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

WALERY PISAREK 

JUTRO NASZEJ PRASY - KWESTIĄ WYBORU 

Dla nikogo nie jest tajemnicą niedostateczna podaż pra
sy na naszym rynku czytelniczym. Czy jednak warto 
podejmować wysiłki dla usunięcia braków wobec pro
gnoz przepowiadających wyparcie słowa drukowanego 
przez komunikowanie audiowizualne? W oparciu o dane 
statystyczne i wyniki badań empirycznych autor formu
łuje własne tezy odnośnie do rozwoju naszego narodo
wego systemu komunikowania w najbliższym 30-leciu. 

Ostatnio chętnie się mówi i pisze o przyszłości. Także o przyszło
ści prasy, radia i telewizji. Mówiąc zaś i pisząc, najczęściej się wy
biega myślą naprzód do roku 2000 i dalej. Snuje się plany o telewizji 
satelitarnej, oczywiście kolorowej i wielokanałowej, o odbiornikach 
kasetowych, wideorekorderach, telegazetach i mieszkaniowych po
łączeniach z bankami informacji. To bardzo dobrze, że się myśli 
o tym, co będzie za 20, 30, 40 lat, ale pod warunkiem, że się nie 
straci z pola widzenia potrzeb współczesności i tej przyszłości, której 
będziemy musieli sprostać za 5—10 lat. Przede wszystkim z myślą 
o niej zabieram głos w sprawie naszej prasy, stoję bowiem na sta
nowisku, że to, co chcemy mieć pojutrze, musimy obmyśleć dziś, 
żeby móc zrobić jutro, ale to, co' musimy mieć jutro, trzeba już dziś 
przynajmniej zacząć robić. 

Z porównawczej analizy danych statystycznych, polskich i zagra
nicznych oraz z badań nad odbiorem prasy, radia i telewizji wyni
ka, że mimo wszystkich niezaprzeczalnych i niepodważalnych osią
gnięć minionego 25-lecia1) zasadnicza słabość naszych środków ko
munikowania masowego leży w niedostatecznym i nierównomiernym 
z a s i ę g u ich oddziaływania. Dotyczy to zarówno radia i telewizji, 
jak i prasy, Wiemy, że w niektórych rejonach kraju znacznie lepiej 

*) W latach 1938—1968 jednorazowy nakład dzienników w Polsce wzrósł prze
szło dwukrotnie, podczas gdy w niektórych krajach Europy (np. we Francji) 
w tym samym czasie zmniejszył się. 
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można odbierać program wrogich nam radiostacji zachodnich aniżeli 
program którejkolwiek z naszych rozgłośni. Wciąż jeszcze około 
2/3 rodzin w Polsce nie ma odbiornika telewizyjnego.2) 

Wiemy i z badań, i z własnego doświadczenia, że tysiące ludzi 
w miastach i miasteczkach całego kraju codziennie bezskutecznie 
usiłują kupić w kiosku swoją ulubioną gazetę,3) że niekiedy już 
około godz. 10 w ogóle żadnego dziennika nie można dostać. O nie
które tygodniki nikt się nawet już nie pyta w kiosku, bo się przy
zwyczailiśmy do ich stałego braku. Co gorsza, brak ten przestał nas 
już nawet razić. Niedostatecznie uświadamiamy sobie, że każda prze
cząca odpowiedź sprzedawcy w kiosku na pytanie o gazetę jest rów
noznaczna z naszą porażką na froncie ideologicznym. Trudności bo
wiem w nabywaniu gazety nie sprzyjają nawykowi stałego czytel
nictwa, uczą czytelnictwa dorywczego, a to znów zwykle idzie w pa
rze z poszukiwaniem w prasie głównie ciekawostek. Trudno prze
cenić niepomyślne konsekwencje społeczne tego stanu rzeczy. 

W takiej sytuacji nie można nie przyznać, że w zakresie rozwoju 
środków komunikowania masowego najważniejszym i najpilniej
szym zadaniem jest zapewnienie każdemu obywatelowi bez względu 
na miejsce zamieszkania: po pierwsze — zadowalającej słyszalności 
polskiego radia, po drugie — możliwości nabycia przez cały dzień 
lub zaprenumerowania popularnej gazety, a po trzecie — możliwo
ści odbioru programu telewizyjnego. W zakresie komunikowania 
(w społeczeństwie praktycznie bez analfabetów) są to warunki tak 
elementarne, jak w zakresie zaopatrzenia rynku — zapewnienie lud
ności dostatecznej ilości chleba. 

Kiedy patrzymy w przyszłość, nasuwa się kwestia wyboru pry-
marnego kierunku rozwoju środków komunikowania masowego 
w naszym kraju. Słyszy się w związku z tym niekiedy głosy, że 
radio i prasa już się przeżyły jako źródła informacji, i wobec tego 
powinniśmy przyznać pierwszeństwo rozwojowi telewizji — kana
łowi przyszłości.4) Szybki wzrost i upowszechnienie telewizji — mo
tywuje się — umożliwi nam zaspokojenie społecznego głodu infor
macji i tym samym zmniejszy popyt na prasę; możemy — to już 
brzmi wręcz jak slogan, po prostu przeskoczyć jeden etap «rozwoju: 
etap powszechnego czytelnictwa prasy. Trudno o bardziej bałamutne 
twierdzenia. Na pytanie o przyszłość komunikowania masowego 
w Polsce możliwa jest tylko jedna odpowiedź: niezbędny jest har
monijny rozwój wszystkich trzech głównych środków — prasy, ra
dia i telewizji. 

2) W roku 1969 mieliśmy w Polsce wg rachunków GUS 41°/o gospodarstw 
domowych wyposażonych w telewizory. 
8) W sprawie rozbieżności między podażą prasy a popytem na nią patrz 
T. K u p i s : Społeczne aspekty rynku prasowego. Zeszyty Prasoznawcze 
1970, nr 1. 
4) Wbrew hipotezom o końcu epoki Gutenberga (M. McLuhan), o zmierzchu 
prasy codziennej (S. Richard), o wypieraniu pokolenia czytelników gazet 
(H. Massot) dynamika rozwoju prasy na całym świecie jest wyższa niż dyna
mika wzrostu liczby ludności świata. Por.: „Wzrost gazet w 6 dziesięcioleciu 
naszego wieku był większy niż w którymkolwiek poprzednim". Newsprint 
Facts 1970, nr 2, s. 1. 
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Kilkadziesiąt lat temu prorokowano, że fotografia zabije malar
stwo, że teatr nie wytrzyma konkurencji kina, że książkę zepchnie 
na margines życia kulturalnego radio. Żadne z tych proroctw nie 
tylko się nie sprawdziło, ale nawet na przekór im tradycyjne formy 
przekazu rozszerzyły zasięg swego oddziaływania do nie notowa
nych wcześniej rozmiarów. Nie znaczy to oczywiście, by upowszech
nienie nowych środków nie wywarło na nie wpływu. Naturalnie 
i malarstwo, i teatr, i literatura są dziś inne niż przed kilkudziesię
ciu laty. Są inne, ale istnieją i nadal się rozwijają. Podobnie — 
wbrew pochopnym przewidywaniom — układa się współżycie pra
sy i telewizji, jak to wykazują badania społeczne prowadzone za 
granicą5) i w Polsce6) oraz doświadczenia krajów najbardziej roz
winiętych. 

Z badań, obserwacji i porównawczej analizy danych statystycz
nych wynika bowiem, że: 

— telewizja nie wypiera prasy, choć w pewnym stopniu ograni
cza czas korzystania z radia; 

— prasa, radio i telewizja współdziałają ze sobą w tym sensie, że 
radio i telewizja pobudza czytelnictwo prasy, która z kolei 
u t r w a l a treści usłyszane w radiu i telewizji; ludzie, któ
rzy odebrali wiadomość w interesującej ich sprawie z radia 
lub telewizji, chcą ją jeszcze raz zobaczyć na własne oczy 
w druku (podobnie film, którego scenariusz opiera się na ja
kiejś powieści, zwiększa jej poczytność); 

— w miarę wzrostu wykształcenia zmniejsza się ilość czasu spę
dzanego na słuchaniu radia lub oglądaniu telewizji, bo dla 
ludzi bardziej wykształconych, a więc tym samym sprawniej
szych czytelniczo, i radio, i telewizja są nieekonomiczne cza
sowo (na przeczytanie tego samego tekstu wyrobiony czytel
nik potrzebuje 1/3 czasu niezbędnego do jego wysłuchania); 

— osoby uznające telewizję za swoje główne źródło informacji, 
są gorzej poinformowane niż osoby uważające się za stałych 
czytelników prasy.7) (Wiąże się to zapewne z tym, że prze
ciętna wykształcenia stałych czytelników prasy jest wyższa 
niż telewidzów); 

5) Na sprawę współzawodnictwa prasy, radia i telewizji rzucił ostatnio nowe 
światło artykuł P. C l a r k e ' a i L. R u g g e l s a pt. Preferences among News 
Media for Coverage of Public Affairs. Journalism Quarterly 1970, nr 4. Patrz 
też M. T. O ' K e e f e : The First Human Heart Transplant: a Study of Dif
fusion among Doctors. Journalism Quarterly 1969, nr 2. 
e) Problem korzystania z prasy, radia i telewizji jako źródeł informacji wy
stępuje niemal we wszystkich badaniach terenowych Ośrodka Badań Praso-
znawczych: ostatnio m. in. iw badaniach czytelnictwa prasy w woj. krakow
skim, prowadzonych przez Z. B a j k ę ; w badaniach A. R u s i n k a nad 
rolą społeczną czasopism dla młodzieży; w badaniach J. P o m o r s k i e g o 
nad skutecznością oddziaływania prasy. 
7) Por. S. G. L e w y : How Population Subgroups Differed in Knowledge of 
Six Assassinations. Journalism Quarterly 1969, nr 4. Podobnie: S. W a d e 
i W. S c h r a m m : The Mass Media as Sources of Public Affairs. Public 
Opinion Quarterly 1969, nr 2. 
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— w krajach, w których rozpowszechnianie prasy, radia i tele
wizji jest największe, ludzie, odpowiadając na pytanie „Co 
byś wybrał, dzienniki, radio, telewizję czy czasopisma, gdy
byś się musiał ograniczyć tylko do jednego z tych źródeł in
formacji?" wybierają w 59 wypadkach na 100 dzienniki, 
a w 20 wypadkach na 100 telewizję;8) 

— w telewizji ciągle jeszcze — mimo programów oświatowych — 
ludzie szukają przede wszystkim rozrywki, w prasie zaś — 
przede wszystkim wiadomości i opinii; 

— bardzo istotną zaletą prasy jest to, że można z niej korzystać 
w dowolnie wybranym czasie i miejscu (tzn. także w pociągu, 
poczekalni, w tramwaju itp.). 

Przytoczone tu przykładowo wnioski, wynikające z badań i ob
serwacji, przekonywająco przemawiają za tym, że przynajmniej 
w ciągu najbliższego trzydziestolecia pozycja prasy drukowanej 
w narodowym systemie komunikowania nie zostanie zachwiana. 
Wszystkie te wnioski opierają się na faktach uwarunkowanych psy-
cho-socjologicznie. Można jednak znaleźć dla nich uzasadnienie tak
że ekonomiczne: telewizja w Polsce jest stosunkowo bardzo droga 
w porównaniu z prasą. Jak długo cena telewizora będzie dużo wyż
sza od średniej płacy miesięcznej, tak długo nie będzie można liczyć 
na całkowite upowszechnienie odbioru programów telewizyjnych. 
Tymczasem zaś cena średniej klasy odbiornika jest mniej więcej 
trzykrotnie wyższa od średniej płacy (szacunkowo cenę odbiornika 
programów kolorowych określa się w wysokości 10 średnich płac 
miesięcznych). W przeliczeniu oznacza to, że cena telewizora w Pol
sce stanowi równowartość prenumeraty dziennika lub czasopisma 
na ok. 40—50 lat. Szczycimy się szybkim tempem rozwoju telewizji, 
ale warto sobie uświadomić, że gdyby utrzymało się ono na pozio
mie ostatnich trzech lat, pełne nasycenie telewizją czarno-białą (tzn. 
stan, w którym telewizor znajduje się w 9 5 % gospodarstw domo
wych) osiągniemy dopiero ok. roku 1985. A porównanie danych sta
tystycznych za lata 1960—1969 wykazuje, że tempo to ma tendencję 
spadkową. 

Kiedy analizujemy stan naszej prasy w ciągu ubiegłych lat, biorąc 
pod uwagę liczby obrazujące jej rozwój, dane demograficzne oraz 
wyniki badań odbioru zawartości dzienników i czasopism, stwier
dzamy: 

— wzrost nakładów wydawnictw prasowych był niewystarczają
cy, tak że w porównaniu z innymi państwami socjalistycznymi 
nasza pozycja zmieniła się w ostatnim dziesięcioleciu na nie
korzyść;9) zbyt wolny wzrost nakładów, choć szybszy niż 

8) Wg relacji z badań opublikowanej w ZV+ZV 1969, nr 33, s. 1443. Podobne 
wyniki badań socjologicznych, świadczące o wysokim prestiżu prasy w USA, 
przedstawia wydana przez Newsprint Information Committee: Advertising in 
Newspaper. New Dimensions. New York 1970. 
e) Por. A. T e p l i - K o b i e l s k a : Problem papieru — jest nad czym dysku
tować. Prasa Polska 1970, nr 7. 
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wzrost liczby ludności, nie nadążał za wzrostem popytu na 
prasę, o czym już mówiliśmy na początku; 

— w ubiegłym 10-leciu szybciej wzrastały nakłady niż ilość zu
żytego papieru gazetowego, a więc tym samym nasze gazety 
stawały się coraz chudsze; niektóre dzienniki mają dziś obję
tość ok. 2 5 % mniejszą niż w roku 1946;10) 

— ograniczenie objętości dzienników przyczyniło się do znacz
nego ujednolicenia dużej części naszej prasy codziennej, 
a zwłaszcza wojewódzkich organów partyjnych i tzw. dzien
ników czytelnikowskich; jak wykazuje analiza zawartości, 
dzienniki poranne ukazujące się w tym samym mieście poświę
cają ok. i25'°/o powierzchni na druk tych samych materiałów 
agencyjnych, ok. 10% na reklamę, ok. 10°/o na druk codzien
nych kalendarzyków, z natury rzeczy tej samej treści, oraz 
ok. 10°/o na druk tych samych wiadomości lokalnych. Osta
tecznie więc różnice między dwoma porannymi dziennikami 
ukazującymi się w tej samej miejscowości dotyczą mniej niż 
połowy ich zawartości; 

— niedostatecznie uwzględniono w polityce wydawniczej zmie
niającą się strukturę demograficzną Polski; przejawiło się to 
szczególnie wyraźnie w zakresie czasopism dla młodzieży, 
których nakłady w latach 1964—1969 wzrosły wprawdzie 
o dwadzieścia kilka procent, ale w tym samym czasie liczba 
młodzieży zwiększyła się o trzydzieści kilka procent; oznacza 
to, że niedobór tych czasopism zamiast zmaleć — wzrósł; 

— nasza prasa niedostatecznie zaspokajała zwłaszcza potrzeby 
czytelnicze osób o najniższym wykształceniu: na rynku pra
sowym najdotkliwszy deficyt dawał się odczuć w zakresie prasy 
przeznaczonej dla najbardziej masowego odbiorcy; ponadto 
prasa ta jest też najbardziej zaniedbana pod względem ja
kości papieru i jakości druku. 

