t r z p a r t y j n y c h , a także w dodatkowej funkcji, jaką woje
wódzka gazeta partyjna musi pełnić w naszej rzeczywistości: jest to 
funkcja głównego oficjalnego informatora o posunięciach partii i rzą
du PRL w różnych, wewnętrznych i zagranicznych dziedzinach. 
Funkcja ta wynika moim zdaniem z faktu, iż gazety centralne nie 
docierają powszechnie do w s z y s t k i c h odbiorców w Polsce, do
ciera do nich natomiast partyjna prasa wojewódzka jako całość. Ten 
s t o p i e ń o f i c j a l n o ś c i gazet jest dość istotnym kryterium, 
odczuwanym żywo przez czytelników („...jak mogła gazeta partyjna 
napisać o tak poważnym zjawisku w tak lekki sposób..."), wynika 
także z historycznego rozwoju powojennej prasy polskiej. Dzienni
karze depeszowi, zresztą nie tylko oni, znają sygnaturę PAP-owskich 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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sprawozdań z oficjalnych wydarzeń: „całość dla gazet centralnych, 
skrót dla wojewódzkich gazet partyjnych, streszczenie dla popołu-
dniówek". 

Jak dotychczas, sytuacja w polskiej prasie pozacentralnej (mniej 
grzeczni mówią — wojewódzkiej, brutale — w prowincjonalnej...) 
daje się także analizować pod kątem j a k o ś c i materiałów włas-
nych, sposobu opracowywania materiałów agencyjnych, a także — 
rzecz niebłaha — pod kątem szaty graficznej dziennika. Ale w tych 
dziedzinach — mam wrażenie — podziały powinny biec niezależnie 
od tego, czy gazeta jest czy nie jest organem prasowym Komitetu 
Wojewódzkiego PZPR; w każdym zaś razie ja w tej kwestii wypo
wiadać się nie zamierzam, ponieważ jestem dziennikarzem gazety 
partyjnej i mógłbym być posądzony o stronniczość... 

Jeśli jednak odłożyć żart na stronę, wówczas okaże się, że na ogół 
znaczenie, jakie przypisuje się gazecie partyjnej w jej regionie, dzia
ła przyciągająco i pozwala skupić niekiedy poważną część najlep
szych dziennikarzy, co musi wpływać w istotnym sensie na poziom 
ogólny partyjnej gazety wojewódzkiej. Okazuje się więc, że i w tak 
zdawałoby się niezależnej dziedzinie, jaką jest na przykład sprawa 
jakości zespołów dziennikarskich albo jakość gazety — podział na 
pisma popołudniowe, poranne nie będące organami PZPR oraz dzien
niki, które są organami partii — może mieć wcale niemały wpływ. 
Oczywiście wystrzegam się krańcowości ocen w tej materii, jednakże 
gwoli prawdzie muszę te elementy problemu zauważyć. Reguła chy
ba potwierdza się, mimo iż w Polsce może być więcej niż jedno od 
niej odstępstwo. Znam bardzo dobre popołudniówki, lepsze niż nie
które gazety poranne (oczywiście wojewódzkie, ale to wiosny nie 
czyni. Jeśli dziennikarz ma ambicje publicystyczne, z reguły (choć 
nie bez wyjątków) może je zaspokoić tylko w gazecie partyjnej. Po
mijam, oczywiście, tygodniki czy pracę dla radia lub tv — jako spra
wy poza zakresem rozważań. 

Jeśli więc jest tak, jak twierdzę — czy analiza sytuacji w woje
wódzkiej prasie (partyjnej, czytelnikowskiej i popołudniowej) pod 
kątem innych kryteriów ma sens, czy go nie ma? Oczywiście nie 
tylko ma sens, ale jest niezwykle potrzebna. Lecz zawsze dotyczyć 
musi realnej sytuacji, a więc powinna być styczna z faktem, iż na 
terenie Polski, j a k d o t y c h c z a s , istnieją trzy modele gazet: 
dzienniki partyjne, gazety poranne nie będące organami partii i po
południówki. 

A to — czy są dobre, czy złe, „grube" czy „cienkie", wielko- lub 
małoformatowe, drukowane w nowoczesnej czy przestarzałej dru
karni — to jest już rzecz wtórna, z punktu widzenia systematyki 
prasy polskiej. Ale nie z punktu widzenia jej szczegółowej analizy. 
Powiem więcej: również nie z punktu widzenia czytelników, którzy 
na ogół niezbyt zastanawiają się nad formalną przynależnością dzien
nika. Gdy w województwie ukazuje się więcej niż jedna gazeta — 
czytają to, co lubią. Gdy tylko jeden tytuł — lubią to, co czytają. 



M A T E R I A Ł Y 

KRYSTYNA SZCZEPANIEC 

RECEPCJA PRASY 
SPOŁECZNO - KULTURALNEJ 

Artykuł jest streszczeniem pracy magisterskiej, napisanej 
pod kierunkiem doc. dr Danuty Gierulanki w In
stytucie Psychologii UJ w 1968 r. Omawia wyniki sto
sunkowo rzadkich u nas badań nad zrozumieniem 

publicystycznych wypowiedzi prasowych. 

Cel i organizacja badań 

Celem pracy było zbadanie recepcji prasy społeczno-kulturalnej wśród osób 
z wykształceniem co najmniej średnim. Termin recepcja rozumiany tu jest 
jako „proces kompleksowy, w którym najistotniejszymi czynnikami integral
nymi i konstytutywnymi są: uważanie, zrozumienie (jako efekt poznania i ro
zumienia), zapamiętanie".1) Badaniami przeprowadzonymi w I kwartale 1968 
w Krakowie objęto 70 osób (studenci III roku psychologii oraz osoby z wy
kształceniem co najmniej średnim w wieku 35—45 lat różnych zawodów). Ma
teriałem badawczym były m. in. artykuły z Kultury (19 III 1967), Polityki (25 III 
1967) i Życia Literackiego (19 III 1967).2) Jak widać, wszystkie te artykuły zo
stały napisane mniej więcej na rok przed przeprowadzeniem badań. Taki do
bór został podyktowany założeniem, iż osoba badana nie powinna pamię
tać treści artykułów. Zróżnicowanie ich szło głównie w dwu kierunkach: 

a) treści. Artykuły traktowały o zagadnieniach z dziedzin: gospodarki („Prze
miany gospodarcze" J. Kleera, Polityka), nauki („Królowa nauk czy szar
lataneria?" E. Mokrzyckiego, Kultura), polityki („Bezdroża" J. Putra
menta, Polityka), sztuki („Czy ich coś łączy?" J. Madeyskiego, Zycie Li
terackie), 

1) B. K o m o r o w s k i : Badania nad recepcją treści językowo-literackich. 
Studia Pedagogiczne 1964 tom XI s. 101. 
2) Do nich tylko ograniczam się w niniejszym komunikacie, wykorzystując 
jedynie część materiałów zebranych w pracy. 

4* 
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b) formy (kompozycja, słownictwo, tytuł, szata graficzna). Wśród publika
cji były: wykład („Przemiany gospodarcze"), publicystyczny artykuł pole
miczny („Królowa nauk czy szarlataneria?"), quasi-reportaż z zagra
nicy („Bezdroża"), recenzja z wystawy („Czy ich coś łączy?"). 

Badanie odbywało się indywidualnie. Osoba z którą je przeprowadzano 
otrzymywała ctb przeczytania i streszczenia w odstępach kilkunastominuto-
wych kolejno dwa artykuły. Czas eksperymentu nie był z góry ograniczony, 
wynosił przeciętnie do 1 godziny na artykuł. Instrukcja brzmiała: „proszę 
uważnie przeczytać wskazane artykuły. Po zapoznaniu się z każdym z nich 
wykonać jego streszczenie". 

Przy badaniach byłam zawsze obecna, mogłam notować spontaniczne wy
powiedzi badanych osób na temat artykułów oraz przeprowadzić z nimi krót
ką rozmowę. Uzyskane w ten sposób w niektórych wypadkach dodatkowe 
informacje zostały wykorzystane przy analizie wyników. 

Sposoby analizowania i opracowywania wyników 

Wobec złożoności materiału badawczego należało dokonać podziału przed
stawionych artykułów na fragmenty treściowe i ustalić stopień ważności każ
dego z nich dla sensu całego artykułu. Przez fragment treściowy rozumiem 
część artykułu względnie wyodrębniającą się, odnoszącą się tematycznie do 
jakiegoś zagadnienia stanowiącego spójną całość. 

Podział artykułów na fragmenty treściowe posłużył przy analizie i ocenie 
sprawozdań. Analizując sprawozdanie osoby badanej brałam pod uwagę to, 
czy i jak (wiernie czy w sposób zniekształcony) został w nim odtworzony sens 
każdego z fragmentów, zwłaszcza istotnych — których opuszczenie przy czy
taniu zatraca sens całego artykułu. 

Dla każdego artykułu sporządzono arkusz ewidencyjny, w kolumnach któ
rego naniesiono dane o osobach badanych: nazwiska, płeć, wiek, wykształ
cenie.3) W kolumnach oznaczonych symbolami poszczególnych fragmentów 
treściowych zaznaczono krzyżykiem (x), które z nich zostały wiernie odtwo
rzone przez dane osoby. W dalszych kolumnach zawarto oceny recepcji artyku
łu z różnego punktu widzenia oraz uwagi, a w nich dokładnie rodzaj znie
kształcenia, przyczyny niezrozumienia artykułu, czy wypowiedzi samych ba
danych. 

A oto dla unaocznienia cztero wierszowy fragment arkusza ewidencyjnego dla 
artykułu J. Madeyskiego „Czy ich coś łączy?" (na wklejce). 

Tak skonstruowany arkusz ewidencyjny w sposób przejrzysty obrazuje: 

a) jak i w jakich fragmentach dany artykuł został odebrany przez te czy 
inne osoby badane (odpowiedni wiersz), 

b) jak przez daną grupę osób badanych został odebrany ten czy inny frag
ment treściowy danego artykułu (odpowiednia kolumna), 

c) jak zostały odebrane fragmenty istotne (symbole ich wytłuszczono). 

3) Tych zmiennych tu nie omawiam. 
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Niektóre wyniki badań 

Ze względu na małą ilość miejsca mogę omówić tylko niektóre wyniki ba
dań. Ograniczę się więc do zagadnienia: w jakim stopniu zostały odebrane 
wymienione cztery artykuły i od czego przede wszystkim zależą różnice w ich 
odbiorze. 

Dane procentowe obliczone na podstawie umieszczonych w arkuszach ewi
dencyjnych wyników wskazują, że najpełniej (96°/o) został odebrany artykuł 
J. Madeyskiego „Czy ich coś łączy?", będący recenzją wystawy prac trzech 
artystów. Stanowi on przejrzystą, zwartą, trój członową całość, posiadającą ty
tuł w formie pytania mobilizującego czytelników do uważnego czytania celem 
znalezienia na nie w tekście odpowiedzi. Artykuł zaczyna się od kilku zdań 
wprowadzających w temat, po czym następuje kolejno charakterystyka twór
czości W. Hasiora, W. Buczka i S. Wiśniewskiego, by wreszcie zakończyć próbą 
odpowiedzi na postawione w tytule pytanie. Należy dodać, że o Hasiorze 
i Buczku autor pisze obszernie, a cechy ich twórczości niemal wypunktowuje. 
Natomiast twórczość trzeciego artysty, Wiśniewskiego, traktuje marginesowo; 
pisze o nim na końcu artykułu, podając w jednym zdaniu kilka cech twór
czości. 

Takie ustawienie zauważone przez osoby badane, zadecydowało o lepszej 
recepcji fragmentów mówiących o Hasiorze i Buczku, a bardzo słabej recep
cji fragmentów treściowych traktujących o Wiśniewskim. Fragment wstęp
ny — uważany w czasie czytania go za niezrozumiały — po przejściu do wła
ściwej recenzji z wystawy, został uchwycony w swym istotnym sensie. 

Jakie natomiast czynniki wpłynęły na nieporównanie niższy poziom recepcji 
(67%) artykułu J. Kleera „Przemiany gospodarcze"? Artykuł ten, jak wyni
kło z wypowiedzi osób badanych, został uznany za najtrudniejszy spośród 
czytanych podczas badania. 

Artykuł mówi o przemianach gospodarczych zachodzących w państwach 
socjalistycznych w dziedzinie modelu i struktury gospodarki narodowej. Treść 
podana została przy użyciu licznych fachowych terminów, z którymi przeciętny 
czytelnik nie spotyka się codziennie. Dodatkowa trudność leży w tym, że dwa 
naczelne wątki artykułu: przemiany modelowe i strukturalne, przeciwstawiane 
sobie na początku, w dalszej części artykułu zostają zazębione tak silnie, że 
czytający odbiera je jako wynikające jedne z drugich — zatracając w ten 
sposób obraz pierwotnej, właściwej koncepcji autora. Pozbawione konkluzji 
zakończenie artykułu stanowi swoistą kulminację trudności występujących 
w centralnej części pracy. 

Jeżeli chodzi o artykuł E. Mokrzyckiego „Królowa nauk czy szarlataneria?", 
ma on pewne cechy zbieżne z omówionym artykułem J. Madeyskiego. Należy 
do nich sformułowany w postaci pytania, wymowny i nawet trochę szokujący 
przez zestawienie skrajności tytuł, zachęcający niewątpliwie do przeczytania 
artykułu i znalezienia odpowiedzi na to pytanie. Tytuł ten wyznacza w dużym 
stopniu tok wywodów składających się na całość. 

Autor posługując się sensacyjnymi określeniami rozważa rozmaite strony 
socjologii, jej aktualną sytuację, wskazując na przemian na skrajnie przeciw
stawne sposoby odnoszenia się do niej. Sam jednak wprost nie udziela odpo
wiedzi na postawione przez siebie pytanie. Zadanie to pozostawia czytelni
kowi. Te strony artykułu mówiące o jego dynamice oraz szata graficzna 
(wstęp pisany tłustym drukiem) spowodowały dość dobrą recepcję artykułu 
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E. Mokrzyckiego (74°/o). Gorzej zostały odebrane fragmenty, które ze wzglę
du na treść są raczej ważne tylko dla fachowców tj. socjologów. 

Ostatnim z przedstawionych artykułów były „Bezdroża" J. Putramenta. Arty
kuł ten (współczynnik recepcji 70%) stara się przedstawić całokształt sytuacji 
Indii. Należy zauważyć, że jest on końcowym artykułem całego cyklu napisa
nego na ten temat. Szczególną rolę odgrywa w nim, jak chyba w żadnym 
z przedstawionych artykułów, tytuł, nie pozostawiający wątpliwości co do oce
ny sytuacji przez autora. Niewątpliwie ukierunkowuje on czytelnika w indy
widualnym ustosunkowaniu się do przedstawionych zagadnień. Artykuł jest 
zamknięty klamrą dwóch fragmentów nie rozbudowujących jego zasadniczej 
treści, co może wytłumaczyć fakt, iż wbrew prawidłowościom dotyczącym 
procesów pamięciowych4) fragmenty te zostały w większości pominięte. Pierw
szy z nich wypełniają wspomnienia autora z jego poprzedniego pobytu w In
diach, końcowy zaś — to impresje estetyczno-turystyczne. Zostały one słusznie 
uznane za nie mające wpływu na sens zawartych w reportażu informacji. 
Przy tej krótkiej analizie nasuwa się jeszcze pewna bardzo istotna uwaga od
nosząca się do specyficznego odbioru omawianego artykułu przez kilka osób. 
Mianowicie pewna jego część traktuje, pobieżnie zresztą, o zagadnieniach po
wszechnie znanych tj. analfabetyzmie i fanatyzmie religijnym Indii. Stało 
się to głównym problemem, wokół którego wspomniane osoby rozbudowały 
swoje wypracowania. W miejsce streszczeń zaleconych w instrukcji powstały 
wypracowania — konfabulacje wykraczające tematycznie poza omawiane za
gadnienie. Wynikło to ze znajomości tej kwestii z innego źródła i czytania 
„Bezdroży" przez pryzmat posiadanych na ten temat wiadomości. 

Wnioski 

Po tych ogólnych uwagach pozwolę sobie na zestawienie niektórych wnio
sków z przeprowadzonych badań. 

Dobra recepcja artykułu zależy od czynników, które można podzielić na 
dwie zasadnicze grupy: 

I. Czynniki występujące po strome czytającego. 
II. Czynniki występujące po stronie tekstu — cechy tekstu. 

Do grupy I należą: 
1. znajomość tematyki poruszonej w artykule (np. fanatyzm i analfabetyzm 

w Indiach — „Bezdroża" J. Putramenta); 
2. zainteresowania badanych — indywidualne albo wspólne w danym środo

wisku (np. specyficzne zainteresowania środowiska studenckiego proble
matyką sztuki współczesnej, dały w efekcie lepsze wyniki recepcji artykułu 

„Czy ich coś łączy?" J. Madeyskiego, niż u badanych dorosłych); 
3. wykształcenie (w wynikach wystąpiła zależność między poziomem intelektu

alnym badanego a poziomem streszczeń). Różnica ta ujawniła się wyraźnie 
przy analizie jakościowej zniekształceń, którą tu pominięto; 

4. prawidłowości dotyczące procesów pamięciowych (pierwsza i ostatnia część 
artykułu odbierana jest na ogół najlepiej). 

4) Najłatwiej zapamiętuje się początek i koniec tekstu. 
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Prawidłowości wymienione w punkcie czwartym mogą być przełamane przez 
silne 
5. odczucie ważności względnie nieważności poszczególnych fragmentów 

(np. pierwszy i ostatni fragment w „Bezdrożach" pominięte jako nieważne).5) 
Do grupy II zaliczam: 
1. tytuł artykułu — jego związek z treścią (w szczególności tytuły w formie 

pytań „Czy ich coś łączy?", „Królowa nauk czy szarlataneria?"); 
2. słownictwo, jakim posługuje się autor (jeżeli fachowe, nie używane na co 

dzień, sprawia większą trudność w odbiorze tekstów, np. w „Przemia
nach gospodarczych") ; 

3. kompozycja artykułu 
a) szczególnie przejrzysta, polegająca na: uporządkowaniu zagadnień wedle 

z góry wyznaczonego schematu (1° — wyznaczonego przez tytuł, jak np. 
w artykule „Królowa nauk czy szarlataneria?", 2° — wyznaczonego np. 
przez charakter sprawozdania z wystawy prac trzech artystów, których 
twórczość — po ogólnym wprowadzeniu — omawia się po kolei, aby 
w końcu odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie „Czy ich coś łą
czy?"), 

b) mniej przejrzysta — przy której poszczególne omawiane zagadnienia na
stępują po sobie, wiążąc się wprawdzie, ale według takich zasad, które 
w żaden sposób nie były czytelnikowi zasugerowane („Bezdroża"); 

4. znaczenie fragmentu w całości artykułu (pierwszy fragment treściowy 
w „Czy ich coś łączy?", mówiący o skomplikowanym obrazie dzisiejszej pla
styki, będącej odbiciem współczesnego świata, zrozumiany został ex post, 
kiedy uchwycono jego rolę jako wprowadzenia); 

5. sposób potraktowania fragmentu przez autora (np. marginesowe ujęcie frag
mentu treściowego mówiącego o twórczości S. Wiśniewskiego w artykule 
„Czy ich coś łączy?"); 

6. struktura fragmentu 
a) ułatwiająca recepcję: wypunktowanie poszczególnych elementów treści 

(fragment traktujący o twórczości W. Buczka: bogaty w treść, cechy twór
czości nazwane i jakby wypunktowane w osobnych zdan'ach w artykule 
„Czy ich coś łączy?"), 

b) albo przeciwnie utrudniająca recepcję — kilka ważnych elementów 
„stłoczonych" w jednym zdaniu (fragment omawiający twórczość S. Wi
śniewskiego w tymże artykule). 

5) Czynnik ten stoi właściwie już na granicy pomiędzy grupą I a II, gdyż 
owo „odczucie" badanego ma nieraz uzasadnienie w charakterze samego tekstu. 



ALICJA ZAGRODNIKOWA 

WYSTĘPOWANIE W PRASIE WYRAZÓW 
AUTOR - TWÓRCA - SPRAWCA 

Autorka pełni funkcję asystentki w Pracowni Języko
znawczej OBP, zajmującej się głównie badaniami nad ję
zykową poprawnością wypowiedzi prasowych. Artykuł 
jest oparty na materiałach gromadzonych przez tę Pra

cownię. 

Do języka polskiego w jego rozwoju historycznym przeniknęło wiele wy
razów obcych, które zadomowiły się w nim i funkcjonują na równi z rodzi
mymi. Takim wyrazem jest pochodzący z języka łacińskiego rzeczownik autor 
(łac. auctor). 

Najnowszy Słownik języka polskiego pod redakcją W. Doroszewskiego 
podaje dwa równorzędne znaczenia tego rzeczownika: 1) „twórca dzieła literac
kiego, naukowego lub dzieła sztuki": Autor czerpie tworzywo literackie ze sto
sunków i obserwacyj obejmujących jego życie. M. Dąbrowska; Wiedzże, iż 
autor, co te historyje składał, ile widział lub słyszał (...), to pokrótce spisaw
szy, zamilczał o reszcie. A. Mickiewicz; Chociaż myślisz wysoko, łatwym pi
szesz piórem, bez języka nie możesz być dobrym autorem. F. K. Dmochow
ski; przenośnie „o dziele albo zbiorze dzieł danego pisarza": Bibliofile XXV 
wieku będą załamywać ręce nad zagładą pierwszych wydań autorów. J. Pa-
randowski; Miała swych autorów ulubionych i odłożonych do szafeczki pod
ręcznej. S. Żeromski. 2) „sprawca, inicjator, projektodawca, wynalazca": Był 
autorem plotki na nasz temat. S. Dygat; To Julek był autorem dzisiejszego 
wieczoru. L. Kruczkowski; Lennus, który był autorem buntu (...) w kilka dni 
umarł na gorączkę. I. Krasicki.1) 

W prasie polskiej pojawia się często wyraz autor w znaczeniach, które nie 
odpowiadają wymienionym w Słowniku. Przytoczę kilkanaście przykładów,2) 

*) Słownik języka polskiego pod red. W. D o r o s z e w s k i e g o . Warszawa 
1958—1969. 
2) Przykłady cytuję z materiałów nadesłanych do Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych w Krakowie przez G. K a r s k i e g o . 
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gdzie autor występuje wprawdzie jako synonim sprawcy, ale w znaczeniu „ten, 
kto coś spowodował, osiągnął, czegoś dokonał, do czegoś się przyczynił, coś 
otrzymał", a nie w znaczeniu „ten, kto coś zainicjował, zaprojektował, wy
nalazł". 

Autorzy artykułów prasowych piszą: Autorami szczególnej sytuacji okazali 
się być nieznani chuligani; Najpierw zauważyłem (...), że autor drugiej nagrody 
im. Oskara Langego został na tej wystawie zaliczony do trzeciej. Życie War
szawy (dalej ŻW); Santambrogio i Vercelli byli autorami pięknej ucieczki (...). 
Trybuna Ludu (dalej TL); (...) zawodnicy polscy ustanowili jeszcze jeden re
kord krajowy. Jego autorem był zespół sztafetowy 4X400 m. TL; (...) zobaczymy 
w drużynie angielskiej Mary Rand, autorkę światowego rekordu w sztafecie 
3X880 jardów (...). ŻW; (...) mistrz Jugosławii Vujin (...), o którym prasa wło
ska pisała, że może być autorem wielkiej niespodzianki. ŻW; Był on autorem 
rekordowej liczby zwycięstw i najkrótszej partii turnieju. Szachy; I to pozo
stałych autorów tego bałaganu, których tu, na ławie oskarżonych nie ma (...). 
TL; (...) autorem napadu był Z. Kul.; Policja australijska podejrzewa, że Speck 
był autorem mordu dwóch młodych panien (...). Kultura; Darujmy sobie tech
nikę włamań, zajmijmy się natomiast ich autorami. TL; (...) autorem zbrod
niczego napadu był jego dłużnik i zarazem kolega (...). Kulisy (dalej K); Wśród 
autorów świetnych rezultatów znajdują isię oczywiście nie tylko Polacy. TL; 
Nikt nie może przewidzieć, czy w Zielonej Górze nie padnie kilka o wysokiej 
cenie wyników, których autorami mogą być (...). Express Wieczorny; (...) do 
ofiar wypadku po zakończeniu śledztwa w tej sprawie dołączyć będzie można 
również autorów tego bezprzykładnego partactwa. K; Tym bardziej przeto 
nie ma dowodów wskazujących na autorów sabotażu (...); Odnosimy się kry
tycznie do takich akcji niezależnie od tego, kto byłby ich autorem. ŻW; To 
byli autorzy i wykonawcy potwornej zbrodni. ŻW; (...) generał Nasution jest 
głównym autorem nieprawdopodobnej masakry, jakiej dokonały (...) dowodzone 
przez niego wojska i bojówki. ŻW.S) 

W materiałach do Słownika frekwencyjnego gatunków prasowych, przygoto
wywanego przez Pracownię Językoznawczą OBP, autor w gat. wiadomości 
występuje 34 razy w znaczeniu twórca, 1 raz w znaczeniu sprawca (autor 
procesu). 

A jak rozumiano słowo autor w historycznej polszczyźnie? Do roku 1500 
rzeczownik ten nie jest u nas znany, na co wskazuje brak zapisów w Słow
niku staropolskim.4) Natomiast w wieku XVI jest już w częstym użyciu. 
W Słowniku polszczyzny XVI wieku5) występuje 75 razy w znaczeniach: 
1) „autor książki, pisarz, twórca tekstu, niekiedy także tłumacz, kompilator" 
(58 razy), пр. О tym komu trzeba wiedzieć szerzej niechaj czyta u tegoż 
autora. B. Groicki; Autor Arytmetyki zmyliłby ich licząc. M. Stryjkowski; Do 
czytelnika Author. S. Kołakowski; 2) ,„twórca, sprawca, inicjator", np. Ta
les (...) wszystki rzeczy z wody być stworzone wywodził naśladując w tym 
podobno Homerussa wszystkiej dawniejszej Philosophie] Autora. M. Stryj
kowski; Tej opiniej o bytności syna Bożego przed Iezusem człowiekiem pirwszy 
author był między Christyany Iustyn. J. Niemojewski. 

3) Dwa osta tnie przykłady różnią się od pozostałych tym, że au to r wys tępu je 
w nich w roli twórcy p lanu zbrodni czy m a s a k r y . 
4) Słownik staropolski. Wrocław—Warszawa—Kraków 1953—1967. 
5) Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław—Warszawa—Kraków 1966—1968. 
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Synonimy: 1. pisarz, składacz, wykładacz; 2. przyczyna, sprawca. 
U Lindego6) autor to: 1) „sprawca jakiejkolwiek rzeczy, czyniący, wyna

lazca, tworzyciel, pobudka do czego": Wykręt, chytrość, czarna zdrada na 
autora zawsze spada. Jakimowicz; Był szczęścia mego autorem. Zabawy Przy
jemne i Pożyteczne; S. Dominik zakonu kaznodziejskiego autor. Birkowski; 
2) „pisarz, twórca księgi, księgopis": Autorowie dobrzy. Zabawy Przyjemne 
i Pożyteczne; Godni naśladowania dawni autorowie (...) Dmochowski; 3) „oskar
życiel, powód" (brak cytatów); 4) W prawie: „ten, od którego coś pierwiast-
kowo pochodzi, iściec, właściciel pierwszy": Chwalił autora swego, to jest 
tego człowieka, od którego kupił konia. Prawo Chełmińskie. W zakończe
niu hasła znajduje się uwaga od Lindego: „Nie mamy swojskiego wyrazu na 
wyrażenie znaczenia autora, tj. pisarza księgi lub dzieła jakowego, zazwy-
czaj się przeto mówi: autor dobry lub nic wart, autorek napuszony itd." Cyto
wane w Słowniku Lindego przykłady pochodzą z okresu XVII—XVIII w. 

Słownik wileński7) notuje cztery znaczenia tego wyrazu, z których trzy 
odpowiadają podanym w przytoczonych wyżej słownikach historycznych; do
chodzi przenośne „samo dzieło" z cytatem: Wykładać rzymskich autorów. Nie 
ma natomiast znaczenia „ten, od którego coś pierwiastkowo pochodzi..." 

W końcu wieku XIX, według Słownika warszawskiego,8) autor jako „spraw
ca, twórca, wynalazca, założyciel, fundator" jest używany rzadko (przykłady 
z Lindego), o czym świadczy kwalifikator. Pozostaje znaczenie „pisarz, ukła-
dacz": Powadził się kałamarz z piórem, kto księgi był autorem. Kraszewski; 
„poprzedni właściciel": Prawa od autora przechodzą na sukcesora (bez źró
dła); oraz przenośnie „sam utwór pisarski, dzieło": Objaśniać starożytnych 
autorów (bez źródła). 

Z tego chronologicznego zestawienia znaczeń wynika, że zawsze rozumiano 
autora jako twórcę tekstu, pisarza. Istniały jednak różnice w pojmowaniu go 
jako sprawcy. Autor „sprawca" mógł być twórcą, przyczyną, wynalazcą, z cze
go pozostał — według Słownika Doroszewskiego — „inicjator, projektodawca, 
wynalazca". 

Występujące w prasie związki frazeologiczne z wyrazem autor, nie noto
wane w historycznych i współczesnych słownikach języka polskiego, nasuwa
ją wątpliwości natury poprawnościowej — czy można pisać w ten sposób, 
czy są to nowe związki wchodzące do języka literackiego akceptowane przez 
mówiących tym językiem, czy tylko zwykłe wykolejenia frazeologiczne. 

Autorzy w Poradniku językowym opracowanym dla pracowników prasy, 
radia i telewizji9) zalecają, żeby tam, gdzie mamy do wyboru między obcym 
z pochodzenia wyrazem autor i rodzimym wyrazem sprawca, wybrać ten 
ostatni.10) 

Używanie wyrazu autor w języku rosyjskim było podobne do jego stoso
wania w polszczyźnie. W prasie radzieckiej można znaleźć częste odstępstwa 
od znaczeń tego wyrazu podawanych w słownikach; należy on do form zmie-

e) S. B. L i n d e : Słownik języka polskiego. Lwów 1854—1861. 
7) S łownik języka polskiego. Wilno 1861. 
8) Słownik języka polskiego. War szawa 1898—1927. 
9) M. K n i a g i n i n o w a , W. P i s a r e k : Po radn ik językowy. K r a k ó w 1969. 
1 0) Op. cit., s. 65. 
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niających bardzo szybko znaczenie. Moskiewska Żurnalistika publikuje na ten 
temat artykuł Ł. I. Rachmanowej.11) Cytując liczne przykłady, Rachmanowa 
dochodzi do wniosku, że z pierwotnego znaczenia „twórca utworu beletry
stycznego, prac naukowych" tworzy się nowe, poszerzone „twórca jakiegokol
wiek dzieła artystycznego", a także nie potwierdzone w żadnym słowniku 
języka rosyjskiego znaczenie „twórca wynalazku, odkrycia". Pochodzące ze 
specjalistycznej literatury zwroty: autor symfonii, autor obrazu, autor rzeźby — 
już się umocniły w języku rosyjskim, stały się literackimi, podobnie jak autor 
wynalazku rozumiany jako twórca idei wynalazku. Natomiast niewłaściwie, 
zdaniem Rachmanowej, autorem nazywa się w prasie człowieka, którego ręka
mi została wykonana jakaś rzecz, jakiś przedmiot, np. samolot (autor samo
lotu). Spotyka się nawet przykłady, w których wyraz autor jest używany tam, 
gdzie brak idei tworzenia, np. autor anonimowego dzwonka telefonicznego. 
Wyrazem tym posługują się bardzo często w radzieckiej prasie sportowej 
w zwrotach: autor gola, autor rekordu itp. 

Formę autor znajdujemy też w rosyjskim poradniku językowym dla pra
cowników prasy,12) gdzie (podobnie jak w omówionym artykule) dokonano 
analizy jej znaczeń i podano wskazówki dla piszących. 

Porównując cytowane uprzednio przykłady występowania rzeczownika autor 
w prasie polskiej z dokumentacją słowników historycznych i słownika współ
czesnego, stwierdzamy, że dziennikarze nadużywają go zarówno pod wzglę
dem zakresu znaczeniowego, jak i łączliwości frazeologicznej. Wydaje się 
rzeczą interesującą sprawdzić, w jakim stopniu te nadużycia odbijają współ
czesne społeczne poczucie językowe13) czytelników prasy. Takim sprawdzia
nem mogą być wyniki ankiety, którą przeprowadziłam wśród inteligencji nie 
polonistycznej, ludzi młodych w wieku 25—35 lat. Z podanych 26 określeń 
wynotowanych ze słowników i z prasy, uzupełniających zdanie „Kowalski był 
autorem...", należało podkreślić wszystkie poprawne, kierując się wyłącznie 
własnym poczuciem językowym. Oto tekst ankiety: Kowalski był autorem 
książki, powieści, plotki, włamania, nagrody, masakry, audycji, zdrady, wy
niku, rekordu, rzeźby, obrazu, zbrodni, dzieła sztuki, sytuacji, dramatu (utwór), 
szczęścia, morderstwa, scenariusza, buntu, wynalazku, bramki, napadu, rezul
tatu, niespodzianki, dramatu (nieszczęście, ciężkie przeżycie). 

Ankietę tę wypełniło 30 osób. Zdecydowane pierwszeństwo uzyskały związ
ki : autor powieści 30, autor książki 29, autor dramatu 26, autor scenariusza 25, 
autor dzieła sztuki 23, autor audycji 22; następnie w kolejności: autor plotki 
15, autor wynalazku 15, autor obrazu 9, autor rzeźby 8, autor niespodzianki 7, 
autor dramatu (nieszczęście, ciężkie przeżycie) 2, autor rekordu 2, autor szczę
ścia 2 i pojedyncze: autor nagrody, włamania, wyniku, zdrady, zbrodni, bram
ki, rezultatu, sytuacji. Nikt nie uznał za poprawne połączeń: autor masakry, 
morderstwa, buntu, napadu. 

") Ł. I. R a c h m a n o w a : Zamietki po sowriemiennomu słowoupotriebleniju 
(Znaczenije i upotrieblenije słowa awtor). Żurnalistika 1966 nr 1. 
12) Kratkij słowar' trudnostiej russkogo jazyka. Moskwa 1968. 
13) Według N. Chomsky 'ego n a zmiany w języku w p ł y w a n ie ty lko to, j a k l u 
dzie mówią i piszą, a le również , j a k oceniają p o p r a w n o ś ć poszczególnych ś rod
ków językowych. Środki te mogą być poprawne w różnym stopniu, mniej lub 
bardziej, m. in. zależne od liczby akceptujących je osób. Por. N. C h o m s k y : 
Degrees of Grammaticalness, (w:) The Structure of Language. Englewood 
Cliffs 1964. 
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Synonimy: 1. pisarz, składacz, wykładacz; 2. przyczyna, sprawca. 
U Lindego6) autor to: 1) „sprawca jakiejkolwiek rzeczy, czyniący, wyna

lazca, tworzyciel, pobudka do czego": Wykręt, chytrość, czarna zdrada na 
autora zawsze spada. Jakimowicz; Był szczęścia mego autorem. Zabawy Przy
jemne i Pożyteczne; S. Dominik zakonu kaznodziejskiego autor. Birkowski; 
2) „pisarz, twórca księgi, księgopis": Autorowie dobrzy. Zabawy Przyjemne 
i Pożyteczne; Godni naśladowania dawni autorowie (...) Dmochowski; 3) „oskar
życiel, powód" (brak cytatów); 4) W prawie: „ten, od którego coś pierwiast-
kowo pochodzi, iściec, właściciel pierwszy": Chwalił autora swego, to jest 
tego człowieka, od którego kupił konia. Prawo Chełmińskie. W zakończe
niu hasła znajduje się uwaga od Lindego: „Nie mamy swojskiego wyrazu na 
wyrażenie znaczenia autora, t j . pisarza księgi lub dzieła jakowego, zazwy
czaj się przeto mówi: autor dobry lub nic wart, autorek napuszony itd." Cyto
wane w Słowniku Lindego przykłady pochodzą z okresu XVII—XVIII w. 

Słownik wileński7) notuje cztery znaczenia tego wyrazu, z których trzy 
odpowiadają podanym w przytoczonych wyżej słownikach historycznych; do
chodzi przenośne „samo dzieło" z cytatem: Wykładać rzymskich autorów. Nie 
ma natomiast znaczenia „ten, od którego coś pierwiastkowo pochodzi..." 

W końcu wieku XIX, według Słownika warszawskiego,8) autor jako „spraw
ca, twórca, wynalazca, założyciel, fundator" jest używany rzadko (przykłady 
z Lindego), o czym świadczy kwalifikator. Pozostaje znaczenie „pisarz, ukła-
dacz": Powadził się kałamarz z piórem, kto księgi był autorem. Kraszewski; 
„poprzedni właściciel": Prawa od autora przechodzą na sukcesora (bez źró
dła); oraz przenośnie „sam utwór pisarski, dzieło": Objaśniać starożytnych 
autorów (bez źródła). 

Z tego chronologicznego zestawienia znaczeń wynika, że zawsze rozumiano 
autora jako twórcę tekstu, pisarza. Istniały jednak różnice w pojmowaniu go 
jako sprawcy. Autor „sprawca" mógł być twórcą, przyczyną, wynalazcą, z cze
go pozostał — według Słownika Doroszewskiego — „inicjator, projektodawca, 
wynalazca". 

Występujące w prasie związki frazeologiczne z wyrazem autor, nie noto
wane w historycznych i współczesnych słownikach języka polskiego, nasuwa
ją wątpliwości natury poprawnościowej — czy można pisać w ten sposób, 
czy są to nowe związki wchodzące do języka literackiego akceptowane przez 
mówiących tym językiem, czy tylko zwykłe wykolejenia frazeologiczne. 

Autorzy w Poradniku językowym opracowanym dla pracowników prasy, 
radia i telewizji *) zalecają, żeby tam, gdzie mamy do wyboru między obcym 
z pochodzenia wyrazem autor i rodzimym wyrazem sprawca, wybrać ten 
ostatni.10) 

Używanie wyrazu autor w języku rosyjskim było podobne do jego stoso
wania w polszczyźnie. W prasie radzieckiej można znaleźć częste odstępstwa 
od znaczeń tego wyrazu podawanych w słownikach; należy on do form zmie-

e) S. B. L i n d e : Słownik języka polskiego. Lwów 1854—1861. 
7) Słownik języka polskiego. Wilno 1861. 
8) Słownik języka polskiego. Warszawa 1898—1927. 
9) M. K n i a g i n i n o w a , W. P i s a r e k : Po radn ik językowy. K r a k ó w 1969. 
1 0) Op. cit., s. 65. 
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niających bardzo szybko znaczenie. Moskiewska Żurnalistika publikuje na ten 
temat artykuł Ł. I. Rachmanowej.11) Cytując liczne przykłady, Rachmanowa 
dochodzi do wniosku, że z pierwotnego znaczenia „twórca utworu beletry
stycznego, prac naukowych" tworzy się nowe, poszerzone „twórca jakiegokol
wiek dzieła artystycznego", a także nie potwierdzone w żadnym słowniku 
języka rosyjskiego znaczenie „twórca wynalazku, odkrycia". Pochodzące ze 
specjalistycznej literatury zwroty: autor symfonii, autor obrazu, autor rzeźby — 
już się umocniły w języku rosyjskim, stały się literackimi, podobnie jak autor 
wynalazku rozumiany jako twórca idei wynalazku. Natomiast niewłaściwie, 
zdaniem Rachmanowej, autorem nazywa się w prasie człowieka, którego ręka
mi została wykonana jakaś rzecz, jakiś przedmiot, np. samolot (autor samo
lotu). Spotyka się nawet przykłady, w których wyraz autor jest używany tam, 
gdzie brak idei tworzenia, np. autor anonimowego dzwonka telefonicznego. 
Wyrazem tym posługują się bardzo często w radzieckiej prasie sportowej 
w zwrotach: autor gola, autor rekordu itp. 

Formę autor znajdujemy też w rosyjskim poradniku językowym dla pra
cowników prasy,12) gdzie (podobnie jak w omówionym artykule) dokonano 
analizy jej znaczeń i podano wskazówki dla piszących. 

Porównując cytowane uprzednio przykłady występowania rzeczownika autor 
w prasie polskiej z dokumentacją słowników historycznych i słownika współ
czesnego, stwierdzamy, że dziennikarze nadużywają go zarówno pod wzglę
dem zakresu znaczeniowego, jak i łączliwości frazeologicznej. Wydaje się 
rzeczą interesującą sprawdzić, w jakim stopniu te nadużycia odbijają współ
czesne społeczne poczucie językowe") czytelników prasy. Takim sprawdzia
nem mogą być wyniki ankiety, którą przeprowadziłam wśród inteligencji nie 
polonistycznej, ludzi młodych w wieku 25—35 lat. Z podanych 26 określeń 
wynotowanych ze słowników i z prasy, uzupełniających zdanie „Kowalski był 
autorem...", należało podkreślić wszystkie poprawne, kierując się wyłącznie 
własnym poczuciem językowym. Oto tekst ankiety: Kowalski był autorem 
książki, powieści, plotki, włamania, nagrody, masakry, audycji, zdrady, wy
niku, rekordu, rzeźby, obrazu, zbrodni, dzieła sztuki, sytuacji, dramatu (utwór), 
szczęścia, morderstwa, scenariusza, buntu, wynalazku, bramki, napadu, rezul
tatu, niespodzianki, dramatu (nieszczęście, ciężkie przeżycie). 

Ankietę tę wypełniło 30 osób. Zdecydowane pierwszeństwo uzyskały związ
ki : autor powieści 30, autor książki 29, autor dramatu 26, autor scenariusza 25, 
autor dzieła sztuki 23, autor audycji 22; następnie w kolejności: autor plotki 
15, autor wynalazku 15, autor obrazu 9, autor rzeźby 8, autor niespodzianki 7, 
autor dramatu (nieszczęście, ciężkie przeżycie) 2, autor rekordu 2, autor szczę
ścia 2 i pojedyncze: autor nagrody, włamania, wyniku, zdrady, zbrodni, bram
ki, rezultatu, sytuacji. Nikt nie uznał za poprawne połączeń: autor masakry, 
morderstwa, buntu, napadu. 

") Ł. I. R a c h m a n o w a : Zamietki po sowriemiennomu słowoupotriebleniju 
(Znaczenije i upotrieblenije słowa awtor). Żurnalistika 1966 nr 1. 
12) Kratkij słowar' trudnostiej russkogo jazyka. Moskwa 1968. 
13) Według N. Chomsky'ego na zmiany w języku w p ł y w a nie ty lko to, j ak lu
dzie mówią i piszą, ale również, j a k oceniają pop rawność poszczególnych ś rod
ków językowych. Środki t e mogą być p o p r a w n e w różnym stopniu, mnie j lub 
bardziej, m. in. zależne od liczby akceptujących je osób. Por. N. C h o m s k y : 
Degrees of Grammaticalness, (w:) The Structure of Language. Englewood 
Cliffs 1964. 
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Uzyskane wyniki można przejrzyście zilustrować na następującym wykresie: 

całkowicie _ 
poprawne 

całkowicie 
błędne 

autor powieści 
autor książki 

autor dramatu (utwór) 
autor scenariusza 

autor dzieła sztuki 
autor audycji 

autor plotki, wynalazku 

autor obrazu 
autor rzeźby 
autor niespodzianki 

autor dramatu (nieszczęścia...), rekordu, szczęścia 
autor nagrody, włamania wyniku... 
autor masakry, morderstwa, buntu, napadu 

Wyniki te świadczą, że występujące w prasie związki frazeologiczne z wy
razem autor w znaczeniach: ten, kto coś spowodował (szczęście, dramat), cze
goś dokonał (włamania, morderstwa), coś osiągnął (rekord, rezultat), coś zdo
był (bramkę, nagrodę) nie rozpowszechniły się w literackim języku mówionym, 
nie uchodzą za poprawne. Nie ma wśród nich tego, co odpowiada pojęciu 
„tworzenie". Spowodowane są jedynie mylnym poszerzaniem przez dziennika
rzy znaczenia obcego wyrazu autor, uchodzącego w ich przekonaniu za lepszy 
od rodzimego sprawca. 



TOMASZ GOBAN-KLAS 

CZYTELNICTWO CZASOPISM 
WŚRÓD MŁODYCH MIESZKAŃCÓW 

NOWEJ HUTY 

W 1969 roku autor podjął badania nad aktywnością kulturalną młodych 
mieszkańców Nowej Huty. Wylosowana próba liczyła 250 osób pracujących 
zawodowo w wieku od 20 do 25 lat. Z każdą z tych osób przeprowadzono 
wywiad wg specjalnie przygotowanego kwestionariusza. Materiały terenowe 
zbierano w okresie od stycznia do kwietnia 1969 roku. 

Problematyka badań obejmowała różnorodne formy udziału w życiu kul
turalnym; czytelnictwem prasy zajęto się tylko marginalnie. Ograniczono się 
do wyznaczenia zasięgu czytelnictwa czasopism, a nie całej prasy, nie próbo
wano też dociekać czy jest to czytelnictwo stałe czy dorywcze, poprzestając 
na ustaleniu tytułów po jakie sięgały badane osoby. Takie ograniczenie zain
teresowań badawczych wynikło z ukierunkowania analizy na samokształcenio
we aspekty aktywności kulturalnej, dla których znacznie ważniejsze jest czy
tanie czasopism (zwłaszcza tygodników społeczno-kulturalnych) aniżeli czyta
nie dzienników. Mimo tego ograniczenia zebrane materiały mają — jak są
dzę — pewną wartość dla prasoznawców: ukazują bowiem zasięg i popular
ność różnych tytułów wśród młodej generacji nowego ośrodka wielkoprzemy
słowego, a więc wśród kategorii, której znaczenie społeczne i liczebność rośnie 
z roku na rok. 

Jak stwierdzono na podstawie badań, czytanie czasopism jest w badanym 
środowisku znacznie bardziej rozpowszechnione niż czytanie książek, a pod 
względem zasięgu zbliżone do oglądania telewizji i słuchania radia. Zaledwie 
8°/o ogółu badanych w ogóle nie czyta czasopism lub sięga po nie niezmiernie 
rzadko. Pozostali podają, że mniej lub bardziej systematycznie czytują jeden, 
dwa, niekiedy trzy lub cztery tytuły. 

Z liczb w tabeli 1 wynika, że w przybliżeniu co ósma osoba ograniczała 
swoje czytelnictwo czasopism tylko do jednego tytułu, natomiast ponad trzy 
czwarte respondentów (79,2%) czytało dwa czasopisma lub więcej. Czytelnic
two czasopism wykazuje niewielką zależność od wykształcenia; poważniejsze 
różnice znajdujemy jedynie między kategorią osób z wykształceniem podsta-
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Tab. 1: Czytelnictwo czasopism a wykształcenie (w % % ) 

Ilość czytywanych 
czasopism 

Nie czyta 
1 czasopismo 
2 czasopisma 
3 i więcej 

R a z e m 

Ogółem 

N=250 

8,0 
12,8 
21,6 
57,6 

100,0 

Wykształcenie 

i 

•si 
N=17 

23,5 
35,4 
23,5 
17,6 

100,0 

AÏ 
С >ö 

"2 ° 
со > 
и > 
со со 
N N 

N = 107 
6,6 

11,3 
24,6 
57,5 

100,0 

О) 

ш о •=•0 

в ° 
8ч СО 

ЧЯ N 

N = 76 

6,6 
10,5 
23,7 
59,2 

? 
śr

ed
ni

e 
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со

 

3,0 
12,1 
12,1 
72,8 

i 
100,0 I 100,0 

3 
ni

ep
eł

ne
 

II 
w

yż
sz

e 
^3

 
i 

w
yż

sz
e 

11,8 
11,8 
11,8 
64,6 

100,0 

') łącznie z wykształceniem niepełnym średnim ogólnym i zawodowym 

wowym a pozostałymi kategoriami wykształcenia. Osoby z wykształceniem 
podstawowym najczęściej sięgają tylko po jedno czasopismo, a w przybliżeniu 
jedna czwarta spośród nich nie czyta czasopism wcale, podczas gdy wśród 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym odpowiednie odsetki wyno
szą: 6,6°/o osób wcale nie czytających czasopism, natomiast ponad połowa czy
tuje trzy lub więcej czasopism. 

Rozpatrzmy, jak przedstawia się zasięg czytelnictwa różnych tytułów w po
szczególnych kategoriach wykształcenia. Odpowiednie dane zawiera tabelka 2. 
Zrezygnowałem jednak z zamieszczenia w tabeli danych dotyczących kategorii 
osób z wykształceniem podstawowym oraz wyższym, z uwagi na niewielkie 
ich liczebności i wynikające stąd spore wahania przypadkowe. Podam tylko. 
że wśród osób z wykształceniem podstawowym najczęściej czytywano Przy
jaciółkę (69,2% czytelników), następnie Przekrój (23,1%), Panoramę (11,7%), 
natomiast inne tytuły wymieniały tylko pojedyncze osoby. Wśród badanych 
z wykształceniem wyższym lub niepełnym wyższym najczęściej czytany był 
Przekrój (66,7%), z kolei Polityka (33,3%), Kobieta i Życie (23,2%) i Przyja
ciółka (20,0%). 

W tablicy tej można prześledzić szereg interesujących zależności. Okazuje 
się, że w miarę wzrostu wykształcenia: 1) maleje odsetek czytelników Przy
jaciółki, Karuzeli i Panoramy, a w pewnej mierze Motoru, Walki Młodych 
i Nowej Wsi; 2) rośnie odsetek czytelników Przekroju, jak również Filipinki, 
Polityki, Forum, Filmu, Kultury, Życia Literackiego; 2) Dookoła Świata, a jesz
cze bardziej Kobieta i "Zycie oraz Forum są najchętniej czytane przez osoby 
z wykształceniem średnim ogólnym. 

Warto wszakże zauważyć, że chociaż pewne tytuły są bardziej cenione przez 
osoby o różnym poziomie wykształcenia, to ogólna hierarchia czasopism pod 
względem zasięgu czytelnictwa nie ulega większym zmianom. We wszystkich 
kategoriach wykształcenia najbardziej poczytne okazały się Przekrój i Dookoła 
Świata, a dopiero na trzecim miejscu notujemy niewielkie przesunięcia: wśród 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym najczęściej sięga się po Przy
jaciółkę, wśród osób z wykształceniem średnim zawodowym — po Panoramę, 
z wykształceniem średnim ogólnym — po Kobietę i Zycie lub Forum. 
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Tab. 2: Czytelnictwo wybranych tytułów czasopism wg wykształcenia 

Tytuł czasopisma 

Przekrój 
Dookoła Świata 
Przyjaciółka 
Panorama 
Kobieta i Zycie 
Filipinka 
Polityka 
Forum 
Motor 
Film 
Karuzela 
ITD 
Nowa Wieś 
Kultura 
Zycie Literackie 
Walka Młodych 
Szpilki 
Na Przełaj 
Kulisy 
Zwierciadło 

Ogółem 

N = 2 3 0 

53,4 
26,2 
24,3 
21,3 
15,1 
10,4 
9,1 
8,7 
8,3 
6,9 
6,9 
4,8 
4,8 
4,3 
3,9 
3,6 
2,1 
2,1 
1,3 
1,3 

W tym 
zasadnicze 

zawodowe2) 
N = 9 9 

49,4 
28,3 
26,2 
27,3 
15,2 

9,1 
3,0 
3,0 

12,1 
6,1 
9,1 
3,0 
8,2 
1,0 
3,0 
5,0 
2,0 
3,0 
3,0 
— 

średnie 
zawodowe 

N = 7 1 

56,3 
26,7 
19,9 
21,2 
14,1 
14,1 
11,2 
9,8 
8,1 
8,1 
1,8 
7,0 
2,6 
7,0 
4,2 
1,8 
2,6 
2,6 
— 
2,6 

średnie 
ogólne 
N = 3 2 

66,6 
31,2 
12,5 
12,5 
25,0 
15,0 
12.5 
25,0 
— 
9,4 
3,1 
— 
6,2 
9,4 
9,4 
3,1 
— 
— 
— 

») Odsetki obliczono od liczby czytelników. Odsetki nie sumują się do 100, bowiem czy
tano więcej niż jedno czasopismo. 2) Łącznie z wykształceniem niepełnym średnim. 

Na tym tle pojawia się pytanie, jaki jest zasięg czytelnictwa różnych ty
tułów w poszczególnych grupach płci. Odpowiedzi udziela tabela 3. 

Tab. 3: Czytelnictwo wybranych tytułów czasopism wg płci (W/o) *) 

1 
Tytuł czasopisma 

Przekrój 
Dookoła Świata 
Przyjaciółka 
Panorama 
Kobieta i Zycie 
Filipinka 
Polityka 
Forum 
Motor 
Film 
Karuzela 
ITD 
Nowa Wieś 
Kultura 
Zycie Literackie 
Walka Młodych 
Szpilki 
Na Przełaj 
Kulisy 
Zwierciadło 

Ogółem 
N = 230 

63,4 
25,6 
24,3 
21,3 
15,1 
10,4 

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

Kobiety 
N = 115 

50,4 
25,2 
35,6 
13,0 
30,4 
16,5 

8,7 
10,4 

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

Mężczyźni 
N = 115 

56,5 
26,0 
13,0 
29,6 

2,6 
4,3 
9,5 
6,9 

15,6 
6,9 
9,5 
5,6 
5,2 
5,2 
1,7 
4,3 
2,6 
1,7 
0,8 
— 

J) Odsetki obliczono od liczby czytelników. Odsetki nie sumują się do 100, bowiem czy
tano -więcej niż jedno czasopismo. 
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Okazuje się, że na zainteresowania czytelnicze wśród tej kategorii czytel
ników większy wpływ wywiera płeć aniżeli wykształcenie. Przede wszystkim 
obserwujemy (podobnie jak w wypadku książek), że kobiety czytają relatyw
nie więcej czasopism niż mężczyźni. Odsetek czytelniczek wynosi bowiem 
96,6% ogółu kobiet, odsetek czytelników — 85,5°/o mężczyzn. Po wtóre — co 
wynika z danych zawartych w tabeli 1 — różnice w poczytności poszczegól
nych tytułów są na ogół większe w wypadku grup płci w kategoriach wy
kształcenia. 

Zdecydowanie najpopularniejszym czasopismem jest Przekrój, przy czym 
jest on tak samo popularny wśród kobiet, jak wśród mężczyzn. Podobnie jest 
z Dookoła Świata, ma ono jednak dwukrotnie mniejszą liczbę czytelników. 
Przyjaciółka, następne w kolejności czasopismo, jest oczywiście znacznie czę
ściej czytana przez kobiety, niemniej sięga po nią spory odsetek mężczyzn. 
Niemal odwrotne proporcje stwierdzamy analizując poczytność Panoramy — 
wśród czytelników zdecydowanie górują mężczyźni. Z pozostałych czasopism 
na uwagę zasługują Motor i Karuzela, czytane niemal wyłącznie przez męż
czyzn. Tygodniki społeczno-kulturalne (Życie Literackie, Kultura) cieszą się 
większą popularnością wśród kobiet niż wśród mężczyzn. 

Rozważmy jeszcze jak przedstawia się czytelnictwo czasopism młodzieżo
wych w zależności od przynależności organizacyjnej badanych osób. Ponad 
połowa (51,6%) należy do organizacji społeczno-politycznych (przede wszyst
kim PZPR i ZMS). Czy fakt ten w jakiś sposób wpływa na intensywność 
czytelnictwa i dobór tytułów? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to należy 
udzielić odpowiedzi pozytywnej — wśród członków organizacji społeczno-poli 
tycznych stwierdzamy większy odsetek czytelników czasopism niż wśród osób 
nie należących do tych organizacji. Odpowiednie odsetki wynoszą: 96,1% 
i 88,3%. Odpowiedzi na drugie pytanie udziela tabela 4. 

Tab. 4: Czytelnictwo czasopism młodzieżowych (w %%)J) 

Tytu ły czasopism 

Dookoła Świata 
Filipinka 
ITD 
Nowa Wieś 
Walka Młodych 
Na Przełaj 
Zarzewie 

Ogółem 

N = 230 

25,6 
10,4 
4,8 
4,8 
3,5 
2Д 
0,9 

Członkowie org . 
spo łeczno-pol i t . 

N = 124 

26,6 
10,5 

3,2 
4,0 
2,4 
2.4 
0,9 

Niezorganizowani 

N = 106 

24,5 
10,3 
6,6 
6,6 
4,7 
1,9 
0,9 

!) Odsetki obliczone od liczby czytelników. Odsetki nie sumują się do 100. 

Jak wynika z zestawienia, związek między przynależnością organizacyjną 
a czytelnictwem czasopism młodzieżowych niemal nie istnieje — zarówno nie
zorganizowani, jak i członkowie organizacji społeczno-politycznych wykazują 
w przybliżeniu podobne proporcje czytelników poszczególnych tytułów. Jeśli 
jednak uwzględnimy nie tylko czasopisma młodzieżowe, ale i inne (magazy
ny ilustrowane, tygodniki społeczno-kulturalne itp.), okaże się, że członkowie 
organizacji czytają na ogół więcej niż niezorganizowani. Jest to jednak zależ
ność słaba, wyrażająca się różnicą kilku procentów. W każdym razie na pod-
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stawie obu zaobserwowanych zjawisk można wnosić, że członkowie organiza
cji społecznych wykazują nieco większą aktywność czytelniczą, jednak — rzecz 
charakterystyczna — nie dotyczy ona czasopism specjalnie adresowanych do 
młodzieży. Świadczy to — jak sądzę — o tym, że wraz z ukończeniem 20 lat 
życia i podjęciem pracy zawodowej (te właśnie osoby były przedmiotem ba
dania) kończy się w zasadzie zainteresowanie czasopismami młodzieżowymi, 
wzrasta natomiast silnie — wśród osób bardziej aktywnych społecznie — za
interesowanie pismami innego rodzaju, zwłaszcza tygodnikami społeczno-kul-
turalnymi oraz magazynami ilustrowanymi. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 



EUGENIUSZ GUZ 

PROPAGANDA GOEBBELSA 
W OKRESIE MONACHIUM 

Temat, który odziedziczyła już historia, wymaga kilku słów wprowadzenia. 
29 września 1938 roku hitlerowska Rzesza dokonała po Anschlussie Austrii ko
lejnego gwałtu w Europie, zmuszając Czechosłowację — z pomocą faszystow
skich Włoch i przy pobłażaniu Anglii i Francji, a także nie bez udziału w tym 
polskiej sanacji — do odstąpienia części jej terytorium, tzw. Sudetów. Zamie
szkiwała je przeważnie mniejszość niemiecka. Główne uderzenie na naszych 
sąsiadów padło ze strony imperializmu niemieckiego, który uprzednio przez 
szereg lat przygotowywał sobie grunt do tego kroku, drążąc podskórnie swą 
przyszłą ofiarę ekonomicznie i politycznie, by w akcie końcowym zastosować 
na szeroką skalę dywersję, presję militarną, a przede wszystkim perfidną 
propagandę. Słaba i mała Czechosłowacja, nie mająca żadnego oparcia w sku
tecznym systemie sojuszów, który odstraszyłby zaborcę, musiała poddać się 
dyktatowi w Monachium. 

Mimo upływu ponad 30 lat, data ta jakoś nie chce spocząć w lamusie hi
storii. Koła polityczne NRF starają się o to, aby o Monachium nie zapomnia
no. Rząd boński nadal wzbrania się uznać, że dyktat monachijski był od po
czątku nieważny i uważa, że obecnie nie ma on już jedynie mocy prawnej. 

Od Monachium — symbolu tragedii osamotnionych krajów, wiedzie prosta 
droga do Września 1939 r. Niemniej propagandowe metody przygotowania obu 
tych aktów przemocy były różne i o tym na wstępie kilka słów. 

Różnice i podobieństwa 

Dość rozpowszechnione spojrzenie na propagandę Goebbelsa, jako na 
zglajchszaltowaną, operującą na ogół prymitywnymi środkami, krzykliwymi 
stereotypami machinę, można uznać za historycznie wytłumaczalne. Z rzeczy
wistością spojrzenie takie ma jednak niewiele wspólnego. Liczne wypadki 
niezręczności propagandowych aparatu Goebbelsa dostarczają wprawdzie dla 
takiej argumentacji niemało przykładów. Na tle całokształtu propagandy Rze-
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szy skrajności te były jednak niezbyt liczne. W propagandzie Goebbelsa było 
w sumie więcej wyrafinowania niż niezręczności. Prześledzenie w sposób bar
dzo wnikliwy różnic i podobieństw w argumentacji między Monachium 
a okresem przygotowań do agresji na Polskę pokazuje, że Goebbels posłu
giwał się dość bogatym warsztatem manipulowania społeczeństwem. 

Odmienna w porównaniu z Czechosłowacją sytuacja w Polsce dyktowała 
propagandzie Goebbelsa inną taktykę, niż podczas przygotowań do agresji 
we wrześniu 1939 r. Odmienności tych, współkształtujących metody propa
gandy, było wiele — i to niebagatelnych. 

Kampania propagandowa przeciwko Czechosłowacji trwała w ogóle znacz
nie dłużej. Ciągnęła się — co prawda z przerwami — w sumie przez kilka 
lat. Krytyczne informacje antypolskie natomiast nigdy wprawdzie nie zni
kały z prasy niemieckiej, szczególnie prasy przygranicznej — mimo obowią
zywania układu o nieagresji oraz dwustronnej umowy o unikaniu polemik 
prasowych. Generalne natarcie prasowo-radiowe przeciwko Polsce nastąpiło 
jednak dopiero wiosną 1939 roku. 

Mniejszość niemiecka w Czechosłowacji była kilkakrotnie liczniejsza niż 
w Polsce, w dodatku rozmieszczona na znacznie mniejszym obszarze. Rów
nież pozycja mniejszości niemieckiej była w Czechosłowacji inna. W Pradze 
Niemcy mieli nawet w rządzie swych ministrów, a partia Henleina odgry
wała bez porównania większą rolę, niż skłócone niemal do końca organiza
cje Volksdeutsche w w Polsce. 

Partia Henleina, która pod koniec marca 1938 r. liczyła już 770 tysięcy 
członków głosiła, że „nie uznaje żadnego czeskiego państwa narodowego" 
i na każdym kroku podkreślała, że Czechosłowacja jest państwem „wielona
rodowym" oraz że fakt ten stwarza specyficzną sytuację i specyficzne na
stępstwa. 

Podczas kryzysu sudeckiego Goebbels mógł więc znacznie szerzej i inten
sywniej wykorzystywać niemiecką problematykę mniejszościową, aniżeli 
w Polsce. Znajdował tutaj znacznie więcej punktów zaczepienia niż tylko 
rzekome prześladowania. 

Mniejszość niemiecka w Polsce prowadziła politykę antypolską bardziej 
z ukrycia, dyskretniej, starając się podkreślać na zewnątrz nawet lojalność 
wobec władz polskich. Jeśli pominąć kampanię wokół Gdańska, i to w koń
cowej fazie starcia, nie stawiała ona w Polsce głośnych publicznych żądań 
powrotu do Rzeszy, zwrotu „korytarza". Inaczej przywódca Niemców sudeckich, 
Heniein, który w pewnym momencie rzucił publicznie hasło przyłączenia Su
detów do Rzeszy. Jawną akcję dywersyjną typu Henleina zastąpiła w Pol
sce dywersja bardziej zamaskowana, podstępna. Jawny terror, jaki rozpo
częli Niemcy sudeccy w połowie września 1938 roku napadając na Czechów, 
rozbrajając na terenach granicznych policję czeską, zajmując budynki publicz
ne itp., wystąpił w Polsce dopiero w przeddzień lub na początku agresji i naj
bardziej udokumentował się w krwawej niedzieli bydgoskiej. 

Szeroko i na długo przed dyktatem monachijskim prowadził Goebbels po
lemikę przeciwko Czechosłowacji na płaszczyźnie gospodarczej (o czym ob
szerniej w dalszej części artykułu). Przed czytelnikiem malowano obraz kata
strofy gospodarczej kraju, chaosu, zadłużenia, skrajnej beznadziejności, doda
jąc oczywiście za każdym razem, że szczególnie cierpi na tym mniejszość su
decka. Konkluzja tych wywodów przeważnie brzmiała: „Czechosłowacja jako 
państwo nie ma racji bytu". W stosunku do Polski początkowo tak ostro 

5* 
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spraw nie stawiano. Propaganda zbliżała się do tego typu argumentacji do
piero w miesiącach lipiec—sierpień, gdy wojna stała za drzwiami. Wówczas 
zaczęto kwestionować także sens istnienia państwa polskiego. Na ogół unikano 
jednak typowych dla okresu sudeckiego określeń „sztuczny twór". 

Dalece bardziej niż podsycanie antagonizmów narodowościowych w Polsce, 
propaganda Goebbelsa usiłowała wykorzystać i zaszczepić antagonizm między 
Czechami a Słowakami. W odniesieniu do Polski musiała odpaść także cała 
propaganda antykomunistyczna, pomawianie rządu sanacyjnego o sympatie 
proradzieckie i uczestniczenie w międzynarodowym spisku komunistycznym, 
co jak wiadomo było jednym z głównych haseł propagandowych Berlina prze
ciwko Pradze. 

Goebbels nie mógł także w przypadku Polski odwoływać się do głosów 
prasy zagranicznej, która rabunek ziem czeskich co najmniej tolerowała, 
a miejscami nawet aprobowała. Podczas najazdu propagandowego Rzeszy na 
Polskę pojawiały się wprawdzie pojedyncze głosy zagraniczne typu „czy musi
my umierać za Gdańsk", lecz w podarunku Gdańska raczej Niemcom nie 
dawano. Częściowo pozytywne jeszcze dla Goebbelsa podczas akcji sudeckiej 
echo zagraniczne ucichło w okresie kampanii antypolskiej prawie całkowicie. 
Attachés prasowi Rzeszy szukali bezskutecznie w prasie obcych krajów cyta
tów, tolerujących kolejne zaborcze zapędy Hitlera wobec Polski. 

Tak więc w przypadku Polski całkowicie, względnie w znacznym stopniu, 
odpadły liczne pseudoargumenty propagandowe, którymi szafowano podczas 
przygotowań do zaboru Sudetów. Goebbels miał więc tutaj tematycznie ogra
niczone możliwości działania propagandowego. Z tym większą desperacją 
i zdecydowaniem rzucił się na „argumenty", które mu pozostały. A więc 
Gdańsk jako temat sam dla siebie, idealny środek rozhuśtania w ogóle całej 
kampanii. Następnie rzekomy polski terror wobec mniejszości, prowokacje 
i rzekome przygotowania agresywne do wojny ze strony Polski. Wobec Cze
chosłowacji w zasadzie nie podnoszono zarzutu o „atakach" na granicę Rze
szy, który to sposób przygotowania alibi dla własnych zamiarów agresywnych 
zaczęto stosować w sierpniu 1939 r. Podczas kampanii sudeckiej przypisywano 
Czechom co najgorsze zamiary. Nie posuwano się jednak tak daleko, by wma
wiać światowej opinii publicznej, że Czechosłowacja przygotowuje się (z po
mocą Anglii i Francji) do napaści na Niemcy, czym argumentowano w przy
padku Polski.*) 

Kampania propagandowa Goebbelsa w okresie poprzedzającym Monachium 
obliczona była bardziej na zagranicę, na przekonanie światowej opinii pu
blicznej o słuszności hitlerowskiego stanowiska, niż na oddziaływanie wewnątrz 
kraju. W przypadku przygotowań do napaści na Polskę proporcje ułożyły się od
wrotnie. Tutaj po Anschlussie Austrii, po Monachium i zaborze resztek Czech 
oraz Słowacji, po zajęciu Kłajpedy, zagranica była już bardzo uodporniona 
na goebbelsowską sofistykę. Nie należało sobie obiecywać, by zabór kolejnego 
terytorium znalazł w oczach większości zagranicznych obserwatorów zrozu
mienie. Dlatego w przypadku Polski propaganda hitlerowska adresowana była 
przede wszystkim do własnego odbiorcy. Miała wyrobić w nim uczucie niena
wiści, zagrzać do wojny, usprawiedliwić i uspokoić jego sumienie. „Niemcom 
dzieje się straszliwa krzywda. Polacy szykują się wraz z Anglią i Francją do 

*) Z wyjątkiem jednego wypadku, a mianowicie kiedy 20 maja 1938 r. Praga pod naci
skiem fałszywych informacji o groźbie najazdu Niemców zarządziła mobilizację. Goeb
bels wykorzystał ten fakt, aby imputować Czechosłowakom agresywne zamiary. 
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agresji na III Rzeszę. Musimy ich uprzedzić." Kierownictwo Rzeszy wyczu
wało, że tym razem dojdzie jednak do starcia zbrojnego, niezależnie od tego, 
czy mocarstwa zachodnie zaangażują się w konflikt, czy nie. Tymczasem 
kryzys sudecki dowiódł, że ludność niemiecka patrzyła co prawda z manife
stowanym zadowoleniem jak powiększa się mapa 1000-letniej Rzeszy, jednak
że perspektywa zyskania dalszych zdobyczy terytorialnych już tylko za cenę 
wojny nie uśmiechała się zbytnio ogółowi ludności. 

Goebbels usiłował więc racjonalnie przygotować uzasadnienie agresji, prze
konać społeczeństwo, że wojna jest koniecznością spowodowaną przez innych, 
którzy depczą honor Niemiec, trzymają w pogotowiu własne plany agresji, 
maltretują w nieprawdopodobny sposób mniejszość niemiecką. Stąd zwięk
szona dawka propagandowa o okropnościach Polaków wobec volksdeutschow, 
o przygotowaniach do wojny przeciwko Niemcom, okrążaniu Rzeszy. W ten 
sposób usiłowano stworzyć klimat uzasadnionej samoobrony, wojny prewen
cyjnej. 

Podczas kampanii sudeckiej Goebbels nie musiał polemizować z wszyst
kimi, atakował jedynie Czechów, miał tylko jednego przeciwnika. Innych 
oszczędzał lub starał się ich nawet pozyskać. Gdy przystępował do ataku pro
pagandowego na Polskę sprawa nie wyglądała już tak prosto. Anglia awan
sowała w prasie Rzeszy do roli inspiratora polskiego terroru i awanturniczo-
ści. Pojawił się w prasie nowy termin: „polityka okrążenia" hitlerowskich 
Niemiec. 

Gospodarczo upośledzeni czy najsilniejsi? 

Wydaje się, że przy dotychczasowym wyjaśnianiu tragedii monachijskiej 
z 30 września 1938 r. mało brano pod uwagę wykorzystywanie przez propa
gandę Goebbelsa aspektów gospodarczych aneksji Sudetów. Niemcy stanowili 
tam najsilniejszą gospodarczo warstwę ludności, reprezentując 2—3-krotnie wyż
szy potencjał gospodarczy w porównaniu ze swym stanem liczebnym. O tym 
wszystkim kierownictwo Rzeszy wiedziało doskonale. Nie przeszkadzało mu to 
jednak rozpowszechniać po świecie całkiem inny obraz sytuacji Niemców 
sudeckich. Rzadko kto dziś pamięta, że Niemcy były największym partne
rem w handlu zagranicznym Czechosłowacji i że pisano wówczas o „zależno
ści gospodarczej Pragi od Niemiec i Austrii". 

Dziennik Deutsche Allgemeine Zeitung pisał 20 IV 1938 г., że po Anschlussie 
Austrii „coraz bardziej toruje sobie drogę przeświadczenie, iż przyszłość cze
skiego handlu zagranicznego mieści się wyłącznie w wielkim niemieckim ob
szarze gospodarczym. Czechosłowacja bowiem już od chwili narodzin cierpi 
na tragiczne rozdwojenie swych interesów gospodarczych i związków poli
tycznych. Politycznie leży ona na osi zachodniej, prowadzącej z Paryża po
przez Pragę do Moskwy, lecz gospodarczo na osi północno-południowej." 

W pierwszej fazie kryzysu argumenty o nieudolności ekonomicznej Pragi, 
nie zaś doniesienia o terrorze fizycznym, dominowały w relacjach prasowych. 
Ukryty ton tego rodzaju relacji brzmiał: Czechosłowacja faktycznie przestała 
być państwem. To już tylko karłowaty, skazany na agonię twór. „Ruina go
spodarcza czeskich szaleńców", „Turyści unikają Czechosłowacji", „Stały wzrost 
kosztów utrzymania", „Nagonka przeciwko gospodarce Niemców sudeckich", 
„Czesi niszczą własną gospodarkę". Te i -tym podobne tytuły prasy hitlerow-
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skiej tendencyjnie sugerowały w okresie kryzysu sudeckiego absolutne zero 
gospodarcze Czechosłowacji. Szczególnie wybijano nędzę gospodarczą terenów 
sudeckich, które Voelkischer Beobachter nazwał 19IX1938 „gospodarczym 
cmentarzem". Berliner Lokal-Anzeiger zamieścił dodatek pełen wywodów nau
kowych o „naturalnym spleceniu gospodarczym Saksonii i Sudetów". 

Prasa hitlerowska niejednokrotnie popadała przy tym sama w sprzeczność. 
Po tylu alarmistycznych opisach nieprawdopodobnie beznadziejnej sytuacji 
gospodarczej Czechosłowacji ukazał się nagle w Berliner Morgenpost z 29 IX 
1938 (podobny materiał zamieściła poprzedniego dnia oficjalna agencja DNB) 
artykuł wykazujący, że gospodarczo Czesi będą mogli sobie dać doskonale 
radę bez terenów sudeckich. 

Podstawowa teza Goebbelsa brzmiała bowiem: żaden argument przeciw
nika nie może pozostać bez odpowiedzi. Nawet ryzykując, że przed kilku dnia
mi pisano w jakiejś sprawie całkiem inaczej. Wysuwane przez Rzeszę zarzu
ty wołającej o pomstę do nieba, powszechnej dyskryminacji Niemców sudec
kich: dyskryminacji gospodarczej, socjalnej, jak i politycznej — okazały się 
sztuczne, lub bardzo naciągane. Opisując w dramatycznych barwach ciężki 
byt Niemców sudeckich, nie wspomniano słowem o związku przyczynowym 
trudnej sytuacji materialnej z wielkim światowym kryzysem gospodarczym 
1930—1934, którego następstwa odczuwano na tych terenach w dalszym ciągu. 

Tymczasem właśnie posunięcia, gospodarcze rządu niemieckiego odbiły się 
fatalnie na sytuacji gospodarczej Sudetów. Prager Tageblatt, który reprezen
tował interesy przemysłu niemieckiego i w ogóle ludzi interesu na terenie 
Czechosłowacji, pisał jtfż 61X1931, że posunięcia gospodarcze Niemiec „obra
cają się w 3/4 przeciwko niemieckim tkaczom i drukarzom, przeciwko wła
ścicielom branży konfekcyjnej, przeciwko niemieckim wyrobom przemysłu 
papierniczego i maszynowego w Czechosłowacji". 

Niemcy sudeckie stały w cieniu Rzeszy, a gospodarka Rzeszy wyrządzała 
szkody terenom sudeckim. W innym miejscu pismo stwierdzało: „Z Cze
chami jesteśmy (my, Niemcy sudeccy) powiązani gospodarczo tak silnie, że 
każdą klęskę ekonomiczną Czechosłowacji odczuwamy dotkliwiej niż sami 
Czesi." 

Także po dojściu Hitlera do władzy poseł niemiecki Koch depeszował z Pra
gi, powołując się na rozmowy z tamtejszymi niemieckimi przemysłowcami: 
„Uderzenie wymierzone w Czechosłowację z całą siłą godzi tylko w Niemców 
sudeckich." Podobne sygnały otrzymywał Berlin także w roku 1935, lecz 
•apele te pozostawały bez odpowiedzi. 

Wszystko to nie przeszkadzało Goebbelsowi zwalić później całą winę za 
upośledzenie gospodarcze Niemców sudeckich na czeską gospodarkę i dyskry
minację, i zapomnieć, że to Berlin swymi posunięciami gospodarczymi wobec 
Pragi walnie przyczynił się do tego stanu. 

Ponadto właśnie w latach 1937/38, kiedy propaganda Rzeszy pisała o ma
sowym bezrobociu wśród Niemców sudeckich, zaczęło tam ono po latach kry
zysowych wyraźnie spadać. 

Na budowę dróg i mostów wydano w okresie 1934/35 znacznie więcej środ
ków na terenach zamieszkałych przez Niemców sudeckich, niż na obszarach 
o przewadze ludności czeskiej. Zarzut pozbawienia Niemców ziemi w wyni
ku reformy rolnej był również szyty grubymi nićmi. Reforma rolna stano
wiła w Europie po I wojnie światowej nakaz chwili. Państwa burżuazyjne 
przeprowadzały ją dość powszechnie. Własność niemiecka, jako najliczniejsza, 
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musiała siłą rzeczy odczuć skutki reformy najbardziej. Bruegele — autor 
najbardziej chyba źródłowej publikacji o Sudetach, emigrant niemiecki mie
szkający obecnie w Anglii, pisze w książce pt. „Tschechen und Deutsche": 
„Jeśli uzmysłowimy sobie że do 28 X1918 r. w Czechach zamieszkiwanych 
przez 2/3 tubylców oraz na Morawach, gdzie element czeski stanowił 3/4 ogółu 
ludności, dominującą pozycję zajmowali wszędzie Niemcy, trudno uczciwie 
oburzać się, że temu nieznośnemu stanowi rzeczy położono w końcu kres. 
Nastąpiło to co prawda nie w dziedzinie gospodarczej, lecz za to w wielu 
innych" (str. 541). 

Gospodarczo więc Niemcy sudeccy nie byli obywatelami drugiej klasy, jak 
to usiłowała przedstawić własnej i obcej opinii publicznej prasa hitlerowska. 
Wręcz przeciwnie, zachowali oni nawet przewagę gospodarczą. Niemieckie 
kasy oszczędności stanowiły 26,1% wszystkich kas oszczędnościowych Czecho
słowacji. 

W 1939 roku ukazała się w Halle książka dra Wernera Gluecka pt. „Spra
chenrecht und Sprachenpraxis in der Tschechoslowakischen Republik nach 
dem Stand 1938". Książka ta jest zapewne przykładem braku koordynacji 
oraz wymykania się pewnych spraw ministerstwu propagandy, które nie zau
ważyło w porę tego samobójczego strzału do własnej bramki propagando
wej. Czytamy tam bowiem, że w kontaktach z różnymi władzami czeskimi 
ponad 90% ludności niemieckiej posługiwało się w Czechosłowacji językiem 
niemieckim oraz że władze czeskie zobowiązane były odpowiadać w języku 
niemieckim. 

Kłamliwe były również skargi propagandy hitlerowskiej na nieprzyjmowa-
nie pracowników-Niemców do urzędów i władz. Jeżeli sytuację w okresie 
nadciągającego kryzysu porównać z nienormalnym przecież dla Czechosłowa-
ków stanem sprzed 1918 roku, można mówić o utracie przez Niemców do 
1935 r. 60 tysięcy etatów urzędniczych (niektóre źródła mówią o 40 tysiącach). 
Pamiętać jednak trzeba, że przed powstaniem Czechosłowacji istniał stanow
czo nienormalny i niedopuszczalny stan absolutnej niemieckiej dominacji 
urzędniczej, nawet na terenach czysto czeskich. Stan taki był nie do utrzy
mania. Mimo to nieprawdą jest, że automatycznie, mechanicznie zwalniano 
urzędników niemieckich. Wielu z nich także nie chciało podejmować pracy 
urzędniczej, jako źle płatnej. Wszystkie te elementy problemu nie znajdowały 
jednak śladu w propagandzie Rzeszy, względnie wywracano sprawę do góry 
nogami. 

Od chwili wejścia w 1929 roku do rządu czechosłowackiego socjaldemo
kratów niemieckich, z zatrudnieniem urzędników rozpoczął się zresztą pro
ces odwrotny. Premier Hodża podał pod koniec 1937 г., że odsetek nauczy
cieli Niemców (jak również profesorów i naukowych sił pomocniczych) sta
nowił wówczas 21,11% ogółu personelu, co odpowiadało prawie dokładnie 
kluczowi ludnościowemu (22,32%). W przypadku sędziów i adwokatów odsetek 
ten wynosił 22,6%, przy czym szereg innych wskaźników pokrewnej natury 
ulegało stałej poprawie akurat w latach ostatnich, kiedy to właśnie Goebbels 
lamentował, że Niemców wypiera się zewsząd i spycha do doli bezrobotnych. 
Od lutego 1937 r. zaczął się także proces wzmacniania reprezentacji niemiec
kiej w aparacie państwowym, a więc tendencja odwrotna, gdy tymczasem 
Goebbels wmawiał, że wszystko zmierza ku gorszemu. 

W obliczu obojętności, jaką Niemcy sudeccy wykazywali wobec armii cze
chosłowackiej, zaskakujące dane przynosi komunikat czeskiego ministerstwa 
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obrony, że w czeskim korpusie oficerskim było 457 oficerów — Niemców, 
w tym jeden generał. Stanowiło to 7°/o łącznej ilości oficerów zawodowych. 

Odsetek niemieckich lekarzy i prawników, mianowicie 23,32e/o ogółu przed
stawicieli tych zawodów, odpowiadał w kwietniu 1938 r. w przybliżeniu pro
porcjom ludnościowym. Na poczcie Niemcy stanowili latem 1938 r. 16,4% per
sonelu. Wszystkie te aspekty problemu propaganda niemiecka jednak prze
milczała, podobnie jak fakt, że w miejscowościach, gdzie przeważali z kolei 
Niemcy, oni również nie pamiętali o Czechach, gdy chodziło o obsadzanie sta
nowisk. 

Wręcz zdumiewające są dane z dziedziny szkolnictwa. Cytowany Bruegele 
udowadnia, że Niemcy w Czechosłowacji mieli znacznie lepsze warunki do 
nauki, aniżeli nawet w samej Rzeszy. 3 miliony Niemców sudeckich posia
dało własny uniwersytet i dwie wyższe szkoły inżynierskie, podczas gdy 
w Rzeszy wyższa szkoła inżynierska przypada dopiero na 6 milionów miesz
kańców. Na potrzeby niemieckiego szkolnictwa wyższego Praga dawała z bu
dżetu państwowego 25,46% środków przeznaczonych łącznie dla szkół, co stano
wiło więcej niż w Rzeszy w porównaniu z odsetkiem ludności. Na uniwersyte
cie niemieckim w Pradze jeden profesor przypadał na 34 słuchaczy, na uczel
niach w Rzeszy miał pod opieką 44 słuchaczy. Niemal wszystkie dzieci sudec
kie uczęszczały do szkół niemieckich. 

Przy porównaniu podstawowego szkolnictwa niemieckiego w Czechosłowacji 
z czeskim oraz ze szkolnictwem niemieckim w samej Rzeszy okaże się, że 
w Rzeszy jeden nauczyciel przypadał na 42,4 uczniów, w szkołach czeskich na 
37 uczniów, a w szkołach dla Niemców sudeckich tylko na 34,3 uczniów. Jak 
więc widać, ostatni znajdowali się w sytuacji najlepszej. Uległa ona pogorsze
niu, gdy nastąpiło przyłączenie Sudetów do Rzeszy. Podobnie korzystnie dla 
Niemców sudeckich układały się proporcje w szkołach średnich. Wszystko to 
nie przeszkadzało Goebbelsowi nakazywać, by prasa przedstawiała sprawę 
wręcz odwrotnie. 

Około 20 teatrów niemieckich otrzymywało niemal do końca dotacje cze
skie. W żadnym kraju biblioteki niemieckie dla mniejszości nie były — we
dług Bruegelego — tak rozbudowane, jak właśnie w Czechosłowacji. Bruegele 
stwierdza w podsumowaniu (str. 526), że nie znalazła potwierdzenia „wygod
na teoria, według której gdyby kierowano się wolą ludności niemieckiej, 
obszary sudeckie nigdy nie weszłyby w skład Czechosłowacji". Po pierwszej 
wojnie światowej władze czeskie popełniły jego zdaniem niewątpliwie sze
reg błędów, nie troszcząc się należycie o włączenie Niemców całkowicie 
w organizm państwowy Czechosłowacji. Jednakże „nie zmienia to faktu, że 
do wyborów w roku 1935 partie niemieckie, stojące na gruncie współpracy 
z państwem, skupiały 3/4, a niekiedy nawet więcej niż 4/5 wyborców nie
mieckich". 

Tezę, że propaganda hitlerowska nieprawdopodobnie przesadzała w zarzu
tach o dyskryminacji Niemców sudeckich, korygowała już demokratyczna pra
sa niemiecka w Czechosłowacji przed zaborem Sudetów. Dziś jednak mało kto 
o tym pamięta. Bruegele był w 1966 roku pierwszy po wojnie, który — w do
datku na podstawie nieznanych bliżej opinii publicznej materiałów — rozwiał 
jeszcze jedną legendę goebbelsowskiej propagandy. Ciekawa jest w tym kon
tekście reakcja Ziomkostwa Niemców Sudeckich w NRF: książka Bruegelego 
nie doczekała się w tym środowisku żadnej poważnej recenzji. Wołano prze
milczeć olbrzymi ładunek zawartej w niej prawdy. 



SŁAWOMIR FOLFASIŃSKI 

POCZĄTKI 
CZĘSTOCHOWSKIEJ PRASY 

W POLSCE LUDOWEJ 

Zaczątków prasy, wydawanej po wyzwoleniu w Częstochowie, szukać należy 
w konspiracyjnych wydawnictwach PPR, ukazujących się na tym terenie 
w okresie okupacji. 

Według informacji, opublikowanych w „Publicystyce konspiracyjnej PPR 
1942—1945", już w 1942 r. rozchodziła się na tym terenie Trybuna Wolności 
z podtytułem: „Lokalny organ Polskiej Partii Robotniczej". Następnie, od 
stycznia do marca 1944, wydawany był Głos Częstochowy, dwutygodnik Okrę
gowego Komitetu Polskiej Partii Robotniczej, który redagowali: Mieczysław 
J a n i k o w s k i („Stały"), Roman G r z y w n o w i c z („Andrzej") i Edward 
B e k u s („Bartek"). Od września 1944 do stycznia 1945 wychodził Biuletyn 
Rady Narodowej miasta Częstochowy, którego redakcję stanowili: dr Jan Wo-
1 a ń s к i („Janek"), Roman G r z y w n o w i c z (do połowy grudnia), Edward 
B e k u s i przewodniczący konspiracyjnej Miejskiej Rady Narodowej — Karol 
Z a j d a („Karol"). Pismo w zasadzie było tygodnikiem, ale ukazywało się 
nieregularnie. 

W początkach sierpnia 1944 miały miejsce — z inicjatywy KM PPR i kon
spiracyjnej MRN — rozmowy na temat gazety, mającej powstać po wyzwoleniu 
w Częstochowie. M. in. Józef Śliwa rozmawiał o tym z Wacławem Rousseau, 
a Jan Nowicki — przyszły komendant Milicji Obywatelskiej w Częstochowie — 
z autorem tego artykułu. Wówczas zapadły decyzje o podjęciu pracy przez 
wymienionych w przyszłej redakcji gazety. Przygotowaniami objęto największą 
w mieście drukarnię F. D. Wilkoszewskiego, wieloletniego wydawcy Gońca 
Częstochowskiego, zamordowanego przez hitlerowców w obozie koncentracyj
nym w listopadzie 1941 r. 

Miasto odzyskało wolność 16 stycznia, a już w kilka dni potem powstał ze
spół redakcyjny pierwszego po wojnie pisma w Częstochowie, powołany z ini
cjatywy KM PPR przy współudziale pełnomocnika Ministra Informacji i Pro
pagandy Rządu Tymczasowego w Lublinie, Czesława Dragana, który równo
cześnie dokonał przejęcia przez państwo drukarni F. D. Wilkoszewskiego. 
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W skład zespołu redakcyjnego weszli: Karol Z a j d a — honorowy prze
wodniczący kolegium (przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej tak w okre
sie konspiracji jak po wojnie), Józef Ś l i w a — naczelny redaktor, Zygmunt 
F a b i s i а к — dyrektor wydawnictwa, Sławomir F o l f a s i ń s k i — sekretarz 
redakcji, Czesław G r a j e k — dyrektor drukarni oraz Stefan Ś l i w a i Wa
cław R o u s s e a u (zresztą czynności i stanowiska poszczególnych osób były 
w początkowym okresie wydawania gazety bardzo płynne). Do tej grupy 
doszli : Bohdan S t y p u ł k o w s k i — obecny sekretarz Życia Warszawy i Wła
dysław Ż e s ł a w s k i — dziś współautor radiowych „Matysiaków". 

Na jednym z organizacyjnych spotkań ustalono nazwę pisma: Częstochowski 
Głos Narodu, który to tytuł zmieniono 23 lutego 1945 na Głos Narodu. 

Gdy kolegium nowopowstałego dziennika obejmowało w posiadanie dawną 
drukarnię F. D. Wilkoszewskiego, w mieście kolportowane były egzemplarze 
gazety przyfrontowej Nowe Zycie, publikującej m. in. wiadomości o Częstocho
wie i o wyzwalaniu miasta przez Armię Radziecką. 

Ale pierwszym własnym pismem grodu nadwarciańskiego był dopiero 
(częstochowski) Głos Narodu. Wydawanie gazety poprzedził druk komunikatów 
Radzieckiego Biura Informacyjnego, uzyskiwanych od komendanta miasta, 
płk Siedowa. Ulotki z komunikatami, błyskawicznie rozchwytywane przez 
mieszkańców Częstochowy, ukazywały się od 22 stycznia do 2 lutego 1945, 
pierwszy natomiast numer gazety wyszedł 3 lutego; przynosił odezwę Rządu 
Tymczasowego RP, tekst porozumienia zawartego między PKWN a Rządem 
ZSRR, wiersz Anastazego Marka (prawdopodobnie pióra Wacława Rousseau), 
informacje o sytuacji na frontach, wiadomości z miasta, m. in. o powołaniu 
w Częstochowie Miejskiej Rady Narodowej, o uruchamianiu zakładów przemy
słowych i organizowaniu instytucji (wśród nich teatru), o zaciągu do Milicji 
Obywatelskiej. 

Już w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu podjęli w gazecie pracę: Da
nuta Z a b ł o c k a - R a j g r o d z k a , Władysław N o w i c k i , Stefan G a j o s , 
Piotr К r a a k, Stanisława Z i e l i ń s k a , Kazimierz J u r e k , Alina N o f e r 
(obecnie Ł a d у к a), Anna S t y p u ł k o w s k a . Równocześnie nawiązali współ
pracę z Głosem: Stefania Podhorska-Okołow, Lesław M. Bartelski, Tadeusz 
Różewicz, Jerzy Kowalski, Roman Grzywnowicz, Tadeusz Kwaśniewski, Sa
turnin Limbach. 

W początkowym okresie redagowania i drukowania dziennika warunki 
pracy były bardzo ciężkie: redakcja nie dysponowała biuletynami prasowymi, 
brakowało papieru, nie było wykwalifikowanych pracowników, zdarzały się 
akty sabotażu, uniemożliwiające terminowy druk i kolportaż. 

Ale wszystkie te trudności kolektyw redakcyjny z powodzeniem pokonywał, 
a Głos Narodu z każdym tygodniem umacniał swą pozycję w społeczeństwie 
i rozszerzał krąg swych czytelników. Poza Częstochową i najbliższymi okoli
cami miasta, pismo objęło zasięgiem całą zachodnio-północną połać ówczesnej 
Kielecczyzny oraz Wieluńskie i Radomszczańskie, gdzie działali korespondenci 
i przedstawiciele Głosu. 

Już w chwili narodzin pisma zespół redakcyjny stanął na pozycjach demo
kratycznych i przez cały czas istnienia dziennika współdziałał z władzą ludową 
przy stabilizacji stosunków na ziemi częstochowskiej i w okolicznych regio
nach. 

Kolektyw podejmował także różnorakie inicjatywy wydawnicze, jak — 
w oparciu o przebywających w Częstochowie pisarzy — wydawanie tygodnika 
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literacko-artystycznego i społecznego Przemiany (Lucjan A n d r é ) , Sportowca 
(Stefan G a j o s ) czy Szachów (Saturnin L i m b a c h ) . 

Pismo to wychodziło do 28 czerwca 1947, początkowo jako organ Wojewódz
kiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach, a po likwidacji Minister
stwa Informacji i Propagandy — jako gazeta wydawana przez spółdzielnię 
dziennikarską. W połowie czerwca 1947 Głos Narodu został przejęty przez 
„Czytelnika" i przekształcony w Zycie Częstochowy — mutację Życia War
szawy. Do 23 grudnia 1947 dziennik ukazywał się pod podwójnym tytułem: 
Życie Częstochowy — Głos Narodu. Od tej daty wychodzi do dzisiejszego 
dnia jako Zycie Częstochowy. 

* 
W pierwszych tygodniach po wyzwoleniu powstała w Częstochowie także 

mutacja Trybuny Robotniczej, organu KW PPR (a później PZPR) w Katowi
cach. Przez całe 25-lecie — poza krótkim okresem w 1949 г., gdy działał 
w mieście oddział kieleckiego Słowa Ludu — Trybuna była oficjalnym pismem 
Partii w regionie częstochowskim. 

Od wiosny 1945 r. do chwili obecnej ukazuje się również wydanie Dziennika 
Zachodniego dla Częstochowy, gdzie redakcja ma swoje stałe przedstawiciel
stwo. 



JERZY JAROWIECKI 

CZASOPISMA STUDENCKIE KRAKOW/ 
W LATACH 1945-1969 

(Na marginesie artykułu E. Orzechowskiego) 

Na łamach Zeszytów Prasoznawczych (nr 3 z 1970 r.) opublikowano intere
sujący materiał dotyczący studenckich pism środowiska krakowskiego. Autor 
artykułu — Emil O r z e c h o w s k i — pracowicie zgromadził tytuły wielu 
pism: środowiskowych i uczelnianych, a także dodatków do gazet codzien
nych. W zestawieniu tym pominął jednak interesującą, a nawet powiedział
bym: znaczącą — inicjatywę wydawniczą studentów Wyższej Szkoły Pedago
gicznej w Krakowie, którzy w roku 1962 podjęli się trudu wydawania mie
sięcznika uczelnianego, adresowanego przede wszystkim do studentów, podej
mującego problematykę młodzieżową. Jednocześnie miesięcznik ten miał stać 
się miejscem dyskusji wokół spraw uczelnianych, a także miał stworzyć okazję 
do wypowiedzi poetyckich, literackich. Inicjatywie tej patronowała uczelniana 
с ganizacja partyjna, która torowała młodym redaktorom drogę do rektora, 
władz administracyjnych, a także uzyskała zezwolenie na wydawanie pisma 
techniką małej poligrafii. 

Pismu nadano tytuł Węzły z podtytułem „Miesięcznik studencki WSP w Kra
kowie". Powstaniu pisma, znalezieniu tytułu dla niego, towarzyszyła ożywiona 
dyskusja w aktywie organizacji studenckich, które tytułem podkreślały jed
ność poczynań ideowo-wychowawczych. Pierwszy numer Węzłów ukazał się 
w styczniu 1962 roku. W słowie wstępnym od redakcji znalazło się sformuło
wanie określające charakter pisma: „Miesięcznik Węzły jest wewnętrznym 
uczelnianym pismem studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. 
Ma ono charakter tyrybuny dyskusyjnej, poruszającej przede wszystkim spra
wy dotyczące całokształtu życia studenckiego Uczelni. Ma również stanowić 
skromne miejsce debiutów literackich i publicystycznych. 

Jak wspomniano, pismo drukowane było techniką małej poligrafii. Każdy 
numer — a było ich łącznie sześć — o formacie A4, liczył 20 stron. Posiadały 
one interesującą oprawę graficzną, której autorem był student Wydziału Ma-
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tematy czno-Fizycznego, Adam P i p r e k (obecnie pracownik naukowy). Pismo 
redagowane było przez kolegium, z którego składu wyszło sporo działaczy spo
łecznych i partyjnych na szczeblu wojewódzkim, a także centralnym, młodych 
poetów, dziennikarzy. W skład Kolegium wchodzili : Edward G r e t s c h e l (stu
dent historii — obecnie działacz społeczny), Zbigniew W o l f (student histo

rii — następnie pracownik naukowy i z-ca redaktora naczelnego rzeszowskiego 
czasopisma Profile), Edward C h u d z i ń s k i (student polonistyki — obecnie 
pracownik naukowy, członek kolegium redakcyjnego miesięcznika Student), 
Wojciech К a w i ń s k i (student polonistyki — krakowski poeta młodego po
kolenia), Janusz K a s p r z y c k i , Marian W i e r z b i c k i , Ryszard W a s z-
t y 1, Tadeusz S z a r z y ń s k i , Marian D r o ż d ż , Ireneusz W r z e s i e ń (obec
nie wszyscy są pracownikami aparatu partyjnego i młodzieżowego), Marian 
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B ę b e n e k , Kazimierz P a s e с к i, Marian W a ż n y , Jerzy Z a r e m b a , 
Edward L e n a r t , Maria K a r b o w s k a , Józefa R o m a n e к (obecnie wszyscy 
są nauczycielami). 

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że pismo stosunkowo konsekwentnie 
prowadziło działy: problemowy, społeczno-organizacyjny, informacji, sportowy, 
literacki, humoru. Stało się ono — zgodnie z zapowiedzią — rzeczywiście miej
scem debiutów literackich. W Węzłach drukował swoje pierwsze wiersze Woj
ciech Kawiński, tu znalazły się debiuty literackie Antoniego M i a r e c k i e g o , 
Stanisława M r a z к a, Anny B a l i c k i e j , Jana D w o r a c z k a . Na łamach 
Węzłów drukowali utwory poetyckie: Jan Lohman, Sławomir Kryska, Stani
sław Piętak, Anna Kamieńska. 

Żywot pisma był niestety krótki — trwał niecały rok. Zespół redakcyjny 
kończył studia, powstały kłopoty z papierem. W sumie jednak Węzły zasługują 
na odnotowanie ich wśród tytułów prasy studenckiej środowiska akademic
kiego Krakowa. 

OD REDAKCJI 

W numerze 9 (35) miesięcznika Student ukazało się pod tytułem „Więcej 
ścisłości (Studencka prasa w badaniach naukowych)" omówienie opracowań 
L. H e r b s t a z Prac Literackich oraz E. O r z e c h o w s k i e g o z Zeszytów 
Prasoznawczych nr 3/1970. W związku z tym drugim szkicem monograficz
nym (o czasopismach studenckich Krakowa wydawanych w latach 1945—1969) 
pisze recenzent ukryty pod inicjałami A.U.: 

„Zeszyty Prasoznawcze... wychodzą... w Krakowie, z krakowskim ruchem 
studenckiego dziennikarstwa związany jest autor omawianej publikacji. Dziwi 
zatem fakt, że ani Redakcja, ani autor nie wiedzą, że wychodzi od dwóch 
lat w Krakowie pismo ogólnopolskie. Gdzie nas boli? Ano, właśnie w Stu
dencie. Bo właśnie Student jest tym wychodzącym od dwóch lat studenckim 
pismem ogólnopolskim." 

Nic ująć, nic dodać — chyba tylko to, że redakcja nasza 1) otrzymuje 
i czytuje regularnie Studenta; 2) wie, iż od 1968 roku miesięcznik ten jest pi
smem ogólnopolskim; 3) przyznaje się samokrytycznie do przykrego przeocze
nia i obwinia za to tzw. „chochlika". 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

ROSNER IGNACY (1865—1926) kryptonim: Zm. 

Urodził się I I w Krakowie ; syn Antoniego, profesora medycyny w UJ. 
Ukończył gimnazjum, a następnie wydział prawa i umiejętności politycznych 
UJ z tytułem doktora praw (1887). Po odbyciu praktyki sądowej wstąpił do 
adwokatury. Jako dependent adwokacki wszedł do redakcji Czasu (1891), gdzie 
szybko się wybił artykułami treści politycznej, a przy godnie — recenzjami tea
tralnymi. Powołany do Wiednia w 1893 r. jako urzędnik Ministerstwa Wyznań 
i Oświaty, przeniesiony został stamtąd do Prezydium Rady Ministrów przez 
premiera K. Badeniego w 1895 r. na zastępcę szefa biura prasowego. Po trzech 
latach awansował (za premiera F. Thuna) na szefa tego ważnego biura i po
został na kierowniczym stanowisku do upadku gabinetu Thuna w paździer
niku 1899. Na własną prośbę przeniesiony został w randze radcy ministerial
nego do Ministerstwa dla Galicji, gdzie wywierał duży wpływ, szczególnie za 
ministra W. Dzieduszyckiego, którego często zastępował. Kontaktów z Czasem 
nigdy nie zerwał i pisywał tam przygodnie. Jako odbitki artykułów stamtąd 
wydał oddzielnie broszury: „Wyzwolenie" Wyspiańskiego (1903) i Literatura 
p. Feldmana (1909). Okazał się subtelnym krytykiem literackim, znawcą szcze
gólnie współczesnego ruchu literackiego Młodej Polski. Stronnictwo Prawicy 
Narodowej wystawiło kandydaturę Rosnera do Rady Państwa w 1911 r. z okrę
gu Mielec — Tarnobrzeg, gdzie też został przy poparciu administracji wy
brany posłem. Urlopowany z ministerstwa, pracował w komisji budżetowej 
parlamentu. Bardzo ceniony w Kole Polskim i w klubie konserwatywnym 
stańczyków, wywierał wpływ na ministrów-rodaków (Biliński, Z. Morawski). 
Podczas wojny światowej został przydzielony do Ministerstwa Spraw Zagra
nicznych i z jego ramienia piastował od 1916 r. funkcję zastępcy komisarza 
Austro-Węgier przy generał-gubernatorstwie niemieckim w Warszawie. Wybit
ny reprezentant orientacji aktywistycznej i proaustriackiego rozwiązania kwe
stii polskiej, pisywał w tym duchu do prasy warszawskiej. Po pokoju brze-

*) Biogramy zamieszczane w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—59, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nadesła
nych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego 
pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów bio
graficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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skim ustąpił ze stanowiska i wrócił do Wiednia. Odzyskanie niepodległości 
otworzyło przed Rosnerem szanse zostania dziennikarzem, co od młodości od
powiadało jego upodobaniom i uzdolnieniom. Wszedł jesienią 1919 r. do re
dakcji stołecznego Kuriera Polskiego w Warszawie jako referent polityki za
granicznej. Od lipca 1920 po Krzywoszewskim objął kierownictwo tego dzien
nika, podnosząc jego poziom, udoskonalając służbę informacyjną i dobierając 
sobie zgrany zespół redakcyjny z W. Giełżyńskim, S. Grosternem i J. Wasow-
skim na czele. Specjalista w zakresie polityki zagranicznej, autor korespon
dencji z Genewy i Genui, celował też w publicystyce spraw krajowych. Rzecz
nik liberalizmu w polityce wewnętrznej, tkwił światopoglądowo w orbicie 
ideologii wolnomularskiej. Łączył to z przynależnością do obozu Piłsudskiego. 
Indywidualność nieprzeciętna, umysłowość wybitna, publicysta znakomity. Był 
wiceprezesem Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich 1921—1924. Przed śmier
cią został wskutek sprzedaży dziennika pozbawiony warsztatu pracy i musiał 
od 1 II1926 z dnia na dzień zorganizować Nowy Kurier Polski, jednak już 
nie jako organ wielkiego przemysłu i wskutek tego o krótkotrwałej egzystencji. 
Niebawem zmarł nagle na serce 24 III 1926, osierocając żonę, Zofię z Estreiche
rów, trzech synów i córkę. Pochowany został w Krakowie. 

Czesław Lechicki 

Nowy Kurier Polski 1926 n r 53 (fot.), 54, 55, 56 (fot.) i 58; K. Chłędowski : Pamię tn ik i . 
Wyd. II , t. I I ; L. Bi l iński : Wspomnien ia i dokumen ty . Warszawa 1923, t. I. 

MONSIORSKI WIKTOR (1873—1932) 

Organizator prasy codziennej na Śląsku, redaktor, wydawca. Ur. 6 marca 
1873 w Pińczowie (woj. kieleckie) jako syn nauczyciela. Tamże ukończył pro-
gimnazjum. Wykształcenie średnie kontynuował w szkole technicznej w War
szawie. Pracę dziennikarską rozpoczął w Łodzi w Kurierze Łódzkim i Roz
woju, Miał liczne zatargi z cenzurą i odsiadywał kary prasowe w rosyjskich 
aresztach w Sławkowie i Piotrkowie, m. in. za obronę robotników maltreto
wanych w fabryce Poznańskiego. Od 1906 r. pracował na terenie Zagłębia, 
zakładając kolejno Glos Zagłębia, Kurier Zagłębia, wreszcie od 1 lutego 1910 
wydawał i redagował „dziennik polityczny, społeczny i literacki" pt. Iskra. 
Przed 1914 r. numery niedzielne Iskry ukazywały się z dodatkiem dla dzieci 
pt. Iskierka oraz dodatkiem literackim — Brzask, który jednak jako zbyt 
kosztowny zlikwidował Monsiorski po paru miesiącach. W 1914 został areszto
wany przez piłsudczyków za nieprzychylne stanowisko wobec ruchu legiono
wego, a w 1915 władze pruskie osadziły go w obozie jenieckim dla interno
wanych. Do chwili zwolnienia w 1917 r. Iskrę prowadził jego brat (jako 
dziennik polityczno-społeczno-gospodarczy i literacki). Wskutek trudności fi
nansowych sprzedał Monsiorski Iskrę Akcyjnemu Towarzystwu Drukarskiemu 
i Wydawniczemu i jako naczelny redaktor prowadził ją pn. Kurier Zachodni, 
przechodząc na pozycje sprzeczne z interesami klasy robotniczej. Zerwawszy 
w końcu z tym pismem, założył w listopadzie 1926 w Sosnowcu Ekspres Za
głębia, tygodnik polityczny, społeczny i literacki, zmieniony już 24 grudnia 1926 
na dziennik, redagowany przy współudziale W. Fabrycego i B. Lekszyckiego. 
Pismo to, mimo opatrywania go etykietką „jedyny organ demokratyczny, nie
zależny woj. kieleckiego", skłaniało się wyraźnie ku sanacji, odgrywając dużą 
rolę podczas wyborów do Sejmu. 
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Monsiorski był życzliwym wychowawcą młodszego pokolenia dziennikarzy 
śląskich. Posiadał wraz z rodziną połowę udziałów w wydawnictwie Ekspresu 
Zagłębiu (jako wydawca występowała jego żona Helena). Po latach pracy 
w Zagłębiu, gdzie zyskał sobie opinię rzutkiego organizatora, wykazującego 
się dużą inicjatywą i przedsiębiorczością nie tylko w sprawach dziennikarskich 
(pomagał w organizowaniu wsparcia dla powstańców śląskich), zmarł 24 grud
nia 1932 w Sosnowcu. 

J. Renik: Od kaszty do pióra. Wspomnienia starego dziennikarza. Katowice 1967, s. 24— 
60; Ekspres Zagłębia 1932 nr 353; Kurier Zachodni 1932 nr 307; Kurier Śląski 1932 nr 297; 
Prasa 1933 zesz. 3—6, s. 36. 

Tadeusz Z. Bednarski 

WĄSOWICZ-DUNIN WŁADYSŁAW (1887—1950) 

Urodził się 30 XI w Bołszowcach, powiat Rohatyn. Maturę uzyskał w Brze-
żanach, polonistykę studiował na Uniwersytecie Lwowskim. Wcześnie rozpo
czął pracę społeczną w Towarzystwie Szkoły Ludowej i polityczną w Polskim 
Stronnictwie Ludowym. Był długoletnim prezesem Koła Akademickiego im. Ko
ściuszki. Jako suplent pełnił w latach 1902—1908 obowiązki nauczycielskie 
w gimnazjach lwowskich. Pracę w zawodzie dziennikarskim rozpoczął w 1900 
roku. Pracował kolejno w następujących pismach codziennych: Kurier Lwow
ski (kierownik działu szkolnego i oświatowego), Gazeta Powszechna, Kraków 
(redaktor naczelny 1908—1910), Depesza, Lwów (redaktor naczelny), Polska 
Zbrojna, Warszawa (zastępca nacz. redaktora), Express Poranny, Kurier Poran
ny, Gazeta Ludowa — Warszawa (sekretarz redakcji), Rolnik Polski, Warsza
wa (redaktor techniczny). Ponadto pracował w szeregu tygodników: Przyjaciel 
Ludu, Lwów i Kraków (zastępca nacz. redaktora), Trybuna, Lwów (nacz. re
daktor), Naród i Wojsko, Warszawa (nacz. redaktor) i in. Ułożył kilka kalen
darzy PSL. Z chwilą wybuchu pierwszej wojny światowej wstąpił do Legionów 
Polskich. Po powstaniu Państwa Polskiego służył w Wojsku Polskim, na
stępnie po wysłużeniu pełnej liczby lat, przeszedł w stan spoczynku w randze 
majora. Równocześnie był czynny jako dziennikarz. Brał udział w pracach 
organizacyjnych i zawodowych Związku Dziennikarzy RP. Od 1929 do wy
buchu wojny w 1939 r. był generalnym skarbnikiem i członkiem Wydziału 
Wykonawczego Związku (inicjator i referent sprawy kas pogrzebowych, na
stępnie grupowego ubezpieczenia na życie, wreszcie funduszu emerytalnego 
dla dziennikarzy). Był członkiem stałej Komisji Porozumiewawczej Zw. Dzien
nikarzy ze Zw. Wydawców oraz przewodniczącym wspólnej dla obu Związ
ków — Komisji Spraw Ubezpieczeniowych. Poza tym pracował również spo
łecznie w różnych organizacjach kulturalnych i charytatywnych. Był założy
cielem i długoletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Weteranów 1863 r. 
i wydał pod swoją redakcją na 70-lecie Powstania Styczniowego książkę pt. 
„Żywe pomniki bohaterstwa" (2 wydania). Podczas okupacji hitlerowskiej był 
członkiem siedmioosobowego kierownictwa tajnej organizacji prowadzącej 
ruch oporu dziennikarzy przeciw okupantom, pełniąc tam obowiązki płatnika 
zapomóg dla pozbawionych możności zarobkowania dziennikarzy; był też mę
żem zaufania organizacji żydowskich w celach pomocy dla dziennikarzy — 
Żydów, wykładowcą na tajnych kursach dziennikarskich, jednym z założy
cieli Dziennikarskiej Spółdzielni Pracy „Zlecenie" i opiekunem „kuchni dzien-

C — Zeszyty Prasoznawcze 
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nikarskiej". Dwa razy aresztowany przez Gestapo i osadzony w więzieniu na 
Pawiaku zwolniony został w przeddzień wybuchu powstania. Podczas powsta
nia redagował na Żoliborzu gazetę codzienną Nowiny Źoliborskie, a po po
wstaniu zorganizował w Krakowie schronisko dla dziennikarzy wyrzuconych 
z Warszawy. Po wojnie, w latach 1945—46 był delegatem zespołu redakcji 
Gazety Ludowej do zarządu organizacji zawodowej dziennikarzy, a w latach 
1946—47 członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego Związku, przewodni
czącym Sekcji Imprez, przewodniczącym Sekcji Opieki nad wdowami po dzien
nikarzach i zastępcą przewodniczącego Głównej Komisji Weryfikacyjnej przy 
Zarządzie Głównym Związku. Radykalny ludowiec, bliski przyjaciel i współ
pracownik Stapińskiego. 

J. W. 
Informacje wdowy i syna Krzysztofa. 

ZAPADKO JÓZEF (1901—1955) 

Syn Aleksandra i Marii z Ochędowskich ; ur. 3 lipca 1901 w Ostrołęce. Po 
skończeniu szkoły handlowej został powołany do wojska w stopniu sierżanta. 
W 1929 r. wyjechał z Polski nielegalnie, przebywał jakiś czas w Montevideo 
(Urugwaj), a następnie w 1933 przybył do Buenos Aires (Argentyna). Otrzy
mał z placówki dyplomatycznej RP w Argentynie dokumenty i obywatel
stwo polskie. Wchodził w skład redakcji Codziennego Niezależnego Kuriera 
Polskiego, na łamach którego ogłaszał artykuły na tematy ekonomiczne. Pisał 
także po hiszpańsku na łamach miesięcznika Argentina; zamieszczał też arty
kuły w wydawnictwie placówki dyplomatycznej RP Polska Ekonomiczna 
i Kulturalna. Od roku 1937 wchodził w skład redakcji Głosu Polskiego. Dzięki 
jego współpracy Głos Polski podnosi się z upadku (lata 1935—36). W roku 1938 
założył biuro kolonizacyjne. W 1948 został wybrany prezesem Związku Pola
ków i ponownie nawiązał współpracę z Głosem Polskim. Zmarł w Buenos 
Aires 17 stycznia 1955. 

Na podstawie dokumentów z prywatnego archiwum Stanisława Pyzika z Argentyny. 

K. M. Pyzikówna 

Wybór i redakcja biogramów: 
JULIAN MAŚLANKA 
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PRASA W RADZIECKIEJ ESTONII 
(Korespondencja własna) 

Podstawowa produkcja czasopiśmiennicza współczesnej Estonii jest dziełem 
właściwie dwu wydawnictw prasowych — podległego Komitetowi d/s Wy
dawnictw Rady Ministrów Estońskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
wydawnictwa „Periodyka" oraz Wydawnictwa Prasowego КС KP Estonii. 
O ile profil pierwszego można najogólniej scharakteryzować następująco: ga
zety rejonowe plus specjalistyczna, niskonakładowa prasa ogólnorepublikań-
ska, o tyle w zakresie działalności drugiego mieszczą się tytuły — jak na 
estońskie warunki — wysokonakładowe i, z jednym tylko wyjątkiem, ogólno-
republikańskie. 

W wydawnictwie „Periodyka" ukazuje się 18 gazet (w tym 2 ogólnorepu-
blikańskie) oraz 17 czasopism — łącznie 35 tytułów. Partyjne wydawnictwo 
prasowe Estonii wydaje natomiast 7 gazet (w tym 5 dzienników) oraz 8 cza
sopism (6 miesięczników i 2 dwutygodniki) — razem 15 tytułów. Jednak za
równo pod względem nakładów, rocznego zużycia papieru, jak i obrotów fi
nansowych, jest ono wyraźnie większe od „Periodyki". 

Łączny jednorazowy nakład gazet i czasopism „Periodyki" wynosi 520 tys. 
egz. (z tego czasopism — 140 tys. egz.), podczas gdy Wydawnictwo КС KP 
Estonii osiąga łączne nakłady swych tytułów w wysokości przekraczającej 
jednorazowo 860 tys. egz. (w tym czasopisma — 355 tys. egz.). 

Roczne zużycie papieru w „Periodyce" wynosi 1600 ton, zaś w Wydawnic
twie partyjnym — 3900 ton. Roczny obrót finansowy pierwszego z wydaw
nictw wynosi tylko 2,6 min, zaś w drugim sięga 4 min rubli. 

Dodajmy, że obydwa wydawnictwa, będąc przedsiębiorstwami dochodowy
mi, różnią się między sobą dość znacznie również pod względem stopnia 
rentowności. W Wydawnictwie КС KP Estonii wskaźnik rentowności wynosi 
17 proc, natomiast w „Periodyce" — jedynie 0,7 proc. 

Tytuły Wydawnictwa „Periodyka" 

Większość gazet wydawanych przez „Periodykę" (bo 15 na 18) ukazuje się 
poza Tallinnem. W stolicy Republiki ukazują się tylko 3 gazety: jedna rejo
nowa i 2 ogólnorepublikańskie (jedna z nich to gazeta nauczycielska wyda
wana raz w tygodniu w nakładzie 12 tys. egz. i w objętości 4 kolumn, druga — 

6* 
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to gazeta związków twórczych, wydawana również raz w tygodniu, lecz w ob
jętości 8 kolumn i w nakładzie 42 tys. egz.). 

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia jeśli chodzi o czasopisma. Z 17 pe
riodyków tego Wydawnictwa tylko 1 (miesięcznik Eesti Loodus — Estońska 
Przyroda) ukazuje się poza Tallinnem, reszta — w stolicy kraju. 

Najwyższy nakład typowej gazety rejonowej (pt. „Droga do komunizmu") 
wynosi obecnie 23 tys. egz., natomiast najmniejszy (gazety „Radziecka Hiju-
ma", ukazującej się na jednej z estońskich wysp) — 5 tys. egz. 

Wszystkie gazety rejonowe mają objętość 4 kolumn na numer, jednakową 
cenę 2 kopiejek za egzemplarz i jednakową — z jednym wyjątkiem — czę
stotliwość ukazywania się: 3 razy w tygodniu. Tym wyjątkiem jest wycho
dząca 6 razy w tygodniu, w ośrodku uniwersyteckim Republiki — Tartu 
(d. Dorpat), de facto ogólnorepublikańska, wielkoformatowa gazeta Edasi (Na
przód). 

Kilka słów powiedzmy jeszcze o tematyce czasopism wydawanych przez 
„Periodykę". Otóż wachlarz tematyczny jest tu bardzo bogaty i obejmuje za
równo przekłady literackie, wydawnictwa seryjne Estońskiej Akademii Nauk 
(wydawane jako tzw. pisma zlecone), ochronę zdrowia, problemy języka w li
teraturze, zagadnienia popularnonaukowe, technikę i wytwórczość przemy
słową, kulturę fizyczną, jak i problemy socjalistycznego rolnictwa estoń
skiego. 

Pisma Wydawnictwa КС KP Estonii 

Wydawnictwo to wchodzi do ogólnozwiązkowego systemu wydawnictw par
tyjnych, których w ZSRR jest około 60. W zakresie służbowym podlega bez
pośrednio Wydziałowi Administracyjno-Gospodarczemu, a w zakresie ideolo
gicznym — Wydziałowi Propagandy КС KP Estonii. 

Na razie wydawnictwo partyjne Estonii nie posiada — w przeciwieństwie 
do innych partyjnych wydawnictw prasowych ZSRR — własnej poligrafii, 
włączonej doń integralnie pod względem organizacyjnym. Obecnie w podob
nej sytuacji znajduje się jeszcze tylko Łotwa. Zgodnie z planem, z chwilą 
uruchomienia w Tallinnie nowoczesnego kombinatu drukarskiego — sytuacja 
ta ulegnie zmianie. 

Jak już pisaliśmy — Wydawnictwo Prasowe КС KP Estonii wydaje 7 gazet 
i 8 czasopism. 

Jeśli chodzi o gazety — na pierwszym miejscu z pewnością należy wy
mienić ukazujący się 6 razy w tygodniu, w średnim jednorazowym nakła
dzie 150 tys. egz., organ КС KP Estonii — Rahwa Hääl (Głos Ludu). 

Na drugim miejscu plasuje się, wydawany 6 razy w tygodniu w 120-tysięcz-
nym nakładzie, organ КС Komsomołu Estonii Noorte Hääl (Głos Młodych). 

Na trzecim miejscu pod względem wysokości nakładu mamy dwa dzien
niki: wydawaną w języku rosyjskim Sowietskaja Estonija i talliński dziennik 
wieczorny öhtuleht (Gazeta Wieczorna). Obydwa dzienniki ukazują się w śred
nim jednorazowym nakładzie 60 tys. egz., 6 razy w tygodniu. 

Kolejną gazetą pod względem wysokości nakładu jest ukazujące się raz 
w tygodniu, w objętości 8 kolumn, pismo dla Estończyków za granicą — Ko-
dumaa (Ojczyzna). Średni jednorazowy nakład tej gazety osiąga 45 tys. egz. 



PRASA NA ŚWIECIE 85 

Po 35 tys. egz. nakładu mają wreszcie dwie dalsze gazety wydawnictwa: 
wydawana w języku rosyjskim 6 razy w tygodniu „Mołodioż Estonii" oraz 
ukazująca się 2 razy w tygodniu gazeta dla dzieci — Säde (Iskra). 

Listę czasopism zacznijmy od niskonakładowego, ale niezwykle ważnego 
periodyku, jakim jest comiesięczny organ teoretyczny КС KP Estonii Eesti 
Kommunist (Komunista Estonii). Pismo to jest wydawane w 2 językach: estoń
skim (nakład 12 tys. egz.) i rosyjskim (nakład 1,5 tys. egz.). 

Zespół redakcyjny Eesti Kommunist wydaje również od 10 lat (w nakła
dzie 40 tys. egz.) dwutygodnik popularnonaukowy Küsimüsed ja Vastused 
(Pytania i odpowiedzi). Objętość tego pisma wynosi 3,36 arkusza wyd., a jego 
cena — 8 kop. za egzemplarz. 

Pozostałe czasopisma Wydawnictwa КС KP Estonii — uszeregowane wg ich 
nakładu — to: 

— Popularny miesięcznik kobiecy Nbukogude Naine (Kobieta Radziecka), 
ukazujący się w średnim jednorazowym nakładzie 80 tys. egz. (wg ocen 
redakcji i wydawnictwa — gdyby możliwości papierowe na to zezwa
lały — śmiało można by drukować jeszcze drugie tyle), w cenie 35 kop. 
za egzemplarz. 

— Miesięcznik dla dzieci w wieku przedszkolnym Täheke (Gwiazdeczka) 
o objętości 2,86 arkusza wyd., nakładzie 60 tys. egz. i cenie 15 kop. 

— Miesięcznik popularnonaukowy Horisont (Horyzont), organ estońskiego 
odpowiednika TWP, ukazujący się w nakładzie 52 tys. egz., objętości 
6,41 arkusza wyd. i cenie 30 kop. 

— Dwutygodnik satyryczny Pikker (Błyskawica) o średnim jednorazowym 
nakładzie 50 tys. egz., objętości 1,87 arkusza wyd. i cenie numeru 15 kop. 

— Miesięcznik Noorus (Młodość) w średnim jednorazowym nakładzie 35 tys. 
egz. i objętości numeru 6,85 arkusza wyd. 

— Miesięcznik Pioneer (Pionier) dla dzieci starszych, redagowany przez tę 
samą redakcję co „Gwiazdeczka" i wydawany w nakładzie 25 tys. egz., 
objętości 8,86 arkusza wyd. na numer i cenie egzemplarzowej 20 kop. 

Dziennik Edasi i jego badania 

Jeszcze 15 lat temu gazeta ta nie wyróżniała się niczym szczególnym wśród 
pozostałych rejonowych dzienników Estonii. Jej nakład również nie odbiegał 
wówczas od przeciętnej i wynosił 18 tys. egz. Do roku 1966 wzrost nakładu 
był dość powolny i nie przekraczał tempa charakterystycznego dla innych 
gazet. 

Sytuacja ta uległa radykalnej zmianie około roku 1965, kiedy to na bazie 
gazety przeprowadzono pierwsze z cyklu socjologicznych badań efektywności 
oddziaływania różnych treści i form dziennikarskich. Wykorzystanie i zasto
sowanie w praktyce wyników tych badań przyniosło wyraźne „przyspiesze
nie nakładowe". Obecnie nakład Edasi wynosi 91 tys. egz. (i gdyby nie trud
ności papierowe mógłby być jeszcze znacznie większy), a gazeta jest rejonową 
już tylko nominalnie. 

Szacuje się, że wdrożenie niektórych doświadczeń Edasi w innych gazetach 
rejonowych polepszyło ich ekonomiczną efektywność o około 25 proc, nie 
mówiąc już o niewymiernych efektach polityczno-propagandowych. Wydaje 
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się więc, że gazecie tej i zainicjowanym przez nią badaniom warto poświęcić 
nieco więcej uwagi. 

Edasi ukazuje się od roku 1948. Połowa jej 91-tysięcznego nakładu roz
chodzi się poza miastem Tartu i jego rejonem, na terenie całej Republiki. 
Popularność swą pismo zawdzięcza dokładnej znajomości własnego środowiska 
czytelniczego i jego potrzeb, nowym, niekonwencjonalnym metodom nawią
zywania i wzmacniania więzi z czytelnikami, inteligentnie realizowanym za
sadom specjalizacji (tematycznej i formalnej) w obrębie republikańskiego sy
stemu czasopiśmienniczego oraz wysokiej atrakcyjności dużej ilości materia
łów. Większość tych cech przyswoiło sobie pismo w rezultacie wspomnianych 
badań, jak też w rezultacie stałej, systematycznej pracy całego, blisko pięć-
dziesięcioosobowego zespołu redakcyjnego. 

Badania Edasi — prowadzone głównie siłami pracowników naukowych Uni
wersytetu Państwowego w Tartu — rozpoczęły się 5 lat temu. Początkowo 
redakcję, która była ich bezpośrednim inicjatorem, interesowało głównie czy
telnictwo poszczególnych rubryk gazety. Stopniowo badania rozszerzano, m. in. 
na takie problemy jak: 

— stosunek do poszczególnych tematów i rubryk, 
— zainteresowania czytelnicze, 
— stosunek różnych grup czytelniczych do systemu wartości, 
— prestiż poszczególnych autorów pisujących w gazecie, 
— siła i szybkość wpływu treści prasowych na krystalizowanie się kon

kretnych decyzji w różnych grupach społecznych, 
— czynniki określające poszczególne typy czytelnictwa, 
—> miejsce gazety w ogólnym systemie prasowym i informacyjnym Estonii. 
Badania prowadzono głównie metodą wywiadu z kwestionariuszem (2 ty

siące ankieterów). Jako metodę weryfikacji przyczyn aprobaty lub negacji 
określonych treści publikowanych w gazecie — zastosowano eksperyment 
oparty o konkretne artykuły. Równolegle z badaniami socjologicznymi pro
wadzono uzupełniające badania zawartości. 

Z braku miejsca trudno — choćby najpobieżniej — przedstawić tu wyniki 
badań Edasi.*) Ograniczmy się więc tylko do najogólniejszej charaktery
styki, w której trzeba zwrócić uwagę zwłaszcza na trzy ich cechy: 

—' sukcesywność (badania trwają do dziś, obejmując wciąż nowe proble
my), 

— kompleksowość, 
— silną więź istniejącą tu między nauką i praktyką. 
Ostatnia z tych cech znajduje wyraz m. in. w inspirowaniu badań przez 

redakcję, w formułowaniu przez redakcję licznych szczegółowych problemów 
badawczych, w udziale części zespołu w realizacji programu badawczego oraz 
we wdrażaniu przez redakcję wniosków z badań — w życie. 

Można zaryzykować nawet twierdzenie, że badania Edasi — pod względem 
siły związków między praktyką prasową i nauką — reprezentują model bez 
mała optymalny, nastąpiła tu bowiem daleko posunięta identyfikacja funkcji, 
metod i celów obu tych gałęzi działalności społecznej. 