Przypomnijmy tu, że ok. 70% dorosłych mieszkańców Polski ma 
tylko wykształcenie podstawowe, w 50% zresztą nie ukończone. 
I właśnie ta najliczniejsza kategoria ludzi jest najbardziej upośle
dzona pod względem prasowo-wydawniczym. W nieporównywalnie 
lepszej sytuacji znajduje się polska inteligencja; przede wszystkim do 
niej adresowane są czasopisma kulturalno-społeczne, których ilości 
i jakości może nam pozazdrościć niemal cały świat. Z badań Ośrodka 
wynika niezbicie, że największe rezerwy czytelnicze i jednocześnie 
największy deficyt występuje w zakresie czasopism typu Przyjaciół
ki (uwaga: czytają ją też mężczyźni), a w zakresie dzienników — ga-
zet typu expressowego.") Pisma te z kolei — jak wynika z wielu in-
iD) Por.: „Gdyby obecnemu redaktorowi naczelnemu Dziennika Łódzkiego za
dano w 1945 roku pytanie, jak wyobraża sobie Dziennk Łódzki w roku 1969 
(a więc za 25 lat!) — w najśmielszych swoich fantazjach nie potrafiłby prze
widzieć, że objętość tej gazety zmniejszy się w 1969 roku w porównaniu do 
objętości z 1945 roku... o 25°/e." T. K u p i s : Polska prasa w roku 2000. 
Prasa Polska 1971, nr 2, s. 23. 
") Potwierdziły to badania przeprowadzone przez OBP w Świdnicy, Sieradzu 
i Zambrowie w 1969 r. T. K u p i s : Społeczne aspekty rynku prasowego. 
Zeszyty Prasoznawcze 1970, nr 2. 
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nych badań — są podstawową lekturą robotników.12) Z całą pewno
ścią nie jest to skutkiem tylko ich treści, ale w znacznie większym 
stopniu także formy. 

Sytuacja w Polsce w dziedzinie prasowo-wydawniczej w latach 
sześćdziesiątych przypomina sytuację typową dla innych dziedzin 
naszego życia tych lat. Charakteryzowało ją większe zainteresowanie 
potrzebami osób lepiej zarabiających, bardziej wykształconych, o po
nadprzeciętnej aktywności kulturalno-społecznej. W zakresie moto
ryzacji typowe dla tego okresu było np. zarzucenie idei masowego 
samochodziku małolitrażowego, którego prototyp stanowił mikrus, 
rezygnacja z produkcji skuterów, zahamowanie produkcji syren i jed
noczesne nastawienie się na produkcję fiatów. Jeszcze wyraźniej 
przejawiła się ta sama tendencja w motoryzacyjnym zapleczu tech
nicznym: w dużym mieście łatwiej umieścić w zakładzie napraw
czym mercedesa aniżeli WFM-kę. Krańcowym wyrazem tej tendencji 
była grudniowa podwyżka cen, najdotkliwiej uderzająca najmniej 
zarabiających. 

Nie inaczej było w prasie: nakłady najbardziej poszukiwanych 
masowych czasopism i dzienników niemal się nie zmieniły.13) Do
staliśmy natomiast nowe tytuły adresowane do elity czytelniczej 
(nawiasem mówiąc, w większości wypadków też o zbyt małych na
kładach). Nasza prasa zaczęła przejawiać tendencję do stawania się 
prasą wprawdzie nie „górnych 10 tysięcy", ale w każdym razie prasą 
„górnych 5 milionów obywateli". 

Aby nie być opacznie zrozumianym, wolę się zastrzec, że nie 
jestem nawet w najmniejszym stopniu przeciw fiatom, stacjom ob
sługi mercedesów czy najbardziej elitarnym ' wydawnictwom praso
wym. Nie można się jednak pogodzić z hamowaniem wytwarzania 
dóbr o najszerszym odbiorze. Nie można przejść do porządku dzien
nego nad zjawiskiem systematycznie niedostatecznego zaspokajania 
prasowo-czytelniczych potrzeb przeważającej części społeczeństwa. 
Nie można nie dostrzegać wyraźnych dysproporcji w czytelnictwie 
prasy w poszczególnych regionach kraju.14) Konieczność zwiększenia 

12) Por. np. Z. В a j к a: Czytelnictwo dzienników popołudniowych. Zeszyty 
Prasoznawcze 1971, nr 2. 
18) W latach 1959—1969 nakłady Przyjaciółki i Expressu Wieczornego nie 
tylko nie wzrosły, ale się nawet zmniejszyły. 
14) „W ciągu lat 1965—1969 pogłębiła się dysproporcja we wskaźnikach na
sycenia między regionami o słabym czytelnictwie a tymi najlepszymi. W 1965 
roku bowiem średni wskaźnik dla pięciu województw, które uzyskały 
najwyższe wyniki (Warszawa stół., Gdańsk, Katowice, Szczecin i Bydgoszcz) 
wyniósł na 1 mieszkańca 104,60 egz., a dla pięciu najbardziej zaniedbanych 
czytelniczo (Białystok, Kielce, Lublin, Rzeszów i Warszawa wojewódzka) — 
45,90; natomiast w roku 1969 średni wskaźnik pięciu pierwszych osiągnął już 
120,26, pięciu zaś ostatnich — 60,46. Różnica w roku 1965 wynosiła więc 
58,70 egz. a w roku 1969 — więcej, bo 59,80 egz." G. F o r y s i a k : Upowszech
nienie — czy handel prasą? Problemy „Ruchu" 1971, nr 2, s. 58. 

Autorka wprawdzie bezpodstawnie formułuje sąd o rosnącej dysproporcji, 
opierając się na liczbach bezwzględnych, a nie na wskaźnikach procentowych, 
ale podane przez nią liczby wskazują, że istniejąca dysproporcja malała zbyt 
wolno. 
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nakładów czasopism i dzienników jest tak oczywista, że udowadnia
nie jej jest zresztą rzeczą zbędną. 

Niedobór prasy w Polsce jest dziś bardzo poważnym problemem 
ekonomicznym. Niedostateczne tempo rozwoju przemysłu poligra
ficznego i papierniczego w minionym piętnastoleciu sprawiło, że 
obecnie zmuszeni jesteśmy do podjęcia zwiększonego wysiłku, jeśli 
chcemy nadrobić tamten czas. Trzeba bowiem myśleć nie o tym, 
żeby jutro zaspokoić dzisiejsze potrzeby, ale o tym, żeby jutro spro
stać potrzebom jutrzejszym. A z całą pewnością będą one większe 
niż dzisiejsze. 

Wiadomo, że społeczna aktywność czytelnicza w zakresie prasy za
leży przede wszystkim od poziomu wykształcenia obywateli i wyso
kości ich realnych zarobków, ilości wolnego czasu, stopnia aktyw
ności politycznej, wieku 15) oraz stopnia urbanizacji.16) Nikt chyba nie 
wątpi w to, że za 5, 10, 20 lat przeciętny Polak będzie bardziej wy
kształcony, będzie lepiej zarabiać, mieć więcej wolnego czasu. Po
dobnie jest rzeczą niewątpliwą, że z roku na rok będzie wzrastać 
w naszym społeczeństwie poziom obywatelskiego zaangażowania 
i poczucia odpowiedzialności za losy kraju. Wydatnie zwiększy się 
również liczba mieszkańców miast. A zresztą będzie nas w ogóle 
więcej, przy czym liczba gospodarstw domowych wzrośnie bardziej 
niż liczba ludności.17) Wszystkie te czynniki spowodują istotny wzrost 
popytu na prasowe słowo drukowane. Znając założenia planowanego 
rozwoju gospodarki narodowej oraz prognozy demograficzne dla po
szczególnych regionów kraju, możemy już dziś przynajmniej orien
tacyjnie określić wysokość owego popytu powiedzmy w roku 1980. 

Jeżeli zechcemy go zaspokoić, będziemy wówczas potrzebowali 
papieru — nawet przy nieznacznym zwiększeniu objętości gazet — 
co najmniej dwukrotnie więcej niż dziś. Znając tę prawdę, trzeba so
bie jednocześnie uświadamiać, że warunkiem wzrostu nakładów 
prasy jest zwiększenie produkcji lub importu papieru. Pojawiające 
się od czasu do czasu twierdzenia, jakoby się dało uzdrowić rynek 
prasy w Polsce przez rewizję polityki wydawniczej (np. przez likwi
dację lub fuzję niektórych tytułów) i kolportażowej (np. przez ogra-

15) Przewiduje się, że do r. 1985 ludność Polski wzrośnie o 17%, ale liczba 
ludności w wieku 20—25 lat zwiększy się o 26%. 
ie) W sprawie czynników demograficznych sprzyjających czytelnictwu prasy 
patrz: B. S. G r e e n b e r g , H. K u m a t a : National Sample Predictors of 
Mass Media Use. Journalism Quarterly 1968, nr 4. Krytykę znanych hipotez 
D. L e r n e r a na ten temat oraz ich modyfikację przyniósł ostatnio artykuł 
E. F. S h a w a : Communication Development: A modest proposal. Gazette 
1970. nr 4. 
17) W literaturze prasoznawczej na temat czynników demograficznych sprzy
jających czytelnictwu ważne miejsce zajmuje artykuł J. M a c i a s z k a pt. 
Wstępna rejonizacja natężenia czytelnictwa gazet w Polsce (Zeszyty Praso
znawcze, 1964, nr 1—2). Na podstawie analizy korelacji pomiędzy natężeniem 
sprzedaży prasy a podstawowymi czynnikami demograficznymi autor stwier
dził m. in.: „Decydujące znaczenie dla czytelnictwa gazet ma miejsce za
mieszkania czytelników" (s. 52); i dalej: „Ogólna liczba gospodarstw domo
wych nie wywiera decydującego wpływu na natężenie czytelnictwa gazet. 
Jednakże (...) lepiej orientuje o potrzebach czytelniczych aniżeli ogółem lud
ność w wieku powyżej 15 lat" (s. 53). 
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niczenie lub wręcz zniesienie prenumeraty instytucjonalnej) albo 
przez oszszczędniejsze zużycie papieru na cele administracyjne, jest 
demagogią bez pokrycia. Jeżeli w Polsce przypada na 1 mieszkańca 
ok. 2,3 kg papieru gazetowego, to jakkolwiek byśmy ten papier dzie
lili — zawsze go będzie za mało. 

Nie oznacza to, że należy zrezygnować z rozważania celowości wy
dawania niektórych czasopism, z rewizji polityki kolportażowej albo 
z prób ograniczenia marnotrawstwa papieru przez urzędy. Im jakie
goś towaru jest mniej, tym skrupulatniej trzeba nim gospodarować. 
To sprawa oczywista. Żeby zaś w trakcie weryfikacji sensowności 
poszczególnych przedsięwzięć prasowo-wydawniczych uchronić się 
przed popełnieniem błędów, dobrze by było każdą decyzję poprzedzić 
odpowiednimi badaniami społecznymi. Nie można jednak zapominać, 
że poza decyzją zwiększenia ilości papieru przeznaczonego na cele 
prasowo-wydawnicze nie jest możliwa taka decyzja, która by spowo
dowała radykalną zmianę pod względem stopnia zaspokojenia po
trzeb społecznych w zakresie dzienników i czasopism. Zmniejszenie 
liczby tytułów mogłoby jedynie poprawić wyniki ekonomiczne wy
dawnictw prasowych oraz zmniejszyć przeciążenie zakładów poli
graficznych. 

W działalności prasowo-wydawniczej najważniejszą pozycję zaj
muje ogólnoinformacyjna prasa codzienna. Chcąc wyznaczyć kierunek 
jej rozwoju i w najbliższej przyszłości, i w tej nieco odleglejszej, 
stajemy przed koniecznością wyboru jednej z dwu dróg. Pierwsza 
z nich odpowiada systemowi, w którym dominuje prasa centralna 
o zasięgu ogólnokrajowym, druga — systemowi o przewadze prasy 
lokalnej.18) Podkreślam, że różnica między obu systemami polega na 
przewadze, a nie na wyłączności prasy jednego typu. To znaczy, że 
w systemie o dominacji dzienników lokalnych — one czytane są ma
sowo i systematycznie, a lektura dzienników centralnych poza stolicą 
ma charakter uzupełniający, dorywczy lub ogranicza się do niektó
rych kategorii społecznych. Kwestia wyboru jednego z tych dwóch 
systemów stanowi obecnie najważniejszy problem polityki praso
wej, bo konsekwencje dziś podjętej decyzji rozciągną się co na j 
mniej na jedno ćwierćwiecze. Od rozstrzygnięcia tej kwestii zależy 
całość perspektywicznego planu rozwoju prasy tak w zakresie kadr, 
papieru, poligrafii, jak i kolportażu. 

Zakładam, że naszym celem na najbliższe lata jest zapewnienie 
przy użyciu maksymalnie ekonomicznych środków każdemu obywa
telowi możliwości nabycia gazety, która by odpowiadała jego po
trzebom i jednocześnie służyła interesom społeczeństwa jako całości. 
Jasna świadomość celu musi stanowić przedwstępny, konieczny wa
runek rozważań, która z dwóch teoretycznie możliwych dróg roz
woju naszej prasy jest właściwsza. Dopiero określiwszy cel, do któ
rego zdążamy, możemy w sposób odpowiedzialny oceniać argumenty 
przemawiające za jednym lub drugim rozwiązaniem. 

18) Charakterystyczny dla Szwajcarii system trzeci, w którym niepodzielnie 
panuje prasa lokalna o niewielkich nakładach, całkowicie brak prasy ogól
nokrajowej, a za to poważną rolę odgrywa prasa światowa, czytana głównie 
poza granicami kraju macierzystego — można z góry z rozważań wykluczyć. 
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W podjęciu optymalnej decyzji, to znaczy w dokonaniu najwła
ściwszego wyboru okaże się pomocna znajomość obecnego stanu rze
czy i naszych możliwości, dotychczasowe doświadczenia własne i obce 
oraz wyniki badań społecznych. Jak wiadomo, poszczególne kraje 
poszły bądź jedną, bądź drugą drogą. Łatwo się o tym przekonać, 
kiedy się porównuje wysokość nakładów prasy centralnej i lokalnej 
oraz relacje między nimi w ciągu minionego 25-lecia w różnych kra
jach. Mimo różnic spowodowanych swoistością narodowych tradycji 
oraz warunków geograficznych, politycznych, społecznych, technicz
nych i ekonomicznych, tempo wzrostu prasy lokalnej jest na ogół 
szybsze.19) Tak jest między innymi na Węgrzech, w Jugosławii i we 
Francji. W USA — przy pełnym nasyceniu rynku dziennikami, ra
diem i telewizją — tendencje wzrostu wykazuje tylko prasa lokalna. 
W Anglii, która stanowi klasyczny przykład kraju o dominacji pra
sy ogólnokrajowej, wielkonakładowe dzienniki przeżywają bardzo 
ostry kryzys. Wbrew pozorom i na przekór tendencjom wyraźnie wy
stępującym zwłaszcza w międzywojennym dwudziestoleciu wydaje 
się, że w zakresie ogólnoinformacyjnych dzienników przyszłość na
leży do prasy lokalnej. 

Wielkonakładowe dzienniki w większości krajów świata z coraz 
większym trudem ponoszą rosnące koszty transportu i kolportażu. 
Ze względu na upowszechnienie radia i telewizji wymagania czytel
ników w zakresie aktualności informacji i komentarzy znacznie się 
zwiększyły. Wynikające stąd trudności tylko częściowo może rozwią
zać przekazywanie kolumn gazety na odległość i względnie równo
czesne jej drukowanie w kilku miejscowościach. Ta technika zdaje 
egzamin w krajach tak dużych, jak ZSRR (samolot z Moskwy do 
Władywostoku leci kilka godzin), o takim wydłużonym kształcie, jak 
Szwecja czy NRD, lub o takich warunkach geograficznych, jak Ja
ponia. Jest rzeczą charakterystyczną, że nie znalazła ona zastoso-

ie) Por.: „Dziś na Węgrzech — podobnie jak w innych krajach — na skutek 
rozpowszechnienia telewizji rozwój centralnych dzienników następuje bądź 
znacznie wolniej niż kiedyś, bądź zatrzymał się w ogóle. Jednocześnie gwał
townie rozwijają się dzienniki terenowe." J. S z a n t o : Rewolucja w tele
komunikacji a prasa. Biuletyn ZG RSW „Prasa" 1970, nr 134, s. 55. 

Podobnie we Francji: „Przed 1939 rokiem ogólny nakład dzienników pary
skich wynosił około 7 min egzemplarzy, podczas gdy nakład całej prasy 
prowincjonalnej — nieco ponad 4 miliony. Obecnie sytuacja uległa całkowi
tej zmianie: prasa lokalna drukowana jest w ilości 5 milionów egzemlarzy, 
podczas gdy paryska — jedynie w ilości 4 milionów." Carrefour z 18 III 1970. 
Cyt. za Forum 1970, nr 17, s. 22. 

Podobnie w USA: „Około iroku 2000 kraj składać się będzie wyłącznie z sie
ci „międzymiast" z ośrodkami handlowymi. Właśnie te międzymiasta stano
wią szansę dla prasy lokalnej. (...) W następnych 20 latach wystartuje 2000 
nowych gazet podmiejskich. (...) Podmiejskie gazety górują nad stołecznymi 
pod względem technicznego wyposażenia. Małe drukarnie mogą wymieniać 
poszczególne urządzenia częściej niż wielkie, bo inwestycje nie są tak przera
żająco olbrzymie." American Press 1969, nr 1, s. 25. Równie optymistyczne 
prognozy dla prasy lokalnej w USA na lata 1970—80 stawia American News
paper Publishers Association. Patrz: Editor and Publisher 1971 nr 6, s. 22. 

I w Szwajcarii: „Szwajcarzy czytają przede wszystkim swoją prasę lokalną 
a oprócz niej sięgają po gazety wydawane w stolicy swego kantonu." IFJ In
formation 1969, nr 1—4. 
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wania we Francji, kraju o kształcie zbliżonym do Polski i ze stolicą 
podobnie jak Warszawa nie leżącą w centrum państwa. Gdybyśmy 
chcieli zastosować w Polsce technikę przekazywania kolumn gazety 
na odległość, musielibyśmy uruchomić co najmniej 6 stacji odbior
czych (np. we Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku, Białymstoku, Rzeszo
wie i Katowicach) i wyposażyć je w odpowiednie drukarnie przysto
sowane do druku gazet o tym samym formacie. 

Przedsięwzięcie to mogłoby się ekonomicznie opłacać, gdyby rze
czywiście rozwój czytelnictwa gazet centralnych zależał wyłącznie 
od ich aktualności, a był hamowany tylko wysokimi kosztami trans
portu. Tak jednak nie jest. Jak bowiem wykazują badania socjolo
giczne,20) bardzo duży wpływ na poczytność gazety codziennej wy
wiera tematyka, jej zawartości oraz nawyki czytelnicze. Jest fak
tem, że jeśli chodzi o informacje o znaczeniu międzynarodowym 
i ogólnokrajowym, żadna gazeta nie dorówna pod względem ich ak
tualności radiu i telewizji. Inaczej ma się rzecz z wiadomościami lo
kalnymi i komentarzami na tematy o znaczeniu lokalnym. W tym 
zakresie prasa lokalna jest nadal nie zagrożona. Po pierwsze dla
tego, że miejscowym wydarzeniom trudno utorować sobie drogę na 
radiowe i telewizyjne anteny ogólnopolskie (lokalne programy radia 
i telewizji z reguły nie są nadawane w godzinach najbardziej sprzy
jających odbiorowi), po drugie dlatego, że w terenowych mutacjach 
gazet centralnych wiadomości lokalne ukazują się ze znacznym opóź
nieniem. Ważne jest zresztą nie tylko samo opublikowanie danej 
wiadomości, ale także jej ekspozycja na łamach gazety. 

I na podstawie badań, i na podstawie obserwacji czytelnictwa 
dzienników w Polsce stwierdzamy, że codzienna prasa lokalna zwy
cięża we współzawodnictwie z prasą centralną nawet w tych miej
scowościach, w których (w zakresie informacji międzynarodowych 
i krajowych) obie są mniej więcej równie aktualne, pomimo rażą
cych różnic między nimi pod względem objętości i liczby wiadomości 
(porównajmy np. Słowo Ludu z Trybuną Ludu albo z Życiem War
szawy). Wiadomo także, iż czytelnictwo Trybuny Ludu i Życia War
szawy poza stolicą nie ma charakteru masowego; ogranicza ono swój 
zasięg przede wszystkim do osób najbardziej aktywnych społecznie 
i kulturalnie. Dodajmy też, że większa poczytność dzienników lokal
nych w Polsce zgodna jest z naszą tradycją; nigdy nie mieliśmy ma
sowej gazety ogólnokrajowej w pełnym tego słowa znaczeniu. Nic 
więc dziwnego w tym, że i zaplecze poligraficzne — mimo jego zna
nych braków — w poszczególnych miastach wojewódzkich tej tra
dycji odpowiada. 

Wszystkie te czynniki (a nie tylko one) przemawiają za wyborem 
na najbliższe ćwierćwiecze systemu prasy codziennej o dominacji 
dzienników lokalnych. 

Do odwrotnych wniosków natomiast prowadzą i badania socjo
logiczne, i analiza rynku prasowego w zakresie czasopism kultural
no-społecznych oraz magazynów ilustrowanych. Tutaj właśnie pisma 
o zasięgu ogólnopolskim biją na głowę i pod względem prestiżu, i pod 

20) H. S i w e k : Czytelnictwo prasy centralnej poza Warszawą. Kraków 1970. 
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względem poczytności wszelkie lokalne inicjatywy wydawnicze. Od
nosi się to także do czasopism dla młodzieży. Dzieje się tak być 
może dlatego, że ograniczenie się do spraw lokalnych w dziedzinie 
kultury prowadzi często do prowincjonalizmu i zachwiania propor
cji ważności wydarzeń. Może dlatego, że publiczność czasopism kul
turalno-społecznych składa się głównie z osób o zainteresowaniach 
ponadlokalnych. Może zaś dlatego, że czasopisma ogólnopolskie są 
po prostu lepsze, bo łatwiej im zdobyć pełnowartościowy materiał. 
Jakakolwiek jest tego przyczyna, fakt pozostaje faktem: czasopisma 
ogólnopolskie i ponadregionalne cieszą się większą poczytnością niż 
czasopisma lokalne. 

Elementarnym warunkiem . skuteczności wszelkiej perswazji bez 
względu na to, czy jej przedmiotem będzie polityka, handel, wy
chowanie czy nauczanie jest posługiwanie się tak4m środkiem komu
nikowania, który odbiorca najbardziej lubi i który mu najbardziej 
odpowiada. Prawidłowość tę ujawniono już bardzo dawno, To ona 
znalazła wyraz m. in. w haśle pedagogicznym „uczyć bawiąc" (skoro 
dzieci najbardziej lubią zabawę, wykorzystajmy ją jako środek dy
daktyczny) czy odwiecznej praktyce popularyzacji norm zachowania 
w formie przypowieści i umoralniających powiastek (ludzie o niczym 
tak chętnie nie słuchają jak o innych ludziach). 

Z tego względu, ustalając kierunek rozwoju środków komuniko
wania masowego w ogóle, a prasy w szczególności, nie można przejść 
obojętnie wobec gustów i zainteresowań odbiorców. W praktyce one 
właśnie — a nie gusty i zainteresowania nadawców — decydują 
o skuteczności oddziaływania. Nie oznacza to oczywiście, by nadawca 
miał ograniczyć się wyłącznie do schlebiania gustom i zainteresowa
niom publiczności. Na taką rezygnację z własnych ideałów nie mógł
by przystać żaden ambitny publicysta, redaktor, polityk. Chodzi je
dynie o to, by przekazywać odbiorcy zamierzoną treść, ale w formie, 
którą ten odbiorca lubi i którą tym samym najłatwiej do niego tra
fić.21) 

W świetle tego rozumowania wyraźnie rysują się wnioski wyni
kające z dotychczasowych rozważań na temat właściwego kierunku 
rozwoju prasy w Polsce. Jeżeli największą poczytnością cieszą się 
dzienniki lokalne i czasopisma ogólnopolskie — główny nasz wysiłek 
powinien się skierować na zapewnienie tym pismom tak wysokości 
nakładów odpowiadającej popytowi, jak i możliwości osiągnięcia na
leżytego poziomu dziennikarsko-redakcyjnego. Jeżeli szczególnie po
szukiwane na rynku prasowym są dzienniki popołudniowe, byłoby 
błędem hamowanie ich rozwoju. Jeżeli miliony mniej wyrobionych 
czytelniczo i mniej wykształconych odbiorców potrzebują popular
nych gazet i czasopism, należy im je zapewnić w dostatecznej ilości, 
nie czekając, aż z biegiem lat „dorosną" do lektury prasy poważnej. 

21) Tezy, że lubiane źródło informacji oddziaływa bardziej skutecznie niż nie 
lubiane, nawet gdyby to ostatnie cieszyło się większym prestiżem społecznym, 
dowodzą V. A. S t o n e , i H. S. E s w a r a w artykule opartym na własnych 
badaniach: The Likability and Self-Interest of the Source in Attitude Change. 
Journalism Quarterly 1969, nr 1, 
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Jeżeli społeczeństwo nasze jest zróżnicowane pod względem wykształ
cenia, wieku, zainteresowań, miejsca zamieszkania, dośwadczeń ży
ciowych i wielu innych czynników, nie może jeden model gazety 
ani zaspokajać potrzeb wszystkich obywateli w równym stopniu, ani 
równie skutecznie na wszystkich oddziaływać. Jeżeli w jednej miej
scowości wychodzą dwie gazety bardzo do siebie podobne a przezna
czone w założeniu dla różnych czytelników, to przynajmniej jedna 
z nich jest gazetą niedobrą; dla określonego kręgu odbiorców Przy
jaciółka jest czasopismem lepszym i funkcjonalnie także p o 1 i t у с z-
n i e bardziej wartościowym niż... 

Takich „jeżeli..." można mnożyć wiele. Wszystkie one sprowadza
łyby się do generalnego wniosku: n a j p i l n i e j s z y m z a d a 
n i e m jest obecnie zapewnienie każdemu obywatelowi takiego 
dziennika i takiego czasopisma, jakiego potrzebuje. A że największe 
zaniedbania mamy w zakresie prasy masowej i popularnej, nie moż
na się dziwić, że mówiło się tu o niej częściej i więcej niż o prasie 
dla elity czytelniczej. To zadanie musimy realizować już dziś, co nie 
znaczy, że nie powinniśmy także dziś zacząć myśleć o tym, co bę
dziemy robić pojutrze. Na przykład o telegazecie odbieranej 
w Ustrzykach Dolnych. 



R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

WŁADYSŁAW MASŁOWSKI 

OBRAZ HANDLU W PRASIE CODZIENNEJ 

Na podstawie analizy obrazu handlu w prasie w okre
sie przedgrudniowym autor formułuje szereg ocen i uwag 
o prasie codziennej, a zwłaszcza o krytyce prasowej 
i reakcji na nią. Uwagi te można odnieść nie tylko do 
wąskiej problematyki, która stanowiła przedmiot eks

pertyzy Pracowni Prasoznawczej OBP. 

Jesień 1970 roku była okresem wyjątkowo silnego spiętrzenia 
trudności na rynku wewnętrznym, spowodowanych m. in. błędną 
polityką ówczesnego kierownictwa kraju. Handel, będący od lat 
przedmiotem skarg i narzekań, stał się teraz obiektem powszechnej 
krytyki i szczególnej dezaprobaty społecznej. Nic dziwnego, skoro 
niedostatki i niedomagania innych dziedzin gospodarki — przemy
słu, produkcji rolnej, handlu zagranicznego — w zwielokrotnionych 
rozmiarach znajdowały odbicie właśnie w funkcjonowaniu handlu. 

Wyjątkowo aktualne stało się więc w tym czasie pytanie, co pra
sa — zwłaszcza codzienna — jako jeden ze środków masowego ko
munikowania i kształtowania opinii społecznej, pisze o handlu, w ja
ki sposób przedstawia jego problemy, jakie stanowisko zajmuje 
wobec kłopotów i trudności handlu, jakie z tym wiąże oceny, jed
nym słowem — jaki obraz handlu kształtuje wobec swoich czy
telników. 

Był to problem o tyle ważny, że obraz handlu widziany przez 
pryzmat prasy stanowił uzupełnienie tego obrazu rzeczywistości, 
który społeczeństwo kształtowało sobie na podstawie własnych do
świadczeń i codziennej obserwacji. Konfrontacja tych dwóch obra
zów mogła prowadzić bądź do rozładowywania zarysowujących się 
już napięć społecznych, bądź też do potęgowania się nastrojów nie
zadowolenia. Na kierunek tego procesu prasa mogła mieć istotny 
wpływ. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Docenianie tej roli prasy legło u podstaw podjęcia przez Ośrodek 
Badań Prasoznawczych w czwartym kwartale ubiegłego roku badań 
dotyczących obrazu handlu wewnętrznego w prasie codziennej, wy
dawanej w okresie wrzesień—listopad 1970. Objęły one blisko 10 ty
sięcy publikacji związanych w rozmaity sposób z handlem we
wnętrznym; ukazały się one w badanym okresie na łamach 38 dzien
ników, t j . wszystkich dzienników RS W „Prasa" oraz Kuriera Pol
skiego i Słowa Powszechnego (z badań wyłączono Sztandar Mło
dych i toruńskie Nowości). 

Badania prowadzone były metodą analizy zawartości, ale wnioski 
z nich zostały oparte nie tylko na wynikach kategoryzacji i danych 
ilościowych, lecz również na lekturze materiału i ocenach opraco
wanych przez ekspertów-dziennikarzy. 

W całym tym ogromnym materiale, poza sprawami wiążącymi się 
ściśle z problematyką handlu, znalazło się również sporo danych 
na temat samej prasy i jej stosunku do węzłowych problemów dnia 
dzisiejszego. Tym właśnie problemom prasy chcielibyśmy poświęcić 
nieco uwagi. 

Pierwszą obserwacją, jaka narzuca się przy pobieżnym nawet za
poznaniu się z badanym materiałem jest to, że prasa o handlu pisze 
stosunkowo dużo. W każdym numerze każdej gazety codziennej 
można znaleźć kilka odrębnych pozycji związanych z handlem. 
W stosunku do ogólnej ilości pozycji w gazecie jest to niewiele, bo 
zaledwie kilka procent. Jeszcze mizerniej będzie to wyglądać przy 
porównywaniu procentu zajmowanej powierzchni, jako że o handlu 
pisze się w olbrzymiej większości przypadków w notatkach o nie
wielkich rozmiarach. Trzeba jednak wskazać, że w gazecie poru
sza się codziennie wiele tematów na pewno bardziej atrakcyjnych 
lub „ważnych", ale też o wiele bardziej ogólnych i bardziej odle
głych od konkretnych, życiowych problemów czytelnika, jak cho
ciażby polityka zagraniczna, gospodarka ogólnonarodowa, czy nawet 
sport. Nie ma chyba jednak wątpliwości, że stosunek czytelnika do 
tych zagadnień jest zupełnie inny niż do notatek na temat spraw 
mających bezpośredni wpływ na jego codzienne życie, takich jak 
np. komunikacja, remonty, usługi czy właśnie handel. Nie można 
więc wagi badanego materiału, zwłaszcza zaś jego znaczenia pro
pagandowego, zawężać tylko do aspektów ilościowych, a już z pew
nością niewiele da porównywanie go z całą zawartością gazet co
dziennych. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę tylko tę część 
zawartości gazety, która dotyczy problematyki codziennego życia 
ludności, a więc głównie spraw stosunkowo małej wagi i o znacze
niu lokalnym, to wówczas dopiero okaże się, że problematyka han
dlu ma walor zgoła istotny. 