*) Częściowo omówili je J. P. P r o c h o r o w i U. V o o g l a j d w artykule opubliko
wanym w 41. numerze Zeszytów (Red.). 
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Kolportaż prasy 

Kolportażem gazet i czasopism w Estonii — tak jak i w całym Związku 
Radzieckim — zajmuje się wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Ministerstwa 
Łączności, „Sojuzpieczat". Przedsiębiorstwo to przyjmuje zarówno prenumeratę 
(którą realizuje poczta), jak też prowadzi sprzedaż komisową prasy. 

Ogólnie rzecz biorąc, zdecydowaną przewagę w kolportażu posiada forma 
prenumeraty (około 70 proc. rozprowadzenia prasy). Jej przewaga nad sprze
dażą komisową jest szczególnie wysoka w gazetach (85 proc. rozprowadzenia), 
a zwłaszcza w gazetach rejonowych (do 95 proc). Są jednak od tej reguły 
wyjątki. Np. gazeta literacka — wydawana przez „Periodykę" — rozchodzi 
się niemal w połowie w komisie. 

Mimo że aktualność np. codziennej prasy estońskiej, w związku z ograni
czonymi możliwościami bazy poligraficznej, pozostawia dziś dość sporo do 
życzenia (druk gazet trwa z reguły 6 godzin) — to zwroty prasy są mini
malne (w dziennikach — 1 proc ; większość czasopism jest niemal całkowi
cie bezzwrotowa), a Estonia należy do najbardziej rozczytanych republik 
radzieckich. Może z nią pod tym względem konkurować jedynie Łotwa i okręg 
leningradzki. 

Na każdy 1000 mieszkańców przypadało w Estonii w 1970 roku — 1768 egz. 
gazet i czasopism. W tym samym czasie odpowiednia średnia ogólnozwiąz
kowa wynosiła ok. 1300 egz. na 1000 mieszkańców. Świadczy to o rozmiarach 
ukształtowanego już społecznego zapotrzebowania na prasę, związanego z jed
nej strony ze starymi tradycjami kulturalnymi Estonii, z drugiej — z rezul
tatami nowoczesnej socjalistycznej rewolucji kulturalnej, przeprowadzonej 
tu w latach władzy radzieckiej. 

O przytoczonych wysokich wskaźnikach nasycenia decyduje przede wszyst
kim prasa republikańska (1215 egz. na 1000 mieszk.); prasa ogólnozwiązkowa 
ma znacznie mniejszy udział (471 egz. na 1000 mieszk.). Pewną rolę odgrywa 
też w ogólnym wskaźniku prasa zagraniczna (82 egz. na 1000 mieszk.). 

Mimo postępującego dynamicznie rozwoju czytelnictwa prasy (średni rocz
ny wzrost nakładów — ok. 3 proc), nadal istnieją w Estonii jeszcze dość 
istotne różnice w stopniu nasycenia między miastem a wsią. Wskaźnik roz
prowadzenia prasy liczony w stosunku do ludności wiejskiej wynosił w 1970 
roku — 1345 egz. na 1000 mieszk., czyli był o przeszło 400 punktów niższy 
od wskaźnika ogólnorepublikańskiego. 

Nowy kombinat poligraficzny Wydawnictwa КС KP Estonii 

Na zakończenie tych notatek jeszcze krótka informacja o budującym się 
kombinacie wydawniczo-poligraficznym Wydawnictwa КС KP Estonii. 

Ogólna kubatura tego — bardzo już zaawansowanego realizacyjnie — 
obiektu wynosi 124 000 m3, zaś łączna powierzchnia użytkowa 25 800 m2. 

W skład obiektu wchodzą 4 budynki: 
— pięciokondygnacyjny budynek drukarni (największa kubatura — 61 400 

m3), 
— ośmiokondygnacyjny budynek socjalny (8900 m3), 
— dziewięciokondygnacyjny budynek redakcji gazet, wydawnictwa i ETA 

(estoński oddział TASS-a) — 29 500 m3, 
— czterokondygnacyjny budynek redakcji czasopism (8200 m3). 
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Wszystkie budynki będą ze sobą połączone specjalnymi krytymi łącznikami. 
Dużą uwagę przy projektowaniu kombinatu zwrócono na zapewnienie 

w nim sprawnego transportu i komunikacji wewnętrznej. Ma temu służyć 
9 wind, liczne podnośniki i transportery oraz poczta pneumatyczna. 

Kombinat w perspektywie będzie dysponował wszystkimi trzema podsta
wowymi technikami druku. W pierwszym etapie planuje się zainstalowanie 
tu 5 nowoczesnych rotacyjnych maszyn typograficznych oraz 2 maszyn offse
towych. 

Projektowana roczna moc produkcyjna nowej drukarni wynosi 915 min 
jednostek druku, w tym: 599 min jednostek druku gazet i 316 min jednostek 
czasopism. 

Kombinat będzie drukować — po pełnym rozruchu — 15 tytułów gazet 
o łącznym jednorazowym nakładzie 1300 tys. egz. oraz 40 tytułów czasopism. 

Marek Burczyk 



UCISK WOBEC PRASY GRECKIEJ 
Przed przeszło dwoma laty informowaliśmy na tym miejscu o terrorze 

greckiej junty wojskowej, rozciągającym się oczywiście także na prasę (por. 
Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 3, s. 98 i d.). Jak stwierdzają doniesienia prze
nikające z Grecji oraz dostarczane przez nielicznych postronnych obserwato
rów, którym udało się dotrzeć do wiarygodnych źródeł — sytuacja prasy 
greckiej jest gorsza, niż kiedykolwiek. 

A przecież zniesiono cenzurę wprowadzoną 21 kwietnia 1967 i w dodatku 
od 1 stycznia 1970 weszła w życie nowa ustawa prasowa, której art. 1 uro
czyście głosi: „Prasa jest wolna. Spełnia ona publiczną funkcję, która za
wiera w sobie prawa i obowiązki, jak np. ponoszenie odpowiedzialności za 
dokładność swych publikacji." Art. 70 natomiast przestrzega: „Co najmniej 
sześciu miesiącami więzienia oraz grzywną stu tysięcy drachm będzie karane 
używanie w wytworach prasowych tytułów, ilustracji i prac graficznych, je
żeli te tytuły itd. nie będą dokładnie odpowiadały tekstowej zawartości, do 
której się odnoszą, lub gdy mogłyby wprowadzić publiczność w błąd co do 
sensu takich tekstów." 

Tak więc jest to prawdziwie kagańcowa ustawa. Redaktorzy uważają, że 
w tych warunkach w i e l o z n a c z n o ś c i ustawy prasowej, którą władze mo
gą każdorazowo interpretować jak im dyktują aktualne potrzeby — cenzura 
byłaby mniejszym złem. Nawet prawicowo-radykalne, sympatyzujące z rządem 
pismo Hestia oświadczyło w wydaniu z 5 stycznia 1970: „Nowa ustawa praso
wa, zamiast być lepsza od ogłoszonego w sierpniu 1969 projektu ustawy, zo
stała uzupełniona nowymi, znacznie surowszymi przepisami w zakresie we
wnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, a do tego doszło jeszcze 
pojęcie krytyki w dobrej wierze w stosunku do kroków urzędowych — przy 
czym premier decyduje, co stanowi dobrą wiarę." 

Daje się zauważyć częste stosowanie ustawy z 15 grudnia 1969, zajmującej 
się rozpowszechnianiem nieprawdziwych wiadomości. Przy tak ukształtowa
nym systemie prawa prasowego nie może dziwić, że dziennikarze woleliby 
cenzurę państwową zamiast samokontroli wewnątrzredakcyjnej. Natomiast 
oficjalne zniesienie cenzury i wprowadzenie ustawy prasowej deklarującej 
na wstępie „wolność prasy" miało wprowadzić w błąd przede wszystkim za
granicę i zdjąć złe odium — przynajmniej w części — z dyktatorskiej kliki. 

Rząd stosuje bowiem od końca 1969 r. metody nacisku zwłaszcza ekono
micznego, chcąc sobie podporządkować prasę. Od tego nacisku wyraźnie wolna 
jest kategoria tych gazet, które wydają bądź instytucje urzędowe bezpośrednio, 
lub które są pozytywnie ustosunkowane wobec rządu. Natomiast tzw. „prasa 
niezależna" jest poddawana stopniowo wzmacnianym naciskom gospodarczym. 
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Do tej grupy należą przede wszystkim liberalne gazety Lambrakisa — Vima 
i Nea, monarchistyczno-konserwatywne dzienniki braci Botsis — Acropolis 
oraz Apoyevmatini, a nawet skrajnie prawicowe pismo Vradyni; tej popołud-
niówce ateńskiej zarzucono np. ze strony Urzędu Prasowego „niedostateczną 
sprawozdawczość" — ponieważ na jej artykułach... opierały się audycje lon
dyńskiego radia BBC! Jak wiadomo, 4 dzienniki wydawane przez Helenę Vla-
chos — Athinaiki, Eleutheria, Kathimerini oraz Messemvrini uległy likwidacji 
wkrótce po puczu wojskowym. W roku 1970 uległ likwidacji umiarkowany 
dzienni Ethnos, którego wydawcy zostali skazani na więzienie po publikacji 
wywiadu z opozycyjnym politykiem Zigdisem. 

Od końca ub. roku ustał wszelki napływ ogłoszeń państwowych do wy
mienionych gazet. Następnie przestały przychodzić ogłoszenia instytucji pół-
państwowych jak spółki energetyczne, przedsiębiorstwa telefoniczne, rozgłoś
nie radiowe, loteria państwowa, banki. Doszło do tego, że gazety te nie otrzy
mywały nawet ogłoszeń o wyłączeniach prądu, ani programów teatrów i fil
harmonii państwowych. Dla niektórych gazet bojkot ten oznaczał utratę bli
sko czwartej części wpływów z tytułu ogłoszeń tego typu. 

Po pewnym czasie dał się odczuć wyraźny nacisk rządu na sektor prywat
ny. Zwróciła na to uwagę gazeta gospodarcza Naftemboriki z 3 grudnia 1969. 

Najsilniejszym jednak środkiem ekonomicznego nacisku rządu na prasę 
odeń niezależną, jest zakaz jej rozpowszechniania na prowincji. Prasa grecka 
jest rozprowadzana w olbrzymiej większości w drodze sprzedaży ulicznej 
i kioskowej, przy czym kolportaż na prowincji jest kwestią egzystencji dla 
dzienników ateńskich, szczególnie porannych Acropolis lub To Vima. 

Zakaz rozpowszechniania dotknął prowincję już w październiku 1969, 
wkrótce po zniesieniu oficjalnej cenzury. Tak duże ośrodki miejskie jak La
rissa (stolica Tessalii) czy port Volos przestały otrzymywać prasę ateńską; 
paczki z gazetami wracały do wydawnictw nie otwarte, jako zwroty. W innych 
miejscowościach (np. na terenie Epirusu czy Peloponezu) dopuszcza się do 
sprzedaży tylko część dostarczanych gazet niezależnych. 

Co to oznacza — uzmysławia fakt, że np. Acropolis rozprowadzał połowę 
swego globalnego nakładu na prowincji. Tak też rozprowadzanie tej gazety 
spadło z 70 do 38 tys. egzemplarzy. Według informacji wydawcy Athanasisa 
Botsisa — 60% nakładu wszystkich gazet, przeznaczonego dla prowincji, do
tknął zakaz kolportażu. 

Przeciętna dzienna sprzedaż To Vima na prowincji zmniejszyła się o 15 
tys. — globalny nakład spadł z przeszło 50 do ok. 35 tys. egzemplarzy. Od 
końca 1969 r. dziennik ten wykazuje deficyt, a sytuacja pogarsza się. Podob
nie jest w wielu innych gazetach greckich, niezależnych od sfer rządowych 
i usiłujących zachować tę niezależność wbrew narastającemu uciskowi for
malno-prawnemu i gospodarczemu. Pozostaje pytanie, jak długo będzie to 
możliwe — tym bardziej, że rząd wprowadził (naruszając porozumienie 
z GATT) znaczną podwyżkę opłat celnych na papier gazetowy, importowany 
przez wysokonakladowe wydawnictwa. Ponieważ podwyżka dotyczy pism dru
kujących powyżej 25 tys. egzemplarzy — nie objęła ona trzech (z ogółem 
4-ch) popierających juntę wojskową gazet; prorządowe Nea Politeia, Simerina 
i Hestia mogą jedynie zyskać na trudnościach finansowych konkurencji. 

(Opr. na podstawie sprawozdania Armanda G a s p a r d a w IPI-Rundschau z marca 
1970 i informacji Neue Zürcher Zeitung z 25 VIII 1970 s. 2 oraz ZF+ZV 1970 nr 46 s. 2396). 

Paweł Dubiel 
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GAZETY OŚWIECENIA 

Irena Ł o s s o w s k a - Z a p o r o w -
s к a: „KORESPONDENT WAR
SZAWSKI" W LATACH 1792— 
1796. Zarys monograficzny. Pra
cownia Historii Czasopiśmiennic
twa Polskiego XIX i XX w. PAN, 
Materiały i Studia do Historii Pra
sy i Czasopiśmiennictwa Polskie
go, zesz. 14. PWN, Warszawa 1969. 
S. 272. 

Zapoczątkowane przed ostatnią woj
ną, a rozwijane coraz intensywniej 
szczegółowe studia nad prasą w Pol
sce XVIII w., zwłaszcza nad prasą 
warszawską doby Oświecenia, przy
niosły już znaczne rezultaty w for
mie różnorodnych publikacji, których 
jednak wciąż jest za mało w stosun
ku do potrzeb. Prasa tego okresu dłu
go leżała odłogiem, stąd też dotych
czasowe publikacje wyznaczają zale
dwie początek procesu badawczego. 
Do odrobienia jest jeszcze wiele za
ległości. Z tego powodu staje się waż
nym wydarzeniem każda nowa pra
ca, poszerzająca zakres naszej wiedzy 
o prasie osiemnastowiecznej jako tej 
gałęzi piśmiennictwa, która odegrała 
niebagatelną, a nie zawsze dotąd na
leżycie docenianą rolę w życiu poli
tycznym i kulturalnym Polski tamte
go burzliwego, brzemiennego w wy
darzenia okresu. Do takich prac na
leży zaliczyć także książkę o Kore
spondencie Warszawskim z lat 1792— 
1796, napisaną przez Irenę Łossowską-
Zaporowską. Stwierdźmy od razu: jest 
to książka cenna, reprezentująca po
ważny poziom erudycyjny, bogato 
udokumentowana, odkrywcza. Tym 
cenniejsza, że traktuje o gazecie, któ
ra należy do czołowych osiągnięć 
•dziennikarstwa warszawskiego w o-

statnich latach istnienia Rzeczypospo
litej szlacheckiej. 

Korespondent Warszawski, redago
wany przez eks-jezuitę wileńskiego ks. 
Karola Malinowskiego, zaczął ukazy
wać się 3 maja 1792, a więc w dniu, 
w którym społeczeństwo polskie ob
chodziło spontanicznie i uroczyście 
pierwszą rocznicę uchwalenia na Sej
mie Czteroletnim Ustawy Rządowej. 
Startował więc jako drugi po Gazecie 
Narodowej i Obcej polskojęzyczny or
gan prasowy patriotów. Niedługo jed
nak dane było Korespondentowi słu
żyć obozowi reform. W dwa tygod
nie po ukazaniu się pierwszego nu
meru na horyzoncie Rzeczypospolitej 
pojawili się targowiczanie, którzy 
opanowawszy kraj u boku wojsk ro
syjskich zniszczyli dzieło Sejmu Czte
roletniego i spowodowali drugi roz
biór Polski. W tych warunkach Ko
respondent zmuszony był dostosować 
się do nowej sytuacji społeczno-poli
tycznej. Poważną rolę odegrał w cza
sach powstania kościuszkowskiego po
pierając dostępnymi mu środkami pod
jętą walkę o niezawisłość narodową. 
Po upadku powstania ukazywał się 
do końca lipca 1796, najpierw pod 
rządami rosyjskimi, zaś od stycznia 
1796 — pod rządami pruskimi, które 
zresztą spowodowały likwidację ga
zety. Pismo ukazywało się zatem nie
wiele ponad cztery lata. W tym sto
sunkowo niedługim okresie było 
świadkiem i kronikarzem aż pięciu 
układów politycznych na ziemiach 
polskich, pięciokrotnie dostosowywa
ło swój program do zmieniających 
się warunków, tylekroć też zmienia
ło tytuł. Niezmiennie tylko funkcję 
redaktora naczelnego pełnił ks. Ma
linowski, atakowany zresztą ustawicz
nie przez monopolistów prasowych. 
Tak różnorodnych doświadczeń i 
przejść nie miała ówcześnie żadna 
inna gazeta w Warszawie. Z pewno
ścią owe przejścia były jedną z cie-
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kawszych i frapujących stron Kore
spondenta, stanowiły bowiem odbicie 
przeżyć i doświadczeń społeczeństwa 
polskiego tego czasu. 

Ujmując problematykę Korespon
denta w formie — jak głosi podtytuł 
książki — „zarysu monograficznego", 
Autorka przedstawiła ją niejako w 
dwóch planach. We wstępie i dwóch 
pierwszych rozdziałach omówiła wy
czerpująco aktualny stan literatury 
przedmiotu, następnie poświęciła spo
ro miejsca ogólnym informacjom na 
temat pisma, takim jak jego tytuły, 
format, układ wydawniczy, skład ko
legium redakcyjnego, sprawy drukar
skie, warunki prenumeraty, nakład 
oraz cechy stylistyczne i językowe, 
wreszcie ukazała podstawy prawne 
działalności redakcji (wolność druku 
w okresie powstania gazety, sancyt 
Konfederacji Targowickiej z 6 X 1792 
i przywilej królewski z 30 XII 1793) 
oraz konflikty, jakie miały miejsce 
między redakcją Korespondenta a 
właścicielami monopoli prasowych — 
Stefanem Łuskiną do sierpnia 1793 
i Tadeuszem Włodkiem w okresie 
późniejszym do 1796, z przerwą przy
padającą na okres kościuszkowski. 
W dalszych siedmiu rozdziałach Au
torka ukazała zawartość pisma kon
centrując swoją uwagę na materia
łach i problemach starannie wyse
lekcjonowanych, reprezentatywnych, 
najbardziej istotnych dla poznania 
programu ideowo-politycznego gazety. 

W świetle przeprowadzonej przez 
Autorkę analizy okazuje się, że Ko
respondent w ostatnim miesiącu obrad 
Sejmu Czteroletniego był jak najbar
dziej związany z obozem reform, 
a gdy 18 V1792 Polska znalazła się 
w konflikcie zbrojnym z Rosją — za
angażował się po stronie kampanii 
antyrosyjskiej aż do momentu przy
stąpienia króla do Konfederacji Tar
gowickiej (23 VII), przy czym długo 
bronił się przed ogłaszaniem uniwer
sałów Konfederacji. W okresie rzą
dów targowickich zmuszony był re
spektować nowy układ sił politycz
nych, publikował materiały konfede-
rackie i różne doniesienia krajowe, ale 
nie stoczył się na skrajnie reakcyjne 
pozycje, jakie na przykład reprezen
towała Gazeta Warszawska Łuskiny 
czy ustanowiona na jej miejsce w 
styczniu 1794 Gazeta Krajowa Włod
ka. Wręcz przeciwnie — dokładał 
wszelkich starań, aby w granicach 
ówczesnych możliwości dostarczać spo
łeczeństwu możliwie bogatego serwisu 

informacji krajowych, w tym także 
informacji nieprzyjaźnie odnoszących 
się do panującego systemu. Szczegól
nie wiele miejsca poświęcał proble
matyce obrad sejmu grodzieńskiego 
z 1793 г., zwołanego w celu ratyfi
kowania drugiego rozbioru kraju. Spo
łeczeństwo polskie dzięki Korespon
dentowi miało pełny obraz dokonują
cego się dramatu rozbiorowego. 

W okresie powstania kościuszkow
skiego Korespondent — podobnie zre
sztą jak wiele innych ukazujących 
się w Warszawie gazet — stał się 
jednym z najpoważniejszych organów 
prasowych i propagandowych zrywu, 
powstańczego akceptując w pełni ha
sło walki narodowej o niepodległość, 
choć nie podzielał w tej samej mie
rze radykalizmu społecznego lewicy 
insurekcyjnej. W tym okresie zwal
czał też ogłaszane w Berliner Zeitung 
zafałszowane i pełne wrogości infor
macje na temat powstania. Po upad
ku insurekcji Korespondent przeszedł 
na pozycje lojalistyczne wobec zabor
ców, publikując w dziedzinie donie
sień krajowych głównie rozporządze
nia władz. Następnie Autorka ujęła 
w swej książce problematykę rewolu
cji francuskiej na łamach Korespon
denta, prześledziła zbiorek utworów 
literackich, opublikowanych na tych
że łamach głównie w czasach kościu
szkowskich, wreszcie poddała analizie 
dział ogłoszeń pisma kładąc nacisk 
na bardziej interesujące ogłoszenia 
warszawskich drukarzy i księgarzy. 

Autorka tej wielce pożytecznej 
i sumiennie napisanej publikacji nie 
ustrzegła się przed drobnymi nieści
słościami i przeoczeniami. Rozmiary 
recenzji nie pozwalają na uchwycenie 
wszystkich potknięć, w związku z 
czym ograniczymy się do zagadnień 
dotyczących zespołu redakcyjnego. 
Omawiając skład tegoż zespołu Au
torka poświęciła zbyt mało uwagi bio
grafii ks. K. Malinowskiego, redakto
ra naczelnego pisma. Przeoczyła po
dany przez „Bibliografię polską" K. 
Estreichera fakt, że Malinowski wy
startował jako człowiek pióra już w 
1762 г., kiedy imieniem jezuitów pro
wincji litewskiej ogłosił zbiorek wier
szy z jednej strony na cześć Jana Do
minika Łopacińskiego z okazji jego 
z drugiej zaś — na cześć konsekra-
konsekracji na biskupa żmudzkiego, 
torą Ignacego Massalskiego, biskupa 
wileńskiego. Wiadomo też, że w koń
cu 1771 r. — w związku z listopado
wym porwaniem króla przez konfe-
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deratów barskich — opublikował 
„Wiersz po odebranej wiadomości o 
zupełnym ozdrowieniu Stanisława 
Augusta". Malinowski potępiał nie
rozważny czyn konfederatów jako 
królobójstwo i sławił Stanisława Au
gusta. Fakty te wskazują, że Mali
nowski był człowiekiem literacko 
uzdolnionym, znajdującym się jednak 
pod silnym wpływem sfer jezuicko-
-kościelnych. Nie było więc przypad
kiem, że jako redaktor Koresponden
ta wciągał do współpracy właśnie 
księży. Panegiryk na cześć króla od
słania ponadto źródło protekcjonisty
cznego stosunku Stanisława Augusta 
do Malinowskiego w okresie, gdy ten 
redagował gazetę w Warszawie. 

W opublikowanej przed rokiem 
przez Tadeusza Mizię edycji „Proto
kołów Komisji Edukacji Narodowej" 
z lat 1786—1794 występują dalsze 
szczegóły na temat Malinowskiego, 
które warto tu zasygnalizować. Oka
zuje się, że z Grodnem — gdzie Ma
linowski związany był z drukarnią An
toniego Tyzenhauza i Gazetą Gro
dzieńską w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych — łączyła go po
nadto praca nauczycielska w tamtej
szej szkole podwydziałowej. W wy
kazie nauczycieli litewskich z 1 X 1787 
podano, że Malinowski miał wówczas 
siedmioletni staż nauczycielski. Brak 
niestety danych na temat okoliczno
ści przejścia Malinowskiego na eme
ryturę, nastąpiło to jednak przed 9 IV 
1791. W okresie więc, gdy zakładał 
w Warszawie Korespondenta, był już 
co najmniej od roku na emeryturze. 
Wieloletnie doświadczenia pedagogi
czne, zdobyte najpierw w murach ko
legium jezuickiego w Wilnie, a póź
niej w szkolnictwie Komisji Eduka
cji Narodowej, nie pozostały bez echa 
w karierze dziennikarskiej Malinow
skiego, co więcej — w znacznej mie
rze tę karierę zdeterminowały. 

W zespole redakcyjnym Korespon
denta wymieniła Autorka m. in. Ka
rola Eisbacha (s. 21) twierdząc, że 
został on do tego zespołu dokoopto
wany od 31 sierpnia 1792 (s. 23). Za
kradła się tu nieścisłość. W drugiej 
połowie sierpnia 1792 Eisbach objął 
kierownictwo drukarni Tadeusza Mo
stowskiego, w której do 4 sierpnia 
tłoczono Gazetę Narodową i Obcą. 
Objął to stanowisko po Stanisławie 
Szymańskim, który — podobnie jak 
inni redaktorzy tej gazety — opuścił 
Warszawę w obawie przed represja
mi ze strony targowiczan. Ponieważ 

drukarni Mostowskiego groziła bez
czynność, Eisbach — pragnąc temu 
zapobiec — zawarł 31 sierpnia kon
trakt z redakcją Korespondenta zo
bowiązując się go drukować do koń
ca 1792 r. Umowy dotrzymał i wy
tłoczył w podległej mu drukarni 52 
numery pisma za okres od 1 wrześ
nia do 29 grudnia 1792, jak to całko
wicie potwierdza analiza typograficz
na numerów. W czasie procesu sądo
wego, wytoczonego przez Jurysdyk
cję Marszałkowską 11 11793 zespoło
wi redakcyjnemu Korespondenta, sta
nął przed sądem również Eisbach, we
zwany dlatego, że przewinienie re
dakcji pochodziło z grudnia ubiegłe
go roku, gdy jeszcze gazeta była przez 
niego drukowana. Nie po procesie (s. 
24), ale już od początku stycznia 1793 
Eisbach nie miał z redakcją żadne
go związku. Współpraca zespołu Ko
respondenta z drukarnią Piotra Za
wadzkiego trwała więc tylko do koń
ca sierpnia 1792, a nie — jak twier
dzi Autorka — „do końca 1792 r." 
(s. 24). Pod koniec współpraca z Za
wadzkim układała się zresztą niezbyt 
pomyślnie, skoro numer 42 Korespon
denta z 7 sierpnia — jak świadczy 
analiza typograficzna — wydano w 
drukarni Wojciecha Krompta, używa
nej od czerwca 1792 do tłoczenia Ga
zette de Varsovie Emanuela Murray. 

Bodaj niesłusznie zaliczyła Autor
ka do kolegium redakcyjnego Kore
spondenta ks. Antoniego Malinowskie
go, brata Karola, znanego kaznodzie
ję i plebana przy kościele Panny Ma
rii na Nowym Mieście (s. 22). Tego 
rodzaju konstatacja nie znajduje żad
nego potwierdzenia źródłowego. To, 
że Antoni w 1796 r. bronił Korespon
denta przed zapędami likwidacyjnymi 
Tadeusza Włodka jako wydawcy i 
właściciela monopolu prasowego, in
terweniując u władz pruskich oraz 
u samego Włodka (s. 25, 62—63), nie 
świadczy bynajmniej o tym, że po
dejmował się tej misji jako członek 
redakcji, raczej wręcz przeciwnie — 
występował jako człowiek bezpośred
nio nie zainteresowany, dlatego też 
jego interwencje mogły odnieść po
żądany skutek. W sprawie innego 
członka redakcji, ks. Ludwika Kóni-
ga, Autorka stwierdza, że po proce
sie Korespondenta ustąpił on dobro
wolnie z zespołu redakcyjnego (s. 24). 
Nie odpowiada to prawdzie, gdyż od 
1 stycznia co najmniej do marca 1793 
König był kierownikiem drukarni 
Stefana Baccigalupiego, wydzierżawio-
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nej od 111793 na okres trzyletni do 
tłoczenia pisma. Podane przez Autor
kę informacje na temat składu zespo
łu redakcyjnego Korespondenta — 
uwzględniając odnotowane tu spro
stowania i zastrzeżenia — odnoszą się 
tylko do lat 1792—1793. Skład zespo
łu w następnych trzech latach — po
za ks. Malinowskim jako redaktorem 
naczelnym — pozostaje nadal nie
znany. 

Józef Szczepaniec 

PRASA POWSTANIA 
STYCZNIOWEGO 

PRASA TAJNA Z LAT 1861—1864. 
Cz. II. Do druku przygotowali: D. 
F a j n h a u z , S. K i e n i e w i c z , 
W. S l i w o w s k a przy współpra
cy O. B e i e r s d o r f a . Zakład Na
rodowy im. Ossolińskich, wyd. 
PAN, Wrocław—Warszawa—^Kra
ków 1969. S. X, 558. 

Recenzując w 1967 r. (Zeszyty nr 3) 
tom I wyżej wymienionego wydaw
nictwa — awizowaliśmy ukazanie się 
tomu II jako końcowego. Tymczasem 
wstęp do tegoż tomu, pióra prof. Kie-
niewicza, zapowiada jeszcze tom III; 
obejmie on statystyczne zestawienie 
numerów poszczególnych organów 
tajnej prasy powstaniowej i obraz 
chronologiczny rozwoju tej prasy. 
Spełni zatem rolę przewodnika po 
trzech tomach całej imprezy edytor
skiej i pozwoli wysnuć pewne wnio
ski analityczne i bibliograficzne. Wy
daje się, że bardzo pożądaną byłaby 
także mapka miejsc wydawania pism 
tajnych z odpowiednimi oznaczenia
mi ilości tytułów w danym ośrodku. 

Tom II omawianego wydawnictwa 
zawiera przedruk treści 10 pism taj
nych, które rozpoczęły ukazywać się 
od 25 marca 1863 r. Dokonując wy
boru tych pism — redakcja tomu wy
łączyła z przedruku pozycje ukazu
jące się periodycznie, ale o charakte
rze zbiorów rozporządzeń i rozkazów 
władz powstańczych. Ten zabieg re
dakcyjny usprawiedliwia jedynie oko
liczność, że dwa periodyki tego typu, 
a mianowicie Rozporządzenia i Wia
domości Policji Narodowej oraz Roz
porządzenia Wydziału Policji zostały 
włączone do tomu pt. Dokumenty Ko

mitetu Centralnego i Rządu Narodo
wego (w ramach całej serii „Powsta
nia Styczniowego", do której przyna
leżą też omawiane tu tomy dotyczące 
prasy), zaś Rozkazy Dzienne Naczel
nika m. Warszawy przedrukowano w 
tomie I Prasy tajnej. 

Wiele uwag sprecyzowanych przez 
nas odnośnie tomu I Prasy tajnej 
odnosi się również i to tomu II. 

Przy niewątpliwie wielkiej dbało
ści o ścisłość przedruku z tekstów 
oryginalnych, często już bardzo zni
szczonych, zblakłych i nieczytel
nych — aparat orzypisowy wydaje 
się aż nadto szczupły, oszczędny, a 
niejednokrotnie został wręcz pominię
ty. Szczególnie razi pominięcie przy
pisów biograficznych — chociażby 
najlapidarniejszych — odnoszących 
się do najważniejszych osób wymie
nianych w tekstach tajnych druków 
(dowódców, naczelników cywilnych, 
powstańców i in.). Redakcja ograni
czyła się do rozwiązania inicjałów na
zwisk, z ewent. dodatkiem „dowódca 
oddziału", a najczęściej z informacji 
biograficznej zrezygnowała. W dzi
siejszej technice edytorskiej szczegó
łowość przypisów biograficznych jest 
daleko posunięta i odsunięcie ich do 
indeksu nazwiskowego w tomie II, 
podającego przy nazwisku charakter, 
nieraz daty z życia danej osoby — 
utrudnia w pewnym stopniu lekturę 
czytelnikowi; dodajmy, że przypis 
podtekstowy bardziej uwzględniać mo
że okoliczność związaną z danym na
zwiskiem, niż ogólna informacja w 
indeksie. 

Wstępy od redakcji tomu do po
szczególnych pism tajnych są dość 
nierówne co ^do omówienia genezy, 
kierownictwa, ideologii, warunków 
technicznych itp. kwestii dotyczących 
poszczególnych organów. Wystarczy 
porównać wstępy do tekstów Wiado
mości o Powstaniu na Litwie lub Oj
czyzny z takimiż do Prawdy czy Nie
podległości. Oczywiście tłumaczą auto
rów obiektywne trudności źródłowe 
i stan dotychczasowych badań dzie
jów tajnej prasy w Polsce porozbio-
rowej. Trzeba jednak przyznać, że 
prasa z czasów powstania stycznio
wego zainteresowała już dotąd nie
jednego historyka znacznie bardziej 
niż prasa innych okresów. Niestety 
przypisy do ustępów dowodzą, że 
autorzy ich sięgnęli tylko do pozycji 
bezpośrednio dotyczących tajnych 
pism z lat 1863—1864. Najszerzej pod
budował dokumentacją przypisową O. 
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B e i e r s d o r f swe wstępy do dwu 
organów krakowskich: Naprzodu i Oj
czyzny. Ale i tu zabrakło tak cennego 
opracowania, jakim jest studium W. 
T o k a r z a : Kraków w początkach po
wstania styczniowego i wyprawy na 
Miechów (Kraków 1915, 2 tomy) lub 
E. K o z ł o w s k i e g o : Prasa tajna 
powstania styczniowego (Zeszyty Pra
soznawcze 1963 nr 3). Nie ulega żad
nej wątpliwości, że szersze wyzyska
nie literatury pamiętnikarskiej doty
czącej doby powstania (W. D a n i 
ł o w s k i e g o , J. W. J a n o w s k i e 
go , B. L i m a n o w s k i e g o i in.) 
pozwoliłoby na pogłębienie wiedzy 
o poszczególnych drukach tajnych. 
Drobna uwaga nasuwa się co do stro
ny technicznej: czy trzeba było po
mieszczać w tomie II aż dwa wykazy 
skrótów, w których niektóre zostały 
niepotrzebnie zredagowane odmiennie 
(arcyb. i abp., wojew. i woj.)? 

Historia prasy tajnej lat 1861—1864 
czeka na swego historyka. Niesprzy
jająca obecnie atmosfera dla badań 
historyczno-prasowych nawet w od
niesieniu do tak bogatej prasy jaw
nej XIX w. — nie zdaje się zapowia
dać rychłego ukazania się odpowied
nio wyczerpującej monografii. Być 
może, że ukazanie się tomu III oma
wianego tu wydawnictwa będzie 
bodźcem dla młodych historyków. W 
ten sposób wieloletni trud edytorów, 
połączone wysiłki badaczy polskich 
i rosyjskich opłacą się sowicie i da
dzą najwłaściwszy rezultat całej oma
wianej tu imprezy. 

Marian Tyrowicz 

MIĘDZYWOJENNA 
PRASA LUDOWA 

Andrzej P a c z k o w s k i : PRASA 
POLITYCZNA RUCHU LUDOWE
GO (1918—1939). Materiały i stu
dia do historii prasy i czasopiś
miennictwa polskiego, zeszyt 11. 
PWN, Warszawa 1970. S. 427, z 30 
tablicami i 2 rysunkami. 

Za temat swej rozprawy doktorskiej 
obrał Autor monograficzne opracowa
nie mechanizmów i metod działania 
prasy jako głównego instrumentu pro
pagandy stronnictw chłopskich Dru
giej Rzeczypospolitej. Temat więc z 
pogranicza historii i socjologii prasy. 

Rozprawa dzieli się — poza wstę
pem wyjaśniającym cel i metodę uję
cia przedmiotu — na cztery rozdzia
ły: dwa o charakterze ogólnym i dwa 
przedstawiające chronologicznie losy 
poszczególnych inicjatyw prasowych. 

Rozdział I charakteryzuje dość 
szczegółowo warunki rozwoju prasy 
ludowej w całym dwudziestoleciu 
międzywojennym, a więc sytuację go
spodarczą ludności wiejskiej, poziom 
oświaty i czytelnictwa, stosunki poli
tyczne ze szczególnym uwzględnie
niem czynników współzawodniczących 
z ruchem ludowym, względnie wy
pierających jego wpływy. Rozdział II 
poświęcony jest prasie ludowej w la
tach 1918—1931, tj . w okresie rozpro
szenia i decentralizacji ruchu ludowe
go; specjalną uwagę skupia na kam
paniach wyborczych do kolejnych sej
mów 1919, 1922, 1928, 1930, i skutkach 
jakie dla ruchu ludowego pociągnął 
za sobą przewrót majowy 1926 r. Roz
dział III zajmuje się prasą zjednoczo
nego Stronnictwa Ludowego, sprawą 
komasacji pism i naczelnego organu 
Zielony Sztandar, tarciami wewnętrz
nymi, procesem radykalizacji i zna
czącymi ją pismami lewicy rewolu
cyjnej w łonie Stronnictwa Ludowe
go. Rozdział IV stanowi próbę sfor
mułowania odpowiedzi na pytanie, ja
ką rolę odegrała prasa w działalno
ści ówczesnych partii chłopskich, ja
kie zadania wytyczali jej redaktorzy 
i czytelnicy, jaką poruszała tematykę 
i jak szeroki obejmowała zasięg od
działywania, wreszcie jakie miejsce 
zdobyła ona sobie w całym aparacie 
propagandowym danych partii, czy 
i w jakim stopniu była po prostu 
szkołą polityczną. W krótkim zakoń
czeniu skonstatowano, że żadna z par
tii chłopskich nie zorganizowała sy
stemu prasowego opartego na racjo
nalnym, a teoretycznie poprawnym 
wzorze specjalizacji i regionalizacji 
swych wydawnictw. Wieś polska bo
wiem nie dojrzała jeszcze do takiej 
struktury propagandy drukiem. 

Za partie ruchu ludowego uważa 
autor te, które reprezentowały inte
resy i dążenia klasy chłopskiej, a po
jęcie „ludowy" jest dlań synonimem 
pojęcia ..chłopski". Tematykę zawęził, 
ograniczając się do prasy ruchu lu
dowego w powyższym sensie, a pomi
jając w swych badaniach i ocenach 
prasę ludową w ogóle. Sam zaś przy
znaje (s. 72 i 75), że dla ruchu ludo
wego jako całości endecja stanowiła 
najpoważniejszego i najgroźniejszego 
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konkurenta i kampanie wyborcze na 
wsi przebiegały pod znakiem starcia 
między partiami chłopskimi a ende
cją, mianowicie w byłej Kongresów
ce. Dla porównania choćby należało 
o tej ludowej prasie prawicy coś bli
żej powiedzieć, zwłaszcza z tego je
szcze względu, że w samym centrum 
znajdowały się Narodowe Zjednocze
nie Ludowe i Stronnictwo Katolicko-
Ludowe, zblokowane w wyborach 
1922 r. (o czym autor mylnie infor
muje na s. 72). Nie wystarczy wy
mienić z tytułu tak poczytnych na 
wsi pism, jak Gazeta Świąteczna, Zo
rza, Wieniec-Pszczółka, Ojczyzna 
(wydania: kieleckie i lwowskie, w 
ogóle nie wymienione tutaj), Wielko
polanin, Zjednoczenie, Lud Katolicki. 
Jako konkurencja dla centrowo-lewi
cowych pism ludowych zasługiwały 
one na uwzględnienie przynajmniej 
porównawcze — czym się różniły i 
czemu zawdzięczały swe powodzenie. 

W wyborach 1922 r. zdobyły oba 
stronnictwa ludowe („Piast" i „Wy
zwolenie") w Kongresówce 1 milion 
111 tys. głosów i 43 mandaty, gdy 
„ósemka" 1 milion 426 tys. głosów 
(przeważnie chłopskich) i 73 manda
ty. Wszystkie polskie stronnictwa 
chłopskie zdobyły w wyborach 1922 r. 
2 miliony 326 tys. głosów (mniej niż 
„ósemka"), a w 1928 r. ponad 2 mi
liony 200 tys. głosów. Przytaczam te 
liczby na dowód, że nie tylko lewica 
miała wpływy na wsi i jak skutecz
ne było tam przeciwdziałanie jej, na
wet po klęsce wyborczej endecji w 
1928 г., z której ona jednak szybko 
się podniosła i już w 1930 r. okazała 
się mocniejsza wpływami na wsi od 
stronnictw chłopskich skupionych w 
„siódemce" (blok lewicy). 

Szeroką poczytność na wsi miały 
też ludowe pisma diecezjalne, których 
autor w ogóle nie dostrzega, a było 
ich 17 z Przewodnikiem Katolickim 
na czele. Trzeba pamiętać, że ponad 
80 procent parafii w Polsce stanowi
ły parafie wiejskie i tam kolportowa
no właśnie tygodniki diecezjalne, w 
zasadzie apolityczne i bezpartyjne, 
zgodne jednak w zaleceniu solidaryz
mu i zwalczaniu wszelkiego radyka
lizmu. Rozpiętość ich poczytności była 
ogromna, od 200 tys. do 10 tys. eg
zemplarzy nakładu, w sumie wszakże 
ich łączny nakład zbliżał się okreso
wo do pół miliona, co w stosunku do 
nakładów prasy politycznej ruchu lu
dowego było po prostu dla tej drugiej 
nieosiągalne. Właśnie w ostatnich la

tach przed wojną wieś była zalana 
rozsyłanymi bezpłatnie pismami kle-
rykalnymi typu PrzewodniKa Katolic
kiego, Rycerza Niepokalanej, a nawet 
Małego Dziennika. 

W bloku „ósemki" w 1922 r. działa
jącą wyłącznie na wsi partią zacho
wawczą byli tzw. „rolnicy chrześci
jańscy" w Wielkopolsce i na Pomo
rzu, uzyskali 9 posłów i 2 senatorów, 
co Autor przeoczył (s. 7,2). Lwow
ska Gazeta Codzienna nie miała nic 
wspólnego z endecją (s. 75, przypis). 
Episkopat przed wyborami 1928 r. nie 
udzielił poparcia partiom endeckim 
(jak czytamy na s. 77), lecz daremnie 
wezwał ogół katolików do zawarcia 
bloku wyborczego. Wiadomo, że żad
nego rządu Drugiej Rzeczypospolitej 
nie popierał episkopat bez zastrzeżeń, 
do każdego miał swe pretensje, lecz 
nigdy nie występował przeciw Pił
sudskiemu. 

Program PSL „Piast" nie tylko nie 
podkreślał katolicyzmu tej partii, lecz 
przeciwnie, omijał stosunek do reli
gii i Kościoła. Episkopat nigdy też 
nie darzył partii Witosa zaufaniem 
i biskup Wałęga nie był pod tym 
względem wyjątkiem (jakby wynika
ło ze s. 78). Księża należący do „Pia
sta" przeważnie wycofywali się z nie
go po pewnym czasie. Warto było 
zaznaczyć, że po śmierci Wałęgi Lud 
Katolicki został w 1934 r. zawieszo
ny, Stronnictwo Katolicko-Ludowe 
wsiąknęło w Bezpartyjny Blok Współ
pracy z Rządem, a powstał w diece
zji tarnowskiej apolityczny tygodnik 
Nasza Sprawa właśnie dla czytelni
ków wiejskich. Stronnictwo Katolic
ko-Ludowe pierwsze zgłosiło akces do 
obozu rządowego już w 1926 r. i mo
że głównie dlatego nie chciało połą
czenia z opozycyjną chadecją, która 
utworzyła blok wyborczy z „Piastem" 
w 1928 r. wbrew intencjom i suge
stiom episkopatu. Nie powstrzymało 
to w dwa lata później „Piasta" od 
związania się z antyklerykalnym Cen
trolewem. 

Konflikt redaktora naczelnego Ku
riera Lwowskiego, dra Włodzimierza 
(nie Władysława!) Jampolskiego, ze 
stronnictwem przed wyborami 1922 r. 
miał podłoże głębsze, niż by wyni
kało z przedstawienia na s. 163—4 
i 172—3. Chodziło o walkę z „bryli-
zmem" jako degrengoladą ruchu lu
dowego; osoba wszechwładnego afe
rzysty Bryla kompromitowała stron
nictwo, podobnie jak dawniej korup
cja Stapińskiego. Wysłouch stał już 
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wtedy daleko od Kuriera Lwowskie
go, oddał go w 1919 r. Dąbskiemu 
i mieszkał w Milanówku, nie można 
więc twierdzić (s. 206), że dopiero 
w 1925 r. z jego wstąpieniem do Klu
bu Pracy, stronnictwo straciło Kurier 
Lwowski. Przegrana Jampolskiego w 
walce z Brylem sygnalizowała po
czątek dekadencji „Piasta", gdzie cel 
uświęcał środki. Kulisy prasy ludow-
cowej czekają jeszcze na pełne od
słonięcie. 

Autor przyznaje, że podstawowym 
dlań źródłem była sama prasa ludo
wa. O treści jej i zawartości mówią 
tabele statystyczne na s. 330 i 362—8, 
wyliczając procentowo udział poszcze
gólnej problematyki w danym piśmie. 
Liczby te niewiele jednak w grun
cie rzeczy mówią, nie zastępują mery
torycznej analizy zawartości samych 
pism. Podobnie i nazwiska redakto
rów nie dają wyobrażenia o poziomie 
redakcyjnym i publicystycznym po
szczególnych pism. Osobami zresztą 
interesował się Autor najmniej, mo
nografia jest doskonale, że się tak wy
rażę, „odpersonalizowana". Ponad pięć 
lat zasiadał w klubie sejmowym „Pia
sta" szef i wydawca IKC, M. Dąbrow
ski; należało więc zbadać stosunek 
IKC do stronnictwa i jego polityki. 
Redaktorem naczelnym Echa War
szawskiego był ludowiec dr Włady
sław Włoch, którego nawet z nazwi
ska tu nie wymieniono. O długolet
nim, najlepszym z redaktorów Piasta, 
pośle Raczkowskim, nic się nie do
wiadujemy, mimo że był równocze
śnie przez rok szefem Gońca Krakow
skiego (o czym nb. wcale w swym pa
miętniku nie wspomina). Czy przy
padkiem nie dlatego wycofał się on 
z pracy redakcyjnej, że nie potrafił 
zapobiec degrésji i deficytowi Piasta? 
W klubach parlamentarnych obu 
głównych stronnictw ludowych za
siadało szereg dziennikarzy i publicy
stów zawodowych (K. Bagiński, A. 
Bogusławski, M. Dąbrowski, J. Dąb-
ski, A. Kordowski, I. Kosmowska, M. 
Malinowski, J. Putek, J. Raczkowski, 
M. Róg, J. Sanojca, S. Thugutt, H. 
Wyrzykowski, B. Wysłouch i in.), któ
rzy dla historyka prasy ludowej nie 
powinni być obojętni, nie tylko ze 
względu na swój udział w tej prasie. 

Nawet o poważnych, elitarnych 
w zamierzeniu i obliczonych chyba 
na kierowniczy aktyw ruchu ludowe
go miesięcznikach: Ogniwo, Polityka 
i Młoda Myśl Ludowa wzmiankuje 
się ogólnikowo dopiero w zakończe

niu książki, jak gdyby na margine
sie, mimo że właśnie ich oceny ocze
kiwałoby się tu właśnie. Całkiem 
opuszczone zostały warszawski Zagon 
(1938—39) oraz Chłopski Świat (1939). 

Z punktu widzenia socjologii pra
sy to, co Autor dał, zadowala w zu
pełności. Historia prasy wymaga atoli 
jeszcze czegoś więcej niż opisu struk
tury i mechanizmu prasy, całego jej 
„systemu opartego na racjonalnym, 
a teoretycznie poprawnym wzorze 
specjalizacji i regionalizacji wydaw
nictw". 

Czesław Lechicki 

ANTOLOGIA REPORTAŻU 

A TO POLSKA WŁAŚNIE. Wy
bór reportaży z lat 1944—1969. Wy
bór i opracowanie: S. K o z i c k i , 
K. K o ź n i e w s k i , B. S e i d l e r . 
Czytelnik 1969. S. 607. 

Wydawnictwo „Czytelnik" konse
kwentnie kontynuuje nie najłatwiej
szą z edytorskiego punktu widzenia, 
a przecież tak potrzebną serię pod
stawowych antologii prezentujących 
dorobek polskich reportażystów. Po 
dwu wydanych w ostatnich latach 
zbiorach, które zapoznały współcze
snych odbiorców z najważniejszymi 
nurtami i wątkami polskiego repor
tażu w dwudziestoleciu międzywojen
nym,1) otrzymujemy z kolei nowy, 
pokaźny tom — antologię reportaży 
z lat 1944—1969. 

Zadanie wydawców było tym ra
zem chyba trudniejsze niż w przy
padku obydwu poprzednich tomów. 
Wybór tekstów dostatecznie repre
zentatywnych, a przy tym składają
cych się na możliwie pełny obraz 
przemian 25-lecia — utrudniany był 
zarówno przez obfitość zasługującego 
na uwzględnienie materiału, jak 
i przez brak wystarczającej perspek
tywy czasowej. O tych obiektywnych 
przeszkodach warto pamiętać podczas 
lektury tomu „A to Polska właśnie"; 
lektury pasjonującej, ale też — do
dajmy od razu — niejednokrotnie 

l) „Polskie drogi" , Warszawa 1962 (omów. 
M. W a ń k o w i c z , Zeszyty Prasoznaw
cze 1963 n r 1—2 s. 84—99); ,,Wzdłuż dale
kiego brzegu" , Warszawa 1966 (rec. J . M a-
z i a r s k i. Zeszyty Prasoznawcze 1967 n r 2 
s. 107 i п.). 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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prowokującej do polemiki z koncepcją 
wydawniczą antologii. 

Na koniec przypomnijmy, że książ
ka „A to Polska właśnie" nie może 
korzystać z taryfy ulgowej przysłu
gującej publikacjom pionierskim, sta
nowiącym pierwszą próbę prezenta
cji materiału. Pięć lat temu „Iskry" 
wydały antologię „Wejście w kraj",2) 
zbliżoną profilem i zakresem tema
tycznym do omawianego tutaj zbio
ru. Nawet pobieżne porównanie 
ujawnia z miejsca istotne podobień
stwa: w spisach treści obydwu anto
logii powtarza się ponad połowa na
zwisk reportażystów. Tego rodzaju 
zbieżności są zjawiskiem oczywistym 
(bo i cóż warta byłaby antologia po
mijająca reprezentatywne dla repor
tażu nazwiska?), niemniej jednak po
średnio odzwierciedla się tu dodat
kowa trudność — ograniczenie „swo
body manewru", stwarzające ryzyko 
wydania książki wtórnej, która stano
wiłaby coś w rodzaju ciągu dalszego 
wcześniejszego zbioru. 

Przy wszystkich mankamentach 
„czytelnikowskiej" antologii, o czym 
za chwilę, jedno można stwierdzić 
z całym spokojem: otrzymaliśmy 
książkę zaskakująco świeżą, oryginal
ną w swej całościowej wymowie 
i niewątpliwie mogącą wzbudzić zain
teresowanie szerokich kręgów odbior
ców. Wynika to, jak się wydaje, 
z odejścia od niektórych zasad i kry
teriów obowiązujących starannie „wy
ważone" antologie. 

Kryteria przyjęte przez wydawców, 
jeśli trafnie odczytuję ich intencje, 
dawały pierwszeństwo reportażom 
konfliktowym, dobitnie eksponującym 
dramatyzm przeobrażeń dokonujących 
się w 25-leciu, a także przyznawały 
preferencje tekstom pisanym ,,z dy
stansu", zdradzającym większe ambi
cje poznawcze i literackie niż suro
we, bezpośrednie relacje dokumen-
tarne. Założenia te odbiły się na tre
ści i konstrukcji zbioru, który z filo
logicznego punktu widzenia tylko 
z zastrzeżeniami zasługuje na miano 
antologii. 

Niejeden z czytelników będzie za
pewne się zżymał nie znajdując 
w zbiorze wielu ważnych wątków te
matycznych, które podejmował 
w ostatnich dziesiątkach lat nasz re
portaż. Istotnie, tom „A to Polska 
właśnie" nie daje pełnego obrazu pro-
2) „Wejście w k r a j " . Wybór repor taży z lat 
1944—1964 (opr. Z. S t o l a r e k ) , t. I/II, 
Warszawa 1965. 

blematyki poruszanej przez reporte
rów, nie stara się też ukazać dróg 
rozwojowych reportażu, o czym po
średnio świadczy częste naruszanie 
zasady chronologicznego układu teks
tów. Co więcej — wyraźnie zachwia
ne zostały też proporcje w doborze 
materiału na korzyść reportaży pu
blikowanych w ostatnich latach. 

To wszystko prawda, ale po prze
myśleniu całości tomu nasuwa się 
refleksja, że ta pozornie niekonse
kwentna i wycinkowa antologia mo
że dać pełną satysfakcję czytelniko
wi, który będzie w niej szukał odpo
wiedzi na pytanie, jakie były losy 
i konflikty, sukcesy i dramaty Pola
ków w pierwszym ćwierćwieczu Pol
ski Ludowej. Odpowiedź ta rzadko 
bywa formułowana wprost (przynaj
mniej w najwartościowszych tek
stach) ; ton całości narzucają repor
taże relacjonujące o faktach w spo
sób pośredni, nierzadko skrajnie su
biektywny. Aby poznać realia, trzeba 
przedzierać się przez subiektywne mo
nologi i odczytywać głębszy sens 
z przeżyć pozornie nietypowych bo
haterów. 

Najwyraźniej chyba zarysowała się 
ta technika pośredniego odzwiercie
dlania faktów w grupie reportaży 
przedstawiających wojenne przeżycia 
Polaków (teksty K. K ą k o l e w 
s k i e g o , A. M u l a r c z y k a i Z. 
K w i a t k o w s k i e g o ) ; prosta fak
tografia zastąpiona została tam rela
cją przepuszczoną przez filtr subiek
tywnych wrażeń. Tę samą metodę 
pośredniej narracji znaleźć można 
zresztą -również i u innych autorów — 
np. R. K a p u ś c i ń s k i e g o , A. 
B r y c h t a , K. K o ź n i e w s k i e g o 
czy A. R o w i ń s k i e g o . Reportaże 
należące do tej odmiany gatunkowej 
przesądziły o profilu antologii i chy
ba również zadecydowały o jej atrak
cyjności. 

Niestety, nie wszystkie z 39 zapre
zentowanych w tomie reportaży 
współbrzmią harmonijnie z ogólną 
wymową tomu. Można było spokojnie 
zrezygnować z publikacji niektórych 
słabszych tekstów — dotyczy to np. 
pozycji „Wakacje nad morzem", 
a chyba także i „Pod niebem War
szawy". Z innych przyczyn sporna 
wydaje się decyzja włączenia do 
zbioru tekstu „Na dzień przed poto
pem" — jego związek tematyczny 
z całością jest dość wątły. Niektórym 
autorom wyrządzono mimowolną 
krzywdę, wybierając z ich dorobku 
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bynajmniej nie najciekawsze i nie 
najbardziej reprezentatywne pozycje. 
Przygoda ta spotkała np. J. R o s z к ę, 
którego reportaż o Nowej Hucie mu
siał wypaść blado w konfrontacji 
z dwoma wyjątkowo drapieżnymi pu
blikacjami (R. K a p u ś c i ń s k i e g o 
i A. K. W r ó b l e w s k i e g o ) podej
mującymi tę samą tematykę. Trudno 
wreszcie odgadnąć po co włączono 
do antologii niektóre powszechnie 
znane i łatwo dostępne teksty — np. 
Z. N a ł k o w s k i e j („Profesor Span
ner") czy J. K u ś m i e r k a („Spra
wa jednego konia") ; ten ostatni tekst 
został szeroko spopularyzowany przez 
antologię Z. Stolarka. 

Rezygnacja z niektórych przynaj
mniej wymienionych pozycji wy szła
by z pewnością na korzyść tomu 
„A to Polska właśnie", pozwalając 
ponadto wygospodarować nieco miej
sca dla innych, wartościowych a nie
dostępnych już dzisiaj przeciętnemu 
czytelnikowi reportaży, które wciąż 
czekają w zszywkach czasopism na 
swe ponowne odkrycie. 

I jeszcze jedna uwaga: wydanie wy
jątkowo- atrakcyjnej, mającej wszel
kie dane na czytelniczy sukces anto
logii nastręczało okazję dołączenia ja
kiegoś szkicu, który — w sposób cho
ciażby nawet skrótowy i dyskusyj
ny — ukazywałby drogi i manowce 
polskiego reportażu w latach powo
jennych. Okazja ta nie została nie
stety wykorzystana. 

Jacek Maziarski 

POCZĄTKI 
PRASY GDAŃSKIEJ 

Karl Heinz K r a n h o l d : FRÜH
GESCHICHTE DER DANZIGER 
PRESSE. Studien zur Publizistik, 
Bremer Reihe, Deutsche Presse
forschung. Band 9. Verlag С J. 
Fahle GmbH, Münster/Westf. 1967. 
S. 284, tabl. 21. 

Praca Karla Heinza Kranholda na
wiązuje do badań nad początkami 
prasy gdańskiej, podjętych przed nie
mal pięćdziesięciu laty przez H. K. 
Gspanna, a kontynuowanych później 
przez H. Hassbargena. Mimo całej 
atencji dla wysiłków naukowych 
swych poprzedników, postanowił 
Kranhold wzbogacić ich dorobek 

o nowe odkrycia materiałowe i przy 
zastosowaniu metod badawczych 
współczesnego prasoznawstwa, pod
dać go surowej próbie weryfikacji. 
Nie trzeba dodawać, że realizacja te
go ambitnego zamierzenia była nie
zwykle trudna, gdyż z jednej strony 
wymagała od autora dotarcia do zbio
rów archiwalnych i bibliotecznych 
w wielu krajach i przeprowadzenia 
żmudnych kwerend, z drugiej zaś czy
niła koniecznym gruntowne opano
wanie problematyki całej ówczesnej 
prasy europejskiej. Trzeba tu od ra
zu stwierdzić, że trud autora okazał 
się opłacalny, powstała bowiem pra
ca, stanowiąca pierwsze całościowe 
ujęcie dziejów siedemnastowiecznej 
prasy gdańskiej. Obejmuje ona łącz
nie 13 rozdziałów, a mianowicie: 1. 
Zarys historyczny, 2. Gazety Hüne-
felda w latach 1618 do 1643, 3. Ga
zety Rhetego od 1630 do 1638, 4. Ga
zety Rhetego od 1638 do 1660, 5. Pol
nische Novellen, 6. Gazety pochodzące 
z drukarń Rhetego i Reinigera mię
dzy 1667 a 1697 г., 7. Doniesienia w ga
zetach gdańskich, 8. Zasięg gdańskiej 
służby informacyjnej, 9. Gdańskie do
niesienia gazetowe w porównaniu 
z przedstawieniem historycznym, 10. 
Gdańskie korespondencje do gazet po
żarnie jsco wy eh, 11. „Wojna prasowa" 
1656—1659, 12. Przekazywanie wia
domości za pośrednictwem gazety pi
sanej, 13. Podsumowanie. 

Z przytoczonego spisu treści wi
dać, że zasadniczy zrąb rozprawy po
przedzony jest rozdziałem wstępnym, 
który w zamierzeniu autora miał być 
zarówno syntetycznym przeglądem 
dziejów politycznych Gdańska od 
średniowiecza po rok 1793, tj. do cza
su wcielenia go do Prus — jak i skró
towym przedstawieniem najważniej
szych problemów z zakresu szeroko 
pojętej kultury umysłowej miasta ze 
szczególnym uwzględnieniem XVII 
wieku. CelowTości tego rozdziału nie 
da się podważyć, zastrzeżenia jed
nak budzą łatwo zauważalne dyspro
porcje, pominięcie szeregu ważnych 
problemów oraz dyskusyjność niektó
rych sformułowań. Daje się wyraź
nie zauważyć, że nad tą rozległą pro
blematyką autor nie panuje, co zresz
tą nie dziwi wobec faktu nieznajomo
ści nowszych opracowań dotyczących 
dziejów Gdańska. Odnosi się to 
zwTłaszcza do sfery zagadnień politycz
no-prawnych, gdzie nie brak sformu
łowań błędnych, jak na przykład żyw
cem wzięte z tendencyjnej historio-

7* 
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graf ii niemieckiej: „...Danzig war 
kein Glied der Republik Polen, son
dern allein unter der Hoheit des Kö
nigs" (s. 14). 

Właściwą historię prasy gdańskiej 
zawarł Kranhold w rozdziałach od 
drugiego do szóstego, w których omó
wił w następstwie chronologicznym 
gazety wydawane przez poszczegól
nych drukarzy gdańskich. Ten zwią
zek prasy gdańskiej z rozkwitem dru
karstwa, które autor obok rozwoju 
poczty słusznie uważa za dwa decy
dujące czynniki w ewolucji dawnego 
dziennikarstwa — jest w rozprawie 
należycie eksponowany. Przedstawia 
więc kolejno gazety wychodzące z dru
karni Hünef elda oraz z oficyny Rhetów 
i Reinigera. Opis wszystkich gazet 
wydawanych przez tych drukarzy 
obejmuje — z grubsza rzecz biorąc — 
stronę typograficzną, ustalenia chro
nologiczne, wreszcie zawartość tre-
ściowo-informacyjną. Trzeba podkre
ślić, że autor z całej masy drobnych 
informacji umie wybrać i wyekspono
wać te, które są szczególnie istotne 
dla tych szczegółowych, faktograficz
nych dociekań. Prezentuje więc spo
sób dowodzenia, świadczący o znacz
nej wnikliwości, której efektem sta
ją się interesujące stwierdzenia 
i wnioski. Przykładem może być 
w tym względzie ustalenie — na pod
stawie dat wiadomości zawartych w 
zachowanych numerach Wöchentliche 
Zeitung — przypuszczalnych dat uka
zywania się tej gazety Hiinefelda 
(s. 40 i п.). Z analizy treści wysnu
wa też autor wnioski dotyczące od
działywania niektórych gazet, np. wy
kluczenie możliwości, że Wöchentliche 
Zeitung mogła być rozpowszechniaina 
we Wrocławiu, Pradze czy Wiedniu, 
skoro wiadomości z tych miast w niej 
zamieszczane musiały być dla tam
tejszych czytelników prasy przesta
rzałe). 

Musiał też Kranhold podjąć kon
trowersyjny w nauce problem Polni
sche Novellen (rozdz. 5), które we
dług M. G. Löschina (Geschichte Dan-
zigs von der ältesten bis zur neuesten 
Zeit, Danzig 1822—23) były gazetą 
wydawaną w języku polskim w la
tach 1656—1657. Opinię tę przejął 
Szymon Askenazy w swej pracy 
„Gdańsk a Polska" (1919), za co spot
kał go w parę lat później zarzut ten
dencyjności ze strony K. Gspanna, 
który w rozprawie „Die Anfänge der 
periodischen Presse in Danzig" (1923) 
stwierdził, że tytuł gazety Polnische 

Novellen nie określa jej języka, lecz 
jedynie zasób informacyjny, obejmu
jący wyłącznie wiadomości z Polski. 
Kranhold skłonny jest przyjąć ten 
punkt widzenia („Die se Deutung, die 
nicht das gedruckte Blatt als Träger 
der Nachricht, sondern die Nachricht 
selbst meint, ist richtig; sie entspricht 
dem Sprachgebrauch des 17. Jahr
hunderts, und dies wohl nicht nur 
allein im Deutschen" (s. 84), ale prze
prowadziwszy analizę kilku druków, 
które mogą — jego zdaniem — ucho
dzić za gdańskie wydania Polnische 
Novellen (s. 101—106) — lojalnie 
stwierdza: „Die Berechtigung leitet 
sich allein daraus ab, dass bislang 
noch keine Zeitung vorgeführt wer
den konnte, die als Polnische Novelle 
zweifelsfrei erkannt wurde" (s. 107). 

W rozdziałach od siódmego do 
dwunastego, wyodrębniających się 
wyraźnie jako druga część pracy, za
jął się Kranhold przede wszystkim 
treścią doniesień podawanych w gdań
skich gazetach, oceną ich wartości 
informacyjnej i wiarygodności, spra
wą korespondencji przesyłanych 
z Gdańska do gazet zagranicznych, 
omówieniem druków polemicznych 
z lat 1656—1659, wreszcie ustaleniem 
różnic i podobieństw między donie
sieniem prasowym a listem informa
cyjnym. Dokonana w tej części pracy 
wnikliwa analiza tych istotnych dla 
dawnego dziennikarstwa problemów 
pozwoliła autorowi w zakończeniu 
stwierdzić, że obok podobieństw były 
też w historii prasy gdańskiej zjawi
ska specyficzne, wyróżniające ją na 
tle procesów rozwojowych całej ów
czesnej prasy europejskiej. Jako przy
kład może tu posłużyć fakt, że 
w przeciwieństwie do występującej 
wyraźnie w drugiej połowie XVII 
wieku tendencji do powstawania ga
zet codziennych, w Gdańsku ukazy
wała się w tym czasie gazeta jedynie 
2 razy w tygodniu. Nie ulega przy 
tym wątpliwości, że było to wyni
kiem pogarszającej się sytuacji eko
nomicznej miasta. Właśnie poprzez 
ujawnienie szeregu specyficznych cech 
w rozwoju gazet gdańskich zdołał 
Kranhold stworzyć indywidualny 
obraz prasy gdańskiej w XVII wie
ku. Nie znaczy to jednak, by wszyst
kie kwestie zostały wyjaśnione, gdyż 
pytania dotyczące wysokości nakładu 
poszczególnych gazet i zasięgu ich od
działywania pozostają nadal bez od
powiedzi. 

Jerzy Kasprzyk 
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CZASOPISMA 
POLITYCZNE 

Wilmont H a a c k e : DIE POLI
TISCHE ZEITSCHRIFT. Band I : 
1665—1965. К. F. Koehler Verlag, 
Stuttgart 1968. S. 209 + 292. 

Wydawnictwo zaplanowane na dwa 
tomy, ma zawrzeć w sobie część teo
retyczną (t. I) i historyczną (t. II). 
Jest to w zasadzie podział sztuczny, 
bo zarówno z uwagi na okres ujaw
niony w tytule, jak i na sposób ujęcia 
zagadnienia „prasy politycznej" ze 
stałym odwoływaniem się do prze
szłości — mamy w tym dziele stale 
do czynienia z fenomenem historycz
nym. 

Czytając poszczególne rozdziały 
treści teoretycznej tomu I, który dzieli 
się na dwa zasadnicze problemy: Zja
wisko czasopisma politycznego i Po
jęcie czasopisma politycznego, obra
camy się ciągle w kręgu stwierdzeń 
historycznych. Dalsza część zatytuło
wana „Teksty wybrane" (artykuły 
z poszczególnych organów prasowych 
Niemiec od XVIII do XX w.) w isto
cie jest panoramą różnowiecznych i 
różnokierunkowych poglądów na ewo
lucję pojęcia prasy politycznej. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że wy
wody, co należy rozumieć przez prasę 
polityczną — trącą przesadnym pe
dantyzmem w próbach definicyjnych, 
rozszczepiają ogólne pojęcie prasy na 
czworo a nawet pięcioro, skoro autor 
mówi osobno o definicji fenomenolo
gicznej („phänotypische Definition"), 
genotycznej („genotypische D."), no
minalnej, werbalnej i realnej. Oma
wia przy tym dobrze i ogólnie znane 
warunki badawcze, jak dostępność 
biblioteczną prasy dawnej i nowszej, 
nieodzowność inwentarzy archiwal
nych i literatury przedmiotu, znajo
mość środków komunikacyjnych jako 
czynnika rozwojowego masowego 
przekazu w poszczególnych okresach 
rozwoju. Są to truizmy tak oczywiste, 
że dziwią one w ujęciu tak wytraw
nego badacza prasy, jak Wilmont 
Haacke. W świat bardziej specjal
nych, niejednokrotnie bardzo trafnych 
rozważań, wprowadza nas ustęp mó
wiący o cechach prasy politycznej, 
a więc: o zagadnieniu aktualności 
i charakterze politycznym faktów ko
munikowanych przez tę prasę, o ten
dencji dziennikarzy i publicystów nie 
tylko do referowania, ale i wydawa

nia oceniającego osądu o tych wyda
rzeniach, o artykułach wstępnych, ich 
odmienności w stosunku do komen
tarzy politycznych omawiających 
dłuższe okresy życia państwowego, 
o wyraźnym wpływie czynników rzą
dzących państwem na treść dzienni
ków politycznych i na odwrót — o 
postawie opozycyjnej w stosunku do 
tego wpływu, co z kolei sprowadzało 
akty represji wobec dziennikarzy i re
daktorów pism politycznych znacznie 
dotkliwsze, niż wobec ich kolegów z 
innych organów. Bardzo trafne spo
strzeżenie dotyczy różnicy w wysoko
ści nakładów dzienników politycznych, 
z zasady niższych od gazet ogólnoin-
formujących; łączy to autor z faktem, 
że pisma polityczne są w istocie swej 
przeznaczone dla czytelników uświa
domionych politycznie, a mimo tego 
publicyści polityczni jako opinion lea
ders muszą z wytrwałym uporem 
wprowadzać nowe idee, których są 
pierwszymi propagatorami. Słusz
ność tej charakterystyki prasy poli
tycznej ilustruje autor co zdanie na
zwiskami, tytułami organów, ba, na
wet wyjątkami z artykułów XIX w. 
(Karola Marksa z 1843 na łamach 
Neue Rheinische Zeitung, Gustawa 
Freytaga z 1854) ; widzimy więc, że 
autor, mając na myśli współczesne 
ujęcie „dziennika politycznego", od
wołuje się raz po raz do przeszłości; 
jakże inaczej, niż u nas! 

Nie dziwi to, skoro weźmiemy pod 
uwagę cel i charakter całego wydaw
nictwa: ma ono być chrestomatią 
dziejów niemieckiej prasy politycz
nej od XVII w. do czasów obecnych. 
Dociągnięcie tego przeglądu do 1965 r. 
świadczy więc nie o oderwanym od 
współczesności spojrzeniu na zagad
nienie sfery politycznej w środkach 
masowego przekazu — przeciwnie, 
dobór tekstów ilustrujących dobę hi
tlerowską wskazuje wyraźnie na pe
joratywny jej osąd. Odnośne teksty 
zostały wybrane z socjalistycznego 
organu wiedeńskiego Die Fackel, re
dagowanego do 1936 r. przez Karla 
Krausa. 

Część tekstowa przewyższa rozmia
rami część ..teoretyczną" o 50%, je
śli dodamy do tego obszerną, blisko 
30-stronicową bibliografię. Wbrew 
podtytułowi książki, w którym figu
ruje rok 1665 jako początek prasy nie
mieckiej — wyjątki z periodyków Si-
nolda von Schütza odnoszą się do cza
sopism XVIII w. : Die Europäische Fa
ma (od 1702), Die Neue Europäische 
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Fama (od 1735) i Die Neueste Euro
päische Fama (od 1760 г.). Po tych tek
stach sięgnął edytor do artykułów 
m. in. Dawida Fassmanna, Fryderyka 
K. Mosera, Christofa M. Wielanda, 
Augusta L. Schlözera, dwóch Schira-
chów — Gottloba i Wilhelma, głośne
go sekretarza Metternicha — Fryde
ryka Gentza, Jana J. Görresa; wszy
stkie te artykuły wyselekcjonowane 
z czasopism XVIII w. omawiają sto
sunki i wypadki polityczne od Ludwi
ka XIV poprzez sprawy zewnętrzno-
niemieckie w dobie światłego abso
lutyzmu, rewolucji francuskiej i „po
żegnania Świętego Cesarstwa Rzym
skiego". Wiek „pary i elektryczności" 
ilustrują w wyborze Haackego już 
bardziej znane nam nazwiska redak
torów politycznych, m. in. Ludwika 
Bornego, Leopolda Rankego, Arnolda 
Rugego, Karola Marksa, Fryderyka 
Lista, a wydawane przez nich pisma 
są to zasadniczo periodyki o często
tliwości od tygodnia do kwartału i 
półrocza. Tematyka wybranych arty
kułów dotyczy wydarzeń od wojen 
napoleońskich i kongresu wiedeńskie
go, poprzez rodzący się ruch socjali
styczny, rewolucję 1848/49, stosunki 
austriacko-niemieckie, panslawizm ro
syjski, po zjednoczenie Niemiec. W 
tej partii chrestomatii dziwnie ubogo 
prezentuje się tematyka polityki mię
dzynarodowej i potężniejącej coraz 
bardziej socjaldemokracji niemieckiej. 
Wydaje się, że uszczuplenie ilościowe 
artykułów XVHI-wiecznych umożli
wiłoby wydatnie pogłębienie proble
matyki XIX stulecia w prasie niemiec
kiej. Wreszcie obecne stulecie zilu
strował edytor artykułami z czasopism 
siedmiu redaktorów i wydawców, m. 
in.: Karola Kautsky'ego, Maksymilia
na Hardena, Fryderyka Naumanna i 
wspomnianego K. Krausa. Tu już 
ruch robotniczy, geneza I wojny świa
towej, hitleryzm wybijają się na czo
ło, ale wrażenie niepełności obrazu 
myśli politycznej trwa nadal. Oczy
wiście edytorowi chodziło o dobór jak 
najbardziej przeciwstawnych i repre
zentatywnych stanowisk ; niewątpli
wie ambicją wydawcy była również 
różnorodność typologiczna wypowie
dzi publicystycznej. 

Wstępy, charakteryzujące history
cznie i ideologicznie poszczególne or
gany — nie są jednolite co do swej 
wartości informacyjnej. Niektóre z 
nich określają częstotliwość, typ, roz
miary pisma, wymieniają redaktorów, 
wymieniają dokładnie okres ukazy

wania się, inne są pozbawione nie
których z tych elementów. 

Załączona do omawianego tomu 
Bibliografia jest bezsprzecznie bardzc 
pożytecznym dodatkiem, a szczególnie 
ta jej część (II), która informuje o 
źródłach i literaturze do historii po
szczególnych organów niemieckiej 
prasy politycznej. Natomiast w cz. I 
Bibliografii (ogólnej) sporo tytułów 
wybiega poza zagadnienia prasy poli
tycznej, a dotyczy życia obyczajowe
go, artystycznego, naukowego. Cha
rakterystyczne jest w tak obszernym 
wykazie zredukowanie dorobku E. 
Dovifata do jednej tylko pozycji ar
tykułowej, zwłaszcza zaś pominięcie 
szeregu nazwisk z prasoznawstwa 
NRD. 

Sam typ wydawnictwa natomiast 
budzić musi uznanie dla ruchu wy
dawniczego w prasoznawstwie za-
chodnioniemieckim. 

Marian Tyrowicz 

POCZĄTKI GAZET 
ROSYJSKICH 

Aleksandr Iwanowicz S t a ń k o : 
RUSSKIJE GAZIETY PIERWOJ 
POŁOWINY XIX WIEKA. Izda-
tielstwo Rostowskogo Uniwiersi-
tieta 1969. S. 200, nlb. 4. 

Monografia ta podejmuje najmniej 
zbadany temat w historii rosyjskiego 
czasopiśmiennictwa pierwszej połowy 
XIX w. W dotychczasowych bada
niach koncentrowano się głównie na 
czasopismach, gazetami zajmowano 
się tylko fragmentarycznie. Jedyna 
praca z historii gazety w Rosji, N. S. 
Wertyńskiego: Gazieta w Rossii i 
SSSR. XVII—XX w., wyd. w 1931 — 
adresowana jest do aktywu korespon
dentów robotniczych i masowego czy
telnika. 

Książka A. I. Stańko jest próbą 
przedstawienia historii gazet rosyj
skich w latach 1800—1847, przy czym 
szczególnie dużo miejsca poświęca się 
w niej gazetom literackim. 

Pierwsza część pracy, to historycz
ny zarys rozwoju gazet rosyjskich na 
tle trzech etapów w życiu politycz
nym Rosji: 1) 1800—1825 — okres 
kształtowania się szlacheckiego rewo
lucjonizmu; 2) druga połowa lat 
20-ych i 30-ych — nasilenie reak-
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cji po powstaniu dekabrystów; 3) la
la 40-e — okres demokratyzacji my
śli społecznej w związku z aktywiza
cją ruchu rewolucyjnego. Życie poli
tyczne, przemiany ekonomiczne i kul
turalne w Rosji lat 1800—1847 uwa
runkowały ilościowe i jakościowe 
zmiany rosyjskich gazet, rozwój no
wych typów wydawnictw, ulepszanie 
ich formy, pojawienie się nowych ga
tunków. Aktywizacja przedsięwzięć 
rządowych zmierzających do rozsze
rzenia sieci gazet oficjalnych oraz 
wzrastające zainteresowanie postępo
wych sił epoki gazetą jako najbar
dziej masowym organem, a także 
(w związku z rozwojem ekonomicz
nym) zwiększanie się liczby wydaw
nictw specjalnych — to okoliczności, 
które wpłynęły na szybki rozwój ga
zet. Na przełomie XVIII i XIX w. 
ukazywały się w Rosji dwie gazety: 
Sanktpietierburgskije Wiedomosti i 
Moskowskije Wiedomosti — w 1847 r. 
w Petersburgu wychodziło 17 gazet, 
w Moskwie 4, na prowincji 47. Spo
śród ukazujących się w Rosji w la
tach 1800—1847 gazet wyodrębnia 
Stańko następujące typy: 1) literac
kie (np. Baboczka, Litieraturnaja Ga
zieta, Mołwa) ; 2) społeczno-politycz
ne (np. Sanktpietierburgskije Wiedo
mosti, Moskowskije Wiedomosti, Sie-
wiernaja Pczela) ; 3) specjalne, po
święcone przemysłowi, handlowi, me
dycynie, rolnictwu itd. (np. Kommier-
czeskaja Gazieta, Drug Zdrawija, 
Ekonom); 4) pierwsze gazety z róż
nych dziedzin sztuki (np. Chudoże-
stwiennaja Gazieta, Tieatralnaja Lie-
topis'); 5) informacyjne (np. S. Pie-
tierburgskij Priejskurant, Wiedomost' 
o Sostojanii g. Moskwy, Kijewskije 
Objawliennija). 

Autor omawia tytuły reprezentują
ce poszczególne typy gazet: charakte
ryzuje ich program, często — opubli
kowane w nich artykuły, prezentuje 
ludzi związanych z gazetami, określa 
stosunek tych pism do ważniejszych 
przejawów społecznego i kulturalne
go życia kraju. 

Dużo miejsca poświęca autor spra
wom cenzury, która w stosunku do 
gazet była szczególnie surowa. Żadna 
z prywatnych gazet nie miała prawa 
prowadzenia działu politycznego, nie 
istniała też żadna prywatna gazeta 
polityczna. 

Przedmiotem szczególnego zainte
resowania A. I. Stańko są gazety li
terackie. Ich wpływ na życie literac
kie, podejmowanie aktualnych pro

blemów społecznych, protest przeciw 
wszystkim formom przemocy w pań
szczyźnianej Rosji — to przede wszy
stkim zasługa wielkich współpracow
ników tych gazet: Puszkina, Bieliń
skiego, Niekrasowa, Hercena i wielu 
wybitnych pisarzy, krytyków i publi
cystów. 

W drugiej części monografii oma
wia autor formę, działy i gatunki ga
zet literackich. Otwierają tę część roz
ważania autora na temat występują
cego w pierwszej połowie XIX w. po
mieszania terminów odnoszących się 
do typu wydawnictwa charakteryzu
jącego się różnorodnością treści, pe-
riodycznością (nie rzadziej jak raz w 
tygodniu), przewagą gatunków infor
macyjnych, tradycyjną formą (format: 
czwarta część arkusza, strona roz
dzielona na dwie szpalty). W odnie
sieniu do tego typu wydawnictwa 
przyjęły się synonimicznie stosowane 
terminy: gazieta, żurnał, listki, a dla 
wydawnictw oficjalnych także wie
domosti. Powołując się na badania 
V. G. Bereziny stwierdza autor, że 
termin żurnał w początkach XIX w. 
stał się pojęciem odnoszącym się do 
wszystkich rodzajów periodycznych 
wydawnictw i stosowany był zarów
no w odniesieniu do roczników, jak 
i do gazet. Termin gazieta utrwalił 
się wraz z ukazaniem się w r. 1809 
Siewiernoj Poczty, iii Nowoj Sankt-
pietierburgskoj Gaziety. Wymienne 
używanie terminów żurnał i gazieta 
wynikało również z charakteru sa
mych wydawnictw, tzn. z występo
wania w wielu z nich w równym 
stopniu cech gazet, jak i czasopism. 
W r. 1839 pisał o tego typu wydaw
nictwach Bieliński, że „będąc gazetą, 
w formie pozostają czasopismem". Ty
pologiczne osobliwości tego rodzaju 
wydawnictw stały się przyczyną wpro
wadzenia przez niektórych badaczy 
radzieckich terminu żurnał-gazieta. 

Analizując zawartość podstawo
wych działów gazet literackich, w 
których publikowano oryginalne 
utwory literackie, artykuły krytycz
ne, polemiki, bibliograficzne notatki, 
recenzje książek i spektakli, informa
cje o wydarzeniach kulturalnych — 
podkreśla autor indywidualną polity
kę poszczególnych redakcji, ekspono
wanie swoich działów specjalnych i 
gatunków. Kolejno omawia pojawie
nie się i rozwój takich gatunków jak: 
notatka bibliograficzna — najczę
ściej spełniająca również rolę recen
zji, felieton i reportaż, w różnych od-
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mianach występujące na łamach ów
czesnych gazet literackich. 

Książka zaopatrzona jest w indeks 
gazet wychodzących w Rosji w pierw
szej połowie XIX w. w języku rosyj
skim. Indeks w układzie alfabetycz
nym zawiera około stu tytułów ze 
szczegółowym opisem bibliograficz
nym. 

Danuta Wągiel 

I RADZIECKA 
I SOCJOLOGIA PRASY 

PROBLIEMY SOCIOŁOGII PIE-
CZATI. Tom I. Istorija, mietodo-
łogija, mietodika. Izd. „Nauka", 
Nowosibirsk 1970. S. 280. 

Podziwiać wypada aktywność ra
dzieckich socjologów: grupa robocza 
„Socjologia prasy" zorganizowała się 
latem 1966 roku i w ciągu zaledwie 
trzech lat przeprowadziła badania nad 
zasięgiem czytelnictwa i opiniami 
czytelników następujących gazet: 
Izwiestija (badania w roku 1966 
i 1968), Trud (1967), Litieraturnaja 
Gazieta (1968), Prawda (1968). Jeśli 
nadto dodamy, że np. badania nad 
czytelnikami Izwiestij kosztowały ok. 
57 tys. rubli, a Litieraturnoj Gaziety 
ponad 30 tys. rubli, to również i pod 
tym względem operatywność nowo 
powstałej grupy jest godna podziwu. 

W jej skład wchodzą pracownicy 
Uniwersytetu Nowosybirskiego i in
stytutów naukowych Syberyjskiego 
Oddziału Akademii Nauk ZSRR, a 
także socjologowie z innych miast i 
republik. Wymienić tutaj należy ta
kich badaczy, jak W. E. Szlapientoch 
(kierownik grupy), B. A. Gruszyn, 
W. A. Jadów, A. Zdrowomysłow, J. 
Vooglajd, W. Piramidin. Szczególnie 
godzien podkreślenia jest fakt nawią
zania w trakcie badań ścisłej współ
pracy między zespołem socjologów 
a dziennikarzami badanych gazet. 

Omawiany tutaj tom jest pierw
szym z zaplanowanej serii publikacji 
poświęconych socjologicznym bada
niom prasy i czytelnictwa w Związ
ku Radzieckim. Wykorzystano w nim 
doświadczenia zdobyte w trakcie ba
dań empirycznych, nie jest to jed
nak zwykłe sprawozdanie czy omó
wienie wyników badań. Będąc swoi
stą „kartą wizytową" nowo założonej 

grupy, zawiera materiały przedsta
wiające teoretyczny i metodologiczny 
dorobek radzieckich socjologów pra
sy. Na plan pierwszy wysunięto więc 
te zagadnienia, które mają walor 
ogólniejszy z pogranicza refleksji teo
retycznej i metodologicznej oraz ba
dań empirycznych. Dopiero następne 
tomy przyniosą sprawozdanie z wy
konywanych przez członków grupy ba
dań nad czytelnictwem prasy w ZSRR. 

Tom otwiera artykuł W. P. T a l o 
n o w a : „Lenin a badanie czytelnic
twa", w którym autor przedstawia 
zarówno własne analizy Lenina, jak 
i inspirowane przez niego badania 
nad czytelnikami i efektywnością od
działywania prasy. Z inicjatywy Le
nina podjęto w okresie porewolucyj-
nym wiele różnorodnych akcji ba
dawczych nad zainteresowaniami czy
telniczymi różnych klas i warstw ra
dzieckiego społeczeństwa. Do najcie
kawszych należą badania N. K. Krup
skiej (kierującej specjalnym instytu
tem naukowym badania czytelnic
twa), systematyczna analiza listów 
czytelników napływających do gaze
ty Biednota, a także badania zainte
resowań czytelniczych żołnierzy Ar
mii Czerwonej (1920—1921) oraz chło
pów z guberni woroneżskiej (1923). 

W następnym artykule W. E. К о-
g a n ukazuje dorobek rosyjskich ba
daczy w zakresie czytelnictwa ksią
żek. Przedstawia prace H. D. Ali-
czewskiej (rozpoczęte w 1865 г.), na
stępnie omawia badania S. Ansikogo, 
W. I. Orłowa, D. I. Szachowskogo, 
A. S. Prugawina, a na zakończenie 
prace najznakomitszego rosyjskiego 
badacza H. A. Rubakina (w latach 
1889—1908). 

Trzeci z kolei artykuł B. W. J e w-
ł a d o w a omawia cele i metody ba
dań socjologicznych nad prasą za gra
nicą. Autor przedstawia najpierw ba
dania w krajach kapitalistycznych 
(przede wszystkim w Stanach Zjedno
czonych), następnie w krajach socja
listycznych (Polska, NRD, CSRS). Nie
stety, artykuł ten należy do najsłab
szych spośród wszystkich zamieszczo
nych w recenzowanym tomie. Autor 
zebrał sporo informacji o badaniach 
prowadzonych na Zachodzie, ale bar
dzo słabo orientuje się w dorobku 
naukowym krajów socjalistycznych. 
Wystarszy podać, że np. z badań pol
skich wymienia jedynie ankietę Try
buny Ludu (maj 1967), pomija wszy
stkie inne, nie wspomina nawet o pra
cach Ośrodka Badań Prasoznawczych. 
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Podałem ten przykład, aby wska
zać, że w zakresie wymiany infor
macji między prasoznawcami krajów 
socjalistycznych jest jeszcze ciągle 
wiele do zrobienia, skoro lepiej znamy 
stan badań w krajach kapitalistycz
nych niż u naszych sąsiadów (aczkol
wiek informacje o pracach OBP pu
blikowano w radzieckich pismach fa
chowych, a nawet w Prawdzie). 

Do najciekawszych w całym tomie 
zaliczyłbym artykuł W. E. S z 1 a-
p i e n t o c h a zatytułowany „Niektó
re metodologiczne i metodyczne pro
blemy socjologii prasy". Autor, ope
rując licznymi przykładami z wyko
nanych badań empirycznych, ilustru
je metodykę prowadzenia badań z za
kresu socjologii prasy i opinii publi
cznej, przedstawia sposoby analizy 
zebranych materiałów, wskazuje na 
najważniejsze popełniane błędy itp. 
W sumie jego studium ma charakter 
bardziej metodyczny niż metodolo
giczny, co jednak wydaje się raczej 
zaletą niż wadą artykułu. Jak do
tychczas w polskiej literaturze socjo
logicznej i prasoznawczej nie spotka
łem pracy, która w podobnie zwię
zły i jasny sposób przedstawiałaby 
niemal wszystkie ważniejsze proble
my metodyki badań z zakresu socjo
logii prasy. Sądzę tedy, że warto ten 
tekst udostępnić polskiemu czytelni
kowi (choćby w serii „Materiały 
OBP"). 

Z teoretycznego punktu widzenia 
interesujący jest artykuł G. I. С h m a-
r y : „Prasa w systemie masowej ko
munikacji". Autor przedstawia wła
sne propozycje systematyzacji zagad
nień dotyczących roli prasy we współ
czesnym systemie środków masowej 
komunikacji. Zaczyna od stwierdzeń 
ogólnych, ilustrowanych danymi sta
tystycznymi, aby z kolei przejść do 
funkcji pełnionych przez system ma
sowej komunikacji. Wyróżnia nastę
pujące funkcje: 1) informacyjną; 2) 
oświatową; 3) wychowawczą; 4) re-
gulatywną (organizatorską); 5) hedo
nistyczną. Następnie omawia — na 
podstawie badań przeprowadzonych 
w Leningradzie — znaczenie różnych 
kanałów informacji (prasa, książki, 
radio, telewizja itp.) dla odbiorców 
o różnych cechach społeczno-demo
graficznych (płeć, wiek, wykształce
nie, zawód, przynależność partyjna). 
Oprócz tego autor przedstawia wła
sne badania nad zainteresowaniami 
czytelniczymi młodzieży z różnych 
krajów (ZSRR, NRD, CSRS, PRL, 

USA, Francji). Były one prowadzone 
wśród młodzieży odpoczywającej w 
ZSRR na obozach „Sputnika". Nie 
mogę badań tutaj obszernie refero
wać, podam tylko, że stosunkowo naj
mniejszy zakres zainteresowań obja
wiła młodzież polska, następnie cze
chosłowacka, niemiecka; najwięk
szy — młodzież radziecka, amerykań
ska i francuska. Korzystniejszy dla 
Polaków wynik uzyskujemy rozpa
trując zainteresowanie książką: tutaj 
zainteresowania młodzieży polskiej 
okazują się znacznie wszechstronniej-
sze i wyprzedza ona w tym względzie 
młodzież niemiecką i czechosłowacką. 
Bez wątpienia, na wynikach zaważył 
specyficzny dobór próby. Jak można 
przypuszczać, na obozy „Sputnika" 
przyjeżdżała z krajów kapitalistycz
nych młodzież najbardziej radykalna, 
żywo zainteresowana polityką i za
gadnieniami współczesnego świata. 
Niemniej wyniki te zmuszają do za
stanowienia. 

Trzy ostatnie artykuły dotyczą nie
których problemów opracowywania 
materiałów z badań. Są to kwestie 
interesujące wyłącznie osoby zajmu
jące się prowadzeniem badań empi
rycznych, którym poleciłbym ostatni 
z zamieszczonych w tym tomie arty
kułów, mianowicie W. A. K o l m o -
g o r o w a : „Opracowanie socjologicz
nej informacji na elektronicznych ma
szynach liczących". Omówiono nastę
pujące problemy powstające przy 
maszynowym obliczaniu rezultatów 
badań ankietowych: 1) kodowanie an
kiety; 2) logiczną kontrolę niesprze-
czności ankiet; 3) grupowanie według 
określonych cech; 4) obliczenie staty
stycznych charakterystyk tablic. Na 
zakończenie autor zamieścił najważ
niejsze schematy programów sortowa
nia, opracowania jednej ankiety itp., 
użyteczne w praktyce badań socjolo
gicznych. 

Kończąc, wypada ogólnie ocenić 
omawiany tom. Jego znaczenie jest 
oczywiście inne z perspektywy ra
dzieckiej socjologii prasy, która 
choć — jak widzimy — rozwija się 
niezmiernie szybko, nie ma jeszcze 
w swym dorobku zbyt wielu publi
kacji. Dla polskich prasoznawców jest 
to publikacja ważna, gdyż informuje 
o kierunku teoretycznych dociekań 
nowosybirskich socjologów prasy, a 
także przynosi szereg interesujących 
stwierdzeń metodologicznych z zakre
su empirycznych badań nad prasą. 

Tomasz Goban-Klas 
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O PRZEDMIOCIE 
PRASOZNAWSTWA 

Henk P г а к к e, Franz W. D r ö -
g e, Winfried В. L e r g , Michael 
S с h m о 1 к е : KOMMUNIKATION 
DER GESELLSCHAFT. Einfüh
rung in die funktionale Publizi
stik. Verlag Regensberg, Münster 
1968. S. 172. 

Możemy uznać tę książkę za progra
mowy manifest jednego z najbardziej 
ruchliwych i ambitnych środowisk 
prasoznawczych w NRF, a mianowi
cie Instytutu Publicystyki w Mün
ster*). Ponieważ zaś to środowisko 
charakteryzuje się swoistym świato
poglądem naukowym oraz swoistymi 
założeniami i celami badawczymi, 
możemy wręcz powiedzieć, że mamy 
przed sobą manifest szkoły münster-
skiej. W opozycji do innych zachod-
nioniemieckich ośrodków badań nad 
komunikowaniem masowym stawia ją 
odpowiedź na pytanie o cel badań. 
Jeżeli bowiem większość prasoznaw-
ców na świecie podkreśla bezpośrednią 
praktyczną użyteczność prowadzonych 
badań dla usprawnienia procesu ko
munikowania za pomocą prasy, ra
dia i telewizji, to Prakke w imieniu 
swojej szkoły oświadcza, że traktuje 
on prasoznawstwo (Publizistik- und 
Kommunikationswissenschaft) jako 
samoistną dyscyplinę naukową, której 
celem nie jest formułowanie norm 
dziennikarskiej praktyki (co bynaj
mniej nie oznacza, by ta ostatnia nie 
miała odnosić korzyści z rozwoju wie
dzy o komunikatywnym zachowaniu 
się człowieka). 

Każda szkoła naukowa powinna 
mieć swojego „proroka", do którego 
poglądów się nawiązuje, oraz przy
wódcę, który te poglądy rozwija w 
określonym kierunku. Dla szkoły 
münsterskiej wyrocznią jest zmarły 
przed kilku laty Walter Hagemann 
(1900—1964), a przywódcą — Henk 
Prakke, dyrektor Instytutu. I jeżeli-
byśmy główne dzieło Hagemanna: 
Grundzüge der Publizistik (I wyd. — 
1947; II wyd., opracowane przez 
Prakkego, Lerga i Schmolkego — 
1966) uznali za Stary Testament, to 
omawiana książka byłaby Nowym Te
stamentem ośrodka münsterskiego i 

*) Por. recenzję P. D u b i e l a z książki 
F. W. Drögego: Publizistik und Vorurteil. 
Zaszyty Prasoznawcze 1970 nr 3, s. 104—5. 

jego „publicystyki funkcjonalnej" 
(funktionale Publizistik). 

Komunikowanie — pisze Prakke — 
jest dla ludzi równie ważne, jak każ
da inna funkcja życiowa, bo właśnie 
dzięki niemu człowiek staje się istotą 
społeczną. Ani społeczeństwo, ani 
żadna instytucja nie może bez niego 
istnieć. Badania nad zjawiskiem ko
munikowania prowadzi się od lat w 
ramach wielu dyscyplin, ale rzeczy
wiście konsekwentne i wyczerpujące 
studia umożliwiło ukonstytuowanie 
się nowoczesnego prasoznawstwa w 
szerokim sensie tego słowa (tzn. Pu
blizistik- und Kommunikationswis
senschaft). 

Podkreślam, że chodzi tu o n o 
w o c z e s n e prasoznawstwo, bo sa
mą „Publizistik" (= „nauka o publicz
nym wyrażaniu aktualnych treści 
świadomości") wywodzi Prakke za 
Hagemannem z Arystotelesowskiej 
retoryki, której „przedmiot jest uni
wersalny, tylko metody zróżnicowa
ne". Nawiasem mówiąc to powoływa
nie się na wielowiekową tradycję jest 
charakterystyczne dla zachodnionie-
mieckiego prasoznawstwa ; podobne
mu przekonaniu daje wyraz cytowa
ny przez Prakkego E. Dovifat (przed
stawiciel „prasoznawstwa normatyw
nego"): Prasoznawstwo („Publizistik") 
„nie jest nauką młodą, a tym bar
dziej nową, przeciwnie jest nauką 
bardzo starą, tak starą jak nauka o 
państwie lub poetyka". Przypomnijmy 
tu, że w Polsce zbyt często podkreśla 
się młodość prasoznawstwa, szukając 
w niej niekiedy usprawiedliwienia je
go niedomagań. Nie znaczy to jednak, 
że przyznaję rację Hagemannowi, Do-
vifätowi i Prakkemu co do starożyt
ności prasoznawstwa : fakt, że n i e 
k t ó r y m i p r o b l e m a m i dzisiej
szej „Publizistikwissenschaft" intere
sował się Arystoteles, w żadnym wy
padku nie upoważnia nas do uznania 
go za przedstawiciela czy choćby pre
kursora tej dyscypliny. 

Zdaję sobie sprawę z nadużycia 
terminologicznego, jakie popełniam, 
stosując wymiennie nazwy prasoznaw
stwo, Publizistik (Wissenschaft) i wie
dza o masowym komunikowaniu. 
Znaku równości postawić między ni
mi przecież nie wolno nawet wtedy, 
kiedy nazwy prasoznawstwo będzie 
się używało w najszerszym znacze
niu („nauka o procesie komunikowa
nia za pomocą prasy, radia i telewi
zji"). Właśnie Publizistik(wissen-
schaft) w ujęciu Prakkego szczegół-
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nie różni się od prasoznawstwa pod 
względem zakresu zainteresowań. Je
żeli bowiem prasoznawca powie, że 
interesuje się prasą, radiem i telewi
zją, a niejeden z przedstawicieli ame
rykańskiego mass communications 
doda, że w równym stopniu zajmu
ją go wszystkie środki masowe (a więc 
też film, teatr, płyty, plakaty) — to 
uczeń Prakkego określi krąg swych 
zainteresowań jeszcze szerzej, podkre
ślając, że Publizistik nie ogranicza się 
do komunikowania m a s o w e g o . 

System przedstawiony w omawia
nej książce powstał w wyniku stopie
nia w n i e z b y t k o n s e k w e n 
t n ą całość tradycyjnych, wywodzą
cych się jeszcze z ducha Humboldta, 
pojęć niemieckiego idealizmu (Zeit
geist, Weltbild, Weltwertung, Lebens
gefühl), amerykańskiego empiryzmu 
oraz elementów najnowszej mody na 
formalizowanie sądów naukowych. 
Zaraz w pierwszym rozdziale (O sen
sie publicystyki) wchodzi czytelnik 
w klimat starej niemieckiej szkoły 
filologicznej z odwołaniami do Ana-
kreonta i Cycerona, Herodota i Pla
tona, Bossueta i Voltaire'a, aby tą 
drogą dojść do definicji: „Opowiadać, 
dowodzić, przekonywać — w tej tria
dzie publicystycznych celów można 
zawrzeć sens publicystyki, jeśli po
dejmuje się ona obowiązku dowodze
nia prawdy historycznej, przekony
wania do prawdy światopoglądowej 
i opowiadania prawdy pisarskiej." 

W następnym rozdziale prowadzi 
Prakke czytelnika w przeszłość i do 
innych współczesnych cywilizacji, bo 
jak słusznie pisze, „przez porówna
nie z innością czasową lub prze
strzenną rzecz własną można zrozu
mieć lepiej". Dzięki takiemu porów
nywaniu można też jaśniej uświado
mić sobie, że w wypowiedziach pu
blicystycznych odbija się tok czasu, 
że kształtują one obraz świata u od
biorców i towarzyszą przemianom 
kulturalnym. Działanie publicystycz
ne polega na odzwierciedlaniu oraz 
wywieraniu presji: „Ponieważ funk
cjonowanie publicystyki jest procesem 
współzależnym od uczestniczących w 
nim zmiennych, nieprzerwanie od
zwierciedla ona komunikatywny i tym 
samym społeczny system, a jednocze
śnie wywiera presje na te zmienne" 
(s. 95). 

Charakterystycznym, choć tylko ze
wnętrznym przykładem tego, że na 
konstrukcję teorii Prakkego składają 
się tradycja klasyczno-filologiczna 

oraz elementy amerykańskiej koncep
cji mass communications, jest forma 
i treść jego formuły procesu publicy
stycznego: quis, quid, quo modo, qui-
bus auxiliis, ad quem, quo effectu. 
Źródłem łacińskiej formy tych pytań 
jest znana niegdyś reguła retoryki: 
„Quis, quid, иЫ, quibus auxiliis, cur, 
quo modo, quando. Prakke usunął 
z tych pytań pytania ubi, cur i quan
do, jako „nie mające charakteru pro-
cesualnego", a wprowadził zapożyczo
ne od Lasswella pytania ad quem ( = 
= to whom) i quo efectu (= with 
what effect). W wyniku tego zabiegu 
otrzymał formułę niewątpliwie lepszą 
od Lasswellowskiej, bo uwzględnia
jącą tak ważny przecież element quo 
modo (ten brak formuły Lasswella 
wytykano m. in. w Polsce przed kil
ku laty). Jednocześnie wykazał, że 
i dziś do starego Cycerona opłaci się 
czasem sięgnąć. 

Trzeci, najobszerniejszy rozdział 
książki poświęcono omówieniu kolej
no siedmiu wyróżnionych elementów 
„procesu publicystycznego"' i opartej 
na nich klasyfikacji problematyki ba
dawczej Publizistik (Wissenschaft). Na 
uwagę zasługuje tu kilka sądów. I 
tak, czytając rozważania o problema
tyce nadawcy (quis?), dowiadujemy 
się, że Prakke należy do tych, którzy 
już nie wierzą w niezależność i nie
zawisłość wypowiedzi dziennikar
skich. Nie ujawnia wprawdzie ich kla
sowych korzeni, ale stwierdza, że pu
blicysta musi przynajmniej częścio
wo zrezygnować z własnej indywi
dualności na rzecz grupy wydającej 
gazetę i na rzecz czytelników, bo „tyl
ko o tyle może on swe własne przed
stawienia, cele i życzenia publicznie 
realizować, o ile nie kolidują one 
z odpowiednimi przedstawieniami i 
uprzedzeniami odbiorcy" (s. 109). 

Zgodnie z duchem Hagemannow-
skiej Publizistik (Wissenschaft) ważne 
miejsce w teorii szkoły münsterskiej 
zajmuje wypowiedź (quid?), a tym 
samym analiza zawartości (nazywa 
się ją Aussagenanalyse) jako metoda 
badawcza. Jej początki odnosi Prak
ke do 17. wieku, uznając za jej pre
kursora Christiana Weisego jako au
tora „Nucleus novellarum ab anno 
1660 usque 1676". Wszystko jednak, 
co pisze o analizie zawartości, nie 
wykracza poza stan rozwoju tej tech
niki z roku 1955, a więc ogranicza 
się do epoki sprzed „General Inqui
rer". 
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W podrozdziale poświęconym for
mie wypowiedzi (quo modo?) docho
dzi do zderzenia filologicznego punk
tu widzenia z amerykańską psycho
logią społeczną: jesteśmy świadkami 
konfliktu autorytetów Hagemanna i 
Hovlanda. Zwycięża Hovland. Prakke 
opowiada się przeciw przenoszeniu 
na grunt Publizistik (Wissenschaft) 
metod filologicznych, natomiast za 
funkcjonalną retoryką empiryczną. 
Podrozdział Quibus auxiliis?, oma
wiający środki (kanały) komunikowa
nia masowego, zawiera godne zain
teresowania uwagi o ich cechach istot
nych: ciągłości i periodyczności, ko
lektywności i anonimowości oraz ko-
mercjalności i techniczności. Dodaj
my, że przynajmniej niektóre z tych 
cech są raczej cechami istotnymi ka
nału funkcjonującego w systemie ka
pitalistycznym, niż kanału jako ta
kiego. 

Książkę „Kommunikation und Ge
sellschaft'' mógłbym z czystym su
mieniem określić jako nieudaną pró
bę skonstruowania spójnego systemu 
z elementów Humboldtańskiego idea
lizmu z amerykańskim empiryzmem. 
Analogiczne próby są dość powszech
ne i w innych dziedzinach zachod-
nioniemieckiej humanistyki ostatniego 
dwudziestolecia. Mimo to nie sposób 
zaprzeczyć, że omawiana książka za
wiera szereg wartościowych spostrze
żeń szczegółowych. Na niektóre z nich 
starałem się zwrócić uwagę. 

Walery Pisarek 

EMPIRIA I TEORIA 
SOCJOLOGII 
KOMUNIKOWANIA 

Denis Mc Q u a i l : TOWARDS 
A SOCIOLOGY OF MASS COM
MUNICATIONS. Collier-Macmil-
lan Ltd., London 1969. S. 122. 

Ciągły szybki wzrost społecznego zna
czenia środków masowego komuni
kowania powoduje też narastające z 
roku na rok zainteresowanie tą pro
blematyką wśród socjologów. Ze 
względu jednak na fakt, że środki 
masowego komunikowania dotyczą 
wielu dziedzin ludzkiej działalności — 
poszczególne refleksje teoretyczne czy 
też badania praktyczne dotyczące 

mass media rozproszone są po wielu 
działach socjologii (socjologia kultu
ry, polityki, wojska itd.). Rozpoczy
nając swą pracę, D. Mc Quail zakła
da, że nie chce tworzyć zupełnie ory
ginalnej (od początku do końca) teo
rii socjologicznej; intencją jego jest 
raczej wskazanie na rangę poszcze
gólnych problemów, wiążących się 
z tą dziedziną socjologii, jaką są kwe
stie masowego komunikowania (str. 
VI). Jak się jednak okazuje dalej, 
ambicje autora nie kończą się na tym. 
Jego zdaniem praca ta ma także 
wskazać, że w tej chwili istnieją już 
podstawy do tworzenia odrębnej dy
scypliny — socjologii masowego ko
munikowania („...the development of 
a distinctive sociology of mass com
munications" —• str. 17). 

Mamy więc do czynienia z pracą, 
która stawia sobie jak gdyby dwa ce
le podstawowe: 1) przedstawienie kry
tyczne poszczególnych osiągnięć so
cjologii (różnych jej działów) w przed
miocie masowego komunikowania, 2) 
na tej bazie wykazanie (jest to pro
pozycja — jak często zastrzega się 
autor) możliwości tworzenia osobnej 
dziedziny — socjologii masowego ko
munikowania. 

Część pierwsza, bardzo instruktażo
wa i stanowiąca świetny krytyczny 
przegląd wysiłków socjologicznych w 
omawianym kierunku, zbudowana 
jest z dużymi ambicjami systematy
zacji. Mc Quail rozpoczyna więc od 
omówienia roli mass media w nowo
czesnym społeczeństwie (rozdz. I), by 
potem wskazać na teoretyczne wysił
ki czynione od wielu już lat w kie
runku rozbudowy problematyki spo
łeczeństwa masowego (mass society), 
kultury masowej (mass culture) i ma
sowych środków przekazu (mass me
dia). Rozdział o tym (drugi) jest 
świetnym przeglądem poszczególnych 
prób teoretycznych, nie pozbawionym 
ciekawych impresji samego autora. 
Wskazuje się tam np. na rolę, jaką 
badania nad masowym komunikowa
niem odgrywały w socjologii polity
cznej, zwłaszcza zaś socjologii zacho
wań wyborczych. Pisze przy tym 
Mc Quail, jak opanowanie samych 
środków masowego przekazu ograni
cza wolną demokratyczną walkę wy
borczą (jak kształtują się postawy i 
opinie ludzkie poprzez pozostające do 
dyspozycji szefów poszczególnych par
tii wyborczych środki masowego ko
munikowania). Starając się odciąć od 
starych koncepcji „zachowań zbioro-
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wych" jako działania jakichś „dusz 
zbiorowych" itd., przedstawia Mc 
Quail wiele ciekawych nowych prac 
nad zachowaniem zbiorowym (mass 
behavior), tak np. poglądy L. Bren-
sona (patrz: The Political Context of 
Sociology, s. 20). 

Rozdział III: The Empirical Tradi
tion in the Sociology of Mass Com
munications, jest przeglądem krytycz
nym poszczególnych empirycznych 
wysiłków badawczych na ten temat. 
Wreszcie rozdział IV (New Directions 
of Studies of Mass Communications) 
stara się wskazać ewentualne możli
wości rozwoju poszczególnych badań 
(tak empirycznych jak i teoretycz
nych) w tworzącym się społeczeństwie 
masowym. 

Teoretycznie najistotniejsze jest 
jednak to, co Mc Quail przedstawia 
w ostatnim krótkim rozdziale, zaty
tułowanym „Towards a Sociology of 
Mass Communications" (a więc tak 
samo jak cała książka — co świad
czyć może o roli, jaką autor przykła
da do tego rozdziału). Nie chcemy 
merytorycznie wypowiadać się tu co 
do sensowności takich prób. Popatrz
my tylko, j а к Mc Quail dokonuje tej 
próby. Wychodzi on z założenia wstęp
nego, że fakt istnienia tak wielu do
konań badawczych (empirycznych 
jak i teoretycznych) świadczy o tym, 
że przedmiot samych rozważań nie 
jest pusty. Dowodzi tego potrójna 
efektywność wyżej wspomnianych 
wysiłków w „...questions interrela
tionship, questions of dynamics, and 
questions of control" (s. 79). W su
mie składa się to na pewne elementy 
zorganizowania współczesnego społe
czeństwa. Te elementy próbuje na
stępnie Mc Quail przyrównywać do 
„systemu społecznego" (Parsons). Na
stępnym etapem analizy jest wskaza
nie funkcji masowego komunikowa
nia w tak ujętym społeczeństwie (s. 
87). Podsumowując te rozważania 
autor pisze, iż wykazane zostało, że 
istnieje — jeżeli jeszcze nie rozwi
nięta dziedzina — to przynajmniej 
podstawa do samodzielnego jej roz
wijania (chodzi oczywiście o ową so
cjologię masowego komunikowania — 
s. 92 i nast) . 

Wydaje się, że analiza ta posiada 
jeden poważny mankament. Zapomi
na bowiem Mc Quail, iż dla stworze
nia odrębnej dziedziny naukowej (na
wet w ramach jakiejś innej — szer
szej) nie wystarczy samo stwierdze
nie istnienia przedmiotu badawczego, 

czy faktycznie dokonywanych na tym 
przedmiocie badań. Elementem ko
niecznym jest też wskazanie, jak no
wo proponowana dziedzina mieści się 
w ogólnym podziale nauk, jak ma się 
do innych już istniejących dziedzin. 
I wydaje się, że gdyby podjąć takie 
próby to można by wykazać, że przy
najmniej część zawartej w propozy
cjach tego autora problematyki od 
dawna funkcjonuje na terenie istnie
jących już dziedzin socjologii. Oczy
wiście zawsze pozostaje jeszcze szan
sa dowodzenia, że do nowo propono
wanej dziedziny owa problematyka 
(z różnych względów) bardziej przy
należy niż do poprzedniej. Tego jed
nak w rozważaniach Mc Quaila nie 
ma. 

Tak więc pierwsza część pracy jest 
wprost doskonałym przeglądem kry
tycznym tego, co w dotychczasowych 
wysiłkach badawczych wielu uczo
nych dotyczyło^ problematyki masowe
go komunikowania, i część ta nie bu
dzi żadnych zarzutów. Natomiast 
część druga, ciekawa i teoretycznie 
płodna, ze względu na wykazane bra
ki nie wydaje się jednak możliwa do 
całkowitego jej zaakceptowania. 

Jacek Wódz 

ORGANIZACYJNY 
SYSTEM REDAKCJI 

Manfred R ü h 1 : ZEITUNGSRE
DAKTION ALS ORGANISIERTES 
SOZIALES SYSTEM. Bertelsmann 
Universitätsverlag, Nürnberg 1963. 
S. 205. 

Niewiele mamy dotąd w literaturze 
światowej naukowych opracowań do
tyczących organizacji pracy redakcji. 
Ta dziedzina prasoznawstwa docze
kała się tylko paru pragmatycznych 
dzieł amerykańskich i angielskich o 
technicznych czynnościach wewnątrz-
redakcyjnych, kilku podręczników ra
dzieckich traktujących organizację 
pracy redakcji jako czynnik efektyw
ności jej oddziaływania politycznego 
oraz wycinkowych opracowań fran
cuskich, jugosłowiańskich, czeskich i 
NRD-owskich, przeznaczonych raczej 
dla celów szkoleniowych. 

Na tym tle pojawienie się książki 
Riihla, asystenta uniwersytetu w No-
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rymberdze, uznać trzeba za ważne 
wydarzenie. Jest ona nie tylko próbą 
szczegółowego opisu jednej anonimo
wej redakcji południowoniemieckiej 
w NRF (nakład : 250 000, 18 wydań, 
80 dziennikarzy), ale też interesującą 
propozycją metod i kryteriów badaw
czych przyjętych dla tego szczegól
nego systemu społecznego, jakim jest 
redakcja prasowa. 

Wewnętrzna struktura redakcji — 
twierdzi autor — może być zrozumia
ła wyłącznie na tle stosunków, jakie 
zachodzą między nią a otoczeniem. 
Przy czym stosunki te są wzajemne: 
z otoczenia, w którym działa i w któ
rym funkcjonują różne rozproszone 
informacje, redakcja wybiera pewne 
z nich, wyselekcjonowane pod kątem 
jej potrzeb, przetwarza je w określo
ne formy (wiadomość, komentarz, 
sprawozdanie) i łączy technologicz
nie w zespół, przekazany z kolei oto
czeniu jako coś w rodzaju punktów 
orientacyjnych w zakresie polityki, 
gospodarki, problemów społecznych 
i kultury. Przyjmowanie, opracowy
wanie i rozpowszechnianie informa
cji charakteryzuje wprawdzie każdy 
system społeczny, ale tylko dla re
dakcji czynności te są celem dzia
łania (s. 40). W redakcji redukuje się 
szczegóły uboczne w informacjach, 
ocenia ich wymowę społeczną. Do te
go potrzebne są pewne powiązane w 
system czynności (komasacja, selek
cja, kondensacja). A więc cała praca 
redakcyjna opiera się na dwóch teo
retycznych założeniach: na teorii 
funkcjonalno-strukturalnej (czynności 
w powiązaniu z oddziaływaniem na 
otoczenie) oraz na teorii decyzji (s. 41). 
Istotnym fragmentem pracy Rühla 
jest definicja tego, co autor uważa 
za otoczenie. A więc zalicza on do 
niego przede wszystkim informato
rów: agencje, instytucje ogólnospo
łeczne i lokalne. Na drugim biegunie 
umieszcza czytelników, którzy zresztą 
w pewnych wypadkach stają się rów
nież informatorami i którzy swoje 
opinie przekazują w listach. Trzecim 
składnikiem otoczenia są inne, konku
rencyjne wobec gazety środki maso
wego przekazu, stymulujące pewne 
czynności w redakcji dla osiągnięcia 
większej dokładności relacji, szersze
go oświetlenia, lepszego zilustrowa
nia. Czynnikiem ograniczającym będą 
z kolei przedsięwzięcia wydawnicze, 
zwłaszcza dotyczące miejsca dla ogło
szeń i reklam; w ten sposób strona 
ekonomiczna procesu wydawniczego 

wpływa na stronę redakcyjną. Spory 
wpływ na redakcję mają także środ
ki technologiczne i ich stan gotowo
ści do sprostania wymaganiom re 
dakcji; środkiem pomocniczym bę
dzie „techniczna pamięć" redakcji 
czyli archiwum. Odrębnym czynni
kiem z zakresu otoczenia jest też per
sonel redakcyjny. System zorganizo
wanego działania społecznego, jakim 
jest redakcja, składa się bowiem nie 
z ludzi, ale z konkretnych czyn
ności. Członkowie personelu redak
cyjnego w całokształcie swej dzia
łalności włączeni są w różne systemy 
społeczne — stąd też należą do oto
czenia. Ostatnim wreszcie jego skład
nikiem jest prawo prasowe ograni
czające pole działalności dziennikar
skiej w określonych dziedzinach. 

Na tak różnoraki wpływ otoczenia 
redakcja reaguje wytworzeniem od
rębnego systemu absorpcyjno-kontrol-
nego, starając się w ten sposób za
chować względną autonomię działa
nia — właśnie poprzez selekcjonowa
nie i transponowanie informacji. Aby 
więc wchodzić w różne stosunki 
z otoczeniem, redakcja sama musi być 
zorganizowana wielofunkcjonalnie 
(s. 135—150). Wszystkie systemy spo
łeczne po osiągnięciu pewnej wielko
ści mają tendencję do dyferencjacji, 
tworząc różnorakie podsystemy. 
W redakcjach podsystemami takimi 
są dziafy. 

Autor opisuje następnie metody 
działalności poszczególnych działów 
redakcyjnych, która to partia książki 
wzbudzi na pewno największe zainte
resowanie praktyków (s. 42—92). Dział 
polityczny v/ badanej redakcji gru
puje 8 dziennikarzy pod ogólnym 
kierownictwem naczelnego redaktora. 
W redakcji uznawany jest powszech
nie prymat tego działu, który zresztą 
gromadzi najbardziej doświadczonych 
pracowników i który z reguły wy
kształca przyszłych kierowników re
dakcji. Dział miejski składa się z kie
rownika, zastępcy, 8 redaktorów i 2 
sekretarek pełniących dyżury od rana 
do wieczora i będących zarazem ma
szynistkami. Zasadą tu jest, że każdy 
ściśle odpowiada za wyznaczone so
bie dziedziny i wszyscy kolejno przej
mować muszą prace techniczne przy
padające na dział. Materiały agen
cyjne dotyczące miejscowości, którą 
dziennikarsko obsługuje dział, prze
kazywane są mu dla uzupełnienia, 
sprawdzenia i nasycenia relacji kolo
rytem lokalnym (rozmowy z bohate-
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rami wydarzeń, nakreślenie tła spo
łecznego). Kierownik prowadzi termi
narz wydarzeń stanowiący bazę dla 
planowania pracy działu. Czas pracy 
działu przypada na godziny od 10.30 
do 19.30, przy czym do jego zakresu 
należy także łamanie. Dział regional
ny, zatrudniający 7 dziennikarzy oraz 
sekretarkę, stanowi geograficzny od
powiednik działu miejskiego. Do jego 
czynności należy wybór najciekaw
szych wiadomości z terenu (również 
na wydanie miejskie) oraz opracowy
wanie specjalnych stron terenowych. 
Czas pracy działu przypada na go
dziny od 14 do 22, a do końca pro
cesu łamania pozostaje zawsze jeden 
redaktor dyżurny. W dziale gospodar
czym pracują 3 redaktorzy oraz se
kretarka. Przedmiotem pracy są in
formacje gospodarcze dostarczane 
przez agencje, a poza tym wszelkiego 
typu sprawozdania instytucji i towa
rzystw gospodarczych. Godziny pracy 
działu — od 13 do 20. Łamanie od
bywa się kolejno pod kierunkiem 
każdego z dziennikarzy. Dział przy
gotowuje też kolumny specjalne (np. 
hobbystyczne). Dział felietonu (4 re
daktorów oraz sekretarka) obejmuje 
krytykę teatralną, filmową i literacką 
oraz upowszechnienie wiedzy. Posia
da znaczną ilość fachowych współ
pracowników. Pracę cechuje tu daleko 
posunięta specjalizacja i samodziel
ność oraz dłuższy cykl produkcyjny, 
a w związku z tym większa ilość ma
teriałów pisanych „na zapas" i wcho
dzących do numeru w miarę poja
wiania się wolnego miejsca. Dział 
sportowy (3 dziennikarzy) pracuje od 
godziny 14 do 19, przy czym trzeci 
„sportowiec" przejmuje funkcje o go
dzinie 18 i kończy działalność o pół
nocy. Dział sądowy (2 redaktorów) ob
sługuje ważniejsze, budzące zaintere
sowanie czytelników procesy, a istot
nym źródłem informacji są tu rozmo
wy dziennikarzy z sędziami, proku
ratorami i oskarżonymi. Dział nie 
dysponuje własną kolumną, lecz roz
dziela informacje do innych dzia
łów (miejskiego, regionalnego, gospo
darczego). Dział kobiecy (? pracownik) 
przygotowuje 2 razy w tygodniu stro
ny kobiece, młodzieżowe i dziecięce. 
Większość materiałów pochodzi od 
wyspecjalizowanych agencji oraz or
ganizacji gospodarczych. Zakres zain
teresowań tematycznych — to wy
chowanie dzieci, gotowanie, kosmety
ki, moda, urządzanie mieszkań, ogrod
nictwo. Strony kobiece przygotowane 

są według z góry zarysowanej ma
kiety. Oddziały redakcyjne grupują od 
1 do 4 dziennikarzy o mniejszej spe
cjalizacji i zakresie zainteresowań 
wyznaczonych raczej geografią, niż 
tematyką. Praca w oddziale zaczyna 
się o godz. 9 a kończy o 16, kiedy to 
wszystkie skrypty idą do redakcji cen
tralnej i przedkładane są kierowniko
wi do sprawdzenia i doboru informa
cji. Technicznym przygotowywaniem 
wydań zajmuje się dział technicz
ny (8 redaktorów), którego pracow
nicy znajdują się w stałym telefo
nicznym kontakcie z oddziałami. Dział 
ten gromadzi przeważnie młodych re
daktorów uczących się sztuki dzien
nikarskiej. Kolejno łamią oni poszcze
gólne wydania (pierwsze — 20,30, 
drugie — 21,30, trzecie — 23,30, ostat
nie — 0,30). 

Kierownictwo redakcji składa się 
z naczelnego redaktora i jego zastęp
cy, który koordynuje pracę redakcyj
ną nad powstawaniem bieżącego nu
meru — z pracą techniczną. Zastępca 
naczelnego redaktora przegląda także 
i kwalifikuje przychodzący z działów 
materiał, uwzględnia rozkład ogło
szeń na stronach, przegląda cały po
zostały serwis agencyjny oraz stronę 
lokalną, sprawdza,- czy nie brakuje 
klisz i czy bez zakłóceń przebiega 
proces technologiczny. Kończy swą 
pracę o 1,30. 

W badanej redakcji odbywają się 
codziennie 4 narady redakcyjne. 
Pierwsza z nich (ogólna) zwoływana 
o godz. 17 i prowadzona przez na
czelnego redaktora, gromadzi wszyst
kich znajdujących się w redakcji pra
cowników dziennikarskich. Zastępca 
naczelnego redaktora wyznacza na 
niej działom miejsce przypadające na 
ich materiały w bieżącym dniu. Kie
rownicy działów zapoznają kierownic
two z materiałami, przez co unika się 
„dubletów". Natychmiast po naradzie 
ogólnej zaczyna się „ilustracyjna", 
w której biorą udział: dział lokalny, 
regionalny i gospodarczy. O godz. 
19.15 rozpoczyna się narada działu 
politycznego, ustalająca czołówki 
i stronę tytułową. O północy zaś od
bywa się narada zamykająca numer, 
dotycząca głównie zmian na innych 
wydaniach. Tak kończy się proces re
dagowania pisma, będący w gruncie 
rzeczy zorganizowanym systemem de
cyzji. 

Dyferencjacja systemu redakcji na 
szereg podsystemów-działów, które za
chowują się rozmaicie wobec różnych 
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funkcjonalnych wymogów systemu, 
powoduje konieczność stworzenia no
wych mechanizmów integracji. Dzie
lenie się podsystemów i ich dążność 
do autonomii domagają się rozwinię
cia specjalnych instytucji integracyj
nych. Takimi właśnie instytucjami 
są — według Riihla narady redak
cyjne jako odrębne podsystemy po
średniczące. Bez tego środka komu
nikacji wewnętrznej dążenia działów 
do niezależności prędko przekształ
ciłyby się w niekontrolowaną dezin
tegrację, ponieważ każdy dział na j 
większą wagę przywiązuje do swego 
własnego otoczenia, natomiast oto
czenie redakcji jako całości jest mu 
względnie obojętne, (s. 173). 

Tu dochodzimy do uwag krytycz
nych wobec pracy Riihla. Użyte prze
zeń określenie: otoczenie (Umwelt) 
zbyt różne określa czynniki, by można 
je traktować na jednej płaszczyźnie 
(czytelnicy — i środki techniczne, 
personel redakcyjny — i prawo 
prasowe). Wpływ owego otoczenia 
na pracę redakcyjną jest różnego ro
dzaju i powinien być zatem przez 
badacza traktowany odrębnie. Poza 
tym autor — co szczególnie razić bę
dzie polskiego czytelnika — broniąc 
się teorią otoczenia przed „laborato
ryjnym" wyizolowaniem badanej 
struktury redakcyjnej, wyabstrahował 
swoją anonimową redakcję ze spo
łeczno-politycznej rzeczywistości NRF, 
biorąc za dobrą monetę solidarnościo
we wypowiedzi jej naczelnego redak
tora. 

Bolesław Garlicki 

PODRĘCZNIK 
TECHNIKI WYDAWNICZEJ 

Arthur T. T u r n b u 11, Russell 
N. B a i r d : THE GRAPHICS OF 
COMMUNICATION. TYPOGRA
PHY, LAYOUT, DESIGN. Second 
Edition. Holt, Rinehart and Wins
ton, Inc., New York 1968. S. XIV, 
395. 

Tytuł „Graficzne środki masowego 
przekazu. Opracowanie graficzne, ma
kieta, kompozycja" — obiecuje, przy
najmniej ja to tak odebrałem, coś 
więcej niż książka daje i myślę, że 
stosowniejszy by tu był taki, jaki 
dał np. swojej książce Filip Trzaska: 

„Podstawy techniki wydawniczej". Od 
razu wiadomo o czym rzecz. 

Książka ukazała się już w drugim 
wydaniu (pierwsze w r. 1964) i jest 
pomyślana jako podręcznik dla stu
dentów wydziału dziennikarskiego, 
którego- obaj autorzy są profesorami 
na Ohio University, mając zresztą za 
sobą niemałą praktykę na niwie pra
sowej. Prof. Turnbull był reporterem 
w redakcji Columbus Citizen i re
daktorem Ironton Ohio Daily News, 
ponadto przyuczał innych praktycz
nie do zawodu dziennikarskiego i zaj
mował się reklamą i propagandą 
w radiu i prasie. Prof. Baird był 
w czasie II wojny światowej kore
spondentem wojennym we Francji 
i w Niemczech. Pracował również 
w dziale informacji prasowej i pełnił 
czołowe funkcje w Stowarzyszeniu 
Studiów Dziennikarskich (The As
sociation for Education in Journa
lism). W! dorobku ma, oprócz oma
wianej, jeszcze jedną napisaną do 
spółki z Turnbullem książkę: Indu
strial and Business Journalism oraz 
samodzielne dzieło: The Penal Press. 

Pracą nad podręcznikiem podzie
lili się autorzy równo. Książka ma 17 
rozdziałów, z których 8 opracował 
Turnbull, a pozostałe Baird; rozdział 
pierwszy, poświęcony teorii przekazu 
masowego, opracowali wspólnie. Jest 
to najkrótszy rozdział w całej książce, 
liczy tylko 4 kartki, ale wyłożonym 
w nim zasadom, opartym na prostym 
schemacie C. E. Shannona z jego te
orii łączności wzgl. informacji, został 
podporządkowany — przynajmniej 
w intencji autorów — cały materiał 
podręcznika. 