W takim ujęciu zupełnie też inne znaczenie ma stwierdzone w ba
daniach wyraźne zróżnicowanie poszczególnych tytułów ze względu 
na ilość zamieszczonych w nich notatek na temat handlu (rys. 1). 
Średnio dla wszystkich dzienników wynosi ona 3,3 pozycji na nu
mer, ale waha się od przeszło 5 notatek w Gazecie Poznańskiej 
i Życiu Warszawy do zaledwie 2 w Glosie Koszalińskim. Wskaźnik 
ten można uznać za miernik stopnia zainteresowania poszczególnych 
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Głos Koszaliński 
Gazeta Krakowska 
Dziennik Polski 
Wieczór Wybrzeża 
Echo Krakowa 
Słowo Powszechne 
Dziennik Łódzki 
Express Ilustrowany 

^ W \ W | Głos Pracy 
Dziennik Wieczorny 
Gazeta Pomorska 
Głos Wielkopolski 
Dziennik Bałtycki 
Głos Szczeciński 
Sztandar Ludu 
Trybuna Robotnicza 
Trybuna Ludu 
Trybuna Mazowiecka 
Nowiny Rzeszowskie 
Gazeta Białostocka 
Gazeta Olsztyńska 
Słowo Ludu 
Gazeta Zielonogórska 
Kurier Lubelski 
Gazeta Robotnicza 
Głos Wybrzeża 
Dziennik Zachodni 
Kurier Szczeciński 
Wieczór 
Kurier Polski 
Słowo Polskie 
Głos Robotniczy 
Express Wieczorny 
Wieczór Wrocławia 
Express Poznański 
Trybuna Opolska 
Życie Warszawy 
Gazeta Poznańska 

2* 
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redakcji problematyką handlu, gdyż nie widać, żeby miał on coś 
wspólnego z objętością gazet. Zwraca tu uwagę stosunkowo wyso
ka pozycja wszystkich dzienników Wrocławia i Poznania. W odnie
sieniu do tych ostatnich wykres nie daje jednak pełnej informacji. 
Mianowicie w badanym okresie gazety poznańskie prowadziły spe
cjalną akcję prasową „Handlowy znak jakości" i często — jak wła
śnie Glos Wielkopolski, który na skali znalazł się poniżej średniej — 
w jednej większej publikacji poruszały całą serię spraw jednostko
wych, które w innych gazetach stanowiłyby przedmiot odrębnych 
notatek. Zwraca uwagę bardzo niska pozycja na skali wszystkich 
trzech gazet krakowskich oraz fakt, że większość codziennych orga
nów KW partii, zwłaszcza z województw wydających jeden dzien
nik, skupia się bardzo blisko średniej. 

W nieco innym świetle ukazują się zarówno poszczególne dzien
niki jak i całe ich grupy, jeżeli weźmie się pod uwagę nie samą 
ilość pozycji, ale sposób ich dziennikarskiego ujęcia, a więc to, czy 
chodzi o drobną notatkę lub wzmiankę, czy też o pozycje publicystycz
ne (przez publicystykę rozumiano artykuł, komentarz, reportaż, felie
ton itp. „większe" formy dziennikarskie). Udział tych właśnie po
zycji publicystycznych w badanym materiale (co przedstawia rys. 2) 
świadczyłby o bardziej pogłębionym, poważnym i obszerniejszym — 
w stosunku do innych tytułów — traktowaniu problematyki han
dlu. Wydaje się jednak, że jest to raczej odzwierciedlenie ogólnego 
charakteru poszczególnych gazet niż dowód szczególnego traktowa
nia spraw handlu na łamach danej gazety. Wskazywałby na to niski 
procent publicystyki w popołudniówkach, które zgrupowały się 
w tym zestawieniu poniżej średniej, oraz wyjście na czoło Trybuny 
Ludu i innych dzienników o zasięgu ogólnopolskim. Warto zwrócić 
uwagę na zmianę pozycji gazet wrocławskich i poznańskich, które 
w tym ujęciu znalazły się poniżej średniego procentu (wynoszącego 
6,8%) oraz gazet krakowskich, wśród których ujawniły się dość 
istotne różnice. 

Pozycje publicystyczne stanowią w badanym materiale grupę od
rębną w zestawieniu z ogromną masą drobnych pozycji zlokalizowa
nych przede wszystkim na kolumnach miejskich i stanowiących 9 3 % 
wszystkich publikacji o handlu. Temu formalnemu zróżnicowaniu 
na pozycje wielkie i małe (z rzadko występującymi formami pośred
nimi) odpowiada równoległe zróżnicowanie treściowe. W zakresie 
handlu prasa porusza olbrzymią ilość spraw drobnych, jednostko
wych, odnoszących się często do jednego sklepu, jakiegoś jednost
kowego faktu czy nawet pojedynczego zajścia. Prawie co trzecia 
pozycja w całym badanym materiale odnosi się do takich właśnie 
spraw, które zresztą mają bardzo konkretny i rzeczowy charakter. 
Najwięcej, bo powyżej 4Ö°/o tego rodzaju natatek mają Glos Wy
brzeża, Gazeta Pomorska, Dziennik Zachodni, Express Wieczorny 
i Express Poznański; najmniej zaś, bo 20°/o lub mniej — gazety cen
tralne: Trybuna Ludu, Kurier Polski, Glos Pracy i Słowo Powszech
ne oraz gazety partyjne z województw jednotytułowych: Gazeta Bia
łostocka, Glos Koszaliński i Nowiny Rzeszowskie. 

W przeciwieństwie do masy notatek drobnych, większe publikacje 
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przenoszą od razu czytelnika w sferę rozważań bardzo ogólnych, czę
sto ogólnonarodowych i problemów odległych od jego codziennego 
doświadczenia. Są to przy tym w dużej mierze materiały oparte na 
przebiegu narad, konferencji czy sesji rad narodowych i stąd mają 
najczęściej charakter sprawozdania z tego, co mówili inni, a nie są 
własną wypowiedzią dziennikarza. 

Być może przyczyn takiego charakteru tych materiałów trzeba szu
kać u źródeł nie tylko inspiracji, ale i informacji dla autorów piszą
cych o handlu. Na pewno w dużym procencie są to listy od czytel
ników, chociaż tylko ll°/o notatek wyraźnie się na nie powołuje. 
Drugim źródłem są własne obserwacje dziennikarzy, ale raczej obser
wacje czynione przypadkowo niż celowo organizowane (wyjątkiem 
są materiały z „rajdów" prasowych przeprowadzonych wyłącznie 
w celu zebrania informacji na jakiś temat związany z handlem). Naj
większa liczba informacji prasowych pochodzi z wywiadów w dy
rekcjach przedsiębiorstw i instytucji oraz materiałów z zebrań i kon
ferencji. Część publikacji opiera się wreszcie na wypowiedziach dzia
łaczy politycznych i przedstawicieli władz. Jak z tego wynika, olbrzy
mia większość materiałów pochodzi „z drugiej ręki". Wyraźnie więc 
odczuwa się niedosyt publikacji będących wynikiem samodzielnej 
penetracji dziennikarskiej oraz ocen opartych na opiniach ekspertów 
niezależnych od handlu (np. ekonomistów). Ograniczenie się dzien
nikarzy do niektórych tylko źródeł utrudnia im w wielu przypad
kach wyjście poza krąg doświadczeń zwykłego konsumenta i oficjal
nych wypowiedzi, a więc uniemożliwia zajmowanie własnego stano
wiska, formułowanie własnych ocen i wskazywanie istotnych dróg 
poprawy. 

Wspomniane już ll°/o notatek prasowych o handlu inspirowa
nych przez czytelników jest wskaźnikiem o tyle mylącym, że od
chylenia w dół i w górę od tej średniej są w poszczególnych gaze
tach znaczne (patrz rys. 3), bo sięgają iod 27% w Życiu Warszawy 
do zera w przypadku Echa Krakowa. Ciekawe, że i pod tym wzglę
dem w pobliżu gazet centralnych mających bardzo niski procent 
sygnałów od czytelników (około 5%), znajduje się kilka gazet par
tyjnych z województw jednotytułowych — Gazeta Zielonogórska, 
Gazeta Białostocka, Trybuna Mazowiecka, Gazeta Olsztyńska i Glos 
Koszaliński. 

Z dość długiej listy problemów i kłopotów, z jakimi borykał się 
handel, prasa skupiała swoją uwagę tylko na kilku tematach. Do
minowały wśród nich sprawy zaopatrzenia w artykuły spożywcze: 
pieczywo, owoce i warzywa, mleko i ryby, ale nie poruszano — 
z nielicznymi wyjątkami — spraw zasadniczych, żywo interesują
cych społeczeństwo, a więc braków mięsa, masła, kawy, wyrobów 
czekoladowych itp. Drugim głównym tematem była sprzedaż arty
kułów przemysłowych i jej intensyfikacja hamowana przez niedo
stosowanie struktury produkcji przemysłowej do potrzeb rynku. 
Zdając sobie sprawę z niemożności szybkiej poprawy stanu zaopa
trzenia, prasa starała się w licznych publikacjach uwypuklić potrze
bę usprawnienia samego działania handlu, aby przynajmniej od tej 
strony polepszyć sytuację klienta. Poruszała więc m. in. sprawy 
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sieci placówek handlowych i gastronomicznych, organizacji pracy 
handlu, godzin otwarcia sklepów, współpracy detalu i hurtu, za
łatwiania reklamacji, braków w transporcie i zapleczu magazyno
wym; wspominała też o różnych nowych formach sprzedaży, m. in. 
giełdach i pokazach jaik również formach ajencyjnych. 

W badanych materiałach nie znalazły również odzwierciedlenia 
problemy tzw. ukrytych podwyżek cen powstałych przez zmianę 
opakowania towaru lub jego nazwy, problemy pracowników han
dlu — ich prestiżu zawodowego, przygotowania kadr do pracy, sy
stemu wynagrodzeń itp. Milczał na ten temat nawet Glos Pracy, 
z urzędu niejako powołany do izajmowania się sprawami pracowni
ków. Dalej — nie omawiano zagadnień sieci handlowej na wsi, za
opatrzenia pracowników PGR i spółdzielni produkcyjnych, handlu 
prywatnego (pomijał je nawet Kurier Polski) itp. Poważnym bra
kiem było traktowanie handlu jako jednego anonimowego organi
zmu, w którym nie wyróżnia się placówek państwowych, spółdziel
czych i prywatnych. 

W trakcie analizy nie znalazły potwierdzenia sądy lansowane 
czasem przez ludzi związanych z handlem, jakoby prasa w sposób 
złośliwy i tendencyjny uwypuklała jedynie wady i błędy handlu, 
a pracowników handlu traktowała jak oszustów i złodziei. Brak 
było bowiem zupełnie publikacji na temat nadużyć gospodarczych 
w handlu czy nadużyć na szkodę konsumenta. 

Nawet w obrębie tak konkretnej tematyki jak handel nie obeszło 
się bez uciążliwych serwitutów prasy na rzecz różnych oficjalnych 
uroczystości, wizyt, imprez itp. Na przykład Jesienne Targi Kra
jowe w Poznaniu nie zostały na ogól wykorzystane do pogłębionej 
publicystyki problemowej, ale wszystkie gazety zamieściły po kilka 
jednobrzmiących informacji agencyjnych o otwarciu, zwiedzaniu 
i zamknięciu Targów przez rozmaite osobistości. Podobnie jubileusz 
„Ruchu" cała prasa uczciła obszernymi panegirykami na cześć in
stytucji, na którą sama skarży się przecież bezskutecznie od lat. 

W ogóle stosunek iprasy do przedstawianych problemów handlu 
miał charakter ambiwalentny. Z jednej strony, co druga publikacja 
o handlu zawiera pod jego adresem akcenty krytyczne. Równocze
śnie jednak nieco większa ilość publikacji zawiera pozytywne, cza
sem nawet graniczące z kryptoreklamą (jak w prasie wrocławskiej) 
wzmianki i opinie na temat handlu. 

Charakterystyczne wyniki przynosi porównanie procentu notatek 
krytycznych i notatek aprobujących w każdej z badanych gazet 
(rys. 4). W gazetach popołudniowych przeważają zdecydowanie ele
menty aprobaty, gazety partyjne rozkładają akcenty pozytywne 
i krytyczne dość równomiernie, natomiast w pozostałych gazetach 
przeważa krytyka. Gazety centralne częściej piszą o handlu z apro
batą niż krytycznie. 

Wysoki w ogóle procent krytyki w badanym materiale wynika 
być może stąd, że dziennikarze mają mniej zahamowań w krytyko
waniu handlu należącego do sfery usług, tradycyjnie już uważanych 
za coś pośledniejszego od innych dziedzin gospodarki narodowej 
związanych bliżej ze sferą produkcji przemysłowej. 
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Krytyka tylko w około 5% dotyczyła instytucji centralnych. Naj
więcej krytycznych postulatów dzienniki adresowały do osób i in
stytucji zajmujących stanowiska poniżej szczebla wojewódzkiego 
(około 64%). Do instancji wojewódzkich kierowano 31% skarg 
i postulatów. 

Bardzo charakterystyczne są dane mogące stanowić wskaźnik od
wagi w krytykowaniu (której nie zawsze musi towarzyszyć duża 
ilość notatek krytycznych w gazecie). Mianowicie chodzi tu o wskaź
nik związany ze szczeblem instytucji, które są adresatami pozycji 
krytycznych. Da się tu jeszcze raz zaobserwować dość duże zróżni
cowanie poszczególnych tytułów ze względu na procent krytyki kie
rowanej pod adresem instytucji centralnych, wojewódzkich i niż
szych od wojewódzkich (patrz rys. 5). Jeżeli więc za miernik owej 
„odwagi cywilnej" redakcji przyjmiemy procent krytyki kierowa
nej pod adresem instytucji szczebla wojewódzkiego i centralnego, 
to okaże się, że odwaga redakcji wyraźnie rośnie wraz ze wzrostem 
jej własnej „odpowiedzialności". Procent ten wynosi bowiem dla 
gazet : 

z województw 3-tytułowych 29%, 
z województw 2-tytułowych 34%, 
z województw 1-tytułowych 46fl/o, 
centralnych 51 °/o. 

Z pewnym prawdopodobieństwem można założyć, że podobne 
prawidłowości dałoby się zauważyć w odniesieniu do krytyki pra
sowej w ogóle, a nie tylko dotyczącej handlu. 

Im »niższego szczebla dotyczyła krytyka, tym bardziej była ona 
konkretna. Np. drobne braki w sklepach sygnalizowano z reguły 
z podaniem adresu sklepu, dnia, w którym braki dostrzeżono itp. 
szczegółów. Konkretne dane zamieszczane były najczęściej w notat
kach opartych na listach czytelników lub materiałach z PIH. Nato
miast im bardziej „publicystyczne" były wypowiedzi dziennikarzy, 
im ważniejsze i ogólniejsze sprawy poruszali w publikacjach, tym 
rzadziej spotyka się w nich nazwę odpowiedzialnego za krytyko
wany stan przedsiębiorstwa czy instytucji i krytykowany „handel" 
staje się coraz bardziej anonimowy i niematerialny. 

Trudno powiedzieć, aby krytyka pod adresem handlu była wnikli
wa. Przyczyny krytykowanego stanu rzeczy podawało tylko około 
40% publikacji. W tej grupie publikacji około 3/4 wymieniało przy
czyny obiektywne (np. zbyt małą produkcję poszukiwanych arty
kułów, nieurodzaj w rolnictwie, niedostateczną bazę materialną han
dlu itp.), a więc przyczyny niezależne od działania aparatu handlo
wego. Natomiast około 57% publikacji podawało przyczyny subiek
tywne, to znaczy takie, których usunięcie zależało tylko od ludzi 
pracujących w handlu (zła organizacja pracy, brak kwalifikacji, nie
dbalstwo, brak inicjatywy itp.). 

Przytoczone dane nie ilustrują, jak głęboko szła analiza dzienni
karska, czy przedstawiano cały łańcuch przyczyn, czy tylko jego 
ostatnie ogniwo. Lektura wycinków nie pozostawia tu jednak miej
sca na wątpliwości: prasa codzienna rzadko kiedy umiała sięgać do 
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istotnych przyczyn złej sytuacji w handlu, na ogół nie pogłębiała 
zagadnień i sam mechanizm powstawania błędów pokazywała tylko 
w »bardzo ogólnych zarysach. 

To samo można powiedzieć o wskazywaniu przez prasę dróg po
prawy krytykowanego stanu rzeczy. Zaledwie co piąta publikacja, 
która coś krytykuje, zawiera równocześnie tego rodzaju wskazówki. 
Najczęściej mówią one o polepszeniu bazy materialno-technicznej 
handlu, budowie nowych lokali, zmianach w sieci sklepów itp., rza
dziej o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowni
ków handlu i odpowiedniej kontroli ich pracy. Dość duży procent 
stanowią ogólnikowe apele pod adresem handlu w rodzaju „należy 
poprawić zaopatrzenie i czystość". W swych wnioskach pod adre
sem handlu dziennikarze rzadko jednak wychodzą poza to, co jest 
już powszechnie znane. Trudno więc taką krytykę określić mianem 
konstruktywnej. 

Na łamach zdecydowanej większości dzienników występuje wy
raźna różnica między publikacjami inspirowanymi przez źródła ofi
cjalne a pisanymi w oparciu o obserwacje własne dziennikarzy i'czy
telników. Pierwsze przepojone są optymizmem, drugie natomiast 
sprawiają wrażenie wręcz przygnębiające, szczególnie wówczas, gdy 
wynika z nich, że dziennikarskie sygnały i sugestie nie są przyj
mowane przez zainteresowane organizacje handlowe lub władze te
renowe. 

Pośrednim dowodem słabości i niekonsekwencji krytyki prasowej 
są także jej efekty, przynajmniej te odnotowane na łamach dzien
ników. Mianowicie niezwykle mało jest w prasie codziennej wy
jaśnień otrzymywanych od skrytykowanych instytucji. Liczba ich 
jest 8-krotnie mniejsza od liczby notatek krytycznych. W poszcze
gólnych itytułach zróżnicowanie jest tu olbrzymie, bo wynosi od 
48°/o w Expressie Poznańskim do zera w Słowie Powszechnym (patrz 
rys. 6). W dodatku wyjaśnienia z reguły dotyczą spraw drobnych 
i pochodzą od najniższych szczebli administracji handlu. Na kry
tykę poważną i dalej idącą odpowiednie władze ze szczebla wyższe
go z reguły po prostu nie reagowały. 

Potwierdzeniem tej ostatniej obserwacji jest fakt, że najmniejszy 
procent odpowiedzi na krytykę mamy właśnie w gazetach ogólno
polskich, kierujących wiele postulatów pod adresem szczebla cen
tralnego. Pod względem ilości odpowiedzi na własną krytykę naj 
większym autorytetem cieszy się prasa Szczecina i Poznania, a naj 
mniejszym prasa Katowic i Krakowa. 

Jeszcze jednym, również pośrednim, symptomem małej efektyw
ności krytyki prasowej pod adresem handlu był sam fakt jej cią
głego powracania na łamy gazet. Na pytanie generalne, dlaczego 
tak jest, że mimo krytycznych sygnałów nie znikają same kryty
kowane zjawiska, prasa codzienna nie odpowiadała. 

Aczkolwiek wszystko to, o czym powiedziano powyżej, odnosi się 
jedynie do wąskiego wycinka szerokiej problematyki poruszanej 
przez prasę codzienną, to jednak wydaje się, że obrazuje on kon
kretną sytuację w iprasie nie tylko na odcinku handlu. Charakte
rystyczne dla problematyki handlu na łamach prasy, ale chyba rów-



Rys. 6: Liczba odpowiedzi w stosunku do notatek krytycznych (100°/o stano
wi ilość notatek krytycznych) 
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nież i dla wielu innych problemów w badanym okresie, było bo
wiem m. in. pomijanie problemów węzłowych, jak np. spraw za
opatrzenia, ograniczanie się do spraw organizacyjno-manipulacyj-
nych, swoisty charakter źródeł informacji, krytyka bijąca „doły" 
i brak reakcji na krytykę. 

Chociaż okres badany należy już do historii, to przecież nie na
leży sądzić, że jego opis jest całkowicie pozbawiony wartości dla 
praktyki prasowej dnia dzisiejszego. Wbrew bowiem i pozorom i ży
czeniom ani rzeczywistość, ani też zawartość prasy nie ulega zmia
nom zbyt szybkim. Dlatego też przedstawienie mankamentów i wa
lorów, czy — jak kto woli — pewnych cech charakterystycznych 
prasy z okresu, w którym w sposób szczególnie jaskrawy można 
było je dostrzec, ma niemałe znaczenie również i dzisiaj, gdy ma
sowym środkom przekazu stworzono warunki do należytego wypeł
niania ich roli, podejmowania w sposób ofensywny i przekonywa
jący spraw nabrzmiałych od lat, w tym także problemów handlu. 



DANUTA JAKUBIEC 

WYDAWNICTWA PERIODYCZNE 
UCHODŹCÓW POLSKICH NA WĘGRZECH 

W LATACH 1939-1944 

Rozwój polskiej prasy uchodźczej na Węgrzech podczas 
II wojny światowej stanowi ważny rozdział stosunków 
polsko-węgierskich czasów najnowszych. W przeciwień
stwie jednak do opracowań o innych dziedzinach życia 
kulturalnego uchodźców brak jest publikacji monogra
ficznych na ten temat. Niniejszy artykuł jest skrótem 
pracy magisterskiej, napisanej na Zaocznym Magister

skim Studium Dziennikarskim UW. 

Początki czasopiśmiennictwa polskiego na Węgrzech przypadły 
wprawdzie na drugą połowę XIX wieku,1) jednak dopiero dwa waż
ne »historycznie okresy naszego stulecia dały początek wydawnic
twom prasowym o istotnym znaczeniu. Pierwszym była Czerworm 
Gazeta, ukazująca się od 24 kwietnia do 12 lipca 1919 w Budapesz
cie jako tygodnik — organ grup Komunistycznej Partii Robot
niczej Polski na Węgrzech. Znaczenie i rolę pisma bodaj najdokład
niej omówił S. A. Sochacki w wydanej na Węgrzech książeczce po
święconej polsko-węgierskiemu braterstwu broni, w tym historii 
Węgierskiej Republiki Rad.2) Ale i w innych opracowaniach, m. in. 

!) W roku 1871 wydawano w Peszcie Nouvelles de Pologne, w 1872 — Tygod
nik Polski na Węgierskiej Ziemi. Pisał o tym Istvân C s a p l â r o s : Początki 
prasy polskiej na Węgrzech. Kwartalnik Prasoznawczy 1958 nr 4. 
*) Stanisław Andrzej S o c h a c k i : Fejezetek a magyar-lengyel fegyverba-
râtsâg torténetébôl. Orszâgos Béketanâcs, Budapest 1964, s. 46—49. 



32 DANUTA JAKUBIEC 

w artykułach prasowych, zawarto wiele cennych uwag o tym ty
godniku, którym zajęli się również węgierscy historycy prasy.3) 
W drugim okresie — w latach II wojny światowej — polski ruch 
wydawniczy na Węgrzech był niezmiernie ożywiony i spełniał istot
ną rolę tak w życiu internowanych wojskowych, jak uchodźców 
cywilnych. Jednak o tych wydawnictwach — zarówno nielicznych 
ukazujących się oficjalnie i cenzurowanych, jak znacznie liczniej
szych nieoficjalnych czy wręcz nielegalnych, nawet ludzie interesu
jący się dziejami naszej prasy na obczyźnie wiedzą na ogół niewiele. 
Niniejszym artykułem pragnęłabym na nie zwrócić uwagę. 

Drukowane wydawnictwa o zasięgu ogólnokrajowym i szerszym 

Kiedy 18 września 1939 roku granica węgierska otworzyła się dla 
wojska i cywilów, z miejsca przystąpiono do szeroko rozbudowanej 
działalności mającej na celu zorganizowanie życia uchodźczego, rów
nież kulturalnego. Czuwały nad tym specjalnie utworzone placówki 
węgierskie i polskie (przede wszystkim oddział, potem departament 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, prowadzony przez dra Józ-
sefa Antalla i oddział w Ministerstwie Honwedów, pozostający pod 
kierunkiem płka Zoltana Baló) oraz istniejące jeszcze początkowo 
Poselstwo RP i działający do pierwszego dnia okupacji hitlerow
skiej (19 marca 1944) Komitet Obywatelski dla spraw Opieki nad 
Uchodźcami Polskimi na Węgrzech. Pomagały im różne organizacje 
społeczne.4) 

Zanim jeszcze Poselstwu RP udało się uzyskać od władz węgier
skich zezwolenie wydawnicze, grupa dziennikarzy, którzy znaleźli 
się w tym czasie w budapeszteńskim hotelu „Metropol", przystąpiła 
1 października 1939 do publikowania Gazetki Ściennej. W skład 
owego pierwszego uchodźczego kolektywu redakcyjnego wchodzili: 
Jerzy S z w a j с e r (Jotes) i Zygmunt B o g u c k i z warszawskiej 
redakcji PAT, Józef K s i ą ż e k z Katowic, Janusz K o w a l c z u k 
i Zbigniew G r o t o w s k i . Ponieważ informacje czerpano również 
z radia i prasy węgierskiej, korzystano ze współpracy Tibora C s o r -

3) Katalin S z o k o l a y : A magyar Tanâcskoztârsasâg visszhangja a lengyel 
nép korében. A Magyar Torténész Kongresszus elôadâsabol, Szikra, Budapest 
1954, s. 57—67; György M a t é : Szikrâtol lobban a lang. Müvelt Nép Könyv-
kiadó, Budapest 1956, s. 35. 
4) Informacj i tych — jak wielu innych is to tnych wiadomości dotyczących 
organizacj i i w a r u n k ó w życia uchodźczego — dostarcza broszura pt. Lengyel 
m e n e k ü l t e k Magyarorszâgon a n a b o r u a la t t (Budapest 1946), w y d a n a r ó w 
nocześnie w polskiej wers j i j ęzykowej pt . Uchodźcy polscy na Węgrzech 
w czasie wojny. Broszura wykorzys t ana została zarówno w pracy magis te r 
skiej autorki, jak i w niniejszym artykule. Spis 20 pozycji stanowiących lite
raturę przedmiotu dołączony został do pracy magisterskiej, dostępnej w biblio
tece Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. 
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b y, Węgra utrzymującego z uchodźcami ścisłe kontakty. Gazetka 
była po prostu wywieszaną w hallu hotelowym kartką maszynopi
su, zawierającą w winiecie obok nazwy adnotację, że „redakcja mie
ści się w pokoju nr 138 — czynna od 14 do 15.30". Pierwszy nu
mer zawierał trzy informacje: o ustąpieniu prezydenta Ignacego 
Mościckiego i powołaniu nowego rządu przez desygnowanego na 
to stanowisko Władysława Raczkiewicza; o tym, że Mościcki opuścił 
Rumunię z zamiarem udania się do Francji; o przyjęciu grupy Pola
ków na audiencji przez Piusa XII. Były to więc informacje poli
tyczne. 

Ta namiastka, dostępna tylko dla niewielkiej grupy uchodźców, 
którzy zatrzymali się w Budapeszcie, zasługuje na uwagę nie tylko 
ze względu na fakt, że była pierwszą próbą podawania informacji, 
ale również dlatego, że dała początek późniejszemu pismu o naj
szerszym zasięgu oddziaływania. 

10 października Gazetka Ścienna przekształciła się w Biuletyn 
Informacyjny dla Uchodźców Polskich, redagowany pod kierun
kiem Jana U l a t o w s k i e g o , attaché prasowego Poselstwa RP. 
O pełnej legalności Biuletynu, który — jakkolwiek powielany z ma
szynopisu — miał już charakter czasopisma przeznaczonego dla ogó
łu uchodźczej społeczności (był kolportowany bezpłatnie do wszyst
kich ośrodków uchodźczych i rozdzielany między zespoły czytelni
cze), świadczy zamieszczona na karcie tytułowej wzmianka o za
twierdzeniu przez cenzurę węgierską. Ukazały się numery Biulety
nu z 10, 14, 18, 21, 24 i 28 października 1939. 

W tym czasie załatwione zostały formalności związane z uzyska
niem zezwolenia na wydawanie drukiem Wieści Polskich. Ukazały 
się one po raz pierwszy w środę 2 listopada 1939. Chociaż były po
czątkowo półtygodnikiem, a od 30 stycznia 1940 pismem ukazują
cym się trzy razy w tygodniu — pełniły rolę gazety, która w czasie 
swej cztero- i połletniej historii prowadziła ożywioną działalność 
informacyjno-publicy styczną. Przerwało ją dopiero 19 marca 1944 
okupowanie Węgier przez wojska hitlerowskie. Ostatni, 661 numer 
Wieści Polskich ukazał się z datą 24 marca tegoż roku. 

Na początku kierownictwo redakcji pozostało w rękach Jana U l a 
t o w s k i e g o , ale wkrótce przejął je znany dziennikarz poznański, 
obecny wiceminister spraw zagranicznych PRL Józef W i n i e w i c z . 
Kiedy J. Winiewicz opuścił Węgry, redaktorem naczelnym został 
Zbigniew K o ś c i u s z k o , który już do końca prowadził to pismo. 
Jego zastępcą był wspomniany wcześniej Zygmunt B o g u c k i . 
W skład zespołu na początku weszli przede wszystkim redaktorzy 
Gazetki Ściennej i Biuletynu Informacyjnego, natomiast kierowni
kiem administracji był Stanisław J a n i c k i . A była to w tym czasie 
funkcja niezmiernie trudna. 

Trudności narastały w miarę rozwoju wydarzeń polityczno-wo-
jennych: przystąpienia Węgier do Układu Trzech, potem do woj
ny przeciw Związkowi Radzieckiemu, a następnie innym aliantom 
(z wyłączeniem Polski). Były to jednak równocześnie trudności pię
trzące się przed władzami i urzędami węgierskimi, które aż do 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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chwili objęcia władzy przez nyilasowców 5) starały się w stosunku 
do polskich uchodźców zachować jednakową, samodzielną politykę 
przychylności i pomocy. Dowodzi tego fakt z historii Wieści Polskich. 
W nrze 55 z 8 maja 1941 zamieszczono z odpowiednim komentarzem 
dwie notatki: „Winston Churchill przemawiał do narodu polskiego" 
i „Z mowy Hitlera". Poselstwo niemieckie zażądało likwidacji pisma, 
jednak władze węgierskie tylko zawiesiły je na okres trzech ty
godni. 5 czerwca Wieści Polskie znów znalazły się w sprzedaży. 