Właśnie podręcznika, ułożonego 
z myślą o studentach, do których się 
też autorzy w tekście bezpośrednio 
zwracają. W podręczniku z natury 
rzeczy nie można podawać rzeczy 
kontrowersyjnych, a problemy dy
skusyjne trzeba z wykładu usuwać. 
Ten wzgląd na studiujących zaważył 
też pewnie na omawianiu przedmiotu 
w poszczególnych rozdziałach od stro
ny materiału narzucającego daną 
czynność, a nie pracownika, który ją 
w procesie technologicznym wykonu
je. I tak np. w rozdziale 8. po omó
wieniu gatunków papieru (przy czym 
rzecz znamienna — zwraca się uwa
gę nie tyle na jego fabrykację, ile 
na estetyczne i psychologiczne oddzia
ływanie wyglądem zewnętrznym, 
a także w dotyku) — przechodzi się 
zaraz do klinowania formy typogra-
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ficznej, o czym się zwykło tradycyj
nie mówić przy druku, a potem do 
wszystkich czynności introligator
skich jak falcowanie, szycie, oprawa 
i wykończenie. Przy falcowaniu po
święcono stosunkowo dużo miejsca 
tzw. u nas folderom czyli składankom, 
podając aż 16 różnych mutacji. Za to 
oprawę potraktowano po macosze
mu. 

Podanie materiału jest więc inne 
od tego, do jakiego jesteśmy przyzwy
czajeni. Czy uczyniono słusznie — 
nie wiem i nawet bym się o to po
sprzeczał, a to tym bardziej, że w tej 
sprawie nie ma konsekwencji. Np. 
w rozdziale 6., omawiającym przy
gotowanie płyt stereotypowych, gdzie, 
rzecz jasna, jest mowa o ilustracjach 
oraz użyciu odpowiednich rastrów, 
byłoby również miejsce dla związane
go z tymi sprawami skalowania i ka
drowania zdjęć do reprodukcji, o czym 
mówi się dopiero w rozdziale 13., cho
ciaż oba te rozdziały wyszły spod 
pióra R. N. Bairda, tak samo jak 
i rozdział 8. 

Podręcznik treściowo dzieli się na 
dwie części, o czym autorzy mówią 
wyraźnie, graficznie jednak ich nie 
wyróżnili. W pierwszej mówi się 
o materiałach poligraficznych i tech
nikach druku, w drugiej — o przygo
towaniu rękopisów do druku ze szcze
gólnym uwzględnieniem prasy. 

Zaczyna się od historycznego prze
glądu graficznego sposobu przekazy
wania informacji. Ewolucja na tym 
polu — jak pisze Baird — uzależnio
na była od co najmniej 5 skompliko
wanych problemów wynalazczych: 

1) Odpowiednich symboli i takiego 
praktycznego ich ujęcia, aby móc przy 
ich pomocy wizualnie przedstawić 
zarówno rzeczywisty przedmiot, jak 
i myślowe (oderwane) jego wyobra
żenie. I tutaj po prymitywnych po
czątkach wizualnej formy przekazu 
(piktografii), poprzez wkład wcze
snych cywilizacji (hieroglify egipskie 
i chińskie) — rozwiązuje zagadnie
nie fenicki wynalazek alfabetu, który 
po różnych modyfikacjach ustalił się 
ostatecznie w używanym dziś po
wszechnie 26-literowym abecadle. 

2) Odpowiedniego materiału, po
zwalającego na wygodne utrwalenie 
i przekazywanie wizualnych symboli. 
Tutaj po próbach z kamieniem, gli
ną, liśćmi palmowymi, papirusem, 
pergaminem — dopiero wynalazek 
papieru zasadniczo rozwiązał zagad
nienie. 

3) Odpowiedniej substancji umoż
liwiającej trwałe umieszczenie sym
bolicznych znaków na przyjętym ma
teriale, w tym wypadku na papierze. 
Tutaj kwestię rozwiązuje wynalazek 
atramentu, przy czym pod tą nazwę 
podciągamy i tusz (który, choć chiń
ski, nazywa się w anglosaskim świe
cie Indian ink), i farbę drukarską. 

4) Ekonomii w pracy i w czasie 
przy sporządzaniu zapisów symboli 
w odpowiedniej ilości kopii — co 
uzyskuje się dopiero po wynalazku 
druku z nieustannym postępem w tej 
dziedzinie. 

5) Metody reprodukcji ilustracji, 
stanowiących wg podręcznika dopeł
nienie symboli. Tutaj rozwiązanie 
przynosi wynalazek fotografii i che-
migrafii. Uważam jednak, że w tym 
wyliczeniu ostatni punkt jest zbędny, 
bo po pierwsze — ilustracje nie sta
nowią dopełnienia symboli (czyli, ina
czej mówiąc, pisemnej wypowiedzi), 
ale same są równorzędnym tamtym 
symbolom przekazem, a po drugie — 
reprodukcja tekstu i ilustracji postę
puje zawsze w parze. 

Na obwolucie i okładce książki 
umieszczono kompozycję graficzną 
z luźnych liter. Pomysł słuszny — 
litera bowiem, to — jak dotąd — naj
trwalszy i w zasadzie swej niezmien
ny element przekazu graficznego. Spo
sób druku, choć wciąż jeszcze wspo
minamy Gutenberga i mniej od niego 
szczęśliwego, a ponoć dwa lata wcze
śniejszego Costera (o czym też jest 
wzmianka w książce), zmienił się tak 
radykalnie, że trudno się dopatrzyć 
w dzisiejszych lino- i monotypach 
jakiejkolwiek więzi z oficynami tło
czącymi inkunabuły. Mergenthaler 
przekreślił genialny wynalazek Gu
tenberga i zamiast pojedynczych 
czcionek zaczął odlewać całe wiersze 
na swoim linotypie. A może nie prze
kreślił, tylko po prostu ręczny pro
ces odlewania z matryc zastąpił ma
szynowym i pozbył się uciążliwego 
rozbierania składu wyrzucając go po 
druku czy zmatrycowaniu do tzw. 
,.piekła" na stopienie. 

Jego sposób, niewątpliwie szyb
szy, ma jednak swoje mankamenty: 
korekta! Dla poprawienia jednej lite
ry trzeba przeskładać cały wiersz; 
dla wstawienia jednego słowa nieraz 
cały długi akapit. I oto znów Lauston 
nawraca do odlewania pojedynczych 
czcionek, ale jego monotyp wymaga 
w miejsce jednego składacza aż 
dwóch ludzi, jednego przy tastrze, 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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a drugiego przy odlewarce. Nie ko
niec na tym, idą czasy, kiedy pocz
ciwe Mono-, Lino- i Intertypy zostaną 
wyparte przez różne Foto- i Lumity-
py. Autorzy jednak groźnego konku
renta literowego, wypukłego druku 
Gutenberga zobaczyli nie w Mergen-
thalerze, lecz jak najsłuszniej w Ba-
warczyku A. Senefelderze, aktorze 
i wynalazcy litografii, z której dzięki 
przypadkowi powstał offset, preten
dujący do stania się już w najbliż
szym czasie uniwersalną techniką 
druku. 

Pojawienie się druku płaskiego — 
offset's emergence — zaważyło decy
dująco na przekazie graficznym w 
obecnej erze. Toteż dziwi trochę kła
dzenie w podręczniku nacisku na druk 
wypukły. Czytamy: „For several rea
sons, letterpress is a system of utmost 
importance to the student. It is the 
process used for the majority of 
printing in the United States; almost 
all newspaper and magazines are re
produced by it." Ale czy jeszcze długo 
„Gutenberg's method remains the 
most-used system of printing today"? 
Jestem przekonany, że w trzecim wy
daniu książki to zdanie trzeba będzie 
usunąć, albo przerobić na tempi 
passati, czas bezpowrotnie miniony. 

Przy omawianiu czcionki i krojów 
czcionek, które Turnbull oblicza 
ostrożnie i raczej skromnie na 1200 
do 1500 (z tym, że wciąż ich przy
bywa), podano też ich podział. Po
nieważ nie ma dotąd ogólnie zadowa
lającej klasyfikacji pism i coraz nowe 
propozycje są raz po raz wysuwane, 
dyskutować z autorem tutaj nie bę
dziemy, tym bardziej, że jest zapew
ne tylko referentem przyjętego 
w USA podziału, a nie jego twórcą. 
Na uwagę jednak zasługuje, że na
zwą gotyku określa się tam pisma 
jednoelementowe i bezszeryfowe, 
a nasze pisma gotyckie (fraktura, 
szwabacha) zowią Text, a nawet Old 
English Text — z tej racji, że William 
Caxton, pierwszy angielski drukarz, 
taką gutenbergowską czcionką się po
sługiwał i nią była złożona, druko
wana w 1475 г., pierwsza książka 
angielska Histories of Troy. 

Warto również pamiętać, że Cur
sive (nawiasem — na s. 64 znalazłem 
zabawną, oczywiście tylko dla nas, 
pomyłkę drukarską, taką typową „ska-
kankę" Curvise), to określenie pisma 
nazywanego u nas kaligraficznym lub 
pisanką. Kursywa po angielsku na
zywa się Italie. 

Powstaje zagadnienie, jak biedny 
student w tej ogromnej dżungli czcio
nek ma się połapać i orientować? 
Autor pociesza, że w praktyce bę
dzie miał do czynienia tylko z 15—25 
różnymi krojami używanymi w danej 
drukarni i gazecie, i że ostatecznie 
ważniejsze od kroju są wielkość i ro
dzaj czcionki, przy czym wielkość 
może być wzrokowo myląca ze wzglę
du na mniejsze lub większe oczko li
ter w różnych krojach. Podaje wresz
cie „magiczne słowo" TAgerta, któ
rego 7 liter jest wystarczającą porcją 
do określenia poszczególnych pism. 
Wątpię, ale nie sprawdzałem. 

Poszczególne rozdziały zapoznają 
z techniką składu i druku z uwzględ
nieniem najnowszych maszyn poligra
ficznych oraz uczą opracowywania 
skryptu (copy) wraz z wszystkimi po
trzebnymi do tego obliczeniami 
i czynnościami, jak kadrowanie 
i skalowanie ilustracji, adiustacja, 
korekta. Podane znaki korektowe róż
nią się od używanych u nas lub ozna
czają coś wręcz przeciwnego, np. 
podkreślenie wężykiem — czcionkę 
półtłustą, a linią prostą — kursywę. 
Ostatnie rozdziały traktują o ukła
dzie i łamaniu dzienników oraz ma
kiecie (layout), nazywanej też — 
zwłaszcza przy czasopismach i ma
gazynach — dummy. 

Turnbull zaleca rozpoczynać ma
kietowanie od projektów miniaturo
wych, jako nie tylko ekonomi czniej-
szych i oszczędzających drogocenny 
czas, ale poręczniejszych, pozwalają
cych na szybkie szkicowanie warian
tów dla dokonania ostatecznego wybo
ru. Od tych mini-makiet przechodzimy 
do rough layout szkicowanych jeszcze 
z grubsza, ale już w skali 1 : 1 czyli 
we właściwym formacie, i wreszcie 
do dokładnych comprehensive layout, 
wylepianych ze szpalt i odbitek klisz 
z dorysowywaniem tylko gdzienie
gdzie tytułów, przerywników i innych 
uzupełnień. Podane są również ogól
ne zasady kompozycji strony, wyma
gane proporcje, wyważenie układu 
symetryczne i asymetryczne, środek 
optyczny, kontrast tonu, kształtu 
i wielkości, rytm i harmonia. Pod
kreślono wyraźnie, że makieta nie 
może być sztuką dla sztuki, ale musi 
być funkcjonalna i silenie się na ory
ginalność musi być zawsze podporząd
kowane celom danej publikacji i jej 
komunikatywności. Służy temu i od
powiednie posługiwanie się czcionką, 
i należyte ustawienie kolumny 
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z uwzględnieniem tradycyjnych lub 
nowoczesnych marginesów i miejsc 
na stronie łatwiej i gorzej wpadają
cych w oczy. Główny nacisk położo
no na tytuły; tutaj praktycy potwier
dzają teoretyczne rozważania, któ
rym dałem w swoim czasie wyraz, 
szeroko się rozwodząc nad ich ukła
dem, oddziaływaniem i wartością 
konstrukcyjną. 

Podoba mi się proste sformułowa
nie zasady, że podstawową funkcją 
łamania gazety jest umożliwienie 
czytelnikowi uzyskania maksimum 
informacji w możliwie najkrótszym 
czasie, przy czym strona frontowa 
gra tu rolę główną. Wiąże się z tym 
też zagadnienie „to jump or not to 
jump" — skakać czy nie skakać z do
kończeniem artykułów na następne 
strony, co u nas jest obecnie z predy-
lekcją, a bez wyraźnej potrzeby sto
sowane. 

Zagadnienie makietowania maga
zynów zostało sprowadzone do trzech 
F: function, format and frame. To 
ostatnie oznacza tyle co margines. 
Funkcjonalność polega na zwróceniu 
i utrzymaniu uwagi czytelnika. Służą 
temu przede wszystkim ilustracje 
i atrakcyjne tytuły. Tytułom należy 
poświęcić jak najwięcej uwagi i... 
dużo miejsca, najmniej 1/3 a czasem 
i całą stronę. Dobrze jest też w tytule 
posłużyć się różnymi krojami pisma, 
spośród których wybija się słowo 
kluczowe tytułu. Natomiast unikać 
należy ekstrawaganckich tytułów bie
gnących np. pionowo, this is fine in 
China, a Amerykanin jest przyzwy
czajony czytać od lewa na prawo. 
Format musi być poręczny a mar
ginesy są nieodzowne, ich brak utrud

nia czytanie. Tylko ilustracje można 
dawać na spad, zwracając uwagę na 
środek optyczny i pamiętając, że czy
telnik zawsze widzi dwie strony. Spe
cjalną uwagę należy poświęcić okład
ce i układowi spisu rzeczy. 

W pierwszym wydaniu podręcznik 
był uzupełniony standardowym ma
teriałem do odręcznego komponowa
nia makiet, w drugim został on 
opuszczony. Uczyniono to dlatego, że 
cały ten materiał został dołączony do 
wydanego równocześnie laboratoryj
nego podręcznika ze zbiorem zadań 
pod bardzo podobnym tytułem: Prac
tical Exercises in Typography, Layout 
and Design. Nie znam tej książki, 
a warto byłoby ją przeglądnąć, 
choćby dla poznania amerykańskich 
metod kształcenia kandydatów do za
wodu dziennikarskiego. 

Uzupełniają książkę: bibliografia 
obejmująca wyłącznie literaturę w ję
zyku angielskim i to przeważnie ame
rykańską, dwa aneksy poświęcone 
wybranym, najczęściej stosowanym 
(oczywiście w USA) krojom czcionek, 
wreszcie bardzo wartościowy, bo po
zwalający się zapoznać z amerykań
ską terminologią drukarsko-wydaw-
niczą słowniczek oraz indeks. 

Podręcznik bogato i doskonale ilu
strowany (ponad 250 zdjęć i rysun
ków), wydany bardzo starannie tech
niką offsetową, wyróżnia się szatą 
graficzną dodatnio spośród innych 
z tego samego zakresu książek, ja
kich przecież nie brak i w naszej fa
chowej literaturze, ale autorom na
szym widać nie jest znany, bo go 
w bibliografii swoich prac nie notują. 

Wiktor Frantz 

8* 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

• Volker S p i e s s: VERZEICHNIS 
DEUTSCHSPRACHIGER HOCHSCHUL
SCHRIFTEN ZUR PUBLIZISTIK 1885—1967. 
Verlag V. Spiess, Berlin — Verlag Doku
mentation, München-Pullach und Berlin 
1969. Nlb. 

Pierwsza w serii p l anowanych zaćhod-
nioniemieckich r e t ro spek tywnych biblio
grafii p rasoznawczych . Wymienia — w 
układzie a l fabetycznym — 4766 p rac habi
l i tacyjnych i doktorsk ich obronionych w 82 
la tach w wyższych szkołach Niemiec (tak
że NRD), Austr i i i Szwajcari i . Korzys tanie 
z obszernego spisu umożliwia i ndeks sy-
s tematyczno-geograf iczny. Teks ty są hek to -
.grafowane n a nie l iczbowanych ka r t ach . 

czb 

Ф READER KOMMUNIKATIONSFOR-
SCHUNG. Band 1. Hrsg.: Alphons S i 1-
b e r m a n n. Bertelsmann Universitätsver
lag Reinhard Mohn, Bielefeld 1969. S. 126. 

Niezmiernie in teresujący pomysł w y 
dawniczy, godzien j a k najszybszego naś la
dowania także u n a s : p ierwszy w serii 
„p r zewodn ików" po teori i i metodologi i 
masowego komun ikowan ia . P rasoznawcy 
i badacze równoległych dyscypl in w za
kres ie badań nad k o m u n i k o w a n i e m ba r 
dzo często powołują się na teor ie i kon
cepcje znane „z drugiej r ęk i" , wyłożone 
w okresach wcześniejszych i w różnych 
językach . Zmusza ich do tego b r a k w bi
bl iotekach europejsk ich (oczywiście t akże 
polskich) wielu pods tawowych dzieł. Zna
n y socjolog A. S i lbe rmann zapoczątkował 
świetnie pomyślaną serię p rzek ładów n a j . 
n iemiecki , n ie pomija jąc zresztą — n a d e r 
s łusznie — l i t e ra tury rodzimej . Dobór t ek 
s tów na tomias t budzi poważne zastrzeże
nia . 

W p ie rwszym tomie (po przytoczeniu 
ki lku definicji pojęcia „masa" ) znajduje
m y teks ty ogólnej teorii masowego ko
mun ikowan ia i poszczególnych ś rodków 
przekazu. Z zakresu teori i ogólnej — roz
dział o znaczeniu komun ikowan ia z książ
ki C. H. Cooleya „Social Organiza t ion" 
(1909) oraz rozprawę H. D. Lasswella o 
teori i p ropagandy politycznej (1927). N a j -
obszerniej jest r ep rezen towana teor ia p ra 
sy; p rzed rukowano tu wystąpienie M. We
bera na kongresie socjologów niemieckich 
(1910) na t ema t socjologii prasy, rozdział 
o gazecie jako wyrazie opinii publicznej 

z książki aus t r iackiego h i s to ryka W. Baue
ra (wyd. 1914), rozprawę „Historia na tu 
ra lna gaze ty" opubl ikowaną przez R. E. 
P a r k a w 1923 г., rozdział z dzieł zebranych 
„ojca p rasoznaws twa n iemieck iego" K. 
Bûchera na t e m a t oddzia ływania p r a sy 
(1926), wystąpienie C. Br inkmarma na te 
ma t „P ra sa a opinia pub l i czna" wygłoszo
ne na VII zjeździe socjologów niemieckich 
w 1930 r. oraz t amże i na t en sam t e m a t — 
wystąpienie H. von Eckard ta . Teorii ra
diofonii poświęcono j eden ty lko t eks t : roz
dział „Autonomia r a d i a " z książki A. Coeu-
roy 'a „ P a n o r a m a de la r a d i o " (1930). Wresz
cie o filmie t rak tu ją : rozdział z książki 
Emilii Altenloh „Zur Soziologie des K i n o " 
(1914) oraz rozprawa A. Levinsona o isto
cie filmu, opubl ikowana w 1929 r. 

pd 

• DIE PRESSE DER ARBEITERKLASSE 
UND DER SOZIALEN BEWEGUNGEN. Bd. 
III: L-R. Bd. IV: S-Z. Akad-nie -Ver lag, 
Berlin 1969. Ss. 969—1478, 1479—2^22. 

Informowal i śmy w t y m miejscu (Zeszy
ty 1970 n r 4) o p ie rwszych dwóch tomach 
NRD-owskiej bibliografii , obejmującej p r a 
sę i i nne d ruk i ruchu robotniczego w 
Niemczech i i nnych k ra jach n iemieckoję
zycznych. Obecnie o t rzymal i śmy dwa dal
sze woluminy , zamyka jące ogółem 21730 
uchwyconych publ ikacj i robotniczych or
ganizacji n iemieckich, aus t r iackich i szwaj
carsk ich oraz — w aneks ie do tomu IV — 
niemieckojęzycznych wydawnic tw z dwu
dziestu ki lku innych kra jów (w t y m 51 wy
dawanych w Polsce). 

pd 

© Manfred H e m p e 1: DER BRAUNE KA
NAL. Die Entstehung und Entwicklung des 
Fernsehens in Deutschland bis zur Zer
schlagung des Hitlerregimes. Karl-Marx-
Universität Sektion Journalistik, Leipzig 
1969. S. 237. 

Pierwsza marks i s towska praca źródło
w a o rozwoju telewizji n iemieckiej — od 
jej zaczątków po rok 1945. Opar ta przede 
wszys tk im na zachowanych f ragmentach 
a r ch iwum Ministers twa P ropagandy Goeb
belsa. Po kwerendzie ki lku tysięcy doku
m e n t ó w — ponad sto wykorzys tano w pra
cy. Wyciągi z najważniejszych zamieszczo
no w aneks ie . 

czb 
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• Franz D r o g e , Rainer W e i s s e n -
b o r n, Henning H a f t : WIRKUNGEN DER 
MASSENKOMMUNIKATION. Verlag Re
gensberg, Münster 1969. S. 219. 

Jest to rodzaj przeglądu — kompendium 
badań nad oddziaływaniem masowych 
środków przekazu. Ten typ opracowań zo
stał zapoczątkowany przez J. T. Klappera 
książką „The effects of mass media" (1949) 
i jest znany także czytelnikowi polskie
mu z pracy J. Kubina „Rola prasy, radia 
i telewizji. Przegląd badań zagranicznych" 
(OBP 1963). Podobnie jak nasz autor — 
również autorzy zachodnioniemieccy opie
rają się głównie na literaturze amerykań
skiej. Także oni przestrzegają (s. 9—10) 
przed bezkrytycznym przejmowaniem ob
cych wzorców, gdyż „różnice interkulturo-
we mogą oddziaływać także w zakresie 
komunikowania". Pracę swą uważają za 
inspirację metodologiczną i rzeczową do
kumentację. 

Opracowanie bazuje na literaturze z lat 
1946—1966 i niektórych publikacjach wcześ
niejszych. Ponieważ książki rzadziej by
wają poświęcone omawianiu wyników ba
dań — skoncentrowano uwagę na ok. 40 
czasopismach prasoznawczych, socjologicz
nych, psychologicznych i politologicznych. 
Autorzy wykorzystali w opracowaniu ok. 
300 rozpraw, W bibliografii wymieniają 505 
pozycji. W aneksie: słowniczek oraz in
deks terminologiczny. 

pd 

• Ingmar D ö r f e r : COMMUNICATION 
SATELLITES. SIPRI. Almquist and Wik-
sell, Stockholm 1969. S. 54. 

Zdania co do następstw eksploatacji na 
większą skalę satelitów komunikacyjnych 
są bardzo podzielone. Jedni przepowiadają 
wyłącznie niepomyślne skutki, takie jak 
nasilenie wojny psychologicznej, reklamy 
i zwiększenie hegemonii kulturalnej naj
bogatszych krajów (por. wypowiedzi H. S. 
Schillera w sprawozdaniu z VII Zgroma
dzenia Ogólnego AIERI; ZP 4/1970). Inni 
widzą w satelitach nieoceniony środek mię
dzynarodowego zrozumienia i globalnej te
lewizji oświatowej (do nich należy W. 
Schramm). Jeszcze inni sądzą, że tak na
dzieje, jak i obawy związane z satelitami 
komunikacyjnymi są w znacznym stopniu 
przesadzone, żeby nie powiedzieć wręcz: 
nieuzasadnione (np. J. R. Pierce). 

Temu ostatniemu poglądowi najbliższe 
jest stanowisko I. Dörfera, autora opraco
wania przygotowanego w ramach SIPRI, 
czyli Sztokholmskiego Międzynarodowego 
Instytutu Badań na rzecz Pokoju. Instytut 
ten założono w roku 1966 w celu upamięt

nienia 150-lecia zachowania pokoju przez 
Szwecję. 

Dörfer, przedstawiwszy krótką historię 
satelitów (do r. 1968) oraz zajmujących się 
nimi najważniejszych narodowych i mię
dzynarodowych instytucji (takich jak COM
SAT. INTELSAT, ITU), dochodzi do na
stępujących wniosków: Niebezpieczeństwa 
dywersji propagandowej za pomocą sate
litów telewizyjnych nie należy wyolbrzy
miać, bo będzie istniała możliwość zmu
szenia wrogiego satelity do milczenia, za
głuszenia jego audycji lub zakazu posia
dania odpowiednio nastrojonych odbiorni
ków. Błędem byłoby jednak także przece
nianie oświatowej roli takiego satelity, bo 
w krajach zacofanych, a więc najbardziej 
potrzebujących, jeszcze długo brakować 
będzie odbiorników. W każdym jednak ra
zie dalszy rozwój telekomunikacji sateli
tarnej wymaga jak najściślejszej współpra
cy międzynarodowej. Nie zapewniają jej — 
zdaniem Dörfera — istniejące dotychczas 
organizacje i instytucje. 

wp 

• JOURNALISMUS. Bd. 5. Schriftenreihe 
des Deutschen Instituts für publizistische 
Bildungsarbeit. Düsseldorf 1969. S. 128. 

Zbiór referatów wygłoszonych na 18. 
kursie dokształcania dziennikarzy (listopad 
1968). Tom interesujący z tego względu, 
że w całości jest poświęcony działom i ko
lumnom lokalnym w prasie. M. in. oma
wia: znaczenie treści lokalnych w maso
wych środkach przekazu; strukturę i za
wartość kolumn lokalnych; bezpośredni 
kontakt dz. lokalnych z czytelnikami; spra
wozdawczość gospodarczą w części lokal
nej; drobne wiadomości i sprawozdania: 
organizację pracy działu lokalnego; wresz
cie stawia pytanie, czy nowoczesne łama
nie obowiązuje także na kolumnach lokal
nych. 

czb 

• Norbert K a p s , Hans K ü f f n e r : DAS 
PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER 
BUNDESREGIERUNG. Boldt Verlag, Bonn 
1969. S. 179. 

Książeczka składa się z 4 części: zary
su rozwoju prasy i polityki prasowej od 
Bismarcka do III Rzeszy; przedstawienia 
prawnego charakteru Urzędu Prasy i In
formacji rządu federalnego; opisu struk
tury organizacyjnej tego resortu; aneksów 
(wykaz szefów Urzędu i ich zastępców, 
schemat organizacyjny Urzędu, bibliogra
fia, indeksy: nazwisk i rzeczowy). 

czb-
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Nabytki biblioteki OBP 
(III kwartał 1970) 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
CATALOGUE GÉNÉRAL DES PUBLICA
TIONS DE L'UNESCO ET DES PUBLICA
TIONS PARUES SOUS LES AUSPICES DE 
L'UNESCO. 2-Е SUPPLÉMENT 1964—1967. 
UNESCO, Par i s 1969. S. XV, 146. 

Bror Z a c h r i s s o n : STUDIA NAD CZY
TELNOŚCIĄ DRUKU. Tłum. z ang . Kry
s tyna Chocianowicz i J a n Hyc. Wyd. N a u 
kowo-Techniczne, Warszawa 1970. S. 277. 
POLSKA BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA 
WIEDZY O ŚRODKACH MASOWEGO KO
MUNIKOWANIA ZA ROK 1965. POd red. 
Sylwestra D z i k i e g o . Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW , ,Prasa" , P racownia 
Dokumentac j i i Informacj i N a u k o w e j , K r a 
ków 1969. S. 8, nlb. 121, XXI. Toż — za 
rok 1967. S. 8, n lb . 156, XXIII . 

INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF 
THE SOCIAL SCIENCES. VOL. 1—17. Ed. 
by David L. S i l l s . The Macmil lan Co., 
The Free Press , London 1968. 

VERZEICHNIS AUSGEWÄHLTER WISSEN
SCHAFTLICHER ZEITSCHRIFTEN DES 
AUSLANDES — VAZ. Hrsg. Die Deutsche 
Forschungsgemeinschaf t . F ranz Ste iner 
Ver lag, Wiesbaden 1969. S. XII, 262. 

INDEKS KWOC DO PRZEGLĄDU PI
ŚMIENNICTWA I ZAGADNIEŃ INFORMA
CJI ZA LATA 1962—1966. TOM 1: PODSTA
WOWY WYKAZ BIBLIOGRAFICZNY. TOM 
2: INDEKS PERMUTACYJNY KWOC. Cen
t r a lny Ins ty tu t Informacj i Naukowo-Tech
nicznej i Ekonomicznej , Działowy Ośrodek 
Zagadnień Informacji , Warszawa 1969. S. 
XI, 329, XII, 700. 

Volker S p i e s s: VERZEICHNIS DEUTSCH
SPRACHIGER HOCHSCHULSCHRIFTEN 
ZUR PUBLIZISTIK 1885—1967. Verlag Vol
k e r Spiess, Berl in 1969. 4766 pozycji + 24. 
RELACIÓN DE „TRABAJOS DE FIN DE 
CARRERA" REALIZADOS PARA LA OB-
TENCIÖN DEL TITULO PROFESIONAL DE 
PERIODISTA POR LA UNIVERSIDAD DE 
NAVARRA EN EL PERIÖDO 1960—1970. 
Univers idad de Navar ra , Ins t i tu to de P e -
r iodismo, Pamplona 1970. S. 23. 

PUBLIZISTIK—ZEITUNGSWISSENSCHAFT 
— COMMUNICATION RESEARCH — JOUR
NALISM. DOKUMENTATION 1970. Hrsg. 

Die Deutsche Gesellschaft für Publizis t ik 
und Zei tungswissenschaf t . Verlag der Druc 
kere i und Verlagsansta l t Kons tanz Univers i 
tä t sver lag , 1970. S. 209. 

PRASA 
Andrzej P a c z k o w s k i : PRASA POLI
TYCZNA RUCHU LUDOWEGO (1918—1939). 
Pracownia Histori i Czasopiśmiennictwa Pol
skiego XIX i XX Wieku Polskiej Akademi i 
Nauk . Mater ia ły i Studia do Historii P ra 
sy i Czasopiśmiennic twa Polskiego, zesz. 11. 
Pańs twowe Wydawnic two Naukowe, War
szawa 1970. S. 427. 

Manfred RÜ h l : DIE ZEITUNGSREDAK
TION ALS ORGANISIERTES SOZIALES 
SYSTEM. Gesellschaft und Kommunika t ion , 
Bd. l. Be r t e l smann Univers i tä tsver lag , Gü
ters loh 1969. S. 205. 

Peter G l o t z : BUCHKRITIK IN DEUT
SCHEN ZEITUNGEN. Schrif ten zur Buch
mark t -Fo r schung 14. Verlag für Buch
mark t -For schung , H a m b u r g 1968. S. 226. 

Enno D r e p p e n s t e d t : DER ZEI-
TUNGS- UND ZEITSCHRIFTENMARKT. 
Schrif ten zur Buchmark t -Fo r schung 15. 
Verlag für Buchmark t -For schung , Ham
burg 1969. S. 309. 

TEORIA I METODOLOGIA BADAN NAD 
PRASĄ ZA GRANICĄ (przekłady) . 1. JĘ
ZYK W PRASIE. Mater ia ły OBP, zesz. 8. 
2. TEORIA I BADANIA. Mater ia ły OBP, 
zesz. 9. Do uży tku wewnęt rznego . Ośro
dek Badań Prasoznawczych RSW „ P r a s a " , 
K r a k ó w 1970. S. 85, 181. 

PRAWOWYJE NAUKI I ZURNALISTIKA 
(Sbornik statiej) . Wyp. 1. Kazachski] Gos-
uniwiers i t ie t im. S. M. Kirowa, Alma-
Ata 1969. S. 82 

Karl Heinz K r a n h o l d : FRÜHGESCHICH
TE DER DANZIGER PRESSE. S tudien zur 
Publizist ik, B r e m e r Reihe, Deutsche P r e s 
seforschung, Bd. 9. Ver lag С J . Fah le , 
Müns te r 1967. S. 283. Abbi ldungen Nr 11 
bis 30, Tabel len. 

Norbert K a p s , Hans К ü f f n e r: DAS 
PRESSE- UND INFORMATIONSAMT DER 
BUNDESREGIERUNG. Boldt Verlag, Bonn 
1969. S. 179. 
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José Mar ia D e s a n t e s : LA RELACIÖN 
CONTRACTUAL ENTRE AUTOR Y EDI
TOR. Ediciones Univers idad de N a v a r r a 
S. A., P a m p l o n a 1970. S. 298. 

Manfred S t e f f e n s : DAS GESCHÄFT 
MIT DER NACHRICHT. AGENTUREN — 
REDAKTIONEN — JOURNALISTEN. Hoff
m a n n und Campe Verlag, H a m b u r g 1969. 
S. 311. 

JOURNALISMUS BAND 5: DAS LOKALE 
IN DER ZEITUNG. Hrsg. Emil D о v i f a t 
u n d Karl B r i n g m a n n . Schr i f tenreihe 
des Deutschen Ins t i tu ts für publizist ische 
Bi ldungsarbei t . Rheinisch-Bergische Druc
kere i - u n d Verlagsgesellschaft , Düsseldorf 
1969. S. 128. 

Mihailo B j e l i c a : 200 GODINA JUGO-
SLOVENSKE ŚTAMPE. PREGLED ISTORI-
J E NOVINARSTVA. Jugos lovenski Ins t i 
t u t za Novinars tvo . Knj izevno Izdavacka 
Zadruga Sloboda, Beograd 1968. S. 246. 

Eugeniusz R u d z i ń s k i (opracowanie 
przy udziale zespołu P racowni ) : WSPO
MNIENIA DZIENNIKARZY Z OKRESU 
OKUPACJI HITLEROWSKIEJ. P racownia 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX 
i XX Wieku Polskiej Akademii Nauk . Ma
ter ia ły i Studia Do Historii P ra sy i Czaso
p iśmiennic twa Polskiego, zesz. 13. P a ń 
stwowe Wydawnic two Naukowe , Warsza
wa 1970. S. 255. 

Louis I. G e 1 f a n d, H a r r y E. H e a t h , 
j r . : MODERN SPORTS WRITING. The Io
w a Sta te Univers i ty Press . Ames , Iowa. 
S. IX, 628. 

Andrze j К о p f f : SZATA GRAFICZNA 
GAZETY I ILUSTRACJA PRASOWA W 
ŚWIETLE PRAWA, Biblioteka Wiedzy 
o Pras ie , Seria B. t. Х Ш . Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „ P r a s a " , K r a k ó w 
1970. S. 111. 

PIECZAT' SSSR W 1969 GODU. STATISTI-
CZESKIJE MATIERIAŁY. Izdat ie ls two Kni-
ga, Moskwa 1970. S. XXIV, 200. 

The Essent ial L ippmann . A POLITICAL 
PHILOSOPHY FOR LIBERAL DEMOCRA
CY. Edit, by Clinton R o s s i t e r , J a m e s 
L a r e. Vintage Books, New York 1965. 
S. IX, 552. 

RADIO 
GOOD TALK 2. AN ANTHOLOGY FROM 
BBC RADIO. Edit, b y Derwen t M a y . Vic
to r Gollancz Ltd., London 1969. S. 262. 

TELEWIZJA 
Robert M i c h e l : FERNSEHJOURNALI
STISCHE GESTALTUNGSMITTEL. GE
SPROCHENES WORT. GERÄUSCH. MUSIK. 

Kar l -Marx-Univers i tä t , Sekt ion Journa l i s t ik , 
Leipzig 1969. S. 166. 

J e r zy К u b i n , J a d w i g a K o m o r o w s k a : 
CZY TELEWIZJA WYCHOWUJE? Nasza 
Księgarnia , Warszawa 1969. S. 164. 

ŚRODKI MASOWEJ INFORMACJI*) 
READER KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG. 
Bd. 1. Hrsg. Alphons S i l b e r m a n n . 
Ber t e l smann Univers i tä tsver lag , Güters loh 
1969. S. 126. 

Claus-Peter G e r b e r , Manfred S t о s-
b e r g: DIE MASSENMEDIEN UND DIE 
ORGANISATION POLITISCHER INTERES
SEN. „Gesellschaft u n d K o m m u n i k a t i o n " , 
Bd. 2. Be r t e l smann Univers i tä tsver lag , Gü
ters loh 1969. S. 168. 

EXPERIMENTS IN PERSUASION. Eds . 
Ralph L. R о s n o w a n d Edward J . R o-
b i n s о n . Academic Press , N e w York 1967. 
S. XIX, 519. 

Alan H a n c o c k : MASS COMMUNICA
TION. Longmans , Green and Co. Ltd., 
London 1968. S. 96. 

F ranz D r o g e , Rainer W e i s s e n b o r n , 
Henning H a f t : WIRKUNGEN DER MAS
SENKOMMUNIKATION. Dialog der Gesell
schaft, 5. Schr i f tenre ihe für Publizis t ik-
und Kommunika t ionswissenschaf t . Hrsg. 
Henk P r a k k e . Ver lag Regensberg , Mün
ster 1969. S. 219. 

Erns t B o r n e m a n n , Hans B ö t t c h e r : 
DER JUGENDLICHE UND SEINE FREI
ZEIT. CHANCEN UND GEFÄHRDUNGEN. 
Verlag für Psychologie . C. J. Hogrefe, 
Göt t ingen 1964. S. 51. 

Denis Mc Q u a i l : TOWARDS A SOCIO
LOGY OF MASS COMMUNICATIONS. Col-
l ier-Macmil lan Ltd., London 1969. S. VI, 
122. 

MEDIA SOCIOLOGY. A READER. Ed. by 
J e r e m y T u n s s t a l l . Constable an Co. 
Ltd., London 1970. S. IX, 574. 

LOS PROFESORES DE PERIODISMO. Con-
gresso In te rnac iona l de Enseńanza del Pe -
r iodismo. P a m p l o n a 24—26 de Abri l de 
1968. Ediciones Univers idad de N a v a r r a 
S. A., P a m p l o n a 1970. S. 247. 

INTERNATIONAL COMMUNICATION. ME
DIA. CHANNELS. FUNCTIONS. Genera l 
Edi tor A. Will iam В 1 u e m. S tudies in 
Publ ic Communica t ion . Has t ings House , 
Publ i shers , New York 1970. S. X V n i , 608. 

(jap) 

*) Publ ikac je o p rob lematyce ogólnej środ
ków masowej informacj i oraz omawiające 
ki lka lub wszys tk ie ś rodki przekazu . 



W С Z A S О P I S M A C H 

НОСЛМК 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

POLSKIEGO 

Tom IX, zeszyty 1 i 2. Zakład Naro
dowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo 
PAN, Wrocław—Warszawa—Kraków 
1970. S. 313. 

Wydawnictwo powyższe datuje 
swój początek od 1962 r. W dwa lata 
potem przemieniło się w półrocznik. 
Włączenie samodzielnej Pracowni Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
XIX i XX wieku do Instytutu Ba
dań Literackich PAN umożliwiło 
w 1969 r. przekształcenie czasopisma 
w kwartalnik. Profil pisma nie uległ 
zmianie. Pozostały dotychczasowe 
główne działy: rozprawy, artykuły — 
materiały — recenzje i sprawozdania. 
Granice między rozprawą a artyku
łem, między recenzją a sprawozda
niem zacierają się tu. W dziale mate
riałów zamieszcza się wspomnienia, 
co jest praktykowane też w Roczni
kach Dziejów Ruchu Ludowego i w 
Z Pola Walki. 

W omawianym półroczu sąsiadują 
z sobą trzy przyczynki do dziejów 
prasy galicyjskiej sprzed 1880 r. Za 
galicyjski manifest pozytywizmu 
można uznać artykuł L. P o w i d a j a 
w Dzienniku Literackim Dobrzańskie
go z grudnia 1864 г., wypowiedź pra
sową, właściwie anonimową, nie za
wierającą nowego programu literac
kiego, lecz rozwijającą poglądy po
lityczne, gospodarcze i w pewnym 
stopniu światopoglądowe, której auto
rem był nieznany nikomu L. Powidaj, 
chwilowo wtedy uwięziony. Zrywał 
on z romantycznymi marzeniami, żą
dając pracy, bogacenia się, uprzemy
słowienia, krytykując przerost fanta
zji we wszystkich czynnościach spo
łeczeństwa kosztem zdrowego rozsąd

ku i realizmu życiowego. Organicz-
nikowski apel tego rodzaju, rozlega
jący się w atmosferze tlącego się 
jeszcze za kordonem powstania, 
w nieochłodzonej atmosferze zrywu 
patriotycznego w Królestwie i jego 
ech w Galicji, odbił się szerokim od
dźwiękiem w gazetach pozagalicyj-
skich i najmocniejszy sprzeciw napot
kał w samym Lwowie. Głos ten prze
brzmiał w Galicji bez skutku, a i w 
zaborze rosyjskim przełom pozytywi
styczny nastąpił dopiero po 1870 r. 

Krakowski Kraj z lat 1869—1874 
został do tego stopnia zapomniany 
nawet wśród historyków prasy, że 
monografista petersburskiego Kraju 
z lat 1882—1909 nie uważał za po
trzebne dodać w nagłówku swej roz
prawy przymiotnik „petersburski" 
przy tytule pisma. Były dwa bardzo 
różne Kraje i dobrze, że oba figu
rują w Wielkiej Encyklopedii Po
wszechnej PWN, choć informacja 
o krakowskim jest tam nieścisła. Na
leży wyodrębnić Kraj jako własność 
Adama Sapiehy w pierwszych 7 mie
siącach jego istnienia, od następnych 
czterech i pół lat, kiedy wydawcą 
i odpowiedzialnym za redakcję był 
Ludwik Gumplowicz. Nie można 
przyznać Gumplowiczowi pierwszeń
stwa w sformułowaniu na gruncie 
galicyjskim w sposób programowy 
hasła pracy organicznej — jak chce 
autorka w omawianym Roczniku 
(s. 17) — gdyż wyprzedził go pod tym 
względem Powidaj, jak widać z tego 
samego Rocznika (s. 8—15). Pozostaje 
natomiast faktem, że Gumplowicz 
uczynił z Kraju trybunę publicystycz
ną pozytywizmu, równolegle (choć 
niezależnie) do Przeglądu Tygodnio
wego w Warszawie. Pracę organiczną 
traktował Gumplowicz jako formę 
walki politycznej nie rezygnującej 
z niepodległości. Był liberałem, któ
ry »bojąc się kosztów rewolucji, wo
lał jej zapobiegać w sposób typowo 
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pozytywistyczny przez rozwój nauki 
i oświaty" (s. 26). Artykuł I. Z a-
r e m b y - P i e k a r y o ideach pozy
tywistycznych Kraju Gumplowicza 
wygląda na streszczenie pracy ob
szerniejszej, zapewne dyplomowej. 

Szczegółowy, choć też nie preten
dujący do wyczerpującego przedsta
wienia rzeczy, jest informacyjny 
w zasadzie artykuł A. Ż y g i o Szki
cach, Społecznych i Literackich Ka
zimierza Bartoszewicza z lat 1875— 
1876. Była to efemeryda o niepośled
nich jednak ambicjach studenta-re-
daktora i postępowym charakterze, 
czwarty periodyk w Krakowie kon
tynuujący tradycje demokratyczne 
i przeciwstawiający się miejscowej 
dominacji konserwatystów. Dość sym
patycznie usposabia okoliczność, że 
był to dwutygodnik młodych, kiero
wany głównie do młodych, niezado
wolonych z otaczającej rzeczywisto
ści. Patronował mu jawny wróg stań
czyków A. Giller. Zapełniał je prze
ważnie sam redaktor, poddany rosyj
ski; współpracowali nowicjusze, czę
sto studenci. Ton nadawała pismu 
polemika. Pismo materialnie ledwie 
wegetowało, jego ambicje przerastały 
możliwości. Borykanie się z obojęt
nością lub niechęcią środowiska, igno
rowanie przez młodzież studiującą 
okazało, że na takie pismo jeszcze 
w Galicji za wcześnie, że tylko jakiś 
hojny mecenas mógłby mu zapewnić 
byt. Nie pomogła współpraca star
szych pisarzy z Kraszewskim i Le
nartowiczem na czele. Pismo pochło
nęło spory kapitał redaktora odzie
dziczony po ojcu i zostało zawieszone 
po upływie półtora roku. 

Sporo informacji o tzw. czasopi
smach filareckich z lat 1909—1914 ze
brała A. G a r l i c k a . Powstały one 
z inspiracji PPS — Frakcji Rewolucyj
nej. Należał do nich przede wszyst
kim lwowski Promień, który stał się 
modelem prasowym całego kierunku 
postępowego wśród młodzieży akade
mickiej, zwłaszcza jej znacznej części 
pochodzącej z Królestwa. Promień 
wznowiono w 1909 г., w ciągu 3 lat 
wyszło 17 numerów. Zasięg autorski 
i czytelniczy pisma był znacznie szer
szy w porównaniu z poprzednim 
okresem jego istnienia, który trzeba 
nazwać galicyjskim — stało się pi
smem ogólnopolskim, międzyzaboro-
wym. Dominowały sprawy organiza
cji (młodzieżowych i to raczej prze
ciwnego, narodowego kierunku, trak
towane krytycznie, polemicznie. Sil

nie dźwięczała też nuta polityczna 
antyrosyjska, naturalna u młodych 
socjalistów zgromadzonych wokół 
Związku Walki Czynnej i następnych 
organizacji zbrojnego ruchu niepod
ległościowego emigrantów politycz
nych z Królestwa. Zwracano się też 
do czytelników spośród młodzieży 
szkół średnich. Prasę f ilarecką w Kró
lestwie zapoczątkowało Jutro często
chowskie, przeniesione w 1910 r. do 
Warszawy. Pisma te spełniały rolę 
broszur publicystycznych; są odzwier
ciedleniem krążących nastrojów, po
glądów, ideologii nielicznej, lecz ru
chliwej grupy młodzieży niepodległo-
ściowo-socjalistycznej, która miała 
niebawem zapełnić kadry Legionów 
Polskich w I wojnie światowej. 

Luźne bardzo notatki informacyj
ne Cz. G u t r e g o „Z historii czaso
pism płockich" uzupełnia bibliografia 
ich za lata 1810—1966. 

Wśród „Materiałów" uwaga za
trzymuje się na wspomnieniach osób 
żyjących. Fragment pamiętnika se
niora dziennikarzy stołecznych M. 
K r z e p k o w s k i e g o dotyczy losów 
założonego przez Żydów z końcem 
1929 r. sensacyjnego dziennika Ostat
nie Wiadomości, pisma popularnego 5-
groszowego dla mas wielkomiejskich. 
Założycielami i organizatorami wy
dawnictwa byli syjoniści, wydawcy 
żargonowego Hajnta. Nakład wkrótce 
przekroczył 100 tys. egzemplarzy, wy
dawcy podobno zarobili w pierwszych 
dwóch latach milion złotych! Dobrze 
opłacali personel redakcyjny. Kryzys 
i upadek nastąpił w 1932 r. Ciekawy 
to przyczynek do najmniej zbadanych 
dziejów codziennej prasy stołecznej 
lat międzywojennych. 

O założeniu Wyższej Szkoły Dzien
nikarskiej w Warszawie w 1927 r. 
opowiada najbliższy świadek, zatrud
niona w tej naukowo-społecznej in
stytucji M. C z a j k o w s k a . Wymie
nia osoby należące do grona wykła
dowców i informuje o losach insty
tucji. Może ważniejsze byłyby syl
wetki samych założycieli i kierowni
ków. Ludzie to wszak nieprzeciętni: 
Stanisław Jarkowski, Witold Giełżyń-
ski, Ernest Łuniński, Józef Wasowski. 
Z nich tylko pierwszy mógł być do
tąd uwzględniony w Polskim Słowni
ku Biograficznym i to w sposób dość 
pobieżny, na wpół encyklopedyczny.*) 

*) W Zeszytach Prasoznawczych (nr 3/1968) 
M. C z a j k o w s k a ogłosiła w s p o m n i e 
nie o pionierze tego szkolnictwa, S. J a r -
kowskim. (Red.). 
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Pamiętnikarze znający osobiście wy
mienionych, przysłużyliby się nie
mało historykowi prasy nakreśleniem 
sylwetek na podstawie własnych kon
taktów, obserwacji i opinii współcze
snych. Nie dostaje nam tego 'z natu
ry rzeczy w suchych, schematyczinych 
biogramach, odpowiadających redak
cyjnym wymaganiom Polskiego Słow
nika Biograficznego, który w drugiej 
swej połowie stanie się jeszcze zwięź
lej szy i będzie •częściej odsyłał do 
słowników specjalnych. Więc tylko 
pamiętniki dziennikarzy samych mo
gą ocalić od zapomnienia postaci 
swych wybitniejszych kolegów i prze
kazać je potomności. Tak mało nie
stety wspomnień dziennikarzy docze
kało się za naszych czasów wydania 
(znam wypadek, że nawet ogłoszone 
spore fragmenty nie ułatwiły znale
zienia wydawcy, wprost przeciwnie). 

Celowo pomijam tu część I roz
prawki B. P e t r o z o l i n - S k o 
w r o ń s k i e j , omawiającej stanowi
sko Aleksandra Świętochowskiego 
wobec rewolucji 1905—1907, formuło
wane w słynnych jego felietonach „Li
berum veto" w tygodniku Prawda od 
pierwszego numeru niemal do końca 
istnienia pisma. Część II należy już 
do następnego, trzeciego zeszytu Rocz
nika i z nim razem winna być oce
niona. 

Dział sprawozdań i recenzji nigdy 
nie należał do mocnych stron Rocz
nika, miał poziom nierówny i dobór 
jakby przypadkowy, dorywczy. Nie 
wydaje mi się w ogóle forftmne 
już samo przyjęte dziś łączenie we 
wspólnej rubryce recenzji ze sprawo
zdaniami. Trzeba by raz postawić 
sprawę zasadniczo^. Czy w czasopi
śmie ściśle naukowym, o minimalnym 
nakładzie, obliczonym na specjalistów 
i znawców danej tematyki, zasila
nym i odbieranym przez osoby o spe
cyficznym przygotowaniu intelektu
alnym, godzi się w omówieniach pu
blikacji fachowych zadowalać spra
wozdaniami? Te ostatnie są na pewno 
pożądane i potrzebne w pismach po
pularnonaukowych, tam zwłaszcza, 
gdzie chodzi o literaturę obcojęzycz
ną, gdzie niedostępne są oryginały, 
bądź brak tłumaczeń, ułatwiających 
przyswojenie sobie treści. Co innego 
recenzje w ścisłym tego słowa zna
czeniu. Ich walorem i warunkiem jest 
kompetencja recenzentów, znawców 
przedmiotu, którzy muszą zdobyć się 
na krytycyzm, głębię ujęcia ocenianej 

pozycji. Niepoważnie chyba wygląda 
np. sprawozdanie streszczające roz
prawę doktorską lub tym bardziej 
habilitacyjną. Utarło się w dziale re-
cenzyjnym przemycanie streszczeń 
okraszonych ogólnikowymi pochwała
mi i bagatelizujących mniejsze lub 
większe usterki bez ich metodycznego 
zanalizowania. 

Te refleksje nasunęły mi się przy 
czytaniu na s. 149—155 recenzji M. 
T y r o w i c z a z rozprawy habilita
cyjnej I. H o m o l i : „Tygodnik Cie
szyński i Gwiazdka Cieszyńska, pod 
redakcją Pawła Stalmacha 1848— 
1887". Recenzja to jedna z najgrun-
towniejszych, jakie dotąd ukazały się 
w 8 tomach Rocznika Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego. Nie waham 
się jej postawić jako przykład, zwła
szcza młodszym, początkującym re
cenzentom, jak pod względem mery
torycznym i formalnym powinna wy
glądać naprawdę fachowa recenzja. 
Można i wolno z innej strony i pod 
innym aspektem oceniać rozprawę 
I. Homoli, niemniej trzeba przyznać, 
że wymagania metodologiczne Tyro
wicza są zasadniczo uprawnione i do
puszczalna jest stosowana przezeń 
miara, odpowiadająca tym (wysokim 
i nie w każdym wypadku zresztą 
realnie stawianym) wymaganiom. Po
równanie tej recenzji z innymi po
mieszczonymi w omawianych zeszy
tach Rocznika (i nie tylko w nich!) 
okazuje dowodnie niebagatelną różnicę 
między sprawozdaniem a oceną nau
kową. Odpowiedzialna praca recen
zenta naukowego jest niewdzięczna 
i nieopłacalna, toteż nie dziwi, że ma
ło kogo pociąga i jeszcze mniej znaj
duje zrozumienia u tych, od których 
zależy jej docenienie i zamieszczenie. 

Czesław Lechicki 

PRASA W OSTATNICH SERIACH 
PRAC POLONISTYCZNYCH 

Ostatnie dwa roczniki Prac Polo
nistycznych (seria XXV — 1969 i se
ria XXVI — 1970) przynoszą cztery 
rozprawy, w których przedmiotem 
rozważań są pisma prezentujące pra
sę literacką polskich środowisk kul
turalnych Kijowa, Łodzi i Warszawy 
na przestrzeni lat 1858—1939. Pisma 
te należały raczej do krótkotrwałych, 
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ich 'rola kulturowa, a tym bardziej 
opiniodawcza — ze względu na wą
skie kręgi odbiorców — nie była zbyt 
doniosła, jednak ich wyeksponowanie 
jest cennym przyczynkiem redakcji 
Prac Polonistycznych do przygotowa
nia syntetycznego obrazu dziejów oj
czystej prasy. 

Wśród artykułów pomieszczonych 
w XXVI serii Prac uwagę prasoznaw-
cy zwraca rozprawka Andrzeja Z i e-
l i ń s k i e g o pt. „Pismo Zbiorowe 
Młodzieży Kijowskiej z r. 1858" 
(s. 169—179). Prezentację Pisma autor 
poprzedził obrazem polskich wydaw
nictw periodycznych, ukazujących się 
w Kijowie od 1846 r. {Gwiazda, Grosz 
Wdowi, Leviathan, Pisma Zbiorowe 
Klemensa Protasza, Bigos, Ulicznik, 
Publicysta, Plebeusz, Spod Mostu). 
Zieliński ukazał zespół redakcyjny 
z Fortunatem Nowickim na czele, po
stępowy program Pisma krytykującego 
przejawy obskurantyzmu społecznego 
i literackiego, przeprowadził ideową 
analizę zawartych utworów, wreszcie 
podał głosy współczesnych o piśmie — 
Tadeusza Padalicy (Zenona Fisza) 
i Jana Dobrzańskiego oraz własną 
ocenę postępowej roli Pisma, które 
ukazało się na początku 1858 r. 

W serii XXV Prac Polonistycznych 
problemy periodyków najbardziej 
odległych czasowo, ukazała Wiesława 
K a s z u b i n a w artykule: „Najstar
sze łódzkie czasopisma kulturalno-li-
terackie. Szkic historyczno-bibliogra-
ficzny" (s. 115—140). Autorka przed
stawiła tu dwa pisma: Ognisko Ro
dzinne — „tygodnik literacki ilustro
wany" oraz Świat — „pismo tygod
niowe, ilustrowane, poświęcone lite
raturze, krytyce, sztuce i naukom". 
Nietrudno się domyślić, iż artykuł 
ten powstał w związku z obszerną 
i cenną pracą tejże autorki: „Biblio
grafia prasy łódzkiej 1863—1944" 
(Warszawa 1967), a niedokładne tam 
ustalenie okresu ukazywania się naj
starszego łódzkiego tygodnika literac
kiego jakim było Ognisko Rodzinne 
zaciążyło też na opracowaniu rysu 
monograficznego tego pisma. W. Ka
szubina tak w szkicu w Pracach Po
lonistycznych, jak i w cytowanej 
„Bibliografii", okres wydawania 
Ogniska Rodzinnego określa od 
kwietnia 1899 do kwietnia 1900 г., 
gdy tymczasem Janina Jaworska 
w recenzji z „Bibliografii" w oparciu 
o wydane przez Zenona Kmiecika 
dokumenty Warszawskiego Komitetu 
Cenzury oraz prasę, stwierdza osta

teczny upadek pisma dopiero w 1907 
roku.1) Stąd szkic historyczno-biblio-
graficzny Ogniska Rodzinnego jest 
fragmentaryczny. Przy omawianiu 
kręgu współpracowników Ogniska 
autorka wymieniła Kazimierza Barto
szewicza. Wzmianka o nim budzi kil
ka wątpliwości. Po pierwsze jego 
współautorski udział nie jest zapowie
dziany w odredakcyjnej nocie „Z no
wym kwartałem" w nrze 14 z 19 VI 
(1VII) 1899 r. Istotnie w nrze 17 
z 10 (22) VII 1899 r. znajduje się jego 
jedyny drukowany tam materiał po
święcony Majerowi pt. „Pierwszy 
prezes Akademii", ale ta wyjątkowość 
nie upoważnia do określenia go mia
nem współpracownika. Po drugie 
trudno się zgodzić, by na planie 
pierwszym jego rozległych zaintereso
wań stawiano profesję prawniczą. 
Jest prawdą, iż studiował przez dwa 
semestry na wydziale prawno-admi-
nistracyjnym Uniwersytetu Jagielloń
skiego, nigdy to jednak nie odbiło 
się na jego zajęciach zawodowych. 
Po trzecie — wymienienie jednego pi
sma, które* redagował i jednego, z któ
rym współpracował jako felietonista, 
nie stwarza właściwego obrazu jego 
sylwetki.2) Po czwarte — w Łodzi stale 
nigdy nie mieszkał, zajeżdżał tam za
łatwiać formalności związane z prze
kazaniem swych zbiorów. Natomiast 
prasoznawczy opis zarówno dla Ogni
ska Rodzinnego jak i Świata, wycho
dzącego jedynie przez cały 1901 г., 
jest konsekwentny i daje w miarę 
możności pełną wiedzę o sprawach 
wydawniczych i redakcyjnych pism 
(nakładca, drukarnia, łamanie, klisze, 
odbiorca, redaktor, współpracownicy, 
program, przegląd treści). 

Szkic monograficzny miesięcznika 
literackiego Studio (s. 223—239), wy
chodzącego w Warszawie od kwietnia 
1936 do marca 1937, przedstawiła 
Wiesława Ł o j e k . Autorka należy
cie wyjaśniła krąg eksponowanych 
w piśmie zagadnień, które sprowa
dzały się do spraw warsztatowych, 
ściślej — prezentacji i komentarza au
tentycznych materiałów (pamiętni
ków, relacji, listów, notatek) pocho-

J) Por. Janina J a w o r s k a : Uwagi do 
dziejów czasopiśmiennictwa łódzkiego. 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego 1970 z. 1, s. 160—161. 2) Por. Tadeusz Z. B e d n a r s k i : Ka
zimierz Szczęsny Bartoszewicz (1852—1930). 
Biogram w .„Materiałach do Słownika pu
blicystów i dziennikarzy polskich". Zeszy
ty Prasoznawcze 1970, nr 4. s. 72—74. 
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dzących od reprezentantów różnych 
warstw i kręgów społecznych spoza 
ludzi pióra (uwagi lekarzy, zeznania 
demonstrantów, zbrodniarzy, eroto
manów, maniaków, bezpretensjonalne 
podania oskarżonych czy świadków 
zdarzeń itp.), a teksty te miały una
ocznić, w jakim stopniu nabyta kul
tura pisarskiego rzemiosła zniekształ
ca obraz psychicznych stanów i ży
ciowych doświadczeń, i o ile auten
tyczne materiały stanowią inspirację 
procesu twórczego. Treść numerów 
Studia dopełniały artykuły — nieraz 
polemiczne — z teorii i krytyki lite
rackiej, wychodzące spod piór kręgu 
znajomych i osobistych przyjaciół Zo
fii Nałkowskiej, która poprzez osobę 
redaktora pisma, Bogusława Kuczyń
skiego, pełniącego funkcję jej sekre
tarza, patronowała pismu, a nawet 
kierowała jego inicjatywami. Wyeks
ponowaną przez W. Łojek prasoznaw-
czą wartość Studia podnosił dział 
„Redaktorzy o swych pismach", gdzie 
znaleźć można uwagi o Okolicy Poe
tów, Promie, Kamenie, Linii, Nowej 
Sztuce, Ponowię, Miesięczniku Lite
ratury i Sztuki, Grupie A. R., Zwrot
nicy i Tygodniku Artystów, które to 
materiały są nieznane autorom mo
nografii tych pism.3) Autorami pre
zentowanych utworów literackich byli 
pisarze postępowi, a sam Kuczyński 
sympatyzował z ideami komunistycz
nymi. Autorka rozprawy celnie omó
wiła sprawy programowe i wydaw
nicze (prenumerata, nakład), nie uka
zała jednak problemów drukarskich 
(ilość stron numeru, łamanie, ilustra
cje, adres wydawnictwa i drukarni) — 
co jednak nie jest zarzutem wobec 
zawężenia prezentacji pisma do okre
ślenia programu i jego realizacji. 

Czwartym materiałem z ostatnich 
dwu serii Prac Polonistycznych po
święconym prasie literackiej jest do
konana przez Wacława U r b a ń 
s k i e g o prezentacja fragmentów 
z listów do redaktorów miesięcznika 
Wymiary 1938—1939 (s. 241—254). By
ło to łódzkie pismo literacko-społecz-
ne, ukazujące się pod redakcją Ta
deusza Sarneckiego i Grzegorza Ti-
mofiejewa. Prezentacja ocalałego 
z pożogi wojennej pakietu 41 kore
spondencji wyjaśnia, z kim redakto-

:) Np. nie wykorzystał tych informacji 
Wiesław Paweł S z y m a ń s k i w swej 
interesującej książce ,,Z dziejów czaso
pism literackich w 20-leciu międzywojen
nym" (Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1970). 

rzy nawiązali kontakty, zapraszając 
do współpracy, a dobór autorów pod
kreśla demokratyczne tendencje mie
sięcznika. Pakiet ten jest niewątpli
wym dokumentem przedsiębiorczości 
redakcji. Poza słowami uznania dla 
polityki redakcyjnej pisma (płynący
mi od współpracowników nieraz ze 
względów kurtuazyjnych) i informa
cjami, kto i gdzie drukował recenzje 
z Wymiarów, prasoznawca w kore
spondencji tej niewiele znajduje ma
teriału ciekawego (Tadeusz Hołuj 
proponował stworzenie w Krakowie 
filii pisma, Józef Czechowicz wypo
wiadał się za próbą porozumienia 
z redakcjami innych pism); natomiast 
historyk literatury wyłuskać tu może 
niejeden interesujący sąd o pracy pi
sarskiej autora listu lub innego pisa
rza wzmiankowanego w liście. 

Tadeusz Z. Bednarski 

PRASOZNAWCZY PERIODYK NRD 

Rocznik 1969 powielanego czasopi
sma o nieregularnej edycji, wyda
wanego przez Sekcję Dziennikarską 
Uniwersytetu w l ipsku, liczył 4 ze
szyty.1) Pierwszy z nich otwiera dy
rektor Sekcji, prof, dr Emil D u-
s i s к a, artykułem omawiającym re
organizację systemu studiów. For
malnie wyraża się to w przemiano
waniu wydziału w sekcję, ale me
rytorycznie polega na przemianach 
w procesie dydaktycznym, lepszej 
współpracy z pokrewnymi dyscypli
nami, ściślejszej więzi z praktyką. 
W tymże numerze Herbert S c h r o e 
d e r zajmuje się emocjonalnością in
formacji dziennikarskiej, a Robert 
M i c h e l — integracyjnymi i dezin-
tegracyjnymi tendencjami w progra
mach telewizyjnych. 

W zeszycie 2. zwraca uwagę spra
wozdanie Hansa A s c h e n b r e n 
n e r a z seminariów, przeprowadza
nych ze studentami dziennikarstwa 
w Lipsku na temat form argumento
wania. Przytoczono przykładowe ćwi
czenie seminaryjne. Jednak już 
w kolejnym zeszycie dyrektor Sekcji 
E. D u s i s k a krytycznie ustosunko
wał się do wywodów swojego asy
stenta. Poza tym w zeszycie 3 znaj-
*) Probleme aus Theorie und Praxis des 
Journalismus der DDR. 1969, 1 :55, 2 :59, 
3 : 51, i : 64. 
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dujemy artykuł Klausa V i e w e g a 
i Willy W a l t h e r a o funkcjach 
oświatowych prasy, radia i tv 
w USA, W. Brytanii oraz Japonii, 
jak też rozprawę R. . M i c h e l a 
o roli słowa mówionego w dzienni
karstwie telewizyjnym. Tekst uzu
pełnia graficzny schemat wzajemnych 
stosunków słowno-obrazowych. 

Zeszyt 4. zawiera m. in. ciekawe 
studium dyplomantów Sekcji Dzien
nikarskiej — Detlef a V o p p m a n n a 
i Klausa Petera W a t t e n b a c h a — 
poświęcone metodom i fazom reda
gowania manuskryptu dziennikar
skiego. Posłużono się przykładami re 
dagowania: wiadomości radiowych 
poprzez ich skracanie, opracowanie, 
przeróbkę, streszczanie i korygowa
nie — oraz artykułów prasowych 
poprzez ich lekturę, opracowanie tre
ściowe całości i poszczególnych frag
mentów, adiustację językowo-styli-
styczną i techniczną. 

W sumie drugi rocznik NRD-ow-
skich prasoznawczych zeszytów nau
kowych był objętościowo i jakościo
wo skromniejszy od poprzedniego.2) 

Czesław Biel 

PUBLIC OPINION 

U ARTER LT 

4/1969; 1, 2/1970 
Trzy ostatnie numery Public Opi

nion Quarterly (z zimy 1969/70 oraz 
z wiosny i lata 1970) zawierają tak 
rozmaite, tak zróżnicowane tematycz
nie publikacje, że wyliczyć warto, co 
się kryje pod pojęciem „opinia pu
bliczna", użytym w tytule tego pi
sma. 

W pierwszym omawianym numerze 
dominuje tematyka środków maso
wego przekazu. Wyliczymy tu tema
ty: psychologiczne czynniki w zacho
waniach publiczności środków ma
sowego komunikowania, potem: słu
chacze audycji nadawanych na fa
lach krótkich, następnie: publicz-

2) Por. omówienie w Zeszytach Prasoznaw
czych 1969 nr 4, s. 145 i n. 

ność dzienników telewizyjnych, i jesz
cze: zmienne dla oceny akcep
tacji źródeł informacji, wreszcie: 
zmiany stereotypów Murzynów i bia
łych w reklamach zamieszczanych 
w magazynach. Nawet w recenzjach 
przeważa temat: telewizja, prasa 
i film. Nawiasem mówiąc, w oma
wianym numerze doszukać się można 
poloniców, jest tu zamieszczona re
cenzja książki K. Żygulskiego: „Film 
na wsi i w miastach powiatowych" 
a autorem innej recenzji jest A. S i-
c i ń s k i. 

Z tego numeru POQ polecałbym 
uwadze czytelnika artykuł G. D. 
W i e b e o dwóch czynnikach psy
chologicznych istotnych dla zrozumie
nia zachowań się publiczności środ
ków masowego przekazu (Two psy
chological factors in media audience 
behavior). Autor zajmuje się para
doksalnym zestawieniem dwóch fak
tów: programy telewizyjne w USA 
są przez wielu uważane za trywialne, 
wulgarne, a nawet szkodliwe — ale 
te same programy ciągle przyciąga
ją i bawią szerokie rzesze publiczno
ści. Ludzie werbalizują większe za
interesowanie programami wyższej 
rangi artystycznej, niż wskazuje na to 
ich autentyczne zachowanie. I dalej — 
chociaż respondenci z wyższym wy
kształceniem różnią się w wyborach 
określonych programów od tych z niż
szym wykształceniem, to różnica ta 
jest niewielka. Ogólnie mówiąc, od
wrotnie proporcjonalnie układają się: 
kulturalna wartość programu i wiel
kość jego publiczności. Tak się przed
stawia sytuacja, tak dokumentują ją 
badania, ale badania nie dają wyjaś
nienia tego zjawiska, nie odpowia
dają na pytanie: dlaczego tak się 
dzieje? Zdaniem autora częściowo 
tłumaczą to zjawisko dwa czynniki 
psychologiczne — opór przeciw so
cjalizacji, (niechęć do stawiania czo
ła „innym") oraz opór wobec zmian. 
Proces, w którym jednostka staje się 
członkiem danej grupy społecznej 
jest stosunkowo jasny: grupa wyma
ga — jednostka przystosowuje się do 
tych wymagań. W trakcie tego pro
cesu przeszkadzają, stawiają opór 
wrodzone tendencje, dziedziczne ce
chy jednostki. Z punktu widzenia 
przedmiotu socjalizacji, proces ten 
jest ciągiem klęsk i kompromisów, 
gdzie pragnienia jednostki muszą 
ustąpić wymaganiom grupy. Otóż ma
sowe środki przekazu, a zwłaszcza 
ich „lżejsza" zawartość, zazwyczaj 
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nie stwarzają takich sytuacji, w któ
rych jednostka kierowana by była 
(czy też zarządzano by nią) wbrew 
jej woli. Autor porównuje sytuację 
odbiorcy programu telewizyjnego (czy 
też innego środka przekazu) do sy
tuacji małego dziecka. Jak wykazały 
eksperymenty psychologów (Piaget), 
z chwilą gdy przedmiot zniknie 
sprzed oczu dziecka, nie zostaje on 
tylko schowany, lecz po prostu 
przestaje dla tego dziecka istnieć. 
Media pozwalają odbiorcy przyjąć 
taką właśnie dziecinną postawę — 
z chwilą, gdy bodziec (przekaz) 
przestaje działać, przestaje on za
razem istnieć. Artykuł jest cieka
wą próbą wyjaśniania zjawiska, gdy 
zostało ono już opisane i udokumen
towane badaniami. 

Ze względu na hermetyczny aparat 
pojęciowy, wymagający dłuższego tłu
maczenia, sygnalizuję tylko następ
ny interesujący artykuł z tego .nu
meru. Trójka autorów: D. K. B e r 
ło , J. B. L e m e r t i R. J. M e r t z 
zajmuje się w nim kategoriami dla 
oceny akceptacji źródeł informacji 
(Dimensions for evaluating the ac
ceptability of message sources). Trzy 
takie zmienne przyjęto w badaniach: 
bezpieczeństwo, kwalifikacje i dyna
mizm źródła informacji, przy czym 
każda z nich mierzona była na wielu 
skalach. 

W następnym z kolei, wiosennym 
numerze Public Opinion Quarterly 
dominuje socjologia stosunków poli
tycznych, a tematyka środków ma
sowego przekazu prawie wcale nie 
występuje. Znajdujemy tu także dwa 
artykuły dotyczące technik i metod 
badawczych; o uzupełnianiu danych 
zebranych techniką ankiety poczto
wej — J. R. H о с h s t i m a i D. A. 
A t h a n a s o p o u l o s a i o ekspery
mentalnych badaniach nad techniką 
wywiadów — B. S. D o h r e n w e n d . 
Do tej samej grupy można też zali
czyć dłuższą notę A. S i с i ń s к i e-
g o pt. „Odpowiedzi „nie wiem" w ba
daniach międzynarodowych" („Don't 
know" answers in cross-national sur
veys). Autor porównuje wyniki ba
dań przeprowadzonych w trzech kra
jach: we Francji, w Norwegii i w 
Polsce. Badania dotyczyły opinii o 
stosunkach międzynarodowych, roz
brojeniu, wojnie i pokoju, ale autora 
interesuje w omawianej nocie jeden 
tylko ich aspekt — odpowiedzi „nie 
wiem" na pytania sprawdzające wie
dzę. 

Ostatni z omawianych numerów 
(z lata 1970) pełen jest artykułów 
i informacji o masowych środkach 
przekazu. Już wstępny artykuł o 
zróżnicowanym wzroście wiedzy czer
panej ze środków masowego komu
nikowania (P. J. T i c h e n o r , G. A. 
D o n o h u e i С N. O l i e n — „Mass 
media flow and differential growth 
in knowledge") zwraca uwagę. Dane 
z czterech typów badań: nad rozprze
strzenianiem się wiadomości, nad 
zmianami stopnia poinformowania w 
czasie, z badań przeprowadzonych 
podczas strajku dzienników oraz da
ne z eksperymentu terenowego, po
twierdzają generalną hipotezę, że 
wzrost ilości informacji na określony 
temat prowadzi do powiększenia wie
dzy na tenże temat przede wszyst
kim wśród osób o wyższym statusie 
socjoekonomicznym. Tym samym po
większa się relatywna dysproporcja 
w stopniu poinformowania ludzi o 
wyższym i o niższym statusie. Za 
wskaźnik statusu socjoekonomiczne
go przyjęto wykształcenie, zakładając, 
że w przypadku sprawdzania powyż
szej hipotezy, wykształcenie jest czyn
nikiem najbardziej istotnym, bo
wiem: 
— ludzie z wyższym wykształceniem 

dysponować będą większą zdolno
ścią rozumienia tekstów, niezbęd
ną dla uzyskania wiedzy tech
nicznej czy też politycznej, 

— ludzie lepiej poinformowani są 
bardziej skłonni do zauważenia i 
lepiej przygotowani do zrozumie
nia nowego tematu, gdy pojawi 
się on w mediach, 

— wyższe wykształcenie wiąże się z 
reguły z szerszą sferą codziennej 
aktywności, znaczną ilością grup 
odniesienia i co za tym idzie — 
wielością interpersonalnych kon
taktów, co zwiększa szanse dys
kutowania tematów pojawiających 
się w mediach, 

— świadomy, dobrowolny odbiór ko
munikatu wiąże się również z wy
kształceniem ściślej, niż z jakimi
kolwiek innymi zmiennymi. 

W podsumowaniu: zauważony roz
ziew może prowadzić do wzrostu na
pięć w systemie społecznym, na przy
kład w stosunkach między białymi 
a Murzynami. 

Interesujący jest też artykuł E. 
N o e l l e - N e u m a n n o regułach 
układania kwestionariuszy („Wanted: 
rules for wording structured ques
tionnaires"), z którego odnotujemy 
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dwie uwagi. Informacja zawarta w 
kafeterii (możliwościach odpowiedzi) 
skategoryzowanych pytań w kwestio
nariuszu, przez ułatwienie kodowania 
przyspiesza wprawdzie uzyskanie wy
niku, ale też i wynik zniekształca. 
Generalnie ta zasada odnosi się do 
wszystkich pytań tak sformułowa
nych, że informacja (nawet niepeł
na) jest już w pytaniu zawarta. Nie 
zawsze jest ten błąd łatwy do wy
krycia; tym bardziej, że często kry
ją się za nim oczekiwania i wpływ 
eksperymentatora (badacza), może 
nawet nieświadome a zdolne znie
kształcić wynik badań. 

Wydaje się też — powiada sarka
stycznie autorka — że dla większo
ści badaczy redagowanie i graficzne 
ułożenie kwestionariusza tak, by uni
knąć monotonii, jest rodzajem wcale 
niekoniecznej uprzejmości w stosun
ku do respondenta. Tymczasem mo
notonia kwestionariusza wyraźnie 
wpływa na wyniki badań, cytowany 
w tekście przykład mówi o 10% róż
nicy — i to w odpowiedziach na py
tania o czytelnictwo dzienników. 

Są w omawianym numerze jeszcze 
dwa artykuły metodologiczne. O tech
nice badawczej polegającej na sorto
waniu kart, piszą E. F. С a t a 1 d o, 
R. M. J o h n s o n , L. А. К e 11 s t e d t 
i L. W. M i l b r a t h („Card sorting 
as a technique for survey intervie
wing"). Badany tą techniką otrzymu
je karty z informacją, która jest za
razem odpowiedzią, i rzeczą jego jest 
wybór karty najdokładniej określają
cej jego postawę czy też wiedzę. 
Technika ta skraca znacznie proces 
badawczy, a zarazem daje ważne i 
wiarygodne materiały. 

Od dłuższego czasu toczy się w pi
śmie dyskusja nad techniką „zgubio
nego listu". Polega ona na rozpro
szeniu na ulicach miasta znacznej ilo
ści nieostemplowanych listów. Gdy 
ktokolwiek znajdzie taki list, może 
go nadać lub też zniszczyć. Umiesz
czenie w adresie nazwy organizacji 
czy też osoby, pozwala nam z pew
nym przybliżeniem określić popular
ność (czy też szanse w wyborach, na 
przykład) adresata, przez proporcje 
zwróconych (nadanych) listów. Tech
nika ta opiera się na założeniu, że 
zwolennik adresata bardziej skłonny 
będzie wysłać znaleziony list, prze
ciwnik zaś — zniszczyć. 

W omawianym numerze za tech
niką „zgubionego listu" opowiadają 
się R. L. S h o t l a n d , W. G. B e r 

g e r i R. F o r s y t h e (A validation 
of the lost-letter technique), cytu
jąc dość przekonywające wyniki swo
ich badań nad szansami Nixona, 
Humphreya i Wallace'a w wyborach 
prezydenckich. 

Andrzej Rusinek 

Journalism 
Quarterly 

1, 2/1970 
Gdyby mi ktoś kazał wybrać z 

dwudziestu pięciu rozpraw i artyku
łów zamieszczonych w pierwszym 
numerze trzy takie, które warto by 
opublikować w języku polskim — 
wskazałbym artykuły J. B. Haskinsa, 
R. J. Moody'ego i G. R. Funkhouse-
ra. Ten wybór nie byłby zgodny 
z oceną redakcji Journalism Quar
terly, która za najbardziej godne po
lecenia uznała prace C. E. B ł o c k a 
o korzystaniu przez biedotę miejską 
ze środków komunikowania masowe
go, oraz R. P. B o y n t o n a o roli 
prasy w stosunkach między mieszkań
cami miasta a zarządem miejskim. 
Obie te prace potraktowano bowiem 
jako swego rodzaju cover-stories: ich 
tytuły widnieją na okładce pod rekla
mowym nagłówkiem „W numerze". 
Wbrew tym sugestiom kieruję uwa
gę polskiego prasoznawcy na artykuły 
trzech autorów wymienionych przeze 
mnie na początku. 

Pierwszy z nich (J. B. H a s к i n s : 
Information Needs of Publishers) opo
wiada, jak prasoznawcy z uniwersy
tetu w Syracuse ujawnili, czego w 
zakresie badań nad prasą potrzebu
ją wydawcy amerykańskich dzienni
ków. A było to tak: W roku 1966 
Szkoła Dziennikarska Uniwersytetu 
w Syracuse dostała milion dolarów 
z fundacji Johna B. Snowa. Miały 
one zostać zużytkowane z maksymal
ną korzyścią dla prasy. Przez dwa 
lata prowadzono rozmowy i kore
spondencję z wieloma pracownikami 
naukowymi. Plonem tej pracy było 
zestawienie problematyki badawczej, 
którą ostatecznie ujęto w czternastu 
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grupach zagadnieniowych. Następnie 
rozesłano do 253 wytypowanych ro
zumowo wydawców prasowych an
kietę, której główny punkt brzmiał: 
„Biorąc pod uwagę przemysł praso
wy jako całość, proszę wybrać spo
śród czternastu podanych te dziedzi
ny, w których potrzebę informacji 
wydawcy odczuwają najdotkliwiej."' 
Otrzymane odpowiedzi uszeregowały 
poprzednio wyodrębnione grupy za-
gadnieniowe w następującej kolejno
ści: 1) technologia produkcji, 2) spra
wy kadrowe, 3) opinie czytelników 
o gazecie, 4) kształcenie i szkolenie 
kadr, 5) analiza działalności przedsię
biorstw prasowo-wydawniczych, 6) 
redagowanie, 7) zagadnienia nakła
dów i rynku, 8) pisanie do prasy, 9) 
ogłoszenia i reklama, 10) organizacja 
pracy, 11) zarządzanie, 12) konkuren
cja, 13) ekonomika, 14) szata gra
ficzna. 

Ten sondaż prasoznawców z 'Sy
racuse przypomina analogiczne przed
sięwzięcie Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych z roku 1964. Tyle, że odpowie
dzi polskich wydawców i redakcji by
ły inne: na pierwszy plan wysunęły 
one badania czytelnictwa, spychając 
na margines problematykę technolo
giczną. Może dziś, po 6 latach, warto 
by ten sondaż powtórzyć w Polsce? 

„Chociaż każdy z nas wie, że na
szym zachowaniem w zakresie uzy
skiwania informacji nie rządzi przy
padek, mało kto twierdziłby, że jest 
ono całkowicie zdeterminowane. Czy
tamy gazetę prawie codziennie, dzien
nik telewizyjny zwykle odbieramy 
o określonej porze. Dzień w dzień 
pewien stały procent ludzi śledzi np. 
dziennik o godz. 6, choć nie są to 
codziennie te same osoby." Tak G. R. 
F u n к h o u s e r ze Stanford Univer
sity rozpoczyna swój ambitny arty^ 
kuł (A Probabilistic Model for Pre
dicting News Diffusion), w którym 
proponuje wzór określający przewi
dywane rozchodzenie się informacji. 
Wzór odnosi się wprawdzie raczej do 
radia i telewizji, ale można go za
stosować i do prasy, jeśli się pod 
czas podstawi kolejne wydania gaze
ty. Jako punkt wyjścia w całym ro
zumowaniu służy Funkhouserowi za
łożenie, że w chwili rozpoczęcia nada
wania informacji procent odbiorców 
znających ją równa się zeru (P = 0). 
Po pierwszej godzinie procent osób 
poinformowanych równy będzie praw
dopodobieństwu odbierania programu 
przez potencjalnych słuchaczy w da

nym czasie (P : = px). Jeżeli do tego 
wzoru wprowadzimy czynnik odpo
wiadający stopniowi zainteresowania 
daną informacją oraz uwzględnimy 
szereg odcinków czasowych (albo sze
reg kolejnych numerów gazety), 
otrzymamy ogólny wzór: 

p t = ( i x P t - i ) + p ; ( i , o - i x p t _ , ) 

We wzorze tym P oznacza pro
cent potencjalnych odbiorców, I — 
wskaźnik atrakcyjności, p — współ
czynnik prawdopodobieństwa, t — 
czas. Mimo zapewnień autora, że ba
dania empiryczne potwierdzają praw
dziwość tego wzoru, nie budzi on 
większego zaufania, bo całkowicie po
mija zjawisko dwustopniowości prze
pływu informacji. 

W trzecim z rekomendowanych 
przeze mnie artykułów (The Armed 
Forces Broadcast News System: Viet
nam Version) R. J. M o o d y , były 
dyrektor wojskowego radia amery
kańskiego w Wietnamie, przedstawia 
rozbieżność między teoretyczną zasa
dą swobodnego dostępu do informa
cji a rzeczywistym działaniem cen
zury wojskowej. Jego wywody może 
zastąpić konfrontacja dwóch cytatów. 
Pierwszy to słowa R. S. McNamary, 
ówczesnego sekretarza obrony USA: 
„Członkowie naszych sił zbrojnych 
stanowią ważną część społeczeństwa. 
Mają prawo do takiego samego nie
ograniczonego dostępu do informacji 
jak wszyscy inni obywatele. Zakłó
cenie dostępu do informacji nie jest 
dozwolone." Taka jest teoria. Cytat 
drugi — to stwierdzenie autora arty
kułu: „Część instrukcji mówiącą o 
„sprawdzaniu i wyjaśnianiu" wyko
rzystuje się do cenzurowania każdej 
wiadomości, którą urząd informacyj
ny uzna za szkodzącą militarnemu 
obrazowi sytuacji w Wietnamie." 

Nawet tylko przeglądając ten nu
mer, Polak zatrzyma się jeszcze nad 
szkicem „Conrad and Journalism", 
w którym J. E. v a n D o m e l e n za
stanawia się, dlaczego „dziennikarze 
i dziennikarstwo nieodmiennie byli 
traktowani przez tego pisarza nie
życzliwie zarówno w powieściach, jak 
i w innych tekstach". Domelen cytu
je piękne zdanie Korzeniowskiego: 
„Dajcie mi właściwe słowo i właści
wy akcent, a poruszę świat." 

Z innych powodów trudno obojęt
nie przekartkować artykuł M. W. 
II o p к i n s a, „sowietologa" z Mil-
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waukee Journal o cenzurze i proble
mie zniesławienia w Związku Radziec
kim. Nie sposób jednak w ramach 
niniejszej recenzji podejmować po
ważniejszej polemiki z nim. Warto 
by przecież kiedyś zająć się specjal
nie tematyką radziecką w Journalism 
Quarterly. 

Spośród .22 rozpraw, artykułów i 
sprawozdań z badań empirycznych 
opublikowanych w drugim numerze, 
redakcja JQ szczególnie poleca czy
telnikowi dwie pozycje: pracę prof. 
J. E. G e r a l d a o stosunkach mię
dzy prasą ia wymiarem sprawiedliwo
ści w USA oraz analizę danych sta
tystycznych rzucających dodatkowe 
światło na zagadnienia wpływu pra
sy na przestępczość. Wbrew tej opi
nii redakcyjnej, za najbardziej inte
resującą pozycję — głównie ze wzglę
dów metodologicznych — uważam 
artykuł V. A. S t o n e' a i S. H. C h a -
f f e e' g o, przedstawiający wyniki ich 
badań nad zależnościami między wzo
rami zachowania się wyniesionymi 
przez studentów z domu rodzinne
go — a stosunkiem do różnych źródeł 
informacji. Artykuł kończy się wnio
skiem, którego waga przewyższa zna
czenie uzyskanych wyników szczegó
łowych: „Pytanie, czy badana osoba 
ma jakąś opinię na dany temat, po
winno poprzedzać wszelkie pytania 
o rodzaj opinii. To zastrzeżenie za
chowuje ważność w każdej dziedzi
nie badań nad zachowaniem, lecz 
przede wszystkim w dziedzinie badań 
nad komunikowaniem". 

Istotnie ważkim natomiast przy
czynkiem do dyskusji nad wpływem 
prasy na przestępczość są badania 
przeprowadzone przez małżeństwo 
P a y n e ' ó w . Opierając się na poli
cyjnej statystyce napadów rabunko
wych, kradzieży samochodów i wła
mań, wykazali oni, że w okresie dłuż
szych strajków prasowych w Detroit 
'Jata 1964 i 1967) liczba tych prze
stępstw zmniejszała się. Na temat 
wpływu prasy na przestępczość ma
my — jak wiadomo — dwie hipote
zy. Jedna z nich głosi, że opisywanie 
przestępstw, a nawet informowanie 
o nich, potęguje i wyzwala przestęp
cze skłonności u czytelników, a tym 
samym sprzyja wzrostowi przestęp
czości. Według drugiej hipotezy, pod
czas lektury, zbrodnicze skłonności 
rozładowują się i czytelnik przeży
wa swego rodzaju katharsis (potwier
dzenie tej hipotezy widzi się w spad
ku liczby przestępstw seksualnych w 

Danii po zniesieniu cenzury obycza
jowej). Badania Payne'ow popierają 
raczej pierwszą z tych hipotez. 

Tematycznie łączy się z artykułem 
Payne'ôw sprawozdanie z badań 
„Młodzież a zbrodnie w programie 
telewizyjnym", przeprowadzonych w 
szkołach średnich przez trzech mło
dych pracowników uniwersytetu sta
nowego w Minnesota. Celem badań 
było wykrycie zbieżności między 
skłonnością do oglądania w telewizji 
obrazów eksponujących przemoc i 
zbrodnię a różnymi cechami osobi
stymi, jak wiek, wykształcenie rodzi
ców, poczucie alienacji itp. Wykryte 
zależności są jednak tak niewielkie, 
że — moim zdaniem — nie upoważ
niają do żadnych wniosków. 

Raz po raz wraca na warsztat 
amerykańskich prasoznawców pro
blem Murzynów w prasie USA. Cza
sem chodzi o to, co i jak się o nich 
pisze, czasem zaś o ich udział w 
dziennikarstwie amerykańskim. Za
ledwie rok minął od czasu, kiedy 
omawiając poprzedni, wiosenny nu
mer Journalism Quarterly zwracałem 
uwagę na artykuł E. J. T r a y e s a: 
„The Negro in Journalism". Dziś ten 
sam autor raportem z własnych no
wych badań daje okazję, by stwier
dzić, że sytuacja właściwie się nie 
zmieniła. I tak, jeżeli w miastach 
ludność murzyńska stanowi od 9 do 
50°/o mieszkańców, to wśród pracow
ników redakcyjnych udział Murzy
nów nie przekracza 2%. Zajmują oni 
zresztą w redakcjach podrzędne sta
nowiska, najczęściej pracują w ar
chiwach. Pewną poprawę można jed
nak zaobserwować w składzie stu
dentów dziennikarstwa: w ciągu 
ostatniego roku udział Murzynów 
wśród nich wzrósł z 2 do 3,19°/o. 

Efektowny, bo paradoksalny wnio
sek wyprowadził z własnych badań 
G. R. R a r i с к, profesor ze Szkoły 
Dziennikarskiej stanowego uniwersy
tetu w Ohio. Badania te mianowicie 
dowodzą, że „kobiety czytają w dzien
nikach więcej wypowiedzi na temat 
interesujący je bardziej niż mężczyzn, 
to znaczy na temat domu i rodziny. 
Ale w sposób oczywisty ulegają one 
w mniejszym stopniu prasie w tych 
sprawach. Podobnie mężczyźni po
święcają więcej uwagi sprawom od
ległym od zagadnień domu, lecz też 
w zakresie tych spraw są mniej po
datni na wpływy prasy." Na tej pod
stawie można by się pokusić o wnio
sek ogólniejszy: najtrudniej przeko-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nać człowieka w zakresie tematów, 
które go najbardziej interesują. 

T. J. S с a n 1 o n, dyrektor Szkoły 
Dziennikarskiej w Ottawie, potwier
dza swymi badaniami znaną zresztą 
skądinąd prawdę: telewizja kolorowa 
działa na odbiorcę inaczej niż czar
no-biała. Inaczej, ale nie zawsze i nie 
pod każdym względem skuteczniej. 
Jak się bowiem z eksperymentów 
Scanlona okazuje, odbiorcy programu 
czarno-białego lepiej przyswajają so
bie treść komentarza i zapamiętują 
więcej faktów, ale za to program ko
lorowy skutecznie wpływa na ich wy
obraźnię i uczucie. Z badań tych 
warto wyprowadzić wnioski prakty
czne: kolor w telewizji należy stoso
wać z umiarem i być może, przynaj
mniej w niektórych programach 
oświatowych, lepiej z niego całkiem 
zrezygnować. 

Zygmunt Dąbek 

1—2/1970 
W omawianym numerze szczegól

nie warto zwrócić uwagę na rozpra
wę M. N u h i ć a „O jugoslovenskoj 
informaciji i jugoslovenskom u in-
formaciji". Autor stara się ocenić ro
lę prasy i informacji we współczes
nej Jugosławii. „Jugosłowiańską in
formacją" nazywa informację, która 
dotyczy zagadnień mających znacze
nie zarówno dla całej federacji, jak 
i poszczególnych jej części. Za jugo
słowiańskie nie powinno się uznawać 
wyłącznie tego, co pochodzi z cen
trum kraju, a co przeważnie uzysku
je pierwszeństwo w prasie. Prasa 
także skupia często uwagę na jed
nym środowisku, inne pomijając lub 
poświęcając im bardzo mało miejsca. 
Zagadnienie komplikują jeszcze sprze
czności społeczne oraz czynniki hi
storyczne, narodowościowe, antyso
cjalistyczne, których niekorzystny 
wpływ oddziałuje też na środki prze
kazu informacji, rodząc partykula
ryzm lub biurokratyzm. Partykular
ne podejście do informacji przez 
środki przekazu w jednej z republik 
pozbawia mieszkańców wiadomości 

o życiu w innych republikach. Autor 
zwraca uwagę na niebezpieczeństwo 
partykularyzmu w wypadku infor
mowania o sprawach, w których wy
stępuje sprzeczność interesów. Środ
ki komunikowania staną się jugosło
wiańskie tylko wówczas, gdy prze
zwyciężą ciasne interesy określonych 
środowisk, gdy obiektywnie informo
wać będą społeczeństwo o sprawach 
istotnych dla całego kraju. 

Udziałem telewizji i jej rolą w ma
sowym nauczaniu zajmuje się V. P e 
t r i ć w artykule „Televizija i masov-
no obrazovanije". Telewizyjną peda
gogikę uznaje autor za najbardziej 
odpowiednią i skuteczną metodę do
kształcania szerokich mas. Telewizja 
uczestniczy w gruntownej przemia
nie systemu nauczania szkolnego i za
pewnia wzrost masowej kultury wi
dzów. Nie może ona jednak całkowi
cie zastąpić nauczyciela w klasie, jest 
natomiast doskonałym środkiem uzu
pełniającym współczesną pedagogikę. 

A. T o d o r o v i c (Prikazivanje 
maloletnićkog prestupnistva u śtam-
pi) zarzuca prasie jugosłowiańskiej 
tworzenie nieobiektywnego i nieade
kwatnego obrazu przestępczości nie
letnich. Niektóre informacje praso
we mogą niekorzystnie oddziaływać 
na młodzież, powodując nawet wzrost 
przestępczości. Dotyczy to zwłaszcza 
artykułów zbyt drobiazgowo opisują
cych przestępstwa lub traktujących 
je powierzchownie i niepoważnie. Au
torzy artykułów o charakterze sen
sacyjnym wchodzą w kolizję z pod
stawową funkcją prasy — zamiast 
informować wprowadzają w błąd. W 
opisywaniu przestępstw należy wy
zbyć się fantazji i przesady, trzeba 
przedstawiać je obiektywnie i praw
dziwie. 

W dziale „Badania" znajdują się 
trzy interesujące rozprawy. W pierw
szej (Uticaj nacina prodaje i trans
porta na rasprostranjenost listova) 
P. P l a v s i c omawia wyniki badań 
przeprowadzonych przez Jugosłowiań
ski Instytut Dziennikarstwa nad czyn
nikami, które mają wpływ na roz
powszechnianie gazet (dzienników, 
gazet popołudniowych, tygodników 
informacyjno-politycznych i ilustro
wanych). Celem badań było określe
nie zależności zbytu od metod sprze
daży i transportu. Wzięto pod uwagę 
rejony o różnych wielkościach. Obli
czono, że na co czwartą rodzinę w 
Jugosławii przypada jeden egzem
plarz gazet codziennych. Wpływa na 
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to wiele czynników, jak rozwój eko
nomiczny, komunikacja, organizacja 
sprzedaży, transportu. Badania wyka
zały, że prasa rozchodzi się nierów
nomiernie. Do interesujących wyni
ków badań zalicza autor dane, mó
wiące o procentowym udziale w 
sprzedaży gazet różnych instytucji 
zajmujących się zbytem prasy. Naj
więcej, bo prawie 50°/o nakładu, 
sprzedaje się przy pomocy sieci han
dlowej wydawnictw prasowych i ko
misantów, podczas gdy na prenume
ratę przypada tylko 13,5°/o. 

Rozważania o rozpowszechnianiu 
prasy są też głównym tematem arty
kułu S. В o s n i ć a: „Socijalne ka-
rakteristike stanovnistva znacajne za 
rasprostranjenost śtampe". Wykorzy
stując również wyniki badań Jugo
słowiańskiego Instytutu Dziennikar
stwa stawia tezę, że głównym odbior
cą prasy nie jest jednostka, lecz ro
dzina, stąd rozpowszechnienie prasy 
bardziej zależy od liczby rodzin niż 
od liczby mieszkańców danego tery
torium. Przeważającą część czytelni
ków prasy stanowią mężczyźni powy
żej 19 lat, zatem także struktura lud
ności danego obszaru znajduje odbi
cie w ilości nabywanych gazet. Po
dobnie jak w wyżej omówionym ar
tykule, stwierdzono i tu, że rozpo
wszechnienie prasy uzależnione jest 
od stopnia rozwoju ekonomicznego 
danej republiki czy rejonu. Główny
mi czytelnikami prasy w Jugosławii 
są pracownicy umysłowi. 

W badaniach prowadzonych przez 
współczesnych psychologów nad środ
kami masowego przekazu informacji, 
wciąż są aktualne dociekania nad za
wartością tych środków oraz możli
wością ich wykorzystania dla zaspo
kojenia pewnych psychicznych zapo

trzebowań użytkowników. Są dwie 
zasadnicze hipotezy: według jednej — 
środki masowego komunikowania za
stępują osobiste kontakty; druga 
traktuje je bardziej katastroficznie, 
jako czynnik prowadzący do oderwa
nia się od rzeczywistości i zamknię
cia się w sobie. Rozpatrując te spra
wy, A. B o s n i e w artykule „Sred-
stva masovnog komuniciranja preu-
zimaju neke funkcije lićnih kontaka-
ta" łączy obie, nie wykluczające się 
zresztą, hipotezy w twierdzenie: środ
ki masowego komunikowania przej
mują pewne funkcje osobistych kon
taktów. 

Autorka wyraża przekonanie, że 
bardziej istotna jest rola masowego 
przekazu jako mechanizmu obronne
go u nieprzystosowanych do warun
ków, które stwarza szybki rozwój 
postępu technicznego, niż umożliwia
nie ucieczki od problemów współcze
sności w dziedzinę rozrywki. Stąd też 
środki te spełniają w większym stop
niu pozytywną niż negatywną rolę 
w społeczeństwie. 

W dziale „Dziennikarstwo za gra
nicą" znajduje się informacja o szó
stym polsko-czechosłowackim sympo
zjum poświęconym prasoznawstwu, 
które odbyło się w lutym 1970 w Za
kopanem. Informacja przynosi mię
dzy innymi krótkie omówienie refe
ratów prof, dra M. Kafla i mgra W. 
Masłowskiego. 

W numerze zapoznać się można 
także z przeglądem materialnych i 
finansowych warunków radia i tele
wizji w Jugosławii oraz ze sprawo
zdaniem z dziesięcioletniej działalno
ści Jugosłowiańskiego Instytutu 
Dziennikarskiego. 

Alicja Zagrodnikowa 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 

• TÖMEGKOMMUNIK.ÄCIÖ A SZOCIALI-
STA DEMOKRÄCIA RENDSZERËBEN. Ma
gyar Sajtó 1970 nr 9. S. 261—267. 

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dzien
nikarzy Węgierskich uznał potrzebę prze
dyskutowania sprawy oddziaływania środ
ków masowej komunikacji na kształtowa
nie się opinii publicznej w społeczeństwie 
kraju demokracji ludowej. Opracowane 
przez specjalnie powołaną komisję wpro
wadzenie do tej dyskusji, zamieszczone, 
w Magyar Sajtó zawiera sporo interesu
jących informacji dotyczących czytelnic
twa prasy na Węgrzech. 

W latach sześćdziesiątych prenumero
wało lub codziennie kupowało jakąś gazetę 
S3 proc. inteligencji, systematycznie czy
tało prasę 71 proc. robotników zatrudnio
nych w przemyśle oraz 35 proc. chłopów. 
Stwierdzono, że 68 proc. ludzi mających 
pełne wykształcenie podstawowe (tj. 8 klas 
szkoły podstawowej) czyta gazety codzien
nie, a ponad 90 proc. często. Takim wy
kształceniem dysponuje obecnie przeszło 
połowa mieszkańców Węgier. 

W oparciu o badania Bibliotekarskiego 
Oś/odka Naukowo-Metodycznego, podjęte 
z inicjatywy związków zawodowych, Istvân 
К a m a r â s stwierdza w pracy pt. ,,A 
munkasok es az olvasâs", że wprawdzie 
93 proc. robotników odpowiedziało, iż sy
stematycznie czyta prasę — ale pytanie 
kontrolne wykazało to tylko u 70 proc. 
Największą poczytnością wśród robotni
ków cieszy się centralny organ WSPR — 
Népszabadsâg, który czyta 51,6 proc. an
kietowanych. Na drugim miejscu (41,8 
proc.) znalazły się gazety wojewódzkie, na 
trzecim popołudniowy dziennik Esti Hir-
lap (27,8 proc), a następnie kolejno: zwią
zkowa gazeta Népszava (21,1 proc), Nép-
sport (sportowy, 15,7 proc), Magyar Nem-
zet (organ Frontu Narodowego, 8,4 proc.) 
i Magyar Hirlap (półoficjalny organ rządu 
WRL, 2,7 proc). 

Obraz zmienia się jednak, kiedy bie
rze się pod uwagę jedynie odpowiedzi sy
stematycznie czytających prasę robotni
ków, a nie wszystkich ankietowanych. 
Wówczas na pierwsze miejsce (63,5 proc.) 
wysuwa się Népszawa i Nćpsport. Gazety 
wojewódzkie i w tym wypadku znajdują 
się na drugiej pozycji (61 proc), Népsza
badsâg na trzeciej (60,7 proc), a Esti Hir
lap na czwartej (58 proc). 

Z tej samej pracy I. Kamarasa wynika, 
że najpoczytniejsze są wśród robotników 

kroniki milicyjno-sądowe, po nich zaś 

wiadomości sportowe i zagadnienia poli
tyczne. 

Zagadnieniem czytelnictwa prasy zaj
mowano się też na Węgrzech z punktu 
widzenia wieku czytających, przy czym 
badaniami objęto również dzieci od lat 10. 
Stwierdzono, że 27 proc. dzieci w wieku 
10—14 lat czyta gazety systematycznie, a 50 
proc. od czasu do czasu. Wśród młodzieży 
w wieku 15—19 lat stali czytelnicy gazet 
stanowią już 57 proc, natomiast wśród 
mieszkańców mających 20—40 lat (którzy 
legitymują się pełnym wykształceniem pod
stawowym — 91 Dror> 

Porównano także powszechność czytel
nictwa prasy u mężczyzn (62 proc. stale 
lub często czytających) i u kobiet (48 
proc). Wpływa na tę różnicę zarówno 
większy odsetek kobiet nie mających wy
kształcenia podstawowego, jak większa 
ilość zaięc domowych — co w sumie skła
da się na mniejsze zainteresowanie dzien
nikami. Kóżnica natomiast prawie się za
ciera w przypadku tygodników, które czy
ta 48 proc- mężczyzn i 46 proc. kobiet. 

I jeszcze jedno porównanie — obrazu
jące wpływ miejsca zamieszkania na upo
wszechnienie czytelnictwa. Podczas gdy 
mu.-dzy mieszkańcami Budapesztu i in
nych miast węgierskich różnice są nie
znaczne, rosną one wyraźnie, gdy porów
na się czytelnictwo w miastach i na wsi. 
Dwie trzecie osób, które wcale nie czyta
ją prasy lub sięgają po nią bardzo rzad
ko, mieszka na wsi. 

Warto tu jeszcze przytoczyć z owego 
wprowadzenia do dyskusji następująca in
formację: W roku 1949 łączny nakład wy
dawnictw prasowych na Węgrzech wyno
sił 643 miliony egzemplarzy, w tym pism 
codziennych 247 milionów egz. W roku 
1969 łączny nakład wzrósł do ponad 1 mi
liarda, a nakład dzienników do 712 milio
nów egzemplarzy. 

äj 

© Peter R i c h t e r : DIE ÜBERSCHRIFT — 
DAS „SCHAUFENSTER" DES BEITRAGES. 
Neue Deutsche Presse 1970 nr 13. S. 11—13. 

„Nagłówek oknem wystawowym dzien
nikarskiej wypowiedzi" — pisze P. Pach
ter i przypomina, że dobry nag.'owek po
winien informować odbiorcę o treści wy
powiedzi w ten sposób, by wzbudzić w 
nim chęć poznania dokładniej opisywane
go zdarzenia lub poruszanego problemu. 
Czesio sama informacja o treści wypowie-
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dzi lub ocena opisywanego faktu (funkcję 
oceniającą uważa się w NRD za nieod
zowną cechę nagłówków w socjalistycznej 
prasie) zachęca czytelnika do czytania. Je
żeli jednak zachodzi obawa, że to nie wy
starczy i odbiorca może nie docenić waż
ności wypowiedzi — redaktor uwydatnia ją 
elementami służącymi przyciągnięciu uwa
gi czytelnika, a więc takimi, jak wielkość, 
kolor i forma językowa. Do wypróbowa
nych środków językowych należą tu prze
nośnie, porównania, nawiązywanie do oso
bistych doświadczeń odbiorcy i dynami
czne ujęcie. 

Wszystkie te twierdzenia, postulaty i 
wskazówki praktyczne znane są i dydak
tyce dziennikarskiej i praktyce redakcyj
nej od dawna. Sekcja Dziennikarska lip
skiego Uniwersytetu im. K. Marksa podej
muje próby wyjścia poza nie. Takimi pró
bami są prowadzone tam obecnie badania 
za pomocą testów psychologicznych, jak 
różne nagłówki działają na czytelnika. 
Richter, zastrzegając się, że dotychczaso
wych wyników nie można jeszcze uznać 
za całkowicie pewne, informuje o bada
niach B. S c h w e i t z e r a i U. S c h u 
m a n n . Wyniki eksperymentów Schwei
tzera przemawiają za tym. że nagłówki 
o charakterze emocjonalnym działają na 
ogół skuteczniej niż racjonalne. Schumann 
natomiast dowodzi, że skuteczność działa
nia nagłówka nie zależy od ilości zawar
tej w nim informacji. 

Choć uzyskane na razie wyniki tych obu 
badań nie są rewelacją, trzeba z zadowo
leniem powitać informację o podjęciu przez 
prasoznawców NRD próby oparcia retoryki 
dziennikarskiej na podstawach empirycz
nych. 

wp 

O Karl-Heinz N e u m a n n : STAND UND 
ZUKUNFT DER NACHRICHTENSATELLI
TENSYSTEME. Neue Deutsche Presse 1970 
nr 14, wkładka s. 1—7. 

Po omówieniu początków rozwoju sy
stemu satelitarnego, autor przedstawia to
ry lotów satelitów komunikacyjnych, ro
dzaje tych satelitów, cele i wyniki do
świadczeń amerykańskich. Następnie oma
wia radziecki system „Orbita". Operuje 
on z dwu stacji nadawczych w Moskwie 
i Władywostoku i działa za pomocą 22 dal
szych stacji odbierających program tele
wizyjny. Z tych stacji program jest włą
czany do sieci telewizyjnych stacji prze
kaźnikowych. Natomiast kolumny central
nych gazet radzieckich są przekazywane 
do redakcji lokalnych za pośrednictwem 
satelitów ..Mołnija". W zakresie przekazy
wania kolumn można nawiązać także od
wrotną łączność z centralą oraz między 
poszczególnymi stacjami przekaźnikowymi. 

Dla systemu „Orbita" wybrano tor 
o nachyleniu 65 stopni i dwunastogodzin-
nym czasie okrążenia. Każdy satelita „Moł
nija" jest wskutek tego przez 15 godzin 
w zasięgu stacji w Moskwie i Władywo
stoku. 

Przechodząc do perspektyw rozwojo
wych komunikacji satelitarnej autor wska
zuje, że stwarza ona możliwość zlikwido
wania w krótkim czasie — i kosztami mi
nimalnymi w porównaniu do środków kon
wencjonalnych — analfabetyzmu na całym 
świecie. Na konferencji wiedeńskiej w 
1968 r. przedstawiła Brazylia wyniki anali
zy, w której stwierdzono, że kształcenie 
na poziomie od podstawowego do wyższe
go za pomocą satelitów telewizyjnych ko
sztowałoby tylko 6 proc. dotychczasowe

go budżetu. Po przeprowadzonym w In
diach szkoleniu rolniczym za pomocą sa
telitów tv, produkcja w odnośnej wiosce 
wzrosła po roku dziesięciokrotnie. Komu
nikacja satelitarna stwarza wielkie możli
wości dla nawigacji i podróży morskich 
oraz powietrznych, dla gromadzenia i wy
miany informacji itd. 

Artykuł kończy charakterystyka ame
rykańskiego systemu „Intelsat", radziec
kiego systemu „Intersputnik" oraz zachod
nioeuropejskich eksperymentów z sateli
tami komunikacyjnymi. 

czb 

• Manfred G e b h a r d t : RÜCKBLICK 
AUF „DIE BRÜCKE". Neue Deutsche Pres
se 1970 nr 15. S. 26—27. 

Artykuł wspomnieniowy o czasopiśmie 
Die Brüche, wydawanym w Warszawie od 
1 maja 1948 do połowy lipca 1949 w j . nie
mieckim. Było ono wydawane i drukowa
ne przez — i dla znajdujących się w pol
skiej niewoli jeńców niemieckich. Pierw
szy numer został prymitywnie powielony 
w 300 egz., drugi był już normalnie dru
kowany w 4 tys., a ostatni — w 40 tys. 
egz. Ogółem ukazało się 25 numerów w od
stępach prawie regularnie dwutygodnio
wych. Pismo drukowano w formacie ber
lińskim w objętości wzrastającej od 6 do 
12 (raz 16) stron; ostatnia edycja miała 
6-stronicowy dodatek ilustrowany. 

Kierownictwo polityczne sprawował 
przedstawiciel PPR (następnie PZPR) i od
delegowany przez sekretariat КС SED do 
Warszawy tow. Karl Wioch. Podstawowym 
zadaniem pisma było wywieranie wpływu 
na reedukację więźniów wojennych w du
chu demokratycznym. Stąd pierwszorzędne 
znaczenie przywiązywano do informacji o 
zróżnicowanym rozwoju w obu częściach 
okupowanych Niemiec. Drugie ważne za
danie widziała redakcja w kształtowaniu 
nowego stosunku do narodu polskiego, wy
rażając w szczególności zdecydowane sta
nowisko wobec granicy na Odrze i Nysie. 

Redaktorzy — mimo iż sami nadal byli 
więźniami wojennymi — mieli na podsta
wie specjalnych przepustek dostęp do 
wszystkich obozów jenieckich. Redaktorów 
było od 3 do 5. 

Ukształtowanie gazety było następujące: 
Dwie pierwsze strony zajmowały wiadomo
ści i polityczny wstępniak. Na stronie 
trzeciej były doniesienia z Polski, na 
czwartej — z ZSRR. Następna strona mia
ła charakter młodzieżowy, na szóstej były 
doniesienia z obozów, na siódmej — listy 
czytelników i ogłoszenia o poszukiwanych 
osobach. Strony 8—10 przynosiły artyku
ły publicystyczne. Na stronie jedenastej 
drukowano dalsze informacje polityczne 
i gospodarcze, a na ostatniej — sport i hu
mor. 

Pismo przestało się ukazywać po zwol
nieniu większości jeńców. 

pd 

• Ilia P i e t r o w, Giennadij S о г о к i n: 
PROFIL I FAS TIELIEWIZIONNOJ PRO-
GRAMMY. Zurnalist 1970 nr 5. S. 31—32. 

Autorzy artykułu przeprowadzili anali
zę treści ostatnich programów moskiew
skiej tv i doszli do przekonania, że zba
danie rozwoju radzieckiej telewizji i prze
studiowanie zainteresowań odbiorców tak 
centralnej tv, jak i prowincjonalnej, po
zwala na wyciągnięcie wniosku, iż nie
zbędne jest ścisłe profilowanie tych pro-
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gramów. Taki bowiem wniosek odpowiada 
samej idei i zasadom wieloprogramowych 
audycji telewizyjnych w ZSRR. 

Zarzucając specjalnie pierwszemu (z 
czterech istniejących) programowi brak 
podbudowanego na ściśle naukowych pod
stawach profilu i przytaczając przykłady 
na potwierdzenie tej opinii, autorzy twier
dzą, że tylko trzeci program posiada spre
cyzowany profil, i ze swej strony wysu
wają propozycje profilów dla innych 
{zwłaszcza że wkrótce trzeba będzie okre
ślić je również dla piątego i szóstego pro
gramu). W zakończeniu autorzy zwracają 
uwagę na to, że w określeniu profilów 
centralnej tv zainteresowane są z kolei 
studia lokalne, gdyż treść i struktura trans
misji ich programów zależna jest od pro
gramów centralnej telewizji. 

sg 

# Alphons S i l b e r m a n n : ÜBER DIE 
ZUKUNFT DER MEDIEN. ZV + ZV 1970 
nr 18. S. 801—804. 

Jest to wypowiedź znanego profesora 
socjologii, wygłoszona na dorocznym zjeź
dzie zachodnioniemieckich wydawców pra
sy codziennej. 

Referent uważa, iż podstawowe trendy, 
obserwowane obecnie w dziedzinie maso
wego komunikowania, będą się rozwijały 
do końca bieżącego stulecia. Na najbliższe 
15-lecie przewiduje: 

— Dalszy rozwój techniki telewizyjnej, 
który przy skracaniu czasu pracy i wzro
ście dochodów spowoduje wprowadzenie 
najmniej 5 programów tv; istotną zmianą 
będzie znaczny wzrost możliwości wyboru 
z wielu programów (w Europie — od 6 do 
10); ok. 1985 r. jednolity system informa
cji satelitarnej ogarnie cały świat, powsta
nie rodzaj „gazety ogólnoziemskiej". 

— Prasa (codzienna) przejdzie ewolucję 
od roli środka informującego — do pisma 
komentującego. Będzie też uzupełniała 
treściami lokalnymi informacje telewizyj
nej „gazety ogólnoziemskiej". 

— Spowoduje to postępujący podział za
dań między poszczególnymi środkami prze
kazu. System wielomedialny będzie odpo
wiednikiem „społeczeństwa informowane
go wielokanałowo" (multi-channel society). 

pd 

• Pierre W e b e r : WIE OFT MUSS EIN 
INSERAT WIEDERHOLT WERDEN? ZV + 
+ ZV 1970 nr 29. S. 1369—1373. 

Autor wykonał dla szwajcarskiej insty
tucji Orell Füssli Annoncen AG w Zury
chu opracowanie na temat : Jak często trze
ba powtarzać ogłoszenie reklamowe by 
było skuteczne? 

Na wstępie artykułu przypomina kilka 
najpowszechniej uznanych teorii. D. Starch 
w książce z 1966 r. wyliczył 5 warunków 
skuteczności ogłoszenia — jego dostrzeże

nie, przeczytanie, zawierzenie mu, przy
pomnienie go sobie i posłuchanie go. 
O rok wcześniejszy tzw. „schemat DAG
MAR" R. H. Colley'a zakłada przebieg wy
obrażeń odbiorcy przez 4 „poziomy świa
domości": dostrzeżenie istnienia marki wy
tworu (firmy), pojęcie znaczenia wytworu 
dla odbiorcy, przekonanie o zapotrzebowa
niu na wytwór, decyzja o nabyciu wytwo
ru. Jeszcze wcześniejsza (1961 r.) jest teo
ria R. Reevesa — tzw. USP (Unique Sell
ing Proposition) głosząca, że każde ogło
szenie musi odbiorcy coś obiecywać, gdyż 
jego zadaniem jest pozyskiwanie nowych 
nabywców. 

Każdy ogłoszeniodawca musi więc roz
strzygnąć 3 podstawowe problemy: l) Jak 
musi być sformułowany insérât by od
niósł optymalny skutek? 2) Jakim środ
kiem przekazu winien być nadany? 3) Jak 
często to samo ogłoszenie musi być po
wtórzone ? 

Rozpatrując ostatnią kwestię Weber 
stwierdza, że istnieją dwie elementarne 
możliwości. Można zmierzać do osiągnięcia 
możliwie największej ilości odbiorców przy
najmniej jeden raz — albo też można się 
zwracać do określonego kręgu odbiorców 
możliwie jak najczęściej. Pierwszą możli
wość winno się stosować mając jakąś sen
sacyjną ofertę, druga natomiast odgrywa 
decydującą rolę przy reklamie powszed
nich dóbr konsumpcyjnych. 

Reklama stanowi w zasadzie szczególny 
przypadek ogólnego procesu nauczania, 
opartego na powtarzaniu (repetycji). Weber 
wskazuje na głośne studium z 1958 г., któ
rego autorzy E. Pomerance i H. Zielske 
doszli do następujących wniosków: 

— Reklama bywa szybko zapomniana, 
o ile konsumentowi nie przypomina się 
o niej powtórnie. 

— By ogłoszenie utrwaliło się w pamię
ci odbiorców, trzeba wielu impulsów rekla
mowych. 

— Duża ilość kontaktów z reklamą w 
krótkim okresie daje lepsze wyniki, niż 
ta sama ilość na przestrzeni roku. 

Omawiając wyniki eksperymentów D. 
Starcha, autor wskazuje, że gdy np. po jed
norazowym zamieszczeniu reklamy osiąg
nie się 40°/o czytelników, to za drugim 
i trzecim razem dociera ona także do 40e/o 
tych osób, które za pierwszym (drugim) 
razem reklamy nie odebrały. Tak więc po 
trzykrotnym powtórzeniu ogłoszenia, osiąga 
się: 40°/o (za pierwszym razem) + 24% (za 
drugim razem) + 14°/« (za trzecim ra
zem) => 78°/o ogółu czytelników, którzy przy
najmniej raz odebrali nasze ogłoszenie. 

Stan współczesnej wiedzy nie pozwala 
jednak na dokładne określenie optymalnej 
skuteczności ogłoszenia. Generalnej odpo
wiedzi nie uzyskamy prawdopodobnie ni
gdy, gdyż skuteczność reklamy jest zależ
na od jej twórczego poziomu. Przecięt
nie — zależnie od jakości ogłoszenia (od 
której zależy jego dostrzegalność) — dla 
osiągnięcia 959/o czytelników potrzeba 4 do 
14 powtórzeń. pd 
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Zgromadzenie ogólne AIERI 

VII Zgromadzenie Ogólne AIERI, 
które odbywało się w dniach 1—4 
września w Konstancji (NRF), prze
wyższyło wszystkie poprzednie zarów
no ilością uczestników, jak i liczbą 
oraz ciężarem gatunkowym wygłoszo
nych referatów. 

Była to jednocześnie najbardziej 
pracowita ze wszystkich imprez AIERI, 
w jakich było mi dane uczestniczyć. 

Po części oficjalnej, wypełnionej 
przemówieniami powitalnymi wicemi
nistra spraw wewnętrznych NRF, re
ktora uniwersytetu w Konstancji, mi
nistra rządu krajowego Badenii-Wir-
tembergii, prof. E. N o ë l l e - ' N - ë u-
m a n n (występowała w imieniu pra-
soznawców zachodnioniemieckićh) 
oraz przewodniczącego AIERI — przy
stąpiono do części naukowej, którą 
otworzył prawnoporównawczy referat 
M. L ö f f l e r a „Etyka zawodowa w 
masowym komunikowaniu". 

Dr Löffler, prezes Niemieckiego To
warzystwa do Badań Dziennikarstwa 
i przewodniczący Sekcji Prawnej 
AIERI, przedstawił dążenia do unifi
kacji i kodyfikacji norm etycznych 
działalności dziennikarskiej w skali 
narodowej i międzynarodowej. Refe
rat, będąc próbą podsumowania tych 
dążeń, nie tylko sugerował konieczn 
ność opracowania międzynarodowego 
kodeksu honorowego środków maso
wego komunikowania, ale także pro
ponował (na podstawie badań prowa
dzonych przez Sekcję Prawną AIERI) 
podstawowe zasady, które w owym 
kodeksie powinny być uwzględnione, 

Normy dziennikarskiej etyki zawo
dowej należy — zdaniem Löfflera — 
rozpatrywać w 4 głównych katego
riach: stosunku do kolegów, do pań
stwa, do społeczeństwa i do poszcze
gólnych osób. W ich ramach mieści 

się 10; następujących zasad dzienni
karskiej moralności, jakim przyszły 
międzynarodowy kodeks musi dać wy
raz: 1) świadomość odpowiedzialności 
Społecznej, 2) zachowanie niezależno
ści, 3) opowiadanie się za prawami 
człowieka, a w szczególności za pod
stawowym prawem wolności opinii, 
prasy i radia, 4) tolerancja w stosun
ku do osób odmiennej narpdowóści, 
rasy i wyznania oraz opowiadanie 
się za pokojem i porozumieniem mię
dzynarodowym, 5) szacunek dja praw1-
dy, przejawiający się w sprawdzaniu 
wiarygodności uzyskanych informacji 
oraz w sprostowaniach wiadomości 
nieprawdziwych, 6) przestrzeganie ta
jemnicy zawodowej, na której opiera 
śię zaufanie do dziennikarza, 7) res
pektowanie życia prywatnego i sfery 
intymnej, 8) powstrzymywanie się 
przed zniesławiającą krytyką, jeśli jej 
nié usprawiedliwiają interesy społecz
ne, 9) powstrzymywanie się przed glo
ryfikowaniem gwałtu, brutalności 
i niemofalńości, przede wszystkim 
w trosce o młodocianych, 10) posia
danie odpowiedniego wykształcenia. 

Po referacie wywiązała się wielo
godzinna, ożywiona dyskusja (rzecz 
raczej niezwykła na kongresach 
AIERI), w której między innymi za7 
brali głos J. B e n e y t o z Madrytu, 
J. H e b ą r r e z Paryża, P. L e v y 
ż Lbuvain; M. K a f e l z Warszawy 
oraz B. O s o 1 n i к z Lubiany. Ujem
na stroną tak referatu, jak i dyskusji 
było to, że ograniczały się one w za
sadzie do problematyki świata zachod
niego: zagadnienia etyki dziennikar
skiej 'w państwach socjalistycznych 
i trżęcini świecie — jeśli by nie li
czyć sporadycznych wzmianek oraz 
wypowiedzi Osolnika — pominięto 
milczeniem. Fragmenty wielu wy po-
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wiedzi brzmiały czasem anachronicz
nie; odnosiło się wrażenie, że tak pre
legent, jak i większość dyskutantów 
opowiada się za nierzeczywistym dziś 
ideałem dziennikarza, który by całko
wicie niezależnie od wszelkich grup 
nacisku ferował sprawiedliwe opinie 
wyłącznie na własną odpowiedzial
ność i tylko we własnym imieniu. 

Stopień rozwoju i popularności po
szczególnych dziedzin wiedzy o maso
wym komunikowaniu w różnych kra
jach znalazł wyraz w językach uży
wanych przez referentów i dyskutan
tów. Jeżeli pierwszego dnia w trak
cie obrad nad zagadnieniami prawno-
prasowymi słyszało się przede wszyst
kim język niemiecki a od czasu do 
czasu francuski, to w drugim dniu, 
poświęconym problematyce socjolo
gicznej i psychologicznej, niepodziel
nie zapanował język angielski, by po 
południu ustąpić znów miejsca fran
cuskiemu i niemieckiemu na zebraniu 
Sekcji Technologicznej. 

Obradami przedpołudniowymi kie
rował prof. A. E d e l s t e i n z Se
attle, który też jako przewodniczący 
Sekcji Socjologicznej wystąpił z prze
wodnim referatem „Podstawy badań 
nad komunikowaniem międzykulturo-
wym". Tytuł zapowiadał więcej, niż 
słuchacze otrzymali. Referent ograni
czył się bowiem do uściślenia kilku 
pojęć i zwrócenia uwagi na niektóre 
niebezpieczeństwa, związane z bada
niami socjologicznymi oraz paradoksy 
komunikowania masowego. Tak więc 
zgodnie ze swymi wcześniejszymi pra
cami Edelstein uzasadniał potrzebę 
wielkiej ostrożności we wnioskowa
niu o opinii publicznej na podstawie 
odpowiedzi na ankietę. Szczególnej 
ostrożności wymaga porównawcza 
analiza materiałów zebranych w róż
nych środowiskach; istnieje tu bo
wiem zawsze możliwość przeoczenia 
przez badacza, że fizycznie ten sam 
obiekt nie jest tym samym obiektem 
w oczach dwóch różnych responden
tów. 

Jako gorzki paradoks przyjąłem 
zdanie referenta, że — jak wynika 
z jego badań — osoby najlepiej poin
formowane, najłatwiej popadają w dy
sonans poznawczy i sytuacje konflik
towe; z drugiej strony właśnie te sa
me osoby jednocześnie najgorliwiej 
poszukują informacji i najbardziej 
krytycznie odnoszą się do jej źródeł 
i treści. Pomimo to „celem badań nad 
komunikowaniem — mówił Edel
stein — powinna być pomoc jednost

kom i instytucjom w najbardziej sku
tecznym wykorzystywaniu i rozpow
szechnianiu informacji". Ale żeby 
uchronić odbiorców przed poczuciem 
wyalienowania, spowodowanym zale
wem informacji o coraz to nowych 
wydarzeniach, dziennikarze powinni 
w swoich wypowiedziach uwzględ
niać punkt widzenia jednostki, by 
ułatwić jej zrozumienie i przyswoje
nie sobie nowych i niezwykłych wia
domości. 

Nowością zjazdu w Konstancji by
ło znaczne rozszerzenie pojęcia środ
ków masowego komunikowania, przez 
które dotychczas tradycyjnie rozumia
ło się prasę, radio i telewizję. Tym 
razem obok poświęconych prasie, ra
diu i telewizji referatów ogólnoteore-
tycznych (jak omówiony referat Edel-
steina) i empirycznych (jak np. re
feraty N. H. M a n d r a i G. K l i -
n e' a z Minneapolis) przedstawiono 
kilka prac dość luźnie związanych z 
prasoznawstwem w naszym rozumie
niu tego słowa. 

Tak więc P. C l a r k e z Seattle 
relacjonował wyniki własnych badań 
zależności między podażą informacji 
a poszukiwaniem jej na przykładzie... 
znajomości muzyki symfonicznej 
wśród młodzieży. Stwierdzony empi
rycznie fakt, że chłopcy i dziewczęta 
w USA. mający bardzo bogate zbiory 
płyt z muzyką symfoniczną, wykazują 
mniejsze zainteresowanie dla niej niż 
ci, którzy mają zbiory średnie — uza
sadnia zdaniem Clarke'a wysunięcie 
hipotezy: nadmierna podaż informacji 
osłabia poszukiwanie jej przez odbior
ców. 

Podobnie R. B r o w n z Leicester 
poświęcił swój referat recepcji płyt 
wśród młodzieży, traktując je jako 
jeden ze środków komunikowania ma
sowego. I znów w tym wypadku słu
chacze spotkali się z sugestią uogól
niającej hipotezy. Ponieważ empirycz
nie stwierdzono, że poziom wiedzy 
o pop-music wśród uczniów nie łą
czył się z pozycją eksperta w tej dzie
dzinie, zachodzi prawdopodobieństwo, 
że w ogóle przywództwo opinii nie 
musi korelować dodatnio z ilością po
siadanych informacji. 

Dniem trzecim podzieliły się trzy 
sekcje: Bibliograficzna, Łączności Sa
telitarnej i Krajów Rozwijających się. 
Obradom pierwszej z nich przewod
niczył W. P i s a r e k , który zapoznał 
obecnych z jej działalnością w ciągu 
ubiegłych dwóch lat, przedstawił pra
ce w zakresie bibliografii i dokumen~ 
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tacji badań nad masowym komuni
kowaniem, prowadzone w poszczegól
nych krajach oraz plan działalności 
sekcji w najbliższej przyszłości. W dy
skusji zabrali głos : I. D e s a n t e s 
z Madrytu, P. P o t t e r a t z Lozan
ny, H. K i r c h n e r z Monachium 
oraz przedstawiciel UNESCO, J. W i 1-
l i n g s , który zreferował zamierzenia 
tej organizacji w zakresie gromadze
nia wyników badań nad prasą, ra
diem i telewizją. 