Do poważniejszych trudności w realizowaniu roli informatora 
i łącznika między uchodźcami przebywającymi na Węgrzech, mię
dzy nimi a krajem oraz Polakami na całym świecie (taki był bo
wiem — jak to wielokrotnie podkreślano — główny cel gazety), za
liczyć jeszcze trzeba Iskromne fundusze i niewielką objętość. Po
czątkowo były to 4 strony, a od 9 lipca 1943 — 8 stron formatu 
28X42 cm. 

Mimo to Wieści Polskie miały szeroką sieć współpracowników. 
Byli wśród nich zarówno przebywający na Węgrzech literaci, poeci, 
publicyści, naukowcy i fachowcy z różnych dziedzin,6) jak zwykli 
mieszkańcy różnych obozów uchodźczych. Byli też korespondenci 
zagraniczni, nadsyłający materiały zaopatrzone adnotacją „od wła
snego korespondenta" z różnych krajów europejskich i pozaeuropej
skich. Pierwsza taka korespondencja pojawiła się już w nrze 21 
z 27 lutego 1940. Nadesłana z Kopenhagi, dotyczyła stanowiska 
Szwecji i Norwegii wobec wydarzeń wojennych. W przeciwieństwie 
do artykułów, komentarzy czy felietonów powstałych wewnątrz re
dakcji, z zasady zamieszczanych bez nazwisk autorów, te, których 
dostarczali współpracownicy i korespondenci zagraniczni, często były 
przez nich podpisywane lub przynajmniej sygnowane. 

Pismo od początku cieszyło się dużą poczytnością, o czym świad
czą m. in. liczne zamieszczane w nim listy czytelników, nierzadko 

s) Nyilasowcy (czyt. nilaszowcy), członkowie skrajnej węgierskiej partii faszy
stowskiej, zwolennicy jak najściślejszego współdziałania z hitlerowcami. Kie
dy nie powiodły się w ostatniej fazie wojny próby oderwania Węgier od 
III Rzeszy, znajdujące wyraz w podpisaniu 28 września 1944 zawieszenia bro
ni z ZSRR i w odezwie z 15 października 1944 o zerwaniu z hitlerowcami, 
nyilasowcy oficjalnie objęli władzę. Po aresztowaniu i wywiezieniu Horthyego 
do Niemiec „regentem" mianowany został przez Hitlera ich przywódca Szâ-
lasi. 
6) Do współpracowników Wieści Polskich należeli np. Jan R e y c h m a n — 
dzisiaj profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimiera I ł ł a k o w i c z ó w -
n a, Stanisław V i n с e n z, Leon (Lew) K a l t e n b e r g h , Andrzej S t a w a r 
(jako Edmund Janus), Adam B a h d a j , Kazimierz K o ź n i e w s k i i inni. 
Nazwiska pracowników i współpracowników Wieści Polskich i innych wy
dawnictw zaczerpnięto z lektury tych wydawnictw, z literatury przedmiotu 
(m. in. z „Pamiętnika karykaturzysty" Jerzego S z w a j c e r a (Jotesa) i z in
nych pamiętników) oraz z rozmów z byłymi redaktorami wydawnictw uchodź
czych: Franciszką i Zygmuntem B o g u c k i m i , prof, drem Stefanem G r z y 
b o w s k i m , Januszem K o w a l c z u k i e m i Tadeuszem F a n g r a t e m , 
z rozmów z byłym pełnomocnikiem rządu węgierskiego do spraw opieki nad 
uchodźcami drem Jozsefem A n t a l l e m , a także wieloma innymi osobami 
spośród byłych uchodźców i ich węgierskich przyjaciół — wśród nich dr dr He
leną C s o r b o w ą i Tiborem С s o r b ą. 
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z bardzo odległych krajów. Bo też — korzystając z prenumeraty 
pocztowej na Węgrzech i z coraz bardziej rozszerzanej sprzedaży kio
skowej (pod koniec Wieści Polskie znajdowały się np. w 14 skle
pach i kioskach Budapesztu) — były wysyłane drogą legalną w róż
ne strony świata. Czasami koszt prenumeraty opłacał ktoś przeby
wający na Węgrzech, czasem zainteresowany czytelnik w formie 
bonów pocztowych lub uiszczając opłatę w trudniących się kolpor
tażem firmach na terenie Grecji, Szwajcarii, Palestyny, Turcji czy 
Szwecji. W Jugosławii przez długi okres gazeta miała swego przed
stawiciela, Stanisława K a c z m a r k a . Wielu czytelników z obozów 
jenieckich i internowanych otrzymywało również to pismo bez
płatnie. 

Tym, co w znacznej mierze podnosiło autorytet i popularność Wie
ści Polskich, było nieograniczanie się do roli informacyjno-publi-
cystycznej, ale pełnienie również funkcji organizatorskich. Pierw
szym tego przejawem było zamieszczanie — jako spuścizny po Biu
letynie Informacyjnym — listy poszukiwań, dostarczanej przez 
Przedstawicielstwo Wojska Polskiego na Węgrzech i wysyłanie 
w formie aneksu list nieoficjalnych, przysyłanych z różnych obozów. 

' Chociaż oficjalne listy poszukiwań ukazywały się tylko w roku 1939 
i na początku 1940, poszukiwanie rodzin i przyjaciół za pośrednic
twem Wieści Polskich trwało do końca ukazywania się gazety. Do
pomagały w tym inne pisma polskie za granicą, przede wszyst
kim Goniec Obozowy, wychodzący w Szwajcarii, połączony z Wie
ściami Polskimi stałą współpracą. 

Najczęściej celem akcji Wieści Polskich było niesienie pomocy 
(np. zbiórki na paczki dla jeńców, dla samotnych starców, dla cho
rych, dla dzieci, na pomoc rodzinom w kraju lub jakimś określonym 
osobom znajdującym się w szczególnie pilnej potrzebie), ale czasa
mi były one też podejmowane z innych przyczyn. Tak np. niejako 
w formie dodatku do gazety wydawano tzw. Bibliotekę uchodźcy na 
Węgrzech. Podjęto się też pośrednictwa w wymianie książek przez 
poszczególnych uchodźców, apelowano o pomoc finansową czytelni
ków w wydawaniu biblioteki dziecięcej. Walczono o jak największe 
rozpowszechnienie czytelnictwa prasy polskiej. Organizowano kon
kursy na publikacje — naukowe i o pożądanym typie uchodźcy 
polskiego. W tych wszystkich akcjach utrwalała się więź pisma 
z czytelnikami, do których należeli zresztą również znający nasz 
język cudzoziemcy, o czym świadczą m. in. ich publikowane listy. 

Wieści Polskie były niewątpliwie w latach II wojny światowej 
polskim pismem uchodźczym na Węgrzech o największym zasięgu 
oddziaływania; wysunęły się one pod tym względem nawet przed 
Tygodnik Polski — Materiały Obozowe, będący oficjalnym wydaw
nictwem Komitetu Obywatelskiego dla spraw Opieki nad Uchodź
cami Polskimi na Węgrzech. 

Pismo Tygodnik Polski — Materiały Obozowe powstało w drodze 
przekształceń i połączenia wcześniejszych od niego wydawnictw po
wielanych. Pierwszym z nich było wydawnictwo Katolickiego Uni-

3* 
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wersytetu Powszechnego — Materiały Świetlicowe, które według 
bibliografii I. Michalak7) miały wychodzić od 25 maja 1940 roku, 
a według bibliografii A. Króla 8) od 25 czerwca tegoż roku. Na pod
stawie wzmianki o ukazaniu się pierwszego numeru, zamieszczonej 
w Wieściach Polskich z 2 lipca 1940, jestem skłonna przychylić się 
do tej drugiej opinii. Materiały Świetlicowe przekształciły się w wy
dawane przez Instytut Polski w Budapeszcie Obozowe Materiały 
Świetlicowe, co według I. Michalak miało nastąpić 1 października 
1940. W latach 1940 i 1941 wychodziło też w Budapeszcie drugie 
pismo powielane o podobnym charakterze pn. Nasza Świetlica, ro
dzaj wydawanego przez Amerykańską Komisję Pomocy Polakom 
YMCA poradnika dla kierowników świetlic obozowych. Ponieważ 
wydawnictwa te się dublowały, nastąpiło 1 lutego 1941 ich połą
czenie w Naszą Świetlicę — Materiały Obozowe. (Informacja o tym 
znajduje się w Wieściach Polskich z 23 stycznia i z 4 lutego tegoż 
roku.) Nowe wydawnictwo, organ Komisji Kulturalno-Oświatowej 
Komitetu Obywatelskiego, od 29 listopada 1942 — jak stwierdza 
I. Michalak — przekształcono w Materiały Obozowe — Tygodnik 
Popularny. Było to ostatnie stadium przekształceń, po którym 25 lip
ca 1943 ukazywał się już drukowany Tygodnik Polski z podtytułem: 
Materiały obozowe. O tym, że traktowano go jako ciąg dalszy tego 
samego wydawnictwa, świadczy numeracja: nr 1/28). 

Podobnie jak w przypadku Wieści Połskich, wobec władz Iza re
dakcję i wydawnictwo odpowiadał Węgier, wielki przyjaciel Pola
ków — Jeno К a j t ä r. Pisma zawdzięczały mu bardzo wiele, tak 
samo jak cenzorowi Istvânowi Mészârosowi, będącemu równocześnie 
referentem spraw polskich w Wydziale Prasowym węgierskiego 
MSZ (a później znanym tłumaczem naszej literatury), a także dy
rektorowi wykonującej je drukarni artystyczno-literackiej Athe-
neum — Antalowi K â r p â t i e m u . 

Ukazujący się na 16 stronach, łamany 2-szpaltowo Tygodnik Pol
ski — Materiały Obozowe miał — od chwili swej metamorfozy w pi
smo drukowane — stały, ukazujący się co dwa tygodnie dodatek, 
zajmujący strony 7—16. Był to Glos Żołnierza, redagowany przez 
przedstawiciela polskich żołnierzy internowanych na Węgrzech. 
Pierwotnie miał być pismem samodzielnym, a nawet był już reda
gowany jako pismo powielane przez autora uchodźczych pamiętni
ków, słownika i licznych publikacji zamieszczanych w Wieściach 
Polskich, st. sierż. Juliana K u r d y b o w i c z a . Nie uzyskano jed
nak zgody wydawniczej dla tego pisma. Głos Żołnierza, w którym 
zamieszczano m. in. artykuły wielu przebywających w obozach fa
chowców z różnych dziedzin wojskowości, był przeznaczony — jak 
to wynika ze wstępu przedstawiciela żołnierzy internowanych, ppłka 
inż. Aleksandra K r ó l a — przede wszystkim dla szeregowych. 

7) Irena M i c h a l a k : Bibliografia poloniców węgierskich 1939—1945, Biuletyn 
Instytutu Bibliograficznego, Warszawa 1958, t. VI, nr 3. 
8) „Bibliografia wydawnictw polskich na Węgrzech (od 18 września 1939 r. 
do 1 grudnia 1941 г.). W: Rocznik Polski. Kalendarz Polaka na Węgrzech na 
rok 1942. Biblioteka Polska w Budapeszcie 1941, s. 241—245. 
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Jako oficjalne wydawnictwo Komitetu Obywatelskiego, Tygodnik 
Polski poświęcał wiele miejsca jego działalności, omawiał różne 
aspekty życia uchodźców, zachęcając ich do aktywności i inicjatyw. 
Jego szpalty poświęcone były też w znacznym zakresie sprawom 
kulturalno-oświatowym, m. in. literaturze pięknej i publicystyce. 
Natomiast pilny czytelnik dodatku mógł najliczniejsze w nim arty
kuły z zakresu wojskowości potraktować jako swego rodzaju szko
lenie. 

Redaktorem naczelnym tego tygodnika był nieżyjący już lewicowy 
krytyk literacki Andrzej S t a w a r, występujący na Węgrzech jako 
Edward Janus. Funkcję sekretarza redakcji sprawował młody wów
czas poeta Tadeusz F a n g r a t. Był też trzeci członek zespołu re
dakcyjnego dr Stanisław O p o k a - L o e w e n s t e i n , później za
mordowany w Oświęcimiu. 

Ostatni numer Tygodnika Polskiego — Materiałów Obozowych 
ukazał się z datą niedzieli (pismo zawsze wychodziło w niedzielę) 
19 marca 1944. Był to numer 12/35/. Dalszą działalność przerwała 
okupacja hitlerowska. Zapanowała wówczas kilkumiesięczna przerwa 
wydawnicza. 

Próba informowania polskich uchodźców za pośrednictwem wy
dawnictwa drukowanego została jeszcze raz podjęta. 20 sierpnia 1944 
z maszyn drukarni Atheneum zszedł pierwszy numer czasopisma 
Słowo. Jego odpowiedzialnym redaktorem i wydawcą był znów 
Jeno К a j t a r. Według wszelkiego prawdopodobieństwa pismo 
było wydawane i redagowane dzięki staraniom i opiece Czerwonego 
Krzyża. Miało ukazywać się co dekadę. Jednak w czasie swego krót
kotrwałego istnienia (ostatni — ósmy numer — według bibliografii 
I. Michalak miał nosić datę 1 grudnia 1944) wychodziło bardzo nie
regularnie, wskutek trudności technicznych i cenzuralnych. 

Słowo szatą zewnętrzną przypominało Wieści Polskie: m. in. miało 
ten sam format i było łamane 4-szpaltowo, od czego zresztą w Wie
ściach przy okazji numerów specjalnych robiono odstępstwa. Nato
miast pod względem treści różniło się zasadniczo od obu poprzednich 
wydawnictw. Przede wszystkim brakowało w nim artykułów wstęp
nych i publicystyki. Było bezbarwne, co jest zresztą w pełni zrozu
miałe na tle sytuacji politycznej okupowanych Węgier, w których 
panoszył się faszyzm. Inne były nawet warunki kolportażowe. Roz
prowadzali Słowo starsi obozów. Nawet w Budapeszcie prenumerato
rzy mogli je odebrać jedynie w dni wypłat zasiłków w obozie 
żołnierskim lub oficerskim. Dopiero w nrze 7 z 20 listopada 1944 
zapowiedziano sprzedaż komisową w 7 kioskach budapeszteńskich. 
Mimo wszystko można się i w tym piśmie dopatrzeć pewnych prze
jawów buntu w zamieszczaniu i odpowiednim doborze utworów kla
syków poezji polskiej. 

Niestety, mimo poszukiwań w archiwach węgierskich i licznych 
rozmów, nie udało mi się ustalić pewnej listy nazwisk redaktorów 
Słowa. W stopce redakcyjnej — w przeciwieństwie do poprzednich 
pism — nie ujawniono też adresu redakcji. 
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Powielane czasopisma o zasięgu ogólnokrajowym 

Obok tych drukowanych pism uchodźczych ważną rolę pełniły 
również powielane wydawnictwa periodyczne powstałej w Budapesz
cie 1 czerwca 1941 Biblioteki Polskiej. Odpowiedzialnym wydawcą 
tej placówki byłą Maria J a n k o w s k a , redaktorem naczelnym 
jej wydawnictw prof, dr Stefan G r z y b o w s k i . Niezależnie od 
tego poszczególne wydawnictwa miały swych redaktorów i wydaw
ców. 