Sekcja Łączności Satelitarnej wy
stąpiła — pod przewodnictwem prof. 
D. S m y t h e 'a z Saskatchewan — 
z rekordową liczbą 17 referatów. Naj
bardziej ważkimi wśród nich wydają 
się: nacechowane troską o niewyko
rzystywanie satelitów do celów 
sprzecznych z zasadą pokojowego 
współżycia narodów wystąpienie O. 
W. R i e g 1 a (zebrał za nie oklaski) 
z Lexington oraz trzeźwe wypowiedzi 
R. L i n d s a y a z Minneapolis i H. 
S c h i l l e r a z Illinois. Lindsay 
i Schiller przestrzegają, że globalny 
system satelitarny może przynieść tak
że niepomyślne następstwa, jeżeli się 
im na czas nie zapobiegnie. „Jeśli 
nie znajdzie się siła zdolna obronić 
interesy globalnej publiczności, sate
lity komunikacyjne wedle wszelkiego 
prawdopodobieństwa zostaną użyte do 
przekazywania tych samych kultural
nych śmieci i reklamy, które płyną 
dziś obficie kanałami komunikacyj
nymi na ziemi amerykańskiej. Jeśli 
międzynarodowym komunikowaniem 
będą rządzić zasady wolnego rynku, 
zmuszone ono zostanie do uwzględ
niania jedynie w symbolicznej ilości 
tego materiału, któremu ze względu 
na potrzeby społeczne i wymagania 
międzynarodowe powinno przysługi
wać absolutne pierwszeństwo." W dal
szym ciągu Schiller powiedział: „Mię
dzynarodowy przepływ wiadomości, 
książek i filmów — w przeszłości 
i obecnie — biegnie głównie od kra
jów rozwiniętych do mniej rozwinię
tych. Komunikacja satelitarna — jak 
się dziś zapowiada — raczej zinten
syfikuje niż odwróci dotychczasową 
sytuację." Wyrażając przekonanie, że 
„wprawdzie jest już bardzo późno, 
ale jeszcze nie za późno, by uczynić 
łączność satelitarną użyteczną dla 
ludzkich potrzeb za życia naszego po
kolenia", Schiller proponował, żeby 
przestać traktować satelity jako wy
łącznie komercjalną imprezę, a opra
cowanie odpowiedniej konwencji mię
dzynarodowej powierzyć UNESCO lub 

ITU (International Telecommunica
tions Union). 

Obawy i nadzieje wyrażone w re
feracie Schillera potwierdziła wypo
wiedź I. P u s t i ś k a i D. M i l a n k o -
v i c i a z Belgradu. Dali oni analizę 
opłat za transmisję programów te
lewizyjnych za pośrednictwem sate
litów. Jak z tej analizy wynika, koszt 
takiej transmisji między Europą i USA 
ustalono w roku 1965 na 4970 dola
rów za pierwsze 10 minut, z czego 
kwota 2150 dolarów obciążała stronę 
amerykańską, a 2820 dolarów — stro
nę europejską. W dwa lata później 
stawki te uległy rewizji, w wyniku 
której ogólny koszt zmniejszono do 
4400 dolarów za pierwsze 10 minut — 
ale tym razem strona amerykańska 
obarczona została kwotą 1600 dola
rów, a strona europejska kwotą 2800 
dolarów! W ten sposób, zgodnie z oba
wami Schillera, strona amerykańska 
znalazła się w znacznie lepszej sytu
acji niż jej europejscy partnerzy. Ale 
i nadzieje Schillera nie okazały się 
płonne: oto w połowie 1970 roku pod 
wpływem nacisku ze strony EBU (Eu
ropean Broadcasting Union), a także 
dzięki technicznym udoskonaleniom, 
koszty transmisji zostały znacznie 
zmniejszone (do 2090 dolarów za 
pierwsze 10 minut) ; zmniejszyła się 
również różnica wysokości kosztów 
obu partnerów. 

W ostatnim dniu zjazdu obrady 
Sekcji Zrozumienia Międzynarodowe
go (przewodniczył im B. O s o l n i k 
z Lubiany) zostały usunięte w cień 
przez sprawy organizacyjne i wybory 
władz AIERI na następne dwa lata. 
Wprawdzie wnioski i kandydatury zo
stały uprzednio przygotowane (nota 
bene po żywych dyskusjach) przez 
Komitet Wykonawczy lub powołane 
przez niego komisje, ale Zgromadze
nie Ogólne nie przyjęło ich tylko 
aprobującym milczeniem. Ostatecznie 
uchwalono, że następne kongresy 
AIERI odbywać się będą w Buenos 
Aires (1972), Lipsku (1974) i San Re-
mo (1976). Powołano do życia Sekcję 
Ekonomiczną. Rozwiązano Sekcję Me
todologiczną, Terminologiczną i Ba
dań nad Reklamą. Wprowadzono 
zmiany we władzach AIERI, które 
ukonstytuowały się w następującym 
składzie : przewodniczący — J . B o u r -
q u i n ; wiceprzewodniczący: F. F a t-
t o r e 11 o (Włochy), J. Z a s u r s k i 
(ZSRR), M. K a f e l (Polska), J. H a 1-
l o r a n (Wielka Brytania), B. O s o l -
n i к (Jugosławia) ; skarbnik — J. B e-
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n e y t o (Hiszpania) ; sekretarz gene
ralny — V. К 1 i m e ś (Czechosłowa
cja); z-ca sekretarza generalnego — 
O. R o e g e l e (NRF); członkowie Biu
ra Stałego — С B e l l a n g e r (Fran
cja), J. M a r i n o v i ć (Jugosławia) 
i F. M a n r i u e (Argentyna) ; prze
wodniczący Sekcji Prawnej — M. 
L ö f f l e r (NRF) i J. H é b a r r e 
(Francja) ; przewodniczący Sekcji Na
uk Społecznych — A. E d e l s t e i n 
(USA); przewodniczący Sekcji Biblio
graficznej — W. P i s a r e k (Polska); 
przewodniczący Sekcji Historycznej — 
G. H e i d o r n (NRD) ; przewodniczący 

Rozwój prasy w Polsce Ludowej 
świadczy o wzroście jej znaczenia we 
wszystkich dziedzinach życia społecz
nego kraju. Nie do pomyślenia są po
ważne badania historyczne nad naj
nowszymi dziejami Polski bez znajo
mości historii dziennikarstwa i prasy 
tego okresu. Prasa posiada wybitne 
znaczenie jako źródło informacji hi
storycznej oraz zawiera zbiór faktów 
o znacznym ciężarze gatunkowym. Tej 
oczywistej logice zaprzecza praktyka 
dotychczasowych badań historycznych 
nad dziejami Polski Ludowej, w któ
rych dziennikarstwo stanowi element 
marginesowy. Nieliczny zastęp histo
ryków zajmujących się dziennikar
stwem Polski Ludowej nie jest w sta
nie w ciągu możliwie krótkiego czasu 
zgromadzić obfitego materiału źródło
wego — na ogół nieuporządkowanego 
i rozproszonego, by opracować w ciągu 
kilku lat syntetyczny zarys dynamicz
nego rozwoju prasy w powojennej 
Polsce. Wymagają tego zarówno cele 
naukowe jak i dydaktyczne — zwła
szcza w szkolnictwie dziennikarskim. 
Temu zadaniu może sprostać jedynie 
szersze grono badaczy i dokumentali
stów. Szczupłe i do tego rozproszone 
w całym kraju siły naukowe nie 
zgromadzą relacji twórców prasy w 
powojennej Polsce, których szeregi 
coraz bardziej się przerzedzają. 

Zmobilizowaniu liczniejszych histo
ryków i dokumentalistów oraz zinte
growaniu ich pracy badawczej wy
chodzi naprzeciw powołany przy Stu
dium Dziennikarskim UW Zespół Na-

Sekcji Kształcenia Zawodowego — F. 
F a t t o r e l l o (Włochy) i T. M a r-
t e 1 a n с (Jugosławia) ; przewodniczą
cy Sekcji Zrozumienia Międzynarodo
wego — B. O s o l n i k (Jugosławia); 
przewodniczący Sekcji Krajów Rozwi
jających się — K. N o r d e n s t r e n g 
(Finlandia) ; przewodniczący Sekcji 
Łączności Satelitarnej — D. S m y t h e 
(Kanada) ; przewodniczący Seks j i 
Technologicznej — E. D u s i s k a 
(NRD) i С M i n a s s i a n (Francja); 
przewodniczący Sekcji Ekonomicz
nej — A. F l e c k (Szwajcaria). 

Walery Pisarek 

ukowo-Badawczy Historii Dziennikar
stwa Polski Ludowej, pod kierownic
twem doc. dr hab. Aliny S ł o m-
k o w s k i e j . Funkcje sekretarza nau
kowego pełni dr Jerzy C e n t k o w -
s к i. W pracach Zespołu biorą udział 
historycy i dziennikarze interesujący 
się dziejami prasy i zawodu dzien
nikarskiego w Polsce Ludowej. 

Pierwsze zebranie Zespołu odbyło 
się w Studium Dziennikarskim UW 
17 lipca 1970; omówiono sprawy orga
nizacyjne oraz wstępną problematykę 
badawczą. Obejmie ona: prace nad 
bibliografią prasy Polski Ludowej; 
gromadzenie materiałów źródłowych; 
opracowywanie publikacji w formie 
artykułów, przyczynków i druków 
zwartych, dotyczących dziejów pra
sy, organizacji społeczno-politycznych, 
agencji prasowych, organizacji dzien
nikarskich i szkolnictwa dziennikar
skiego. Zespół zamierza włączyć się 
do dotychczasowych badań o charak
terze metodologicznym, podejmie dy
skusję nad prasą jako źródłem histo
rycznym oraz nad metodami badaw
czymi historii prasy. Ponadto dla ce
lów dydaktycznych będą przygotowa
ne materiały pomocnicze, przeznaczo
ne głównie dla studentów dziennikar
stwa. 

W dyskusji na zebraniu inaugura
cyjnym podkreślono potrzebę nawią
zania ścisłej współpracy ze środowi
skiem dziennikarskim, zwłaszcza w 
zakresie gromadzenia materiałów źró
dłowych i relacji. Zespół ma charak
ter otwarty i aktywny udział w jego 

Badania nad historią dziennikarstwa Polski Ludowej 
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pracach — dziennikarzy, prasoznaw
ców i historyków z całego kraju jest 
podstawowym warunkiem postępów 
jego pracy badawczej. 

Kierownictwo Zespołu zwraca się 
tą drogą z prośbą do redakcji o nad-

W dniach 26 i 27 października 1970 
odbyła się w Piszczanach konferencja 
na temat „Metodologiczne problemy 
analizy zawartości masowych środ
ków przekazu", zorganizowana przez 
Instytut Badania Masowych Środków 
Komunikowania w Bratysławie. W 
obradach uczestniczyło 20 osób. Poza 
organizatorami, reprezentowane były 
następujące instytucje: 
— Instytut Językoznawczy Słowackiej 

Akademii Nauk, 
— Gabinet Badawczy Telewizji w 

Bratysławie, 
— Czeski Urząd Prasy i Informacji 

w Pradze, 
— Instytut Teorii i Historii Środków 

Masowego Przekazu przy Uniwer
sytecie im. Karola w Pradze, 

— Wydział Nauk Socjologiczno-Poli-
tycznych Uniwersytetu im. Karola 
w Pradze, 

— Gabinet Metodyczny Radiofonii w 
Pradze. 
Obecni byli także badacze zajmu

jący się indywidualnie problematyką 
stanowiącą przedmiot obrad. Z Polski 
zaproszono redaktora Zeszytów Pra-
soznawczych, P. Dubiela oraz krakow
skiego socjologa, stałego współpracow
nika Ośrodka Badań Prasoznawczych, 
dra J. Mikułowskiego Pomorskiego. 

Na konferencję przybyli także 
przedstawiciele Wydziałów Prasy КС 
KP Słowacji oraz КС KPCz. 

Pierwsze referaty wygłosili lingwi
ści — prof, dr Jan H o r e c k y : „Te
oria informacji a stylistyka" oraz dr 
Zora L i ś к о v â : „Zagadnienie czy
telności wypowiedzi dziennikarskiej". 
Po tych wystąpieniach wywiązała się 
ożywiona dyskusja, w której m. in. 
P. Dubiel wskazywał na opracowaną 
przez Walerego Pisarka metodę mie
rzenia zrozumiałości tekstów praso
wych. Publikacja na ten temat {Ze
szyty Prasoznawcze 1969 nr 4) była 
już znana części dyskutantów. Kwe-

syłanie materiałów z uroczystości 
rocznicowych i jubileuszowych, a do 
prasoznawców i historyków — o udział 
w pracach Zespołu. 

Jerzy Centkowski 

stionowali oni jednak zastosowalność 
do języka słowackiego techniki mie
rzenia zrozumiałości tekstu, opartej 
na wielosylabowości wyrazów. 

W zasadniczą problematykę obrad 
wprowadziły dwa dalsze referaty. 

Dr Jozef V i г с i к przedstawił „Te
oretyczne problemy klucza kategory-
zacyjnego", m. in. rozróżniając jako 
grupy strukturalne: 
— gatunki (sprawozdawcze, beletry

styczne — w tym reportaż, ogło
szenia i gatunki komentujące); 

— tematy (na ich strukturze referent 
głównie się skoncentrował), 

— kontekst geograficzny treści wypo
wiedzi, 

— ukierunkowanie polityczne wypo
wiedzi. 
Paweł D u b i e l w referacie „Nie

które metodologiczne problemy ana
lizy zawartości prasy" omówił naj
ważniejsze fazy badawcze analizy za
wartości (jednostki klasyfikacyjne, 
dobór reprezentatywnej próby, sche
mat klasyfikacji), głównie zaś zajął 
się relacją między podejściem ilościo
wym a jakościowym. W konkluzji 
wyraził przekonanie, że analiza za
wartości wciąż jeszcze znajduje się 
w stadium samodoskonalenia metody, 
przy czym równoprawnie występują 
dwa podejścia — ilościowe i jakościo
we. Referent przychylił się do zdania 
tych badaczy, którzy wskazują na dia
lektyczną jedność analiz ilościowo-ja-
kościowych, którą to tezę potwierdza
ją praktyczne doświadczenia badaw
cze OBP w Krakowie. 

Obrady drugiego dnia rozpoczęło 
wystąpienie inż. dra Milana Z d i -
m a l a , który przedstawił projekt po
działu wypowiedzi na klasy i jednost
ki zapisu. Dychotomiczny podział klas 
przewiduje kwantyfikację (objętość, 
źródło, ilość wypowiedzi) i kwalifika
cję (treść, forma, autorstwo, adres 
wypowiedzi). Jednostki zapisu wypo-

Konferencia metodologiczna na Słowacji 
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wiedzi w omawianym schemacie sta
nowią wyrazy, zdania, wyrażenia i ca
łe wypowiedzi. 

Następnie prof, dr Vladimir K l i 
m ę ś w obszernym wystąpieniu od
niósł badania nad masowymi środka
mi komunikowania do najogólniej
szych aspektów ludzkiego poznania. 

Z kolei dr Vera K o t u l a n o v â 
wygłosiła referat pt. „Metody staty
styczne i matematyczne oraz ich za
stosowanie w analizie zawartości". 
Autorka referatu zwróciła m. in. uwa
gę na różne możliwości mierzenia — 
nominalnego, porządkującego (analiza 
tendencji poprzez skalowanie), inter-
wałowego itp. Przedstawiła też opra
cowany w Czeskim Urzędzie Prasy 
i Informacji program i kwestionariusz 
badawczy, który wywołał duże zain
teresowanie wśród zebranych. 

Dr Jerzy M i k u ł o w s k i P o m ó r -
s к i mówił o analizie zawartości w 
świetle socjologicznych badań proce
su komunikowania, powołując się na 
własne badania nad prasową publicz
nością lokalną w Toruniu. Wskazując 
na amerykańską publikację „The Ge
neral Inquirer" — mówił o potrzebie 
komputeryzacji techniki. Wysunął też 
postulat, by klucz kategoryzacyjny 
oparty był o wyniki badań recepcji 
treści prasowych wzgl. znaczeń na-

Zagadnienia zastosowania teorii w 
praktyce prasowej i wiążących się z 
tą praktyką kwestii społecznych 
stanowiły temat większości zasługu
jących na uwagę prac, przedstawio
nych na zjeździe Stowarzyszenia d/s 
Kształcenia Dziennikarzy, który od
był się w Waszyngtonie w sierpniu 
1970 r. Członkami Stowarzyszenia są 
niemal wszyscy amerykańscy wykła
dowcy i badacze środków masowego 
przekazu oraz niektórzy zawodowi 
dziennikarze. 

Na polu badań sprawdzających mo
dele, trzej studenci Uniwersytetu w 
Wisconsin zastosowali zasady mode
lu orientacji wzajemnej (opracowane
go przez profesorów Jacka McLeoda 
i Stevena H. Chaffee'go z Uniwersyte
tu w Wisconsin) do badań redaktorów 
gazet wychodzących w stanie Wiscon-

dawanych tym treściom w podkultu
rach środowisk odbiorczych. 

Jako ostatni z referentów wystą
pił dr Jân B a r t â k na temat „Sza
ta graficzna czasopism jako wyraz 
komunikacji wizualnej". Podkreślając 
niedostatek ustaleń i badań w tym za
kresie — mówca powołał się m. in. 
na eksperymentalne rezultaty uzyska
ne w Katedrze Psychologii UJ przez 
Joannę Konieczną (por. publikację w 
Zeszytach Prasoznawczych 1969 nr 1). 

Po referatach rozwinęła się żywa 
dyskusja, w której kilkakrotnie zabie
rała głos większość obecnych. 

Podsumowując obrady, zastępca dy
rektora Instytutu Badania Masowych 
Śr.odków Komunikowania w Bratysła
wie, dr J. V i г б i к stwierdził, że kon
ferencja przyczyniła się do dalszego 
wyjaśnienia i uściślenia szeregu 
aspektów skomplikowanej metody 
analizy zawartości. Jednocześnie po
twierdziła się słuszność koncepcji kon
ferencji monotematycznych, zwoływa
nych z udziałem niezbyt licznego gro
na zainteresowanych specjalistów. 
Dziękując przybyłym na obrady go
ściom — zapowiedział w imieniu or
ganizatorów wydanie publikacji za
wierającej referaty oraz wystąpienia 
w dyskusji. 

Paweł Dubiel 

sin i ich czytelników. Praca nosiła 
tytuł „Redaktorzy i czytelnicy gazet — 
ich wzajemna orientacja", a jej auto
rami byli Ralph K. M a r t i n , Garret 
J. О' К e e f e i Oguz B. N a y m a n. 
Tematem wiadomości prasowych, któ
re stanowiły przedmiot badań, były 
żądania — wysuwane przez niektórych 
studentów — wprowadzenia zmian 
w strukturze Uniwersytetu Stanowe
go w Madison. 

Z redaktorami i dorosłymi czytel
nikami w stanie Wisconsin przepro
wadzono wywiady na temat ich po
staw wobec studentów-demonstran-
tów. Uzyskane wyniki wykazały, że 
redaktorzy, którzy nie pochwalali sta
nowiska i akcji studentów, poświę
cili im tyle samo uwagi (określano 
ją na podstawie sposobu eksponowa
nia materiałów w prasie i użytych 

Z badań w USA 
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akcentów typograficznych) jak ci re
daktorzy, którzy akcję studentów 
uważali za słuszną. Pewne dane su
gerowały jednak, że na sposób trak
towania materiału mógł mieć wpływ 
fakt, że redaktorzy zdawali sobie spra
wę z oczekiwań czytelników. 

Okazało się, że redaktorzy znacz
nie dokładniej orientują się w posta
wach czytelników, niż czytelnicy w 
postawach redaktorów. 

Inną pracą — „Polaryzacja postaw 
i określenie sytuacji a selektywność 
odbioru środków masowego przeka
zu" — przedstawili P. J. T i с h e n o r, 
Judith E r i c k s o n , C. N. O l i e n 
i G. A. D o n o h u e (wszyscy z Uni
wersytetu w Minnesota). Autorzy po
stanowili zbadać odczytywanie infor
macji w warunkach, gdy badani ze
tknęli się już uprzednio z przekazem. 
Chodziło o sprawdzenie hipotezy, mó
wiącej, że skrajne postawy wobec 
kontrowersyjnych zagadnień są w 
stanie obniżyć stopień zrozumienia 
przekazów na temat owych zagadnień, 
zwłaszcza wtedy, gdy przekazy te za
wierają poglądy przeciwne. 

Podstawowym problemem interesu
jącym badaczy było znalezienie od
powiedzi na pytanie, czy węższa hi
poteza o selektywnym rozumieniu i 
zniekształcaniu informacji, wynikłym 
z polaryzacji postaw, jest trudniejsza 
do obrony niż szersza hipoteza, oparta 
na pełnym określeniu sytuacji, tak 
jak to wynika z teoretycznego ujęcia 
zagadnienia przez W. I. Thomasa i 
George H. Meada. 

Zgodnie z hipotezą polaryzacji na
leżałoby oczekiwać, że osoby mocno 
przeciwne jakiejś sprawie są mniej 
skłonne zrozumieć treść przekazu na 
temat tej sprawy, niż osoby neutralne, 
szczególnie wtedy, kiedy treść prze
kazu wydaje się popierać daną spra
wę. Z drugiej strony zaś, zgodnie z 
hipotezą określania sytuacji należało
by oczekiwać, że rozumienie zależy 
od tego, jak dana osoba określa dane 
zagadnienie, osoby zabierające głos na 
jego temat i ich stanowisko. Jeśli da
na osoba potrafi przewidzieć przebieg 
dyskusji rzeczników śledzonych sta
nowisk, to jest rzeczą bardziej praw
dopodobną, że rozpozna je w prze
kazach. 

Zebrane dane pochodzą z badań 
przeprowadzonych w środkowo-za-
chodnich stanach, a tematy zawarte w 
przekazie miały znaczenie lokalne 
i stanowiły przedmiot średniego za
interesowania dla odbiorcy. Każdy 

respondent miał przeczytać i następ
nie zrelacjonować z pamięci to, co 
zrozumiał z treści dwóch artykułów, 
które w owym czasie zostały zamie
szczone w lokalnej prasie. Stanowi
sko respondenta wobec każdego za
gadnienia mierzono przez zsumowy
wanie siedmiu wartości przypisanych 
odpowiedziom na pytania alternatyw
ne. Zrozumienie natomiast mierzono 
ilością trafnych wypowiedzi respon
denta na temat artykułu, po jego prze
czytaniu. 

Autorzy między innymi zebrali 
pewne dowody świadczące o tym, że 
ludzie o skrajnych poglądach zrozu
mieli przekaz nie gorzej, lecz lepiej 
niż osoby zajmujące neutralne sta
nowisko. Sprawdzając związek mię
dzy określaniem sytuacji a selektyw
nością, przekonano się, że osoby, któ
re wcześniej były już zorientowane 
w danych zagadnieniach, łatwiej przy
swajały sobie treść artykułów, które 
czytały później na temat tych zagad
nień. Autorzy zamykają swą pracę 
przeglądem badań nad selektywno
ścią odbioru i dopuszczają, iż stwier
dzone różnice w rozumieniu mo
gą być raczej funkcją wcześniejsze
go określenia sytuacji i wiedzy, niż 
tylko po prostu funkcją polaryzacji 
postaw. 

Beth H e f f n e r z Uniwersytetu 
w Waszyngtonie wygłosiła referat pt. 
„Przyswajanie a przerwy w czyta
niu". Pobudką pracy było poinformo
wanie o serii eksperymentów prze
prowadzonych w oparciu o „teorię 
przyswajania" („inoculation") Willia
ma J. McGuire'a, wg której jednost
ki mogą ulegać wywołanym groźba
mi „motywacjom", aby wytworzyć w 
sobie odruchy obronne w odniesieniu 
do pewnych zagadnień — co z kolei 
daje praktykę w bronieniu zagrożone
go przekonania. 

Heffner nie zadaje zwykłego py
tania: „Jakie rodzaje przyswajanych 
treści są skuteczne?", ale bardziej lo
giczne: „Jak następuje przyswaja
nie?". 

Stosowana przez Richarda Cartera 
(również z Uniwersytetu w Waszyng
tonie) „technika sygnalizowanych 
przerw w czytaniu" sugerowała wła
ściwe podejście do problemu. Tech
nika ta polega na tym, że osoby pod
dane doświadczeniu mają wskazać 
miejsca, w których stymulujący prze
kaz skłania je do zatrzymania się. 
Osoby te wskazują miejsca, które 
skłaniają je do zatrzymania się, a na-
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stępnie relacjonują, dlaczego się za
trzymały. 

Przeprowadzono trzy eksperymen
ty, w których obserwowano „zmianę 
opinii" uzależnioną od szeregu wa
runków przyswajania. Materiałami 
stymulującymi były wybrane przeka
zy prasowe. Wykazano, że owe wa
runki „przyswajanych treści" wpły
wały raczej na zmianę postawy niż 
tej zmianie zapobiegały, a ci, którzy 
zatrzymywali się w trakcie próby 
z materiałem zaszczepionym zmienili 
się mniej niż ci, którzy się nie za
trzymywali. Zatrzymanie się było 
równoznaczne z „niezgadzaniem się" 
z przyswajanym materiałem. 

Heffner zwróciła uwagę na fakt, 
iż poprzednie badania wykazały, że 
ataki na przekonania wyzwalają zło
żoną aktywność poznawczą. Doświad
czenia przeprowadzone przez Heffner 
nie potwierdzają tego założenia. Naj
bardziej powszechną reakcją —wśród 
tych, którzy zatrzymywali się — na 
materiał indoktrynowany było proste 
„nie zgadzam się". Ataki na źródło 
przekazu, chociaż miały miejsce gdzie 
indziej, nie zdarzały się często pod
czas przyswajania; równie rzadko 
występowały próby obrony przekonań 
lub próby traktowania przyswajane
go materiału jako „informacji", o czym 
by świadczyło stawianie pytań na te
mat tego materiału. Tak więc, jeśli 
chodzi o przebieg przyswajania, to 
uzyskane wyniki wskazują na uwa
runkowaną reakcję sprzeciwu. 

Ostatnią z omawianych prac przed
stawił Lowndes F. S t e p h e n s 
(z Uniwersytetu w Kentucky) pt. „Od
biór środków masowych a moderni
zacja wśród biedoty w Appalachach". 
Studium bada zależność między od
biorem środków masowego przekazu 
a wykształceniem, zatrudnieniem, do
chodami, udziałem w organizacjach, 
dogmatyzmem, kosmopolityzmem i 
wiekiem; mierzy konsekwencje od
bioru kategoriami aspiracji do kształ
cenia dzieci, aspiracjami zawodowy
mi, stopniem empatii, wiedzą polity
czną, wprowadzaniem nowości i udzia
łem w walce z ubóstwem. Okręg Ap-
palachów jest obszarem, na którym 
poziom wykształcenia i średnia za
robków są, ogólnie biorąc, niższe od 
przeciętnych ogólnokrajowych. 

Modelem, który poddano próbom, 
był model proponowany przez Eve-
retta M. Rogersa, w pracy „Odbiór 
środków masowych a modernizacja 
wśród wieśniaków kolumbijskich", 
zamieszczonej w Public Opinion 
Quarterly, t. 29 (zima 1965—1966), 
s. 615—16. W przeciwieństwie do Ro
gersa, Stephens odkrył, że udział w 
organizacjach i poziom zatrudnienia 
były jedynymi antecedencjami silnie 
i pozytywnie korelującymi z odbio
rem środków masowego przekazu. 
Minimalne tylko korelacje stwier
dzono pomiędzy „antecedencjami" 
a „konsekwencjami". Decydującą pró
bą dla modelu Rogersa było ustale
nie, czy odbiór środków masowego 
przekazu pośredniczy pomiędzy wskaź
nikami „antecedencji" i „konsekwen
cji". Zarówno Rogers jak i Stephens 
dla ustalenia adekwatności modelu, 
użyli metody korelacji częściowych. 
W obu wypadkach uzyskane rezulta
ty były w najlepszym razie nieprze-
konywające, chociaż autorzy interpre
towali je inaczej. 

Kiedy cząstkowe współczynniki 
kontrolowanego odbioru środków ma
sowego przekazu, uzyskane w pierw
szych badaniach, porównano z odpo
wiadającymi im korelacjami rzędu 
„0" z badań przeprowadzonych przez 
Stephensa, to stwierdzono, że w 27 
z możliwych 49 wypadków są one 
mniejsze. Autor nie poruszał proble
mu istotnych różnic w swoich kore
lacjach; rzut oka na macierze kore
lacyjne wskazuje na przynajmniej 
jedną istotną różnicę. Tak więc w 
konkluzji niewiele potwierdza słusz
ność modelu Rogersa, chociaż Ste
phens interpretuje swoje dane jako 
potwierdzające. 

Wszystkie wymienione prace zosta
ły przedstawione podczas jednego 
z posiedzeń Wydziału Teorii i Meto
dologii. Teksty prac można otrzymać 
zwracając się pisemnie do autorów 
na adres odpowiedniej uniwersytec
kiej szkoły dziennikarskiej. 

MICHAEL BISHOP 
Chapel Hill, USA 

Tłum. Andrzej Głowacz 
i Andrzej Rusinek 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca — 30 września 1970) *) 

11—14 VI — w Warszawie — zorganizo
wana staraniem Instytutu Książki i Czy
telnictwa Biblioteki Narodowej — między
narodowa konferencja czytelnicza z udzia
łem badaczy z Polski, Bułgarii, Czechosło
wacji, NRD, Rumunii, Węgier i Związku 
Radzieckiego. 

17 VII — w Warszawie w Studium Dzien
nikarskim pierwsze zebranie organizacyjne 
Zespołu Naukowo-Badawczego Historii 
Dziennikarstwa Polski Ludowej (pod kie
rownictwem doc. dr hab. A. S t o m k o w -
s к i e j) poświęcone omówieniu wstępnej 
problematyki badawczej. 

19 VIII — w Gdańsku spotkanie I se
kretarza KW PZPR A. K a r k o s z k i 
z kierownictwami redakcji i sekretarzami 
podstawowych organizacji partyjnych in
stytucji prasowych Wybrzeża Gdańskiego, 
poświęcone aktualnym zadaniom gdańskiej 
prasy, radia i tv oraz problemom zawodo
wym środowiska dziennikarskiego. 

23 VIII — w Katowicach spotkanie Se
kretariatu KW PZPR z aktywem dzienni
karskim poświęcone zadaniom środków ma
sowego przekazu w realizacji uchwały 
V Plenum КС PZPR (obszerne sprawo
zdanie: Trybuna Robotnicza nr 200 s. 1, 2). 

8IX — w Warszawie posiedzenie Rady 
Prasowej CRZZ, poświęcone aktualnym za
daniom prasy związkowej i zakładowej 
w zakresie propagandy ekonomicznej. 

IX — przy Polskiej Agencji Prasowej 
rozpoczął działalność Centralny Ośrodek 
Dokumentacji Prasowej. CODP vprzygoto-
wuje zestawienia fotokopii artykułów na 
zamówione tematy polityczne, gospodarcze, 
społeczne, kulturalne, z dziedziny nauki 
i techniki; opracowuje zestawienia doku
mentacyjne. Lektorzy dokonują wyboru 
artykułów i informacji z około 300 dzien
ników, czasopism i biuletynów agencyj
nych z 37 krajów oraz z ponad 100 tytu
łów prasy polskiej. 

KONTAKTY Z ZAGRANICĄ 
28 VI—ł VII — w Czechosłowacji przeby

wała delegacja Biura Prasy КС PZPR 
z zastępcą kierownika Biura W. B e k i e m 
*) Wraz z uzupełnieniami za poprzedni 
kwartał. 

na czele; rozmowy na temat współpracy 
w dziedzinie środków masowego przekazu. 

2—3 VII — w Warszawie w siedzibie ZG 
SDP posiedzenie Prezydium Klubu Bał
tyckiego Dziennikarzy (w Klubie tym 
współpracują dziennikarze Danii, Finlan
dii, Norwegii, Szwecji, Polski, NRD 
i ZSRR), poświęcone zorganizowaniu II 
konferencji dziennikarzy krajów nadbał
tyckich w Ystad, której tematem będzie 
rola dziennikarstwa w walce z zanieczysz
czaniem wód Bałtyku. 

9 VII — w Warszawie podpisanie umo
wy pomiędzy PA Interpress a Czechosło
wacką Agencją Pragopress, rozszerzającej 
dotychczasowe formy współpracy w za
kresie wzajemnej wymiany informacji. 

16 VII — w Halle polsko-niemieckie sym
pozjum dziennikarskie, zorganizowane 
przez Trybunę Robotniczą i Freiheit (or
gan SED w Halle) — poświęcone plano
waniu, kierowaniu i doskonaleniu organi
zacji nowoczesnej pracy redakcji gazety 
partyjnej. Główne referaty przedstawili: ze 
strony polskiej — B. J u r a s z (rola i za
dania informacji krajowej i zagranicznej 
w procesie kształtowania socjalistycznej 
świadomości najszerszych warstw społe
czeństwa), ze strony niemieckiej — H.-D. 
K r u e g e r na temat podejmowania naj
bardziej skutecznych i umotywowanych 
naukowo decyzji w planowaniu i kiero
waniu pracą dziennikarską (por. spra-
wozd.: Trybuna Robotnicza nr 168 s. 1, 2). 

VII — w Bułgarii na zaproszenie Związ
ku Dziennikarzy Bułgarskich przebywał 
wiceprzewodniczący ZG SDP M. R ó g-
-S w i o s t e k. Rozmowy na temat dalsze
go rozwoju współpracy w dziedzinie wy
miany doświadczeń w pracy redakcyjnej, 
jak też rozszerzania informacji i publicy
styki między środkami masowego komu
nikowania obu krajów. 

3 VIII — wymiana poglądów między re
daktorem naczelnym PAP M. H o f f m a 
n e m a dyrektorem gen. BTA L. S t г e 1-
k o w e m nt. rozszerzenia współpracy obu 
agencji. 

1IX — red. Cz. B e r e n d a (korespon
dent PRiTv w Pradze) w związku z po
wrotem do kraju został wyróżniony przez 
władze CSRS złotym medalem za zasługi 
dla rozwoju przyjaźni i współpracy. 
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2IX — obowiązki korespondenta PAP 
w Pradze objął R. N a j d e r s k i w miej
sce wracającego do kraju S. L e w a n 
d o w s k i e g o . 

4IX — obowiązki korespondenta PAP 
w ONZ (Nowy Jork) objął J. G ó r s k i 
w miejsce wracającego do kraju S. G ł ą-
b i ń s k i e g o . Dziennikarzy polskich przy
jął sekretarz gen. ONZ U T h a n t. 

14 IX — w miejsce wracających do kra
ju Z. B o n i e c k i e g o i E. B o n i e c 
k i e j obowiązki korespondenta PAP w 
Londynie objął W. K r a j e w s k i ; PA 
Interpress — A. B r o n i a r e k . 

14 IX — w miejsce wracającego do kra
ju Cz. В e r e n d y obowiązki korespon
denta PRiTv objął K. B i e l e c k i . Rów
nocześnie obowiązki korespondenta Dzien
nika Ludowego objęła B. B i e l e c k a . 

15IX — na zaproszenie Komitetu d/s 
Radia i Tv do Warszawy przybyła dele
gacja czechosłowackiej tv z dyrektorem 
gen. J. Z e l e n k ą na czele. Rozmowy 
nt. dalszego rozwoju i udoskonalania 
współpracy programowej między tv obu 
krajów oraz wymiany doświadczeń zwią
zanych z uruchomieniem II programu te
lewizyjnego. Gości czechosłowckich przy
jął 17 IX sekretarz КС PZPR S. O l s z o w 
s k i . 

17 IX — obowiązki korespondenta ra
dia NRD w Warszawie objął K. F r a n k e 
w miejsce wracającego do kraju A. G a l 
l u s a . 

17IX — w Wiedniu podczas Zgroma
dzenia Ogólnego Europejskiego Stowarzy
szenia Agencji Prasowych (AEAP), Polska 
Agencja Prasowa zgłosiła akces do tego 
stowarzyszenia. 

26IX — w Budapeszcie spotkanie kie
rownictw agencji prasowych krajów socja
listycznych poświęcone wymianie doświad
czeń. Ze strony polskiej w spotkaniu 
uczestniczył red. nacz. PAP M. Hof f -
m a n. 

IX — na zaproszenie ZG RSW „Prasa" 
przebywała w Polsce delegacja państwo
wego wydawnictwa Lapkiado Vallalat z 
Budapesztu. 

SDP, KLUBY TWÓRCZE 
17 V — staraniem Śląskiego Klubu Fo

tografii Prasowej otwarcie VII dorocznej 
Wystawy Śląskiej Fotografii Prasowej (150 
prac 14 autorów). Złotą plakietkę otrzymał 
K. S e к o (CAF) ; srebrną — W. M o r a w-
s k i (Dziennik Zachodni); brązową — Z. 
K e m p a (Wiadomości Zagłębia) ; wyróż
nienia: K. S e k o (CAF), J. Ma k a l 
(Dziennik Zachodni), W. M o r a w s k i 
(Dziennik Zachodni), S. J a k u b o w s k i 
(CAF). 

12IX — z okazji dorocznego święta 
Trybuny Robotniczej, w Katowicach po
siedzenia Prezydium ZG SDP poświęcone 
problemom kultury politycznej społeczeń
stwa polskiego. Podstawą do dyskusji był 
referat „Kultura polityczna społeczeństwa" 
wygłoszony przez prof, dra W. M a r k i e 
w i c z a i koreferat red. R. F r e 1 к a. 

RSW „PRASA" 
10 VI — w Warszawie narada dyrekto

rów wydawnictw i redaktorów naczelnych 
pism RSW „Prasa" poświęcona omówie
niu problemu kadr dziennikarskich. 

REDAKCYJNE INICJATYWY 
23 VI — w Szczecinie otwarcie wystawy 

fotografii prasowej p.t. „Morze okiem 
dziennikarza" (eksponowane są prace fo
toreporterów z Rygi, Rostocku i Szczecina). 
Grand Prix wystawy — V. F i ł a t o w s 
(Ryga), nagroda Wydz. Kultury Prez. WRN 
w Szczecinie — J. P o l l i s s o v (Ryga), 
Wydz. Kultury Prez. MRN — R. S c h u l z 
(Rostock), Wydz. Kultury Prez. WRN w 
Szczecinie za najlepszą pracę fotoreportera 
ze Szczecina — A. W i t u s z y ń s k i (Ku
rier Szczeciński); nagr. specjalna Związku 
Dziennikarzy Łotewskich — M. С z a s-
n o j ć (Głos Szczeciński). 

1 VII — w ramach stałej akcji Życia 
Warszawy — „Na audiencji Życia" — wy
stąpił prezes RSW „Prasa" T. G a 1 i ri
s k i. W n-rze 160 (z 7 VII) obszerny ste
nogram z rozmowy z czytelnikami. M. in. 
pytano o rozwój bazy poligraficznej, moż
liwość zwiększenia objętości czasopism, 
nakładów, rozwój sieci korespondentów 
zagranicznych, możliwości prenumeraty 
pism zagranicznych. 

8 VII — we Wrocławiu staraniem PA 
Interpress i Gazety Robotniczej otwarta 
została wystawa fotograficzna pt. „Miej
sce na ziemi". 

19 IX — z okazji zielonogórskiego 
„Święta Prasy — 70", w Zielonej Górze 
seminarium prasoznawcze. Referaty przed
stawili: dr M. S k a r b e k (25 lat prasy 
na ziemi lubuskiej) i red. M. T o ś (Rola 
Gazety Zielonogórskiej w procesie prze
mian politycznych w woj. zielonogórskim). 

26IX — z okazji 25-lecia Słowa Pol-
skiego, we Wrocławiu sesja prasoznaw-
cza poświęcona historii prasy Ziem Za
chodnich i Północnych w 25-leciu PRL, 
zorganizowana przez Ośrodek Badań Pra-
soznawczych, Zarząd Główny RSW „Pra
sa", Wrocławskie Wydawnictwo Prasowe 
i redakcje Słowa Polskiego (por. sprawozd. 
Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 4 s. 136—138, 
Biuletyn. Zarząd Główny RSW „Prasa", 
nr 135 s. 25—28). 

28 IX — na łamach Gazety Robotniczej 
(nr 230) Z. B a j k a w publikacji „Czy
telnicy o Gazecie" omawia wyniki ankiety 
czytelniczej przeprowadzonej w maju przez 
Zespół Badania Opinii Społecznej przy 
Wrocławskim Wyd. Prasowym. Mieszkań
cy woj. wrocławskiego najczęściej korzy
stają z dwóch środków masowego prze
kazu: telewizji i prasy; prasa dominuje 
w ośrodkach miejskich. Ponad połowa 
czytelników Gazety związana jest z nią 
od kilkunastu lat, a ok. 40"/o — od co naj
mniej 15 lat. Wśród odbiorców Gazety 
przeważają zdecydowanie mężczyźni (ok. 
eo»/o). Każdy egzemplarz gazety jest czy
tany — średnio biorąc — przez 3—4 oso
by. Najżywiej czytelników interesują za
gadnienia gospodarcze. Najbardziej czy
telnikom Gazety podoba się szybkość 
przekazywanych informacji, ich wielość 
i atrakcyjność. 
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ODZNACZENIA 
10 VI — dziennikarze tyg. Radio i Te

lewizja H. B a j e r i Z. J a n u s z e w-
s к i wyróżn ien i odznakami honorowymi 
zasłużonych dla radia i telewizji . 

3 VU — dziennikarze szczecińscy : Z. 
C z a p l i ń s k i (Kurier Szczeciński) i I. 
J e l o n e k (Wiadomości Zachodnie) w y 
różnieni Krzyżami Kawale r sk imi Orderu 
Odrodzenia Polsk i ; nad to Z. C z a p l i ń 
s k i odznaką „Zasłużonego -działacza ku l 
t u r y " . 

21 VU — Prezyd ium lubelskiej MRN 
z okazji 25-lecia Sztandaru Ludu z łotymi 
odznakami „Zasłużonego dla m. Lub l ina" 
wyróżni ło : J. D e n i s i u k a , D. G r z e 
l a k a , T. G w a r d a k a (dyr. Lubelskiego 
Wyd. Pras . ) , J . P o r ę b s k i e g o , W. 
S m u t k a , M. W a w r z y c k i e g o i R. 
W i ś n i e w s k i e g o . 

21 VII — wśród g rupy zasłużonych dzia
łaczy społecznych, wyróżn ionych z okazji 
Święta Odrodzenia najwyższymi odznacze
n iami pańs twowymi — red. nacz. Gazety 
Zielonogórskiej Z. O 1 a s (Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski) . 

26 IX — z okazji 25-lecia Słowa Polskie
go szereg dz iennikarzy wyróżnionych zo
stało meda l ami i odznaczeniami honoro
wymi . S r e b r n y Krzyż Zasługi K. M а к o-
h o ń s к i. Odznaka Budowniczego Wro
cławia : T. D r a n k o w s k i , B. O l s z e w 
s k a , Z. R u t k o w s k a i J . W i ś n i o 
w i e с к a. Medale 25-lecia Odzyskania Dol
nego Śląska : M. В i 1 e w i с z, K. S t a w i -
k o w a , Z. T e m p s k i , T. T u ł a s i e -
w i с z, M. Ż y w i e ń . S reb rne odznaki 
im. J. Kras ickiego : R. K a r p i ń s k i , H. 
M a c h u 1, M. Ż y w i e ń . Honorowe od
znaki za zasługi dla Z H P : K. B e d n a r z , 
K. G o d l e w s k a , R. K a r p i ń s k i , E. 
S z p i t a l a k, J. W i ś n i o w i e c k a i Z. 
T e m p s k i . Pamią tkowe meda le im. J . 
Słowackiego : W. D r o z d o w s k i . E. 
S z p i t a l a k. S rebrna odznaka Towa
rzys twa Miłośników Wrocławia : Z. R u t 
k o w s k a . Okolicznościowym m e d a l e m 
wyróżnien i zostali wieloletni i zasłużeni 
p racownicy Słowa oraz ci, k tórzy przy
czynili się do jego rozwoju: B. G o ł ę 
b i o w s k i (Biuro P ra sy КС PZPR) , A. 
T e p l i - K o b i e l s k a (ZG RSW „ P r a 
sa" ) , Z. K a w a l e c (Wrocławskie Wy
dawnic two Prasowe) i M. S o d e 1 (KW 
PZPR we Wrocławiu). 

30IX — miesięcznik Morze — z okazji 
swego jubi leuszu — wyróżniony został zło
tą odznaką „Zasłużonego P racownika Mo
r z a " ; t ak ie s ame odznaczenia dla J . B a s t -
g e n , B. B e r s z a , J. W o l n i e w i c z a 
i J. U k l e j e w s k i e g o (CAF Gdy
nia). 

IX — M. K a c a — red. gazety zakła
dowej FSC w Starachowicach Budujemy 
samochody — wyróżniony odznaką ,,Za 
zasługi dia Kielecczyzny". 

NAGRODY 

15IV — wręczenie dorocznych nagród 
Klubu Dziennikarzy Turys tycznych . I nagr . : 
J. K o p e ć (Światowid), П п.: К. K o 
s t r z e w a (Trybuna Ludu), III п . : Z. 
M i k o ł a j c z a k (Światowid). 

15 VI — wręczenie nagród l a u r e a t o m 
k o n k u r s u Klubu Redakcyjnego . Nagr . 
o t rzymał W. M a s ł o w s k i (OBP); wy
różnienie : S. S k r o b i s z e w s k i (ZG 
RSW „ P r a s a " ) . 

15 VI — wręczenie nagród l au rea tom 
k o n k u r s u Klubu Publ icys tyk i Pol i tyczno-
-Społecznej . I nagr . : M. P i s a r e k (Za
rzewie), I I : K. Z i e l i ń s k i (PR War
szawa), I I I : I. F a l k i n (Trybuna Robot
nicza). 

VI — rozstrzygnięcie k o n k u r s u NOT 
ogłoszonego z okazji IV Kongresu Mię
dzynarodowej Federac j i Au toma tyk i IFAC 
pt. „Dziennikarze o a u t o m a t y c e " . N a g r o 
dę — wyróżnienie o t rzymal i T. P o d w y -
s o c k i i S. W i t o s z y ń s k i z Przeglą
du Technicznego. 

VI — rozstrzygnięcie k o n k u r s u pt . „Nor
malizacja u s p r a w n i a gospoda rkę" , zorga
nizowanego przez Polski Komite t N o r m a 
lizacji i CRZZ przy współudzia le WCT 
NOT i SDP. W grup ie p rasy technicznej 
I nagr . : S. K o s m a l a (Fundamenty, Zy
cie Gospodarcze), dalsze nagr . : W. T a-
b e n c k i i S. J a r e m c z a k (Przegląd 
Techniczny). W grup ie gazet zak ładowych : 
M. L u b c z y ń s k i i S. M a z u r (Glos 
Załogi, KZWM Kielce). 

20 VII — wśród l au rea tów nagród w o 
jewódzkich łódzkiej WRN — A. B o r o 
w i k (PR Łódź). 

20 VII — wśród l au rea tów nag ród w o 
jewódzkich warszawskie j WRN — H. P o 
g o r z e l s k i (Trybuna Mazowiecka). 

21 VII — wśród l au rea tów dorocznych 
nagród m. Lubl ina — T. K w a ś n i e w 
s k i (Sztandar Ludu). 

8 VIII — rozstrzygnięcie dorocznego 
k o n k u r s u im. H. Sawickie j , o rganizowa
nego przez ZG ZMS i SDP dla dz ienn ika
rzy podejmujących p rob l ema tykę i deowe
go wychowania młodzieży. W grup ie p ra 
sy młodzieżowej i r edakc j i młodzieżowych 
PRiTv I nag r . : K. J a g i e ł ł o (Sztandar 
Młodych), I I : J. F o s s (Walka Młodych), 
M. M a c i e j e w s k a („Popołudnie z 
młodością") , wyróżn . : M. B a u m a n - B o -
s e к (Sztandar Młodych), A. K a n t o -
w i с z (Dookoła świata) oraz F. Ł o j a k 
i S. K r z e m i ń s k i („Popołudnie z mło
dością") . W dziale p r a sy niemłodzieżowej 
II nagr . : T. W i e l g o l a w s k i (Trybuna 
Robotnicza), wyróżn . : M. O s i a d a c z 
(Prawo i Zycie), A. R e u t (PAP) i E. 
S z c z e s i a k (Głos Wybrzeża). Wręczenie 
nagród : 8 IX . 

4 I X — wręczenie dorocznych nag ród 
Klubu Publ icys tów Rolnych. W dziale 
dzienników I nagr . : T. H a ł a d y j (PR 
Białystok), I I : A. L u s i a k (Gazeta Zielo
nogórska), I I I : W. K o s t k i e w i c z 
(Dziennik Ludowy). W dziale tygodn ików 
I nagr . : K. W o ź n i c k i (Pion). Nagrody 
specjalne CRS — I nagr . : Z. K u r (PR), 
I I : H. M a z i e j u к (Zarzewie), Ш : 
T. G r a b o w s k a (Tv); CSO — I n a g r . : 
M. K e m p a r a (Glos Wielkopolski), I I : 
H. P r a w d a (Głos Szczeciński). 

IX — wśród l au rea tów nagrody ku l tu 
ralnej m. Zielonej Góry — M. T u r s k i 
(Gazeta Zielonogórska). 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe tytuły 
IV — nr l Głosu Lasu. Popularne cza

sopismo techniczne. Dodatek miesięczny 
do Lasu Polskiego. Wyd. : PWRiL Warsza
wa. 

Zmiana formatu 
VII — tyg. Spółdzielnia Produkcyjna 

zmienił format z 30X42 cm na format ber
liński. 

IX — od 36. n-ru Tygodnik Morski uka
zuje się w formacie 30X42 cm i objętości 
24 kol. na papierze gazetowym. 

Różne 
VII — od 29. n-ru Polityki ukazuje 

się — przy współpracy GUS — raz w 
miesiącu 4-stronicowy dodatek pt. „Poli
tyka — Statystyka". Redakcja pragnie „le
piej orientować czytelników w bieżącej 
sytuacji gospodarczej kraju, zwłaszcza w 
tych elementach, które wiążą się z obec
nie dyskutowanymi zmianami w strategii 
ekonomicznej i w mechanizmach funkcjo
nowania gospodarki, wyławiać ze staty
styki rzeczy ważne, interesujące i często 
zabawne, które nie docierają do szerszej 
wiadomości". 

Opracował: Sylwester Dziki 
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Korespondenci zagraniczni prasy polskiej 
(1 października 1970) 

RSW „PRASA" 

Algieria (Algier) 

Anglia (Londyn) 

Austria (Wiedeń) 
Belgia (Bruksela) 
ChRL (Pekin) 
CSRS (Praga) 

Francja (Paryż) 

NRD (Berlin) 

NRF (Bonn) 

USA (Waszyngton) 
WRL (Budapeszt) 
Włochy (Rzym) 
ZSRR (Moskwa) 

PAP 

Tadeusz J a c k o w s k i (Zycie Warszawy, Agen
cja Robotnicza), Anna J a c k o w s k a (Inter
press) ; 
Jerzy S z c z e r b i n s k i (Express Wieczorny), 
Andrzej B r o n i a r e k (Życie Warszawy, Inter
press) ; 
Jan M o s z c z e ń s k i (Interpress); 
Jerzy K a s p r z y c k i (Życie Warszawy); 
Zygmunt S ł o m k o w s k i (Trybuna Ludu); 
Janusz L i t w i n (Trybuna Ludu), Marek D u-
n i n - W ą s o w i c z (Życie Warszawy, Inter
press) ; 
Zygmunt B r o n i a r e k (Trybuna Ludu), Urszu
la K o z i e r o w s k a (Interpress); 
Jan L e g u t (Trybuna Ludu), Roman B a l i ń -
s к i (Agencja Robotnicza), Leon B i e l s k i 
(Agencja Robotnicza), Tadeusz D e r l a t k a 
(Interpress) ; 
Ryszard D r e c k i (Agencja Robotnicza, Zycie 
Warszawy), Stanisław A l b i n o w s k i (Trybu
na Ludu); 
Maksymilian B e r e z o w s k i (Trybuna Ludu); 
Wacław U r b a ń s k i (Trybuna Ludu) ; 
Dominik H o r o d y ń s k i (Agencja Robotnicza); 
Dobrosław P o p r z e c z k o (Agencja Robotni
cza), Jerzy K r a s z e w s k i (Trybuna Ludu), 

Zdzisław R o m a n o w s k i (Interpress), Woj
ciech K u b i c k i (Zycie Warszawy). 

Algieria (Algier) 
Anglia (Londyn) 
Belgia (Bruksela) 
Bułgaria (Sofia) 
ChRL (Pekin) 
CSRS (Praga) 
DRW (Hanoi) 
Francja (Paryż) 
Indie (New Delhi) 

Tadeusz J a c k o w s k i ; 
Władysław K r a j e w s k i ; 
Jerzy K a s p r z y c k i ; 
Juliusz P e l c ; 
Bogdan M o s z k i e w i c z ; 
Ryszard N a j d e r s к i ; 
Waldemar К e d a j ; 
Paweł W a s i l e w s k i ; 
Ryszard P i e k a r o w i c z ; 

10* 
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Jugosławia (Belgrad) 
Kuba (Hawana) 
Meksyk (Mexico) 
NRD (Berlin) 
NRF (Bonn) 
Rumunia (Bukareszt) 
Szwecja (Sztokholm) 
USA (Nowy Jork — ONZ) 

(Waszyngton) 
WRL (Budapeszt) 
Włochy (Rzym) 
ZRA (Kair) 
ZSRR (Moskwa) 

Władysław К n у с p e 1 ; 
Ryszard G i n a 1 s к i ; 
Ryszard K a p u ś c i ń s k i ; 
Jerzy T o m a s z e w s k i , Jerzy W a ń k o w i c z ; 
Czesław J a c k o w s k i , Leonard K a s z y c k i ; 
Andrzej W y h o w s к i ; 
Andrzej N o w i c k i ; 
Jerzy G ó r s k i ; 
Janusz G o ł ę b i o w s k i ; 
Andrzej C z e r k a w s k i ; 
Zdzisław M o r a w s k i ; 
Krzysztof W o j n a ; 
Piotr Z i a r n i k, Zbigniew S u c h a r . 

POLSKIE RADIO I TELEWIZJA 

Anglia (Londyn) 
Bliski Wschód (Bejrut) 
CSRS (Praga) 
Francja (Paryż) 
Jugosławia (Belgrad) 
NRD (Berlin) 
NRF (Bonn) 
USA (Nowy Jork — ONZ) 
WRL (Budapeszt) 
Włochy (Rzym) 
ZSRR (Moskwa) 

Stanisław S ł o t w i ń s k i ; 
Bolesław N e n с к i ; 
Karol B i e l e c k i ; 
Mirosław A z e m b s к i ; 
Zbigniew T a r g o s z ; 
Edward K m i e c i k ; 
Zygmunt S a w i с к i ; 
Andrzej N o w a l i ń s k i ; 
Witold W i e r o m i e j ; 
Dominik H o r o d y ń s k i ; 
Władysław S n a r s к i. 

KURIER POLSKI 

Anglia (Londyn) 
CSRS (Praga) 
Francja (Paryż) 
NRF (Bonn) 
ZSRR (Moskwa) 

— Kazimierz S m o g o r z e w s k i ; 
— Danuta W ą s o w i c z ; 
— Paweł W a s i l e w s k i ; 
— Czesław J a c k o w s k i ; 
— Zbigniew S u c h a r . 

LUDOWA SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA 

CSRS (Praga) 
ZSRR (Moskwa) 

— Barbara B i e l e c k a ; 
— Ewa O s t r o w s k a . 

STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH 

CSRS (Praga — MOD) — Zdzisław S z a k i e w i c z . 
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ROZPOWSZECHNIENIE SRODKÖW 
MASOWEJ INFORMACJI 

MIĘDZYNARODOWE. J a k wyn ika z rocz
n ika s ta tys tycznego UNESCO — w roku 
1967 ilość gazet codziennych wzrosła w 
ZSRR i Azji, u t rzymała się w Ameryce 
Płn. , na tomias t zmniejszyła w Europ ie . 
Łącznie ukazywało się w Azji 2250 dzien
ników — o 60 więcej niż w Ameryce Płn. 
i o 400 więcej niż w Europie (bez ZSRR). 
Zupełnie inna jest j ednak przecię tna ilość 
egzemplarzy przypadających na tysiąc 
mieszkańców: ogólnie 105, w Azji ty lko 42. 

W piętnastoleciu 1952—1967 ogólna licz
ba dz ienników wzrosła o 14°/o do 7980 ty tu 
łów, globalny nak ład o 50% — do 359 min 
egz. (Neue Deutsche Presse 1970 n r 18 s. 4) 

pd 

MIĘDZYNARODOWE. 500 000 apa ra tów te
lewizyjnych miesięcznie wychodzi z t a śmy 
montażowej w Japoni i , 75 000 w Niemczech 
Zachodnich, 45 000 w Anglii i 15 do 20 000 
we Franc j i . Wg Stowarzyszenia Elekt ro
nicznych Przemys łów Japońsk ich p roduk
cja te lewizorów kolorowych wzrosła w cią
gu pierwszego półrocza 1970 do 3 042 665 
jednos tek , co oznacza przyros t o 53,6°/o 
w s tosunku do tego samego okresu 1969. 

W Niemieckiej Republice Federa lne j 
przewiduje się, że do końca 1970 r. 1,5 min 
gospodars tw domowych powinno posiadać 
telewizję kolorową. P rodukc ja jej osiągnie 
tu w 1970 r. 850 000 do 900 000 szt. Wielka 
Bry tan ia na tomias t osiągnęła swoje p ie rw
sza pół miliona telewizorów kolorowych. 
W maju 1970 sprzedano ich 36 000, a w 
czerwcu 38 000. Sprzedaż apa ra tów czarno
białych spadła w ciągu pierwszego pół
rocza 1970 o 5% w s tosunku do tego sa
mego okresu 1969. We Franc j i pod koniec 
1969 było ok. 200 000 te lewizorów koloro
wych. Na 1970 przewiduje się p rodukc ję 
200 000 apara tów, t j . ogółem 400 000 na ko
niec 1970. (L'Echo de la Presse... 1970 
n r 734 d. XVI) jap 

GRECJA. Dwie największe stacje telewi
zyjne (o charak te rze komerc ja lnym) znaj 
dują się w Atenach. Są n imi : A r m e d For
ces Informat ion Service (AFTV) i Nat ional 
Broadcas t ing Ins t i tu te (NBITV). Aktua lna 
ilość te lewizorów wynosi 250 000. P rzewi 
duje się, że z końcem 1970 będzie ich 
350 000. (L'Echo de la Presse... 1970 n r 726 
s. 10) jap 

KONGO. W Menkao (70 k m od Kinszasa) 
o twar to pierwszą stację radiową i te lewi
zyjną. (Interstages n r 61—62 s. 36) mp 

NRD. Wchodząca w sk ład F r o n t u Narodo
wego NRD Unia Chrześc i jańsko-Demokra-
tyczna (CDU) wyda je szereg własnych or
ganów p r a s o w y c h : cent ra lny dziennik 
Neue Zeit, r eg iona lne dzienniki Der De
mokrat, Die Union, Der Neue Weg, Thü
ringer Tageblatt, Märkische Union o raz 
czasopisma Union teil mit i Union Presse
dienst. Większość t ych gazet powsta ła na 
przełomie 1945/1946 r. (Neue Deutsche 
Presse 1970 n r 13 s. 15) pd 

NRF. Telewizja zachodnioniemiecka eks
por towała w pierwszej połowie 1970 r. 812 
p r o g r a m ó w do 65 k r a j ó w Afryki, Azji oraz 
Ameryk i Płd. Połowę s tanowiły p rogramy 
in formacy jno-dokumentacy jne , 20% — roz
r y w k o w e i dla dzieci. (Deutsche Kultur-
nachrichten 1970 n r 9—10 s. 19) pd 

NRF. P ie rwszy domowy p r o g r a m telewi
zyjny u ruchomiono w Bielefeld dla 500 
mieszkańców dużego bloku. Ze s tudia znaj 
dującego się w podziemiu n a d a w a n e są po 
południu i wieczorem wiadomości , infor
macje lokalne , ak tua lne wywiady , zawia
domienia adminis t rac j i i tp. Koszt ins ta la
cji telewizyjnej wyniósł 15 tys . m k wobec 
12 milionów, k tó r e kosz towała b u d o w a blo
ku. (Der Journalist 1970 n r 7 s. 16) pd 

RWANDA. W Rwandzie wyda je się obec
nie t rzy miesięczniki . J e d e n w języku 
f rancuskim, a dwa w k i n y a r w a n d a — rzą
dowy i kościelny. (Interstages n r 61—62 
s. 40) mp 

SZWAJCARIA. 4 000 0O0 Szwajcarów strefy 
językowej n iemieckie j kupu je każdego ty
godnia 1250 000 pism zachodnioniemiec-
kich. Ogólnie b iorąc w największej ilości 
sp rzedawane są wielkie pisma, m. in. : 
Jasmin — 125 000 egz.. Neue Revue — 
120 000, Stern — 100 000. Neue Post — 
100 000, Quick — 75 000, Der Spiegel — 
30 000 egz. P i sma te lewizyjne na tomias t 
n a b y w a n e są w znacznie mnie jszym stop
niu np . Hör Zu — 20 000, TV Hören und 
Sehen — 10 000 egz. P i sma kobiece j a k 
Freundin, Für Sie, Moderne Frau i Praline 
w ilości 15 000 do 20 000 egz. 

Zdaniem redakcj i L'Echo de la Presse 
et de la Publicité eksponowane wyraźnie 
w niemieckich czasopismach ploteczki 
i p rob lemy seksu odpowiadają zapotrze
bowaniu Szwajcarów na te właśnie t ema
ty, k tó rych nie znajdują w swych p i smach 
o wiele bardzie j k o n s e r w a t y w n y c h . (L'Echo 
de la Presse... 1970 nr 721 s. 26). jap 

USA. Wskaźnik poczytności l egzemplarza 
dziennika wśród dorosłych mieszkańców 
USA wynosi 2,13 — j a k wyn ika z os ta t 
nich b a d a ń Biura Rek lamy. Czytelnikami 
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dzienników są w równym stopniu mężczyź
ni (wskaźnik 1,04), co kobiety (wskaźnik 
1,09). Największa poczytność jednego 
egzemplarza dziennika cechuje środkowo-
zachodnią część USA (2,29), najniższa — 
część południowo-zachodnią (1,81). (Ameri
can Press 1970 nr 9) wp 

USA. Koncern Newspapers Inc., który jest 
wydawcą 20 gazet (19 w stanie Kentucky 
i 1 w Indianie), wprowadził w 6 miastach 
nową formę upowszechniania informacji: 
dziennik telefoniczny. Działa on na zasa
dzie naszej zegarynki — abonent po wy
kręceniu odpowiedniego numeru może wy
słuchać kilkuminutowego dziennika, które
go tekst zmieniany jest cztery razy na do
bę. Odstępy między powtarzającymi się 
tekstami dziennika wypełnia 15 sekundowy 
program reklamowy, który jak na razie 
sprzedawany jest na kilka miesięcy z góry. 