Z początkiem marca 1943 Biblioteka Polska przystąpiła do wyda
wania litografowanego dwutygodnika dla dzieci pn. Jestem Wasza, 
który zastąpił wcześniejszy, cieszący się dużą popularnością „Kącik 
dla dzieci" redagowany w Wieściach Polskich przez „ciocię Tere
nię" — Franciszkę K a r c z y ń s k ą - B o g u c k ą . Redaktorem ga
zetki dziecięcej była młoda poetka Maria Grażyna Ł a w r u k i a -
n i e c, a ilustratorem Halina F i l i p k i e w i c z ó w na. Na treść 
składały się różne historyjki, opowiadania fantastyczne i rebusy 
o treści wychowawczej. Ukazało się 9 numerów tego dwutygodnika. 

Można również uznać za wydawnictwo periodyczne Biblioteki Pol
skiej Rocznik Polski, ukazujący się z podtytułem: „Kalendarz Polaka 
na Węgrzech na rok..." (1942, 1943, 1944). Poza pierwszym Roczni
kiem, którego wydawcą odpowiedzialnym był Stanisław J a n i c k i , 
za wydawnictwo odpowiadała Maria J a n k o w s k a . Rocznik za
wierał wiele różnorodnych publikacji, zarówno z literatury pięknej 
(głównie polskiej i węgierskiej), jak z innych dziedzin (w tym z życia 
uchodźców na Węgrzech i innych spraw polskich). 

Biblioteka Polska zamierzała też podjąć redagowanie i wydawanie 
czasopisma sensu stricto, do czego przygotowanie miał stanowić 
Rocznik Polaka na Węgrzech, wychodzący w zeszytach zatytułowa
nych: Droga, Prawda, Życie. Miał to być miesięcznik. Zamiar jednak 
nie został zrealizowany. 

Zasięg ogólnokrajowy miał również wydawany od marca 1943 
przez Komitet Obywatelski, powielany w Bibliotece Polskiej mie
sięcznik Młodzież, którego oficjalną siedzibą (uwidocznioną w winie
cie tytułowej, był jednak Balatonboglâr, największy ośrodek szkolny 
młodzieży uchodźczej. Pisemko to poprzedziły inne próby wydaw
nicze — pisemka harcerskie: Pierwsze Tropy w Harcerstwie oraz 
Harce i służba. To drugie stało się potem jednym z działów Mło
dzieży. 

Ponieważ nie było oficjalnego zezwolenia wydawniczego władz 
węgierskich, od nru 5 z obwoluty zniknął tytuł Młodzież. Starano się 
nadać wydawnictwu pozory „jednodniówki". Dlatego każdy numer 
ukazywał się odtąd pod innym tytułem, ale zachowano równocześnie 
kolejną numerację jako symbol ciągłości. Nr 5 nosi tytuł Przyszłość, 
nr 6 Start, nr 7 Orka, nr 8 Listopad, nr 9 Bóg się Rodzi i ostatni 
nr 10 Znicz (ze stycznia—lutego 1944). Do nru 5 odpowiedzialnym 
wydawcą pisemka i redaktorem naczelnym, kierującym młodzieżo-
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wym kolegium redakcyjnym wyłonionym przez samorząd szkolny, 
był profesor literatury i języka polskiego, Marian J a s i e ń s k i , od 
nru 6 — wskutek jego śmierci — drugi polonista boglarskiego gim
nazjum i liceum, Stefan G r o c h o w s k i . Naturalnie wiele arty
kułów pochodziło spod pióra autorów dorosłych, jednak Komitet 
Obywatelski nie mniejszą wagę przywiązywał do współredagowa
nia pisemka przez młodzież, co wyraźnie podkreślił we wstępie do 
nru 1 prezes Komitetu Henryk S ł a w i k. 

W bibliografii I. Michalak figuruje jeszcze jeden tytuł : Biuletyn 
Duszpasterstwa, wydawany w latach 1939—1941 przez Polskie Dusz
pasterstwo Katolickie na Węgrzech, najpierw pod redakcją ks. bpa 
R a d o ń s k i e g o , potem o. W i l k a - W i t o s ł a w s k i e g o . Nie 
został on natomiast wymieniony w bibliografii z Rocznika Polskie
go — Kalendarza Polaka na Węgrzech na rok 1942. Ponieważ biule
tynu tego nie znam z autopsji, trudno mi stwierdzić, czy można go 
zaliczyć do wydawnictw o charakterze prasowym. 

Wydawnictwa obozowe 

Występujące w ogóle w środowisku uchodźczym zapotrzebowanie 
na polskie czasopisma przybierało jeszcze na sile w sztucznie wyod
rębnionym z otoczenia światku obozów. Zwiększoną chłonność czy
telniczą przejawiali przede wszystkim mieszkańcy obozów interno
wanych wojskowych, w których ograniczenie swobody poruszania się 
było znacznie większe aniżeli w tzw. obozach cywilnych. Przy tym 
gromadzące się zasoby energii wymagały ujścia, które zrodziło w nie
jednym przypadku potrzebę przekazywania informacji, wypowiada
nia swoich opinii. Jednym wystarczało wysyłanie korespondencji do 
czasopism redagowanych w Budapeszcie, inni sami podejmowali się 
redagowania i wydawania gazetek, jeszcze inni korzystali zarówno 
z pierwszej jak i drugiej możliwości. 

Większość gazetek obozowych nie miała zezwolenia wydawniczego. 
Tylko niektóre z nich były powielane, inne pisano ręcznie lub na 
maszynie, w jednym egzemplarzu lub większej ich liczbie. Później — 
ze względu na konieczność liczenia się z ograniczeniami cenzury i na 
trudności z otrzymywaniem papieru — prawie wszystkie te gazetki, 
zostały zlikwidowane z polecenia Komitetu Obywatelskiego. Były 
też „gazetki mówione", tzw. żywe dzienniki. 

Niewątpliwie niejedna gazetka obozowa odegrała dużą rolę. Nie
stety trudno o potwierdzenie tego przypuszczenia, nie udało mi się 
bowiem do tej pory znaleźć żadnej z nich, ani w zbiorach bibliotecz
nych czy archiwalnych na Węgrzech, ani w zbiorach osób prywat
nych. W tej sytuacji ich listę — na pewno daleką od kompletności — 
zestawiłam na podstawie bibliografii I. Michalak, lektury wymie
nionych tu wcześniej czasopism uchodźczych i „Pamiętników emi
grantów" (wydawnictwa „Czytelnika", stanowiącego pokłosie kon
kursu redakcji 7 Dni). 
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W bibliografii I. Michalak wymienione są następujące gazetki obo
zowe :9) 

Dziennik Mówiony z obozu podchorążych w Räkoscsaba, którego 
od lutego do 17 kwietnia 1940 miały się ukazać 94 „numery". 

Gazetka Obozu w Mosdós, która miała się ukazywać codziennie 
w latach 1939—1942. 

Gazetka Ścienna obozu żołnierskiego w Zugliget, zalesionej dziel
nicy willowej Budapesztu, wydawana dwa razy w miesiącu, ilu
strowana rysunkami i akwarelowymi obrazkami. 

Goniec Obozowy, którego 5 numerów miało się ukazać w roku 
1941 w obozie w Eger. 

Hagoniak, ukazujący się w roku 1939 w obozie w Hagony, kopio
wany przez kalkę, redagowany przez Stanisława M i k o ł a j 
c z y k a , później zakazany przez cenzurę i zastąpiony przez 
„dziennik mówiony". 

Lot, tygodnik obozu w Dömsöd, redagowany w latach 1939—1942, 
przynoszący wiadomości dotyczące lotnictwa. 

Menekiilt o sobie, tygodnik obozu w Kiskunlâchâza z okresu 28 
marca do 30 maja 1942, w czerwcu zastąpiony przez Nasz Ty
godnik Obozowy. 
Nasze Zycie, dwutygodnik obozu w Bregenc-major, ukazujący się 
od 1 maja 1941. 
Pobudka, pismo codzienne redagowane przez Romana M i c h a l 
s k i e g o (później jednego z redaktorów Wieści Polskich), od 28 
września do końca października 1939 w obozie w Csiz. 

Polak na Węgrzech, powielany dziennik formatu 20X30 cm z ilu
strowanym dodatkiem niedzielnym, redagowany od 26 września 
1939 do 14 czerwca 1940 przez Tadeusza G u i r a r d a, Tadeusza 
S a w i c k i e g o i Witolda W a r k a ł ł o w miejscowości Jolsva aż 
do likwidacji tamtejszego obozu. 
Gazetka Ścienna młodzieży obozu w Dunamócs, której istnienie 
według I. Michalak ograniczało się do lat 1939—1942, a którą 
wspomina jesizcze w nrze 19/571/ z 20 sierpnia 1943 artykuł Wieści 
Polskich, nadając jej nazwę Naszej Gazetki. 
Gazetka Ścienna obozu w miejscowości Nagykanizsa, redagowana 
przez Wł. K o w a l s k i e g o w latach 1939—1942. 
Raźno i Śmiało, pisemko harcerskie, które miało wychodzić w obo
zie w Balatonboglâr w latach 1939—1940 (moim zdaniem pisemko 
albo ukazywało się początkowo w innej miejscowości, albo od 
roku 1940, gdyż Balatonboglâr dopiero wtedy stał się większym 

9) Bibliografia I. Michalak obok omawianych w tym artykule wydawnictw 
periodycznych wymienia również inne wydawnictwa uchodźcze z okresu II 
wojny światowej ukazujące się na Węgrzech. 
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skupiskiem młodzieży wskutek przeniesienia tam ośrodka szkol
nego z Balatonzamârdi i z Szikszó). 

Żywe Struny, pisemko dla młodzieży, którego 1 numer miał się 
ukazać, jednak bibliografia nie podaje o nim żadnych szczegó
łów. 

Na podstawie Rocznika Polskiego — Kalendarza na Węgrzech na 
rok 1942, zawierającego m. in. krótką charakterystykę polskich obo
zów internowanych i uchodźców cywilnych według stanu z ostatnich 
miesięcy 1941 r.10) jestem skłonna poszerzyć listę gazetek obozowych 
o pięć tytułów, których nie wspomina też bibliografia zamieszczona 
w tym samym numerze Rocznika. Są to: 

Echo Obozowe, gazetka obozu oficerskiego w Balatonboglâr, której 
sześć numerów wydano w roku 1939. 
Krzywe Zwierciadło, pisemko satyryczno-humorystyczne, którego 
pięć numerów wydano w tym samym obozie w roku 1941. 
Gazetka Ilustrowana obozu w Esztergom z roku 1941. 
Codzienne Komunikaty, zawierające najważniejsze wiadomości, 
redagowane w Keszthely. 
Gazetka Obozowa w Marcali, której 25 numerów ukazało się 
w maju i czerwcu 1941. 

Natomiast J. Potocki, autor jednego z nagrodzonych w konkur
sie 7 Dni pamiętników emigrantów,11) snując wspomnienia z obozu 
w Visegrâd, wspomina Informator Obozowy, którego dwa numery 
wydano tam w roku 1939. 

I jeszcze cztery tytuły. Wspominany tu już Glos Żołnierza z 13 
lutego 1944 wymienia12) gazetkę redagowaną w ośrodku sierot 
polskich w Väc pt. Przystanek na wędrówce, a Wieści Polskie wy
mieniają Dziennik Kisbodacki13) i Świecznik.14) Pierwszy z nich 
ukazywał się na pewno w listopadzie 1939 roku, gdyż Wieści Pol
skie z 8 listopada zawierały odpowiedź na wcześniejszy list obozo
wej redakcji; ukazywał się — jak to wynika z zamieszczonej na 
łamach Wieści z 15 listopada korespondencji — co dwa, trzy dni 
opierając swe informacje m. in. na nasłuchu radiowym i wiado
mościach wychodzącego w Budapeszcie po niemiecku Pester 
Lloyda. Drugi, mający charakter satyryczno-humorystyczny, pi-

10) Rocznik Polski — Kalendarz Polaka na Węgrzech na rok 1942. Biblioteka 
Polska w Budapeszcie 1941 — „Polskie obozy internowanych na Węgrzech" 
(s. 230—234) i „Polskie obozy cywilne na Węgrzech" (s. 234—239). 
") Jerzy P o t o c k i : Odcięta gałąź. W: Pamiętniki emigrantów 1878—1958. 
„Czytelnik", Warszawa 1960, s. 169—293. 
12) Tygodnik Polski — Materiały Obozowe nr 7 (30), dodatek: Głos Żołnierza 
nr 15 z 13 lutego 1944, s. 14—15, rubryka „Życie uchodźcze". 
13) Wieści Polskie nr 3 z 8 listopada 1939, s. 4, „Odpowiedzi redakcji" i nr 5 
z 15 listopada 1939, s. 4, „Z życia uchodźców". 
1 4) Wieści Polskie nr 61 z 22 marca 1942, s. 2—3, recenzja pt. Jednodniówka 
z Bregenc-major (III). 
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sany i ilustrowany ręcznie w jednym egzemplarzu, poprzedził 
w Bregenc-major gazetkę Nasze Życie. W maju 1942 na pewno już 
się nie ukazywał. 
Likwidacja obozów w ostatnim stadium wojny i wywożenie ich 

mieszkańców — głównie wojskowych i ich rodzin — przez Niemców 
oraz działania wojenne przyczyniły się do zniszczenia lub zagubienia 
gazetek obozowych. Być może jednak uda się jeszcze znaleźć gdzieś 
ich pojedyncze egzemplarze. Możliwe, że poszerzy to również listę 
przytoczonych tu tytułów. 

Pisma nielegalne 

Omówione do tej pory czasopisma, akceptowane lub przynajmniej 
tolerowane przez czynniki odpowiedziale wówczas na Węgrzech za 
politykę prasową, nie były w stanie zaspokoić potrzeb czytelniczych 
internowanych i uchodźców. Interesowały ich przede wszystkim na j 
istotniejsze dla sprawy polskiej wiadomości z kraju i z frontów, 
a tych nawet najprzychylniej „niedomyślna" cenzura nie mogła prze
puścić. Również oficjalne przedstawicielstwo rządu polskiego na Wę
grzech i nieoficjalni pełnomocnicy potrzebowali innych form propa
gandowego oddziaływania zarówno na Polaków, jak na Węgrów i na 
przedstawicielstwa dyplomatyczne innych państw. Z tych to przy
czyn rozpowszechniano też w czasie II wojny światowej na Węgrzech 
wydawnictwa nielegalne, częściowo sprowadzane drogą nieoficjalną, 
częściowo redagowane na miejscu. Odtworzenie ich listy i kręgu od
działywania bodaj w przybliżeniu wydaje się dzisiaj niemożliwe, 
ponieważ przy ich redagowaniu, powielaniu i kolportowaniu starano 
się zachować jak największą ostrożność. Mimo to garść informacji 
udało mi się zebrać, przede wszystkim na podstawie dokumentów 
znajdujących się w aktach Węgierskiego Archiwum Państwowego 
(Orszâgos Levéltâr) i w zbiorach Biblioteki Narodowej im. Széché-
nyiego w Budapeszcie. 