Eksperymentalnym miastem dla całego 
przedsięwzięcia było Shelbyville liczące ok. 
15 tys. mieszkańców. Po okresie próbnym 
okazało się, że przeciętnie z dziennika te
lefonicznego korzystało ok. 3200 abonen
tów. (Editor and Publisher 1970 nr 10 s. 46) 
wp 

W. BRYTANIA. W połowie 1970 przekroczył 
dziennik The Sun półtora miliona egz. na
kładu. Oznacza to — w porównaniu z okre
sem o rok wcześniejszym wzrost o 550 tys. 
egz. W listopadzie 1969 gazeta otrzymała 
nowe kierownictwo. (ZV + ZV 1970 nr 33 
s. 1491) pd 

WŁOCHY. Ilość periodyków publikowanych 
-w tym kraju osiągnęła liczbę 7610, w tym 
106 dzienników, (interstages nr 61—62 s. 36) 
mp 
ZSRR. Z początkiem roku 1970 było zare
jestrowanych w Związku Radzieckim 84 
min radioodbiorników i 31 min telewizo
rów. 

Radio Moskwa nadaje audycje w 70 ję
zykach, m. in. w rzadkich dialektach afry
kańskich, azjatyckich i południowoamery
kańskich. (Neue Deutsche Presse 1970 nr 15 
s. 13) pd 

RUCH WYDAWNICZY 

DAHOMEJ. W Dahomeju, gdzie dotąd wy
dawano jedynie tygodniki i periodyki, uka
zał się pierwszy dziennik Dahomey-Ex
press. (Interstages nr 61—62 s. 37) mp 

KAMERUN. 18 lipca 1970 wyszedł z druku 
w Jaunde pierwszy afrykański magazyn 
sportowy — o zasięgu kontynentalnym — 
Africa Sport. Wydaje go Wyższa Rada 
Sportu w Afryce (Conseil Supérieur du 
Sport en Afrique). Dwumiesięcznik ten pu
blikować będzie liczne reportaże i arty
kuły na temat sportu w Afryce. Ukazywać 
się będzie co miesiąc w dwóch oddziel
nych wydaniach, na przemian w języku 
francuskim i angielskim. Drukowany w 
Afryce, rozpowszechniany będzie przez 
CSSA. (L'Echo de la Presse... 1970 nr 731 
s. 9). jap 

MAROKO. W Rabacie ukazał się nowy ty
godnik polityczny Aafaq Siassia (Horyzon
ty polityczne). Wydawcy pragną walczyć 
z kolonializmem pod wszystkimi jego po
staciami. (L'Echo de la Presse... 1970 nr 730 
s. 11) jap 

SZWAJCARIA. Jak obliczono w redakcji 
Schweizerische Beobachter w Bazylei, w ła
tach 1945—1970 uległy likwidacji 84 gazety. 
Tylko 4 z nich miały nakłady powyżej 
10 tys. egz. (ZV + ZV 1970 nr 30—31 S. 1433) 
Pd 
TANZANIA. Znacjonalizowano Standard, 
dziennik o największym nakładzie w Dar 
es-Salam i w całym kraju, który został 
organem oficjalnym rządu. Dotychczasowy 
organ rządowy Nationalist po przemiano
waniu na Tanganyika African National 
Union został organem oficjalnym partii 
rządzącej. (Interstages, nr 63, s. 30) mp 

USA. W stanie Nowy Jork ukazuje się od 
września 1970 pod tymczasowym tytułem 
Netu York Press/Publishers — nowe czaso
pismo fachowe dla wydawców, redakcji, 
agencji reklamowych itp. instytucji. Na
kład: 1600 egz. (ZV + ZV 1970 nr 34—35 
S. 1547) pd 
USA—NRF. Amerykańska spółka Mc Graw 
Hill, Inc., wydająca tygodnik Business 
Week i wiele handlowych i ekonomicznych 
magazynów we Francji, Włoszech i Japonii, 
przenosi się do Niemiec Zachodnich. Już 
uzgodniono fuzję z wydawnictwami Aug-
steina z Hamburga (Der Spiegel i inne). 
Od 1971 roku nowa firma ma wydawać 
miesięcznik ekonomiczny o planowanym 
nakładzie 60—80 tys. egzemplarzy. (News
week, 5 X 1970 s. 55) ar 

AGENCJE 

MIĘDZYNARODOWE. Francuska agencja 
prasowa (AFP) i Bliskowschodnia Agen
cja Informacyjna (MENA) zawarły w Kai
rze w maju 1970 umowę mającą na celu 
rozpowszechnianie w języku arabskim świa
towego serwisu informacyjnego AFP w pra
sie i radio Zjednoczonej Republiki Arab
skiej. Odpowiedzialność redakcyjną podej
muje AFP, tłumaczeń informacji dokony
wać się będzie w Kairze, a rozpowszechnia
nie ich obejmie wszystkie kraje arabskie 
za pośrednictwem stacji nadawczej odda
nej do dyspozycji AFP przez Blisko
wschodnią Agencję Informacyjną. (L'Echo 
de la Presse... 1970 nr 723 s. 30) jap 

BELGIA. Utworzona w r. 1920 Telegraficz
na Agencja Belgijska (od 1945 r. Agencja 
Belga) obchodziła We wrześniu 1970 50-lecie 
istnienia. Kapitału dostarczyły początkowo 
234 towarzystwa przemysłowe i bankowe. 
Po drugiej wojnie światowej kapitały jej 
zakupiły dzienniki belgijskie. Agencja stała 
się istotną spółdzielnią prasy belgijskiej 
z zachowaniem prawnej formy towarzystwa 
akcyjnego (L'Echo de la Presse... 1970 nr 
732 s. 10) jap 
SZWAJCARIA. Szwajcarska Agencja Tele
graficzna (ATS) obchodziła 20 kwietnia 1970 
w Bernie swe 75-lecie. Przewodniczącym 
rady administracyjnej Agencji mianowany 
został b. dyrektor La Gazette de Lausanne, 
Pierre Béguin. (L'Ecfto de la Presse... 1970 
nr 719 s. 12) jap 
ZRA. Od 6 do 9 czerwca 1970 obradowała 
w Kairze konferencja ministrów informa
cji Zjednoczonej Republiki Arabskiej, Su
danu i Libii. Uczestnicy jej podjęli decyzję 
zunifikowania agencji informacyjnych tych 
trzech krajów i utworzenia jednej agencji 
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głównej z jej oddziałami w każdym kraju. 
Podkreślono również konieczność utworze
nia sieci radiowej, przeznaczonej do za
cieśniania kontaktów pomiędzy tymi kra
jami. (L'Echo de la Presse... 1970 nr 728 
s. 23) jap 

EKONOMIKA 

NRF. Koszty produkcji prasy stale wzra
stają. W pięcioleciu 1965—1969 podniosły się 
o 30°/o — do kwoty 2,76 miliardów mk. Jed
nocześnie zmniejszył się udział produkcji 
typograficznej w kosztach z 68°/o do 62% 
na rzecz techniki rotograwiurowej i offse
towej. (ZV + ZV 1970 nr 32 S. 1462) pd 

PORTORYKO. Wylansowany w 1959 przez 
Cowles Communication dziennik San Juan 
Star został sprzedany za 9750 tys. doi. Ca
pital Cities Broadcasting Corporation. Star 
rozpowszechniany w ilości 40 000 egz. jest 
jedynym dziennikiem w Portoryko wyda
wanym w jęz. angielskim. (L'Echo de la 
Presse... 1970 nr 730 s. 11) jap 

WŁOCHY. W maju 1970 odbyło się w Rzy
mie międzynarodowe spotkanie, którego te
mat brzmiał: O prasę wolną i uczciwą. Wy
powiedź przedstawiciela Włoch, Graziadei, 
wykazała niepokojącą sytuację prasy wło
skiej. Globalny koszt jej produkcji wynosi 
151 miliardów lirów rocznie; dochody — 123 
miliardy (sprzedaż — 50, reklama — 73 mi
liardy) co oznacza 28 miliardów lirów de
ficytu rocznego. Jest to sytuacja dużo po
ważniejsza niż w innych krajach zachod
nich. Spowodowało ją bardzo ograniczone 
rozpowszechnianie prasy we Włoszech (10 
Włochów na 100 kupuje jedną gazetę, wo
bec np. 49 Brytyjczyków na 100). P. Gra
ziadei wyraził życzenie, aby rozwiązać jak 
najszybciej problem stosunków między wy
dawcami i dziennikarzami, adaptując typy 
stowarzyszeń zbliżonych do tych, które zo
stały zrealizowane we Francji (Le Monde, 
Le Figaro) i w NRF. (L'Echo de la Presse... 
1970 nr 719 s. 11) jap 

USA. W publikacji ,.Newspaper Facts 1970" 
podano następujące informacje odnoszące 
się do roku 1969: 

Największe wpływy reklamowe w po
równaniu z rokiem poprzedzającym wy
kazały gazety — o ll,l°/o. Ich wpływy z te
go tytułu wyniosły 5,9 miliardów doi. (przy 
ogólnokrajowych wydatkach na reklamę 
w wysokości 19,6 mld doi.). Przeciętna ob
jętość ogłoszeń w jednym numerze dzien
nika wzrosła do 34,7 stron — wobec 21,3 
stron redakcyjnych. 

Dziennie kolportowano przeszło 62 mi
liardy egz. gazet; zużycie papieru wzrosło 
o 5,3°/o i wyniosło 9,7 min ton. 

Czytelnicy wydali blisko 1,8 miliardów 
doi. na dzienniki oraz 626 min doi. na ga
zety niedzielne. 

Wydawnictwa gazetowe zatrudniały 366 
tys. osób (przy produkcji 1761 gazet co
dziennych). Pod względem ilości zatrud
nionych przemysł gazetowy zajmuje 5 miej
sce w Stanach. (ZV + ZV 1970 nr 34—35 
s. 1547) pd 

USA. Magazyn Life przynosi — mimo re
kordowego nakładu 8,6 min egz. — deficyt. 
Straty poniesione przez „Time Incorpora
ted", największe wydawnictwo prasowe 
Stanów Zjednoczonych z tego tytułu w 1969 

г., szacuje się na 10 min doi. Przyczynę 
stanowią kurczące się wpływy reklamo
we — które w tamtym roku zmalały o 13'/o. 
Inserenci wolą płacić za minutę reklamy 
telewizyjnej umieszczonej w popularnym 
serialu 20 tys. doi., licząc na jej odbiór 
przez ok. 50 min widzów; tymczasem czte
rokolorowa strona w Life przy cenie 64 tys. 
doi. dociera najwyżej do 38 min czytelni
ków. 

Magazynom masowym odbierają rekla
mę — oprócz tv — także magazyny spe
cjalistyczne, których jest w USA ponad 
750; taki np. Yachting zadrukował w rocz
niku 1969 reklamami aż 2298 stron. Z tytułu 
reklamy osiągają magazyny specjalistycz
ne przeciętnie 13 centów zysku na każdym 
egzemplarzu, podczas gdy magazyny uni
wersalne tylko 3 centy. 

Life natomiast — przy bardzo wysokich 
kosztach produkcji: 41 centów za egzem
plarz — uzyskuje tylko 27 centów z rekla
my + 12 centów ze sprzedaży każdego 
egz. Stąd do każdego egzemplarza dopłaca 
się 2 centy. Wydawnictwo rozpatrywało na
wet możliwość likwidacji czasopisma. Po
przedni kierownik wydawniczy J. Hardy 
uważa jednak, że byłby to ,,śmiertelny 
cios" dla całego „Time Inc.". Nowy wy
dawca Life'u G. Valk chce przezwyciężyć 
kryzys za pomocą drukowania „gorących 
tematów". 

Niezależnie od tego z końcem 1970 r. 
zlikwidowano wydanie międzynarodowe 
(635 tys. egz.), a nakład ogólny będzie 
zmniejszony do 7 min egz. Life idzie więc 
śladem drugiego giganta nakładowego — 
magazynu Look, który już w kwietniu 
zmniejszył nakład z 7,75 do 6,5 min egz. 
(Der Spiegel 1970 nr 32 s. 89 i n. oraz nr 41 
s. 26) pd 

REKLAMA 

AFRYKA POŁUDNIOWA. Dochód z rekla
my w prasie codziennej i magazynach wy
niósł w 1969 blisko 78 min doi.; w radio 
blisko 12 min doi. Wg danych Market Re
search Afrika Ltd. dochody z reklam dzien
ników metropolii, wydawanych w jęz. an
gielskim, były największe (34°/» ogólnej kwo
ty dochodu). W porównaniu z nimi docho
dy z reklamy w dziennikach w dialekcie 
„afrikaans" były znacznie niższe (ll,6°/o). 
Największą ilość reklam zamieszczały ma
gazyny handlowe za 10,5 min doi., a na
stępnie przemysł samochodowy za blisko 
8 min doi. (L'Echo de la Presse... 1970 nr 
728 s. 21) jap 

GRECJA. Wysokość wydatków na reklamę 
podniosła się w Grecji w ciągu 10 lat (od 
1960) trzykrotnie. W 1969 wynosiły one po
nad 30 min doi. W telewizji osiągnęły 2,3 
min doi., w prasie codziennej 6 min, w ma
gazynach 8 min, w radio 2 min, w kinach 
2 min, w innych środkach 9,7 min doi. 
(L'Echo de la Presse... 1970 nr 726 s. 10) jap 

HOLANDIA. Ustawa z 1 marca 1967 doty
cząca organizacji radia i telewizji zastrze
gała na okres trzech lat przeniesienie 40°/n 
dochodów telewizji z reklamy na rzecz 
prasy, celem umożliwienia jej finansowe
go przystosowania się po wprowadzeniu 
w telewizji reklamy. Rząd holenderski pod
jął decyzję przedłużenia tej ustawy na dal
sze trzy lata. W ten sposób ekwiwalent 
w wysokości — przeliczając na franki fran-
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cuskie — 15 400 000 przekazany zostanie z do
chodów telewizji w latach 1970—1972 prasie. 
Warto przypomnieć, że udzielony telewizji 
czas na reklamę wynosi 16 min. dziennie 
dla dwu kanałów krajowych. 37,l°/o docho
dów telewizji holenderskiej pochodzi obec
nie z reklamy. (L'Echo de la Presse... 1970 
nr 731 s. 11) jap 

MEKSYK. Meksykańskie stowarzyszenie na
rodowe ogłoszeniodawców zażądało od 
agencji ogłoszeniowych zmniejszenia ilości 
wstawek reklamowych w radio i telewizji. 
Zajmują one już prawie 75°/o czasu nada
wania programu. Francisco Gonzales, prze
wodniczący stowarzyszenia oświadczył: „Te
lewidzowie i radiosłuchacze są coraz bar
dziej zniechęceni, a sytuacja ta odbije się 
zarówno na tych środkach przekazu, jak 
i na kliencie. Skończy się tym, że będzie
cie mieć negatywnego konsumenta". Gon
zales oparł się w swej argumentacji na ba
daniu rynków zagranicznych, które wyka
zało, że skuteczność reklamy maleje, gdy 
wzrasta ilość audycji reklamowych. (L'Echo 
de la Presse... 1970 nr 728 s. 22) jap 

TURCJA. Dziennik Cunaydln o nakładzie 
300 000 egz. wydał w lipcu 1970 pierwszy 
numer tygodnika poświęconego reklamie, 
Reklam Gazetesi. Jest to pierwszy tygod
nik tego rodzaju w Turcji. (L'Echo de la 
Presse... 1970 nr 728 s. 23) jap 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

FRANCJA. 24 czerwca 1970 podpisana zo
stała umowa między delegatami Narodo
wego Związku Syndykatów Dziennikarzy 
a przedstawicielami Syndykatu Prasy Tech
nicznej i Specjalistycznej, Syndykatu Pa
ryskiej Prasy Tygodniowej oraz Związku 
Prasy Periodycznej. Umowa ta dotyczyła 
pięciodniowego tygodnia pracy dziennika
rzy, który wprowadzony ma być wszędzie 
gdzie to będzie możliwe. Ilość godzin tygod
niowej pracy zostanie nie zmieniona i oczy
wiście przedsiębiorstwa prasowe nie zosta
ną obciążone dodatkowymi obowiązkami, 
jak werbowanie dodatkowych pracowników 
lub płacenie za godziny nadliczbowe. 
(L'Echo de la Presse... 1970 nr 728 s. 12) jap 

WŁOCHY. W następstwie umowy dotyczą
cej zastosowania zasady cotygodniowego 
odpoczynku, zawartej między Narodową Fe
deracją Dziennikarzy a większością wydaw
ców, większa część dzienników włoskich, 
zwłaszcza rzymskich, nie ukazywała się 
w poniedziałek, począwszy od 13 lipca 1970. 
Do tego czasu prawie wszystkie dzienniki 
wydawały numer poniedziałkowy, zwany 
,,siódmym numerem". Było to zawsze po
wodem ustawicznych zmian skomplikowa
nych dni cotygodniowego wypoczynku w 
redakcjach. Zawarta umowa spowodowała 
liczne rokowania na temat żądanego przez 
dziennikarzy wynagrodzenia za stratę pre
mii i za dodatkowe godziny pracy w nie
dziele. Zasada tych wynagrodzeń przyjęta 
została przez większość wydawców, a wy
jaśniona ma być ostatecznie w czasie na
stępnego posiedzenia. Tymczasem dwa 
główne dzienniki włoskie La Corriere delia 
Sera z Mediolanu i La Stampa z Turynu 
nie przystąpiły do zawartej umowy i uka
zały się w poniedziałek. (L'Echo de la 
Presse... 1970 nr 731 s. 10) jap 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 

JORDANIA. W Ammanie powołano do ży
cia arabski ośrodek kształcenia kadry dla 
radia i telewizji zgodnie z wcześniejszą de
cyzją Unii Radiowej Państw Arabskich 
(ASBU). Organizacja ta, zrzeszająca więk
szość rozgłośni radiowych w Afryce Pół
nocnej i na Środkowym Wschodzie, pla
nuje przy współpracy z UNESCO i Ligą 
Arabską publikować prace na temat radia 
oraz organizować kursy i seminaria zwła
szcza w dziedzinie korzystania z radia 
i telewizji dla celów edukacji narodowej. 
Na rok 1971 zaplanowano kurs w zakresie 
filmu dokumentalnego, (wg UNESCO Fea
tures 1970—572) wp 

WĘGRY. Od roku 1959 szkolenie dzienni
karzy prowadzi ich stowarzyszenie zawo.Io
wę. Każdy nowy kandydat na dziennika
rza, mający wykształcenie średnie, musi 
odbyć kurs dwuletni; mający wykształce
nie wyższe — kurs roczny (szkolenie od
bywa się raz w tygodniu). Jedynie absol
wenci tych kursów mogą być zatrudt da
ni w gazetach. Wyższym stopniem kształ
cenia zawodowego jest Akademia Dzienni
karska, na której dokształca się w ostat
nich latach systematycznie ponad 500 dzien
nikarzy. (Neue Deutsche Presse 1970 nr 13 
s. 24) pd 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 

NRF. B. H. Feddersen z Instytutu Plano
wania Rynkowego we Frankfurcie n/M. 
przeprowadził badania na temat czytelnic
twa dzienników wśród 48 tys. mieszkańców 
Hesji, Nadrenii-Palatynatu i Zagł. Saacy. 
styka się z dziennikami. Najpoczytniejsze 
słych osób, podczas gdy 10% w ogóle nie 
Stale czytuje prasę codzienną 80u/o d'>ro-
(30— 36°/o zainteresowanych) są kolumny in-
formacyjno-ciekawostkowe i lokalne. Na
stępną pozycję zajmują wiadomości p l i 
tyczne i regionalne. (ZV + ZV 1970 ni 32 
s. 1462) pd 

USA. Przeprowadzone w r. 1970 badania 
nad czytelnictwem dzienników i ich wątło
ścią jako kanału dla reklamy, dały nastę
pujące wyniki: 1) 75% dorosłych mieszkań
ców USA czyta stale przynajmnej jeden 
dziennik; odpowiedni wskaźnik dla mło
dzieży od 12 do 20 lat wynosi 69%. 2) Naj
większa aktywność czytelnicza przypala 
na wiek 35—49 lat. 3) Czytelnictwo dzienni
ków zależy przede wszystkim od stopnia 
wykształcenia (przynajmniej jeden dzien
nik czyta stale 87% osób z wykształceniem 
wyższym, a tylko 64°/o z wykształcenit m 
podstawowym) oraz zamożności (rozpiętość 
między grupą najlepiej zarabiających i naj
mniej zarabiających wynosi 22 punkty). 4) 
Najmniejszą aktywność czytelniczą wyka
zują kolorowi mieszkańcy USA bez wyżss«-
go wykształcenia (tylko 48% czyta stale 
dzienniki). 

O wciąż nie zagrożonym przez inne środ
ki autorytecie prasy świadczą odpowie Izi 
na pytanie: Jeśliby twoje dziecko uzyska
ło odznaczenie, w którym ze środków ma
sowych najchętniej chciałbyś znaleźć wia
domość o tym? 65% odpowiadających wska
zało dziennik. 
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Badania, sfinansowane przez 8 koncfi-
nów papierniczych zrzeszonych w News
print Information Committee, kosztowały 
około pół miliona dolarów. Oczywiście nie 
należy zapominać, że zleceniodawcom na
leżało na optymistycznych wynikach, więc 
końcowy raport ma charakter reklamowy 
(nie wspomina się o ustaleniach niepo
myślnych), ale z drugiej strony udział w 
badaniach tak wybitnych i cieszących się 
międzynarodowym autorytetem specjali
stów, jak L. Bogart, daje pewność, że przy
najmniej podane liczby i procenty są praw
dziwe. {Advertising in Newspaper. New 1 'i-
mensions) wp 

USA. Badania n l i społecznej prasy „un
derground" w USA podjął L. A. Learner 
w ramach Fundacji XX Wieku. Program 
ich obejmuje także historię tego typu wy
dawnictw, poczynając od jej powstania 
w epoce pokolenia bitników. przez ,,ern-
kę hippisów" aż po dzień dzisiejszy. Licz
bę amerykańskich wydawnictw periodycz
nych „underground" szacuje się dziś na 
200 tytułów o łącznym nakładzie ok. 2 mi
lionów egzemplarzy. Co najmniej trzy tv-
tuły (Berkeley Barb, East Village Othar 
i Los Angeles Free Press) mają nakład po
wyżej 50 tysięcy egz. (American Press 19(0 
nr 9) wp 

PRAWO PRASOWE 
ARGENTYNA. Wszystkie prywatne stacje 
radia i telewizji w Argentynie przeszły pt»<t 
kontrolę ministerstwa spraw wewnętrznych. 
(Interstages nr 03 s. 25) mp 
PORTUGALIA. Krajowy Syndykat Dzien
nikarzy ogłosił projekt ustawy prasowej, 
przyjęty przez zgromadzenie ogólne tego 
syndykatu. Projekt ten domaga się zagwa
rantowania: wolności informacji, wolnego 
dostępu do informacji i tajemnicy zawo
dowej dotyczącej źródeł. Żąda ponadl • 
ustanowienia w przedsiębiorstwach pras i 
wych rady redakcyjnej, której obowiązkiem 
będzie wypowiadać się na temat wszystkicli 
dziedzin życia i organizacji gazety. I wres/. 
cie — aby uznany i uświęcony został ai -
tvkul konstytucji, gwarantujący wolność 
słowa .bez uzależnienia od jakiejkolwiek 
uprzedniej lub późniejszej cenzury". 
(L'Echo de la Presse... 1970 nr 728 s. 23) 
jap 

TECHNIKA 
JAPONIA. W sprzedaży ukazał się kieszon
kowy telewizor o ekranie rozmiarów 2,5X3,5 
cm. Obraz ogląda się powiększony przez lu
pę zasuwaną przed ekran. (Neue Deutsche 
Presse 1970 nr 19 s. 12) pd 
MAROKO. W Souk el-Arbaa została otwar
ta pierwsza stacja telekomunikacji sateli
tarnej, której zadaniem jest utrzymywanie 
stałej łączności telefonicznej, radiowej i te 
lewizyjnej ze Stanami Zjednoczonymi, Eu
ropą i Azją Środkową. (Interstages nr C3 
s. 29) mp 
NRF. W czerwcu 1970 Telefunken i Teldec 
przedstawiły publicznie nowy system od
twarzania dźwięku i obrazu, Nagrywanie 
następuje mechanicznie, podobnie jak na 
płyty gramofonowe. Ze specjalnego adapte

ra przenoszą impulsy elektryczne ruchome 
obrazy z nadźwiękowieniem do zwykłeg. > 
telewizora. Na rok 1972 przewiduje się se
ryjną produkcję tych „adapterów telewi
zyjnych". (Deutsche KulturnachHchten 1970 
nr 8 s. 20) pd 

NRF. Firma Philips przedstawiła na kon
ferencji prasowej w Hamburgu bliższe da
ne o demonstrowanym prototypie videore-
cordera VCR, który znajdzie się na rynku 
w połowie 1971, a w roku następnym osią -
gnie stadium w pełni rozwiniętej produk 
cji. Przyrząd ten „notuje" program tele
wizyjny także wtedy, gdy telewizor nio 
jest uruchomiony; może też przy tele
wizorze włączonym na kanał I notować 
program nadawany równocześnie na innym 
kanale, ponieważ odbiera impulsy nie z te
lewizora, lecz z anteny. 

Cena aparatu o właściwościach odbior
czych i odtwórczych będzie wynosiła ok. 
2 tys. marek. (ZV + ZV 1970 nr 30—31 s. 
1423) pd 
NRF. W Hamburgu przedstawiono na se
minarium poświęconym koncepcji „banku 
informacji" przyrząd fotograficzny, umoż
liwiający archiwizację na jednej klatce 
małoobrazkowej aż 60 ujęć. Nowa technik » 
opiera się na zastosowaniu „kraty optycz
nej", dzielącej promień światła na 3 wiąz
ki. Obracając kratę zdjęcie po zdjęciu 
o określony stopień — można nawarstwiać 
zdjęcia, a potem uzyskiwać normalne po
jedyncze odbitki. (Deutsche Kullurnach-
richten 1970 nr 9—10 s. 18) pd 

W. BRYTANIA. Morning Star, organ bry • 
tyjskiej partii komunistycznej, jako pierw
szy dziennik brytyjski zastosował drukar
ską technikę offsetową. Dziennik ten o na
kładzie ok. 60 000 egz. ukazał się w lipcu 
1970 w nowym formacie, nieco zmniejszo
nej objętości i nowej szacie graficznej. 
(L'Echo de la Presse... 1970 nr 732 s. 12) jap 

ZSRR. Telewizor nieco większy od pudeł-
ka zapałek o wadze 50O g pokazywano 
w moskiewskim Muzeum Politechnicznym 
na 24. Wszechzwiązkowej Wystawie Tow. 
Rozwoju Armii, Lotnictwa i Floty. Minite-
lewizor odbiera programy na wszystkich 
12 kanałach. (Neue Deutsche Presse 197» 
nr 18 s. 12) pd 

GRAFIKA PRASY 

W. BRYTANIA. Londyński Times znów 
zmienił styl szaty graficznej. Określa się 
ją obecnie jako „bardziej zwartą i bar
dziej klasyczną"; jej najdobitniej rzuca
jącą się w oczy cechą są znacznie mniej
sze nagłówki. Tę zmianę tak uzasadnia ar-
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tykuł od redakcji: „W większości gazet 
najnowszą tendencją jest wzrost wyrazisto
ści, który przejawia się częściowo w uży
ciu większych czcionek, częściowo w sze
rokim użyciu typograficznych ozdobników. 
Wszystko to sprawia, że kolumna wygląda 
często jak ruchliwa ulica bez zakazów par
kowania i świateł drogowych. (...) Wielkie 
nagłówki, duże białe przestrzenie, powięk
szone fotografie zabierają miejsce najbar
dziej upośledzonemu elementowi dzienni
karstwa — słowu pisanemu." Ta zmiana 
szaty graficznej, wprowadzona 21 września 
1970, nastąpiła w przeszło 4 lata po owej 
głośnej zmianie z maja 1966, kiedy to Times 
wprowadził na swą pierwszą kolumnę wia
domości, usuwając z niej tradycyjne ogło
szenia drobne. (International Herald Tri
bune, 22 IX 1970) wp 

BIOGRAFIA 

SZWAJCARIA. 15 maja 1970 w 75 roku ży
cia zmarł René Payot, pełniący od 1942 
funkcję dyrektora generalnego dziennika 
Journal de Genève. Karierę dziennikarską 
rozpoczął w tym dzienniku w czasie I woj
ny światowej jako korespondent Afryki 
Północnej. W 1933 mianowany został na
czelnym redaktorem tego dziennika. Nale

żał do najbardziej znanych autorów arty
kułów wstępnych i sprawozdawców poli
tycznych Szwajcarii romańskiej. W latach 
1944—1968 pełnił funkcję wiceprzewodniczą
cego rady administracyjnej Szwajcarskiej 
Agencji Fotograficznej. (L'Echo de la Pres
se... 1970 nr 723 s. 28) jap 

ROŻNE 

FRANCJA. Newsweek odnotował 1001 nu
mer paryskiego tygodnika L'Express pod 
tytułem „Expressem do sukcesu". L'Ex
press został założony w 1953 przez Jean-
Jacques Servan-Schreibera. W 1964 pismo 
zmieniło format „upodabniając się bardziej 
do amerykańskich tygodników". Zmianie 
formatu towarzyszyły zmiany personalne 
w redakcji i gwałtowny (600°/o) wzrost na
kładu do 650 tys. Od tego czasu L'Express 
utrzymuje swą wysoką pozycję, nie tra
cąc, jak np. Paris-Match czytelników. Ser-
van-Schreiber pozostaje właścicielem więk
szości akcji tygodnika, zrezygnował jed
nak z działalności edytorskiej na rzecz ka
riery politycznej, w której już nie odnosi 
sukcesów. W tym samym tygodniu, w któ
rym ukazał się 1001 numer pisma, jego 
właściciel przegrał zdecydowanie wybory. 
(Newsweek, 28 IX 1970 s. 40 i n.) ar 
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BENEDYKT BRYKCZYŃSKI 
(1511895 Zagwóźdź, woj. stanisła

wowskie — 8 V 1970 Warszawa) 

Z rodziny ziemiańskiej. Gimnazjum hu
manistyczne ukończył w Stanisławowie, 
wyższe studia rolnicze we Lwowie (1926— 
1930). Pracę w zawodzie dziennikarskim 
rozpoczął w czasie czynnej służby (w stop
niu kapitana) w odrodzonym Wojsku Pol
skim i w okresie 1944—1947 był korespon
dentem Polski Zbrojnej. W latach 1947— 
1951 pracował w redakcji Polski Zbrojnej 
jako redaktor depeszowy, po czym prze
szedł do Życia Warszawy, skąd w roku 
1961 odszedł na emeryturę. 

Posiadał medale i odznaczenia wojsko
we oraz Srebrny Krzyż Zasługi i Medal 
X-lecia PRL. Członek SDP. 

EUSTACHY CZEKALSKI 
(1 VIII 1885 Warszawa — 20 V 1970 

Warszawa) 

Z rodziny inteligenckiej. Studia wyższe 
na wydziale prawa Uniwersytetu Warszaw
skiego i na wydziale filologicznym UJ 
w Krakowie. Studiował także na uniwer
sytetach w Lipsku i w Monachium. Pra
cę dziennikarską rozpoczął w r. 1908 w war
szawskiej Gazecie Nowej, po czym był 
kolejno w Złotym Rogu, w Przedświcie, 
Robotniku i Kurierze Polskim. W tygodni
ku Świat zajmował stanowisko sekretarza 
redakcji. Od r. 1919 aż do wybuchu wojny 
w 1939 redagował Monitora Polskiego. 

Działacz niepodległościowy, członek PPS, 
więzień X Pawilonu i Pawiaka z okresu 
przed pierwszą wojną światową. W czasie 
okupacji współpracował z podziemną Rze-
cząpospolitą. Po wojnie był redaktorem 
w Głosie Pracy, Odrodzeniu, Agencji Ro
botniczej, a także współpracował z wydaw
nictwami Wiedza Powszechna oraz Książka 
i Wiedza. 

Jako dziennikarz pisywał artykuły 
wstępne, recenzje książkowe i teatralne, 
felietony. Był ponadto czynnym literatem 
i wydał wiele pozycji książkowych, m. in. 
nowele: Najukochańsze miasto, Milczące 
młyny, Duży wójt i mały Wojtuś; powie
ści: Szeroki Dunaj, Proste drogi, Wśród 
burzy, Czarodziejskie skrzypce; sztuki tea
tralne: Na ratuszu i Kariera panny Frani, 
wystawiane w teatrach Polskim i Letnim. 

Za całokształt swej pracy dziennikar
skiej i literackiej był wielokrotnie odzna
czany przed wojną, a po wojnie otrzymał 
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1964), Złoty Krzyż Zasługi (1956). Posiadał 

odznakę Więźniów Ideowych oraz odznakę 
Czytelnika za organizację Wiedzy Po
wszechnej. 

Długoletni członek Towarzystwa Litera
tów i Dziennikarzy, Związku Zawodowego 
Literatów, PEN-Clubu, ZAiKSu, Stowarzy
szenia Dziennikarzy Polskich, ostatnio 
członek Zespołu Starszych Dziennikarzy. 

GUSTAW THÉE 
(26 V 1907 Warszawa — 25 V 1970 

Bytom) 

Ze środowiska inteligenckiego. Studia 
na wydziale nauk społecznych Wolnej 
Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Pracę 
zawodową rozpoczął w dzienniku 5 Rano 
w Warszawie w roku 1932, po czym kolej
no pracował jako reporter w tygodniku 
Reportaż oraz w nieregularnych periody
kach Związku Przemysłu Metalowego 
w Warszawie (Przegląd Metalowy, a także 
Wiadomości Producentów Narzędzi, Me
chaniki Precyzyjnej i Optyki). 

Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 
i brał udział w obronie Warszawy. 

Po wojnie do pracy dziennikarskiej po
wrócił w roku 1949 i do r. 1957 był publi
cystą Dziennika Zachodniego w Katowi
cach. Jednocześnie od r. 1950 był repor
terem terenowym warszawskiego Kuriera 
Polskiego. 

Członek SDP. 

MIKOŁAJ WADYAS 
(21 VI1894 Warszawa — 20 VI1970 

Warszawa) 

Z rodziny inteligenckiej. Studia wyższe 
w szkole sztuk pięknych w Genewie i w 
Warszawie (1917 r.) oraz na wydziale pra
wa Uniwersytetu Warszawskiego (1922). Ka
rierę dziennikarską rozpoczął w r. 1913 
w Przeglądzie Codziennym w Warszawie. 
W latach 1916—1917 pracował w redakcji 
Myśli w Lublinie, następnie w Kurierze 
Porannym w Warszawie (1917—1918) oraz 
w krakowskim Nowym Dzienniku (1921— 
1925). W latach 1926—27 był paryskim ko
respondentem Nowego Dziennika, Chwili, 
Naszego Przeglądu. Po powrocie z Paryża, 
w roku 1927 przeszedł do Naszego Prze
glądu i tu pracował do wybuchu wojny 
w 1939, pisząc również korespondencje dla 
dzienników białostockich: Dziś, Nowiny 
Białostockie, Rano. 

Jako oficer WP brał udział w kampanii 
wrześniowej i został internowany w Ofla
gu l i c w Woldenbergu. 
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Po powrocie z niewoli w r. 1945 przej
ściowo pracował w Departamencie Prasy 
Ministerstwa Informacji, po czym wrócił 
do zawodu dziennikarskiego i w latach 
1945—1947 pracował w Kurierze Codzien
nym, a od 1947 do 1952 w redakcji Związ
kowca. Był współzałożycielem w 1946 biu
ra wycinków GLOB. W 1953 objął stano
wisko sekretarza redakcji w piśmie Łącz
ność i stąd odszedł na emeryturę. 

Był nauczycielem młodych kadr dzien
nikarskich jako wykładowca na Studium 
Dziennikarskim UW, gdzie prowadził wy
kłady techniki drukarskiej i grafiki oraz 
jako konsultant do spraw technicznych 
Głosu Pracy, Żołnierza Wolności, Polski 
Zbrojnej, a po przejściu na emeryturę — 
także Łączności. 

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecz
nych i innymi odznaczeniami. 

Długoletni aktywny członek organizacji 
dziennikarskich. Członek SDP. 

STANISŁAW ANTONI PRÓSZYŃSKI 
(7 V 1899 Archangielsk — 22 VI1970 

Warszawa) 

Pochodził z rodziny o tradycjach dzien
nikarskich i wydawniczych. Syn dziennika-
rza-wydawcy Tadeusza, wnuk działacza lu
dowego, twórcy tajnego Towarzystwa 
Oświaty Narodowej, Konrada Prószyńskie
go (Kazimierza Promyka). 

Po ukończeniu Wydziału Prawa i Nauk 
Politycznych na Uniwersytecie Warszaw
skim (1917—1922) rozpoczął pracę dzienni
karską jako aplikant w dziale depesz i kro
niki krajowej Gazety Świątecznej. Tu do
szedł do stanowiska zastępcy red. naczel
nego (1922—1930). W roku 1930 założył pismo 
Wielkopolanin i do 1939 był jego redakto
rem naczelnym. W latach 1945—1947 był 
kierownikiem działu gospodarczego i zast. 
red. naczelnego w Kurierze Codziennym; 
jednocześnie korespondentem poznańskiego 
Kuriera Wielkopolskiego i redaktorem dzia
łu depesz oraz kierownikiem redakcji noc
nej Życia Warszawy. W latach 1947—1949 or
ganizator i zast. red. naczelnego Rolnika 
Polskiego oraz kierownik sekretariatu 
działu gospodarczego Rzeczypospolitej i 
Dziennika Gospodarczego. W 1950 zast. red. 
naczelnego i sekretarz redakcji Gazety 
Handlowej. 

Poza pracą dziennikarską zajmował się 
wydawnictwem Księgarnia Krajowa K. Pró
szyńskiego i Wydawnictwa Promyka (1925— 
1930). Był redaktorem Biuletynu Inwalidz
kiej Agencji Księgarskiej (1933—1934), kie
rował działem wydawnictw Urzędu Paten
towego PRL (1951—1953) oraz działem kon
troli międzyoperacyjnej Państwowych Wy
dawnictw Technicznych (1953—1955). 

Od roku 1955 aż do ostatnich chwil życia 
pracował w miesięczniku popularnonau
kowym Poznaj Świat na stanowisku kie
rownika działu ogólnego i zast. sekretarza 
redakcji. 

Używał pseudonimu St. Lubicz. Artykuły 
podpisywał (sp), (p), (d), (t) 

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939. 
Jeniec Oflagów Prenzlau, Neubrandenburg, 
Gross-Born. W czasie pobytu w obozie je
nieckim (18 TK 1939 — 3 II 1945) redagował 
gazetkę obozową Za Drutami, której był 
założycielem. Posiadał odznaczenia woj
skowe. 

Członek organizacji dziennikarskich od 
1922 r. Członek Zespołu Starszych Dzien
nikarzy przy Oddz. Warszawskim SDP. 

JERZY WALDENBERG 
(14 VIII 1913 Warszawa — 30 VI1970 

Warszawa) 

Ze środowiska inteligenckiego. Studia 
wyższe na Wydziale Konsularnym Szkoły 
Nauk Politycznych w Warszawie. Pracę 
zawodową rozpoczął w r. 1934 w prasie mło
dzieżowej i do 1939 pełnił funkcję redak
tora naczelnego Harcerskiej Agencji Pra
sowej. 

W czasie okupacji pracował w Polskim 
Komitecie Opiekuńczym m. st. Warszawy 
na stanowisku kierownika wydziału pomo
cy dla wysiedlonych i uchodźców. 

Po wojnie w r. 1955 wrócił do pracy 
dziennikarskiej. Był kierownikiem działu 
w czasopiśmie Przegląd Materiałów Bu
dowlanych. Od stycznia 1970 wskutek po
łączenia się Przeglądu z Fundamentami 
przeszedł do tej redakcji, gdzie do ostat
niej chwili życia był kierownikiem działu. 

Członek SDP. 

ZYGMUNT DALL 
(12 XII 1907 Wilno — 7 VIII 1970 War

szawa) 

Pochodził z rodziny inteligencji pracu
jącej. Studia wyższe w Warszawie, w In
stytucie Nauk Emigracyjnych i Kolonial
nych. Pracę zawodową rozpoczął w roku 
1936 w redakcji pisma Kultura Fizyczna. 
Specjalizował się w publicystyce sportowej. 
Do wybuchu wojny pracował w tygodni
kach Sport oraz Sport Szkolny. Równocze-
cześnie współpracował z redakcją Robot
nika, umieszczając tam artykuły na te
maty sportowe i lotnicze. 

W roku 1945 zajmował kolejno stanowi
ska redaktora sportowego w Polskim Ra
diu, w Głosie Ludu, Trybunie Ludu i Pol
skiej Agencji Prasowej. Był także referen
tem prasowym Głównej Komisji Kultury 
Fizycznej w Warszawie. Od r. 1963 był 
redaktorem wydawnictwa Informator Kin 
Warszawskich. Odznaczony Srebrnym Krzy
żem Zasługi. 

Aktywny działacz Klubu Sprawozdaw
ców i Publicystów Sportowych, członek 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
Członek PZPR. 

CZESŁAW JAN NOWICKI 
(27 XII 1910 Wilno — 10 IX 1970 War

szawa) 

Z rodziny inteligenckiej. Studia wyż
sze w Szkole Nauk Politycznych w War
szawie. Pracę zawodową rozpoczął jako 
spiker i sprawozdawca Polskiego Radia 
w Wilnie (1934—1937), następnie w latach 
1937—1939 w Toruniu. W czasie wojny prze
bywał w Wilnie i w okresie 1940—41 praco
wał w Radiokomitecie LSRR. Po napaści 
armii hitlerowskiej na Związek Radziecki, 
był aresztowany przez Gestapo i więziony 
na Łukiszkach. Po zwolnieniu z więzienia 
pracował jako robotnik, a po wyzwoleniu 
wrócił do Polskiego Radia i w latach 1945— 
47 był kolejno kierownikiem działu w roz
głośni białostockiej i bydgoskiej. W r. 1947 
przeniósł się do Warszawy, pełniąc w Pol
skim Radio funkcje kierownika redakcji 
audycji dźwiękowych i reportaży. Od r. 1950 
pracował kolejno w Życiu Warszawy, re
dagując dział „Świat się zmienia". Współ-
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pracował także z Gromadą-Rolnikiem Pol
skim. Od r. 1952 był sekretarzem redakcji 
Problemów. 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. 
Członek PZPR, SDP. 

WOJCIECH ŁADNO 
(21 III 1921 Warszawa — 19 IX 1970 

Warszawa) 

Uzdolniony rysownik. Już jako uczeń 
w latach 1937—1939 współpracował z pisma
mi Miody Nurt, Dom i Szkoła, Sport Pol
ski. Ilustrował tygodnik Sport Szkolny. 

Uczestnik kampanii wrześniowej 
i uczestnik ruchu oporu. Podchorąży AK, 
zastępca dowódcy i dowódca plutonu w 
zgrupowaniu Chrobry II. Ciężko ranny w 
powstaniu warszawskim utracił oko i 70»/i 
zdrowia. Jeniec stalagu XIA w Altengra-
bow k. Magdeburga. 

Po powrocie z niewoli w r. 1945 rozpo
czął pracę w piśmie Chłopi i był następ
nie redaktorem graficznym oraz ilustrato
rem w Horyzontach Techniki, w Przeglą
dzie Technicznym i w Chłopskiej Drodze. 
Jako artysta grafik współpracował także 

z licznymi innymi wydawnictwami prasy 
popularnonaukowej, rolniczej i młodzieżo
wej. 

Posiadał odznaczenia za działalność kon
spiracyjną i za udział w powstaniu. 

Członek SDP. 

ANDRZEJ ŻOŁĄTKOWSKI 
(9 IV 1934 Warszawa — 21IX 1970 

Warszawa) 

Z rodziny inteligenckiej. Studia wyższe 
na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwer
sytetu im. Łomonosowa w Moskwie. Pra
cę dziennikarską rozpoczął w r. 1951 w 
Przyjaciółce. Podczas studiów w Związku 
Radzieckim, w latach 1952—1957 jako ko
respondent nieetatowy współpracował z pi
smami Sztandar Młodych, Sportowiec, Prze
gląd Sportowy. 

Po ukończeniu studiów, od r. 1957 do 
1965 był korespondentem Polskiej Agencji 
Prasowej w Moskwie, a następnie praco
wał w redakcji zagranicznej PAP. 

Członek PZPR, SDP. 
(Орг. mc) 



РЕЗЮМЕ 

Павел Д у б е л ь : Роль прессы в борьбе за исход плебисцита в Верхней 
Силезии. 

В статье представлена роль польской и германской прессы в ходе борь
бы за исход плебисцита в Верхней Силезии в 1919—21 гг. В рассматри
ваемый период через Верхнюю Силезию прокатилась огромная волна вся
ческой пропаганды, главным орудием которой была печать. Техническому 
и материальному перевесу германской прессы, выражавшемуся прежде 
всего в количестве изданий и тиражей, польская пресса противопоставила 
находчивость, изобретательность, инициативу и прекрасное знание по
требностей Силезии и психики ее населения. Это вьгауждены были признать 
и германские публицисты. 

Богдан М и х а л ь с к и й : Терминологические вопросы правовых положе
ний, нормирующих деятельность прессы. 

Первые нормативные акты, регулирующие правовое положение печати, 
возникли в период основания первых периодических журналов. Терми
нология перенималась из разговорной речи, однако под влиянием дея
тельности судов и комментаторов многие термины приобрели новое зна 
чение. В настоящее время терминологическая проблематика в области 
прессы вызывает ряд сомнений. До сих пор эти вопросы не упорядочены 
и в международном масштабе. 

В статье обсуждается разнообразие в определении понятия прессы и раз
личных периодических изданий в польских и зарубежных правовых 
актах как современных, так и прежних, рассматривается терминология, 
употребляющаяся статистическими, библиографическими, почтовыми 
и другими учреждениями, имеющими дело с прессой (например, ЮНЕСКО). 
Относительно польской правовой терминологии в области прессы автор 
выражает мнение, что полная ее разработка станет возможной лишь 
в ходе проведения новеллы либо кодификации правовых положений. 

Малгожата П ш и б о с ь : Профессии и публицистика. 

Основная задача исследований заключалась в том, чтобы найти ответ 
на вопрос, как прессой реализуются рекомендации V Съезда ПОРП по про
паганде профессий, необходимых народному хозяйству. 

Изучался период от принятия тезисов V Съезда, т. е. с 1-го июля 1968 
года до конца 1969 г. Учитывая самые широкие круги читателей, иссле
довались еженедельники „Культура", „Политика", „Пшекруй", „Пшияцюл-
ка" и воскресные издания газеты „Трибуна люду". 

Больше всего публикаций, посвященных отдельным профессиям, по
мещали журнал „Политика" 3—4 в одном выпуске, затем „Трибуна люду" — 
почти 2, еженедельники „Культура" — 1—2, „Пшекруй" — почти 1, „Пши-
яцюлка" — 0.5. 
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Результаты анализа показывают, что пресса лишь в небольшой степени 
пропагирует профессии, больше всего нужные народному хозяйству. Связь 
между иерархией потребностей народного хозяйства в кадрах определен
ных специалистов и иерархией профессий, представленных в отдельных 
публикациях, сильнее всего заметна в журнале „Политика". 

Между иерархией профессий, пропагируемых рассматриваемыми жур
налами, и иерархией этих профессий в оценке общества нет, в основном, 
никакой зависимости. Это замечается, да и то слабо, только в „Культуре" 
и „Трибуне люду". Так, в области пропаганды определенных профессий 
журналы не отражают мнений, закоренившихся в общественных кругах. 

Ежи М и к у л о в с к и й - П о м о р с к и й : Общественная пригодность га
зетных объявлений в глазах заказчиков. 

В статье обсуждаются результаты исследований, проводившихся авто
ром и Збигневом В у й ц и к о м на переломе 1969/70 гг., по оценке ре
зультатов газетных объявлений заказчиками, т. е. руководством предприя
тий, помещавших объявления. Исследования проводились в трех воевод
ствах с помощью интервью и анкет. Предметом изучения были три типа 
объявлений: торговая реклама и объявления о предоставлении услуг, 
объявления о приеме на работу, объявления о торгах на поставку. 

Автор разделил заказчиков на часто и редко помещающих объявления 
на страницах печати. В обоих группах оказалось, что все растущее умение 
предприятий пользоваться услугами печати зависит от часточности объя
влений. Общий вывод таков, что объявления благоприятствуют правиль
ному функционированию предприятий. Подчеркивается отсутствие эконо
мических анализов действенности объявлений. 

Игнатий К р а с и ц к и й , Веслав Р о г о в с к и й : О модели газет. 

Это высказывания заместителя главного редактора Рабочего агенства 
и главного редактора газеты „Глос Щецински", публикующиеся в рамках 
дискуссии о модели современных польских газет. Дискуссия открылась 
в 3 номере нашего журнала за прошлый год. 

Кристина Щ е п а н е ц: Восприятие общественно-культурной прессы. 

В ходе исследований, проведенных в Ягеллонском университете в Кра
кове, было опрошено 70 человек с, по крайней мере, средним образованием. 
Им было поручено прочитать статьи, избранные, из нескольких обществен
но-культурных журналов, и сразу после чтения передать их содержание. 
Полученный материал был разработан таким образом, что на основании 
предварительного деления статей по определенному содержанию, были 
избраны самые существенные фрагменты (пропуск которых в ходе чтения 
был бы равнозначен с непониманием сути статьи). В зависимости от их 
восприятия оценивалось восприятие отдельных статей. 

Алиция З а г р о д н и к : Употребление в прессе слов автор-создатель-
-творец. 

В статье обсуждается вопрос о часто выступающем на страницах поль
ской печати неправильном употреблении слова автор и неправильных 
фразеологических связях этого слова. Такого рода связи не отмечаются ни 
историческими словарями польского языка, ни тольковыми словарями со
временного польского языка. Результаты анкеты, проведенной среди ин
теллигентов — не специалистов в области польского языка, показали, что 
такие слова и фразеологизмы не соответствуют современному языковому 
„чутью". Журналисты неправильно расширяют значение заимствованного 
слова „автор", употребляя его вместо чисто польского слова „sprawca". 
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Томаш Г о б а н - К л а с : Чтение журналов молодыми жителями Новой 
Гуты. 

Отчет о проводившихся в 1969 году исследованиях подобранной по жре
бию группы 250 жителей (в возрасте 20—25 лет) промышленного района 
Кракова — Новой Гуты. Изучалось их участие в культурной жизни го
рода, между прочим — чтение журналов. Оказалось, что оно почти совпа
дает с приемом радио- и телепередач; 92% опрошенных более или менее 
систематично читают журналы. Чтение журналов анализируется авто
ром в сопоставлении с образованием и полом опрошенных. 

Эугениуш Г у з : Пропаганда Геббельса в период Мюнхенского договора. 

Известным публицистом и специалистом по вопросам гитлеровской про
паганды обсуждаются ее функционирование и специфические различия 
в период анексии Судетов и перед агрессией гитлеровской Германии про
тив Польши. Статья основана главным образом на источниках 30—40-х 
годов. 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 

SUMMARY 

Paweł D u b i e l : The Press in the Plebiscitary Struggle in the Upper Silesia 

The article presents the role -of the Polish and German press during the 
plebiscites held in the Upper Silesia in the years 1919—1921. In that period 
the region of Upper Silesia was under the fire of various „propaganda guns"; 
the press was a chief weapon in that struggle. Technical and material supe
riority of the German press, expressed primarily by the number of papers 
and their circulation, had been contrasted by the Polish press with ingenious-
ness, initiative and perfect knowledge of the needs and mentality of the po
pulation of Upper Silesia — the features which were appreciated with envy 
even by the German journalists. 

Bogdan M i c h a l s k i : Terminological Problems of the Regulations and Laws 
Standardizing the Press Activities 

The first normative acts regulating legal problems of the press come from 
the period in which the oldest periodicals had been founded. Terminology had 
been taken over from common parlance, but the activities of courts and 
commentators added new meanings to many of the terms. Nowadays, termi
nological problems related to the press arise many doubts. The questions 
concerning terminology have not been thus far set in order on an interna
tional scale. 

The article discusses the press definitions of different periodicals, which 
have appeared in the Polish and foreign legal acts — presently and in the 
past. It also refers to the nomenclature used in statistical, bibliographic, po
stal, and other press-related institutions (such as e.g.the UNESCO). As to the 
Polish press-legal terminology the Author is of the opinion that its complete, 
exact elaboration will be made possible only in the course of introducing the 
amendments or codifying the regulations. 
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Małgorzata P r z y b o ś : The Image of Professions as Reflected in the Press 
Journalism 

The chief aim of research was to find an answer to the question how the 
press realizes the recommendations of the Vth Congress of the Polish United 
Workers Party in the field of propagating the professions needed for national 
economy. 

The research covered the period beginning from the day the Congress theses 
had been announced i.e. July 1st 1968 and closing with the end of the year 
1969. On account of readership range the papers selected for research were 
the weeklies Kultura, Polityka, Przekrój, Przyjaciółka, and the week-end 
editions of Trybuna Ludu. 

The biggest number of publications on professions were published in Poli
tyka: 3—4 per one issue; next was Trybuna Ludu — approx. 2; Kultura — 
1—2; Przekrój — approx. 1; Przyjaciółka — 0,5. 

The findings indicate that the professions most needed by national economy 
have not been sufficiently propagated. The relationship occuring between the 
hierarchy of economy needs for definite cadres of specialists and the hierarchy 
of professions presented by particular weeklies, have been most distinctly 
marked in Polityka. 

Generally speaking there is no interdependence between the hierarchy of 
professions propagated by the weeklies investigated, and the hierarchy of the 
social prestige of professions which has been only slightly marked in Kultura 
and Trybuna Ludu. Thus, in the field of profession propagating the papers 
investigated have not reflected the established public opinions. 

Jerzy M i k u ł o w s k i - P o m o r s k i: Social Utility of Press Advertising in 
the Opinions of Advertisers 

The Author discusses the results of a research conducted by him and Zbi
gniew W ó j c i k on the turn of the 1960, on the evaluation of press-advertis
ing effects; the evaluation was made by advertisers themselves. The research 
was conducted in 3 provinces and the techniques used were interviews and 
questionnaires. The researchers concentrated on the advertisements of three 
kinds: commercials, vacancies, and auctions. 

The Author distinguishes two types of advertisers: these who advertise 
frequently and those* who do this occasionally. In both cases the increasing 
frequency of advertising is accompanied by a growing competence of institu
tions for making use of the press. In general one can say that advertising is 
favourable to the proper functioning of institutions. What attracts the atten
tion, however, is the fact that economic analyses of advertising activities have 
not become a regular practice. 

Ignacy K r a s i c k i ; Wiesław R o g o w s k i : On the Newspaper Model 

The article presents the opinions of the deputy chief editor of Agencja Ro
botnicza (Workers' Agency), and the chief editor of Glos Szczeciński (Voice of 
Szczecin) — published in a discussion on the subject of a model for the pre
sent-day Polish daily. The discussion had been initiated in the last year's 
No. 3 of our Quarterly. 

Krystyna S z c z e p a n i e с: Reception of Socio-Cultural Press 

The investigations conducted at the Jagiellonian University in Cracow 
comprised 70 persons of at least secondary education who were asked to 
read articles selected from several socio-cultural magazines. Directly after 
the perusal of each article the respondents were asked to summarize it, wit
hout making use of the text read. The material obtained was elaborated so, 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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that on the basis of an earlier made classification into different fragments 
(in respect of contents), the most essential fragments — whose omission in 
reading indicated that the reader did not grasp the sense of the article —• 
have been selected, and the reception of individual articles has been estima
ted according to the reception of those most essential fragments. 

Alicja Z a g r o d n i k ó w a: The Appearance in Press Publications of the 
Words: Author — Creator — Originator 

In the article have been discussed the phraseological expressions with the 
word „author" which, improperly used in regard to their semantic sense and 
phraseological composition, often appear in the Polish press. The expressions 
of that kind have not been noted in either the historical dictionaries of Polish 
language nor in any present-day dictionary. Also the results of a survey 
made among intelligentsia without a background of Polish studies proved that 
those expressions are not in accordance with linguistic consciousness. Journa
lists wrongly extend the meaning of the foreign word „author", using it instead 
of the native word „originator". 

Tomasz G o b a n - K l a s : Readership of Periodicals Amongst Young Inha
bitants of Nowa Huta 

This is a report of a survey made in 1969 among a random sample of 250 
inhabitants (aged 20—25) of Nowa Huta — an industrial district of Cracow. 
The interest of survey-makers concentrated chiefly on the respondents' parti
cipation in cultural life, among other things on their readership of periodicals. 
The findings showed that the range of reading was as broad as that of the 
radio and TV; 92% of the respondents were more or less regular readers of 
periodicals. The Author analizes the periodicals' readership in correlation with ' 
education and sex of respondents. 

Eugeniusz G u z : The Goebbels Propaganda in the Period of Munich 

A well-known journalist and expert on the Nazi propaganda discusses its 
functioning and specific differences prior to annexation of Sudetes and Nazi 
invasion of Poland. The article is chiefly based on sources from before 30 
years. 

Translated by: 
Andrzej Głowacz 

RÉSUMÉS 

Paweł D u b i e l : La presse au moment du plébiscite en Haute Silésie 

L'article présente le rôle de la presse polonaise et allemande au cours du 
plébiscite en Haute Silésie pendant les années 1919—1921. A cette époque la 
presse était un instrument essentiel de la propagande des deux parties. A la 
presse allemande plus nombreuse tant par les titres que par les tirages 
s'opposait une presse polonaise plus ingénieuse, pleine d'initiative et parlant 
en connaissance de cause des besoins des habitants de la terre silésienne; ce 
fait a d'ailleurs été constaté non sans jalousie par les publicistes allemands. 
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Bogdan M i c h a l s k i : Les problèmes terminologiques des règlements juridi
ques normalisant l'activité de la presse 

Les premiers actes normatifs réglant les problèmes juridiques de la presse 
ont vu le jour au moment de l'apparition des périodiques les plus anciens. 
La terminologie provenait de la langue courante, cependant l'activité des tri
bunaux et des commentateurs a donné à de nombreux termes un sens nou
veau. Actuellement les problèmes terminologiques liés à la presse donnent, 
à réfléchir. A l'échelle internationale, cette terminologie est loin d'être or
donnée. 

L'article analyse les définitions de la presse et des périodiques de divers 
types que l'on trouve dans les actes juridiques polonais et étrangers, tant 
anciens qu'actuels. Il se penche également sur la terminologie employée par 
les institutions statistiques, bibliographiques, postales et autres liées à la 
presse (par ex. l'UNESCO). En ce qui concerne la terminologie polonaise du 
droit de la presse, l'auteur avance l'opinion qu'elle ne pourra être exactement 
élaborée qu'au moment de sa nouvellisation et de la codification des règle
ments. 

Małgorzata P r z y b o ś : L'image des professions dans la publicistique de 
presse 

Le but principal des recherches consistait à répondre à la question de 
quelle manière la presse réalise le postulat du V Congrès du POPU concer
nant la propagande des professions nécessaires à l'économie nationale. 

Les recherches ont couvert une période allant du 1 juillet 1968 — date de 
la publication des thèses du Congrès jusqu'à la fin de 1969. Les recherches 
ont porté sur des publications à large perception tels que les hebdomadaires 
Kultura, Polityka, Przekrój, Przyjaciółka et l'édition du dimanche de Try
buna Ludu. 

Le plus grand nombre d'articles sur les professions a été publié dans Poli
tyka: 3—4 pour chaque numéro, ensuite Trybuna Ludu — près de 2, Kultura — 
1—2, Przekrój — 1 en moyenne, Przyjaciółka — 0,5. 

Les résultats de l'analyse prouvent que la presse n'a présenté que dans 
une faible mesure lés professions les plus fortement indispensables à l'écono
mie nationale. C'est dans l'hebdomadaire Polityka que l'on trouve la corré
lation la plus grande entre les nécessités de l'économie et les professions 
présentées dans ses pages. 

Il n'y a pas en principe de dépendance entre les professions présentées et 
leur prestige social; on retrouve une trace de cette dépendance dans Kultura 
et Trybuna Ludu. Ainsi donc, en ce qui concerne la propagande des profes
sions, les rédactions ne reflètent donc pas les opinions avancées par la société. 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : L'utilité sociale des annonces de presse 
dans l'opinion des annonceurs 

L'auteur analyse.les résultats des recherches entreprises en collaboration 
avec Zbigniew W ó j c i k à la charnière des années 1969—1970 sur l'efficacité 
des annonces de presse vue par les annonceurs. Les recherches ont été en
treprises dans 3 voïvodies à l'aide d'enquêtes directes et indirectes. On a étu
dié trois types d'annonces: commerciales, offres d'emploi et adjudications. 

L'auteur a divisé les annonceurs en deux groupes, d'une part ceux qui 
s'adressaient souvent à la presse, d'autre part, ceux qui le faisaient plus rare
ment. On a remarqué que plus le mécanisme de la presse en tant que sup
port était connu, plus était important le nombre d'annonces. Tout en con
statant l'utilité de l'annonce pour le bon fonctionnement des institutions, on 
observe un manque d'analyses économiques de l'efficacité de l'annonce. 
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Ignacy K r a s i c k i , Wiesław R o g o w s k i : Du modele des quotidiens 

Dans le cadre de la discussion sur le modèle des quotidiens polonais con
temporains, nous publions les opinions du rédacteur en chef adjoint de Г Agen
cja Robotnicza et du rédacteur en chef du quotidien Głos Szczeciński. Cette 
discussion a été ouverte dans le numéro 3 de l'année passée de notre tri
mestriel. 

Krystyna S z c z e p a n i e с: La réception de la presse sociale et culturelle 

Les recherches entreprises à l'Université Jagellonne de Cracovie ont tou
ché 70 personnes au niveau d'éducation au moins moyen, on leur demanda 
de lire des articles choisis dans quelques périodiques socio-culturels. Directe
ment après cette lecture de chaque article, on leur demande d'en faire un 
résumé sans le texte sous les yeux. Le matériel ainsi obtenu a été élaboré 
d'une telle manière qu'on puisse le comparer à un choix de fragments des 
articles sans lesquels ces articles seraient incompréhensibles, à partir de là 
on a pu se faire une idée du degré de réception des différents articles. 

Alicja Z a g r o d n i k ó w a: La présence dans la presse des expressions 
auteur — créateur et leurs synonimes 

L'article étudie des expressions que l'on retrouve très souvent dans la presse 
polonaise et qui ne sont pas toujours employées à juste titre; c'est ainsi que 
le mot auteur est devenu une expression-clef qui n'est pas toujours employée 
logiquement bien qu'il existe un certain nombre de synonimes plus adéquats. 

Tomasz G o b a n - K l a s : La lecture des périodiques parmi les jeunes habi
tants de Nowa Huta 

Rapport sur les recherches entreprises en 1969 parmi un échantillon tiré 
au sort de 250 habitants (âgés de 20 à 25 ans) du quartier industriel de Cra
covie — Nowa Huta. On s'est intéressé à leur participation à la vie culturelle, 
entre autres à leur perception des périodiques. On a constaté que la lecture 
des périodiques couvre une étendue approximativement identique à celle de 
la perception de la radio et de la TV; 92B/o des personnes enquètées lisent 
des périodiques plus ou moins régulièrement. L'auteur analyse la perception 
des périodiques en corrélation avec le degré d'instruction et le sexe des per
sonnes enquètées. 

Eugeniusz G u z : La propagande de Goebbels à l'époque de Munich 

Ce journaliste connu qui se spécialise dans l'étude de la propagande hitlé
rienne analyse ici son fonctionnement et ses différences spécifiques avant 
l'annexion des Sudètes et l'agression du III Reich contre la Pologne. L'article 
s'appuie principalement sur des sources d'il y a 30 ans. 
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