Wspomniane dokumenty należą do akt prasowych Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych (Belugyminisztérium) z 1940 roku, a dotyczą 
redagowania, powielania i kolportowania przez attaché prasowego 
Poselstwa RP, Jana U l a t o w s k i e g o , kilkujęzycznych biulety
nów informujących o sytuacji Polski i w Polsce oraz o posunię
ciach rządu polskiego. W pliku akt z sygnaturą BM VII res. 
1940-3-8839 pismo oznaczone 2306/1940 por. res. mówi o zakwestio
nowaniu przez policję powielanego po francusku Communique 
i o wszczęciu dochodzenia, natomiast pismo sygnowane AM. Kir. 
Rendorség B-pesti Fokapitânysâga 2306/1940 Pol. Res. sz. izawiera 
meldunek z dochodzenia i rewizji w lokalu, który — jak się o tym 
przekonałam z innych wydawnictw — był siedzibą biura prasowego 
Poselstwa RP. Zakwestionowano wówczas obok powielacza, farb 
i papierów do powielań, następujące wydawnictwa: Informations 
Polonaises (2 069 szt.), New Bulletin (216 szt) , Polnische Nachrichten 
(337 szt.), Communique z 1940 roku (około 100 szt.) i Lengyel Hiradó 
(51 szt) . 
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W cytowanym tu meldunku policyjnym znalazły się m. in. zdania 
tak oto brzmiące w tłumaczeniu na język polski: „...W trakcie po
stępowania dowiedziałem się z pewnego źródła, że pełniący obowiąz
ki w p. (polskim — przyp. mój) poselstwie w Budapeszcie Jan Ula-
thowski i Zenon Stavinowski, urzędnicy p. poselstwa, zajmują się 
systematycznie rozpowszechnianiem pochodzących z zagranicy — 
antyniemieckich — pism propagandowych, względnie ich redagowa
niem [...]. Z uwagi na to, że występujące w tej sprawie osoby znaj
dują się pod ochroną prawa międzynarodowego, akta sprawy przeka
zane zostały Prokuraturze z sygnaturą 29336/Fk. II. sz. w celu pro
wadzenia przez nią dalszego postępowania [...]". 

Ten dokument zdaje się rzucać światło na późniejsze wydarzenia. 
Otóż poseł RP Leon Orłowski i konsul Józef Zarański opuścili Buda
peszt i. Węgry 24 stycznia 1941, ale attache prasowy Jan Ulatowski 
wyjechał już w ostatniej dekadzie grudnia 1940 roku. 

Trzeba tu jeszcze podkreślić, że w tym samym lokalu biura pra
sowego redagowano np. biuletyn powielany La Decade Polonaise, 
najwidoczniej legalny, skoro na znajdujących się w Bibliotece im. 
Széchényiego egzemplarzach można przeczytać w podtytule: „In
formations sur la Pologne paraissent le 10, le 20 et le 30 de chaque 
mois", a w jednym z niekompletnych numerów znajdujących się 
w Bibliotece im. Széchényiego znajduje się wzmianka, że w sprawie 
nru 7 Décade Polonaise należy się zwracać do biura prasowego przy 
Uri utca 8. 

Również i w późniejszym okresie wojny istniały na Węgrzech pol
skie wydawnictwa nielegalne, przeznaczone dla polskich czytelników. 
Miały być m. in. powielane w Bibliotece Polskiej, której ostatni lokal 
w zacisznej willi przy Râskay Lea utca sprzyjał prowadzeniu takiej 
nieoficjalnej działalności. Część tych wydawnictw — jak wynika 
z relacji prof, dra Stefana Grzybowskiego, który o nich wiedział, cho
ciaż się nimi nie zajmował, będąc naczelnym redaktorem wydaw
nictw oficjalnych Biblioteki — miała być przeznaczona dla obozów 
wojskowych. 

Krążyły też wśród uchodźców wydawnictwa prasowe przekazy
wane nielegalną drogą na Węgry. Świadczą o tym znalezione przeze 
mnie w aktach Archiwum Państwowego w Budapeszcie dokumenty 
nr nr 16 706 z 30 listopada 1939, 308/6 — 1939 biz z 24 listopada 
1939 i 308/7 — 1939 biz znajdujące się w pliku akt prasowych Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych z sygnaturą К 149-1939-3-16706, 
wspominające o natrafieniu w Ungvârze na egzemplarze kolportowa
nych nielegalnie pism : lwowskiego Czerwonego Sztandaru i drukowa
nej cyrylicą gazety Wilna Ukraina. Również młody historyk węgier
ski J. B a l i , zbierając materiały do swej pracy pt. „Lengyel katonai 
menekültek helyzete Magyarorszâgon II vilâghâborû idején" (Sytua
cja polskich uchodźców wojskowych na Węgrzech w czasie II wojny 
światowej), natrafił na pismo z sygnaturą H. M. ein. 21-1940 z 1 grud
nia 1939, należące do korespondencji Ministerstwa Honwedów a mó
wiące o znalezieniu w obozie w miejscowości Nagykanizsa 30 egzem-
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plarzy nielegalnej ulotki, którą — jak przypuszczano — przynie
siono z Polski.15) 

W aktach węgierskich archiwów (przede wszystkim Archiwum 
Państwowego, Instytutu Historii Wojska i Archiwum Stołecznego 
w Budapeszcie) niewątpliwie zgromadzono kiedyś znacznie więcej 
dokumentów dotyczących wydawnictw prasowych. Niestety jednak 
wskutek działań wojennych akta te zostały w znacznym stopniu zde
kompletowane. Utrudnia to przede wszystkim poszukiwanie infor
macji o wydawnictwach nielegalnych, ale również i legalnych. Nie 
udało mi się np. do tej pory odnaleźć w nich istniejących niegdyś 
z pewnością zezwoleń wydawniczych dla pism oficjalnych, druko
wanych i powielanych. Jednak dalsze poszukiwania mogą przynieść 
jeszcze niejedną nową informację o polskiej prasie uchodźcze] okre
su II wojny światowej na Węgrzech, która przecież powinna znaleźć 
należne sobie miejsce w całokształcie dziejów naszej prasy.16) 

15) Janos B a l i upoważnił mnie do wykorzystania tej informacji. 
ie) Centralny Katalog Biblioteki Narodowej w Warszawie podaje miejsca 
archiwizacji poszczególnych tytułów. Jak to zresztą wynika z treści artykułu, 
nie posiadamy w kraju wszystkich tytułów. Również znajdujące się w różnych 
bibliotekach roczniki czasopism nie są kompletne. Autorka korzystała ze zbio
rów Biblioteki Jagiellońskiej i- Biblioteki Narodowej w kraju, Biblioteki im. 
Széchényiego i Biblioteki Stołecznej w Budapeszcie, Biblioteki Uniwersytec
kiej w Debreczynie, a także z archiwów na Węgrzech i ze zbiorów prywat
nych. 



D Y S К U S J E 

DROGA DO LEPSZEJ INFORMACJI 

W kwietniu Ъг. redaktorzy „Zeszytów" dyskutowali 
w Warszawie z depeszowcami niektórych dzienników sto
łecznych o problemach warsztatu dziennikarzy depeszo
wych, W dyskusji uczestniczyli red. red.: Karolina LE
WANDOWSKA — prowadząca wydanie „Expressu Wie
czornego", Jerzy ADAMCZYK — prowadzący numer 
w „Życiu Warszawy", Tadeusz POJMAŃSKI — kier. 
działu depeszowego „Życia Warszawy", Kazimierz TRE-
GER — prowadzący numer w „Sztandarze Młodych", 
wiceprzew. Klubu Dziennikarzy Depeszowych SDP oraz 
Edward KAMIŃSKI i Władysław MASŁOWSKI z „Ze
szytów Prasoznawczych". Wprowadzenie do dyskusji sta
nowił artykuł Andrzeja MAGDONIA z poprzedniego nu

meru „Zeszytów". 

ZESZYTY PRASOZNAWCZE: W pracy działów depeszowych tkwią pewne 
rezerwy natury organizacyjnej i warsztatowej. Zanim cały system informacyj
ny w kraju stanie na poziomie odpowiadającym naszym potrzebom, już teraz 
można go ulepszać, m. in. przez usprawnienia organizacyjne tych działów 
i sygnalizowanie pewnych potrzeb czynnikom decydującym. Chcielibyśmy 
omówić codzienną pracę depeszowców, a potem przejść do problemów szer
szych, np. technicznych, serwisów agencyjnych itp. 

RED. POJMAŃSKI: Temat został w artykule A. Magdonia, opublikowa
nym w Zeszytach Prasoznawczych, potraktowany bardzo płytko i wydaje mi 
się — bez znajomości rzeczy. Przede wszystkim wrzucono tam wszystko do 
jednego kociołka. A przecież i sytuacja, i możliwości gazet centralnych i wo
jewódzkich różnią się ogromnie. I dlatego wszystkie wnioski i uwagi w arty
kule dotyczą raczej gazet wojewódzkich, a nie centralnych, w których sytua
cja wygląda nieco inaczej. 

W gazetach wojewódzkich depeszami zajmują się zwykle dwie osoby. 
U nas na dyżurze depeszowym pracuje 3 depeszowców, z których jeden jest 
prowadzącym numer, drugi opracowuje materiał krajowy, trzeci — serwis 
zagraniczny. Pracują 12 godzin na dyżurze, robią w tym czasie 5 wydań ga-
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zety, w trakcie pracy nad podstawowym wydaniem kontaktują się z dyżur
nymi z działu zagranicznego, którzy adiustują materiał nadchodzący od na
szych korespondentów zagranicznych i jeżeli sytuacja tego wymaga, jeżeli są 
wiadomości zasługujące na komentarz —• piszą komentarze. Czyli jest ten 
kontakt z działem, a w tej chwili jesteśmy nawet w przededniu dyskusji nad 
reorganizacją pracy w redakcji, która między innymi ma na celu włączenie 
innych działów do komentowania informacji depeszowych. 

Jeżeli chodzi o generalny podział, jaki proponuje A. Magdoń, że radio 
informuje, telewizja pokazuje, a prasa komentuje, to wydaje mi się, że na 
jakąś reorganizację w tej dziedzinie jest za wcześnie, bo ani tv, ani nawet 
radio nie pokrywają jeszcze całego kraju swoją siecią. Odczuwa się również 
głód gazet i raczej wszystko wskazuje na to, że informacja w gazecie jest 
nadal potrzebna. Gdyby jej nie było, to po prostu gazet by nikt nie czytał. 
Tak więc przed rozpoczęciem „rewolucji" należałoby przeprowadzić badania, 
które by wykazały, co jest odbierane w gazecie, po co czytelnikowi ta ga
zeta jest potrzebna, w jakim stopniu czytelnik korzysta z kolumn depeszo
wych. Badań takich nie prowadzono, o ile wiem, poza własnymi sondażami 
opinii czytelników, prowadzonymi przez poszczególne redakcje. 

Poza tym objętość gazet nie pozwala w tej chwili wygospodarować więcej 
miejsca przeznaczonego na komentarze. Komentarz nie może być bardzo krót
ki, przede wszystkim zaś nie może być oderwany od informacji, czyli musi 
ją zawierać, i to też nie w formie skrótowej. Stąd powstaje presja w kie
runku rozszerzania miejsca, a z tym jest kiepsko. Jeszcze w prasie central
nej tego miejsca jest nieco więcej, ale w prasie wojewódzkiej? Wiemy prze
cież, jaką cząstkę codziennego serwisu prasowego zamieszczają te gazety. 
To jest nikły ułamek. 

My rzeczywiście moglibyśmy komentować wiadomości i wychodzić z szer
szą informacją do czytelnika, ale niestety na przeszkodzie stoi formalne ukie
runkowanie informacji przez instytucje nadrzędne. Przecież nie jest tajemni
cą, że za pośrednictwem PAP-u, z okazji uroczystości nawet nie bardzo wiel
kich, otrzymujemy noty kierunkowe, które mówią, że Trybuna Ludu, Zycie 
Warszawy, Żołnierz Wolności i Sztandar Młodych zamieszczają pełny tekst 
takiego czy innego przemówienia, takiej czy innej informacji. Skrót tego 
tekstu albo omówienie zamieszczają pozostałe gazety. Tak więc jesteśmy 
skazani na zamieszczanie pełnej informacji. To nam zabiera miejsce. I rze
czywiście powstaje pytanie: kto to czyta? 

Przy spotkaniach z tow. Olszowskim i tow. Szydlakiem u nas w redakcji 
poruszaliśmy te sprawy, przyznawali nam rację. Tow. Szydlak sam powie
dział: Rzeczywiście, co kogo w Warszawie obchodzi, co ja mówiłem w Bydgo
szczy, jeżeli to jest do bydgoszczan i jeżeli dotyczy to tematyki właśnie 
bydgoskiej. Niestety praktyka wskazuje raczej, że nic się w tym zakresie 
nie zmienia, chociaż nasi naczelni dysponenci mają podobne do naszego zda
nie na ten temat. Jesteśmy więc pod presją. Musimy dawać takie różne pro
tokolarne oficjałki. Jeżeli nie damy, to mamy zaraz następnego dnia tele
fony z zapytaniami, dlaczego czegoś nie daliśmy. Dzwoni na przykład woj
sko: Cóż to, przestaliście zwracać uwagę na wojsko? Pytał nas swego czasu 
członek rządu: Czyście zapomnieli, że ja jeszcze pełnię funkcję wicepremie
ra? Tak bywało. 

Czasami idziemy na duże skróty i blokujemy tego typu informacje, co 
jeszcze nie zawsze przechodzi. A to byłoby rozwiązanie, żeby wygospodaro-
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wać miejsce na szerszą informację i zapoznać czytelnika z jakimiś problema
mi. Oczywiście nie wyręczając tygodników, które zajmują się tym szerzej. 
Tu trzeba zresztą też znaleźć jakieś pośrednie sposoby bieżącego komentowa
nia między takim szerokim komentarzem politycznym, jaki jest np. w Poli
tyce, często u nas w Życiu, a tym, co powinno być codziennie w gazecie. 
Oczywiście, zgadzam się z tezą, że czytelnik powinien być informowany, że 
powinien mieć możność zapoznania się z komentarzem do wielu problemów, 
ale to jest bardzo złożona historia i artykuł Magdonia nie podejmuje sprawy 
w sposób właściwy. 

ZESZYTY: Widzimy niedostatek tego głosu, który miał zapoczątkować dy
skusję na łamach naszego pisma. Traktujemy to właśnie jako początek, ale 
zdajemy sobie sprawę, że artykuł ten nie wyczerpuje wszystkich kwestii. 
Liczymy jednak na to, że dyskusja wydobędzie specyficzność prasy central
nej, która informacje uprawia w sposób bardzo szeroki i dopiero połączenie 
wniosków z dyskusji z tym pierwszym głosem pozwoli nam ująć problem 
całościowo. 

RED. ADAMCZYK: Chciałbym zacząć od podziału ról między radio, tele
wizję i prasę. Chyba niie jest tak, że dzisiaj czytelnik w gazecie w mniejszym 
stopniu szuka informacji. Nawet w tych krajach, gdzie radio i tv funkcjo
nują znakomicie, prasa nie utraciła swoich walorów informacyjnych. Czy-
teJnik — jak mi się wydaje — szuka pełnej informacji. Radio daje sygnały 
i więcej w zasadzie dać słuchaczowi nie może. Radio przekazuje słuchaczowi 
informacje, które ostatnio sam PAP podaje w formie skrótowej. Czytelnik 
sięga po prasę, by znaleźć tę właśnie informację w szerszym zakresie. Znaj
duje ją właśnie w gazetach, zwłaszcza w prasie centralnej. 

To się odnosi przede wszystkim do serwisu zagranicznego, jako że PAP, 
jeżeli idzie o serwis zagraniczny, moim zdaniem, pracuje bardzo dobrze, ope
ratywnie. Informacja w telewizji zaś to odrębny problem. 

Jeszcze inna historia z tym związana — to, co my nazywamy informacją 
zbiorczą. To jest przecież informacja, której ani radio, ani tv nie są w stanie 
przekazać. Jeżeli drukujemy zestaw informacyjny dotyczący sytuacji na Bli
skim Wschodzie, to przekazujemy, po pderwsze, pełną możliwie informację, 
a po drugie, przekazujemy informację w postaci zbiorczej. Mówimy o szeregu 
wydarzeń czy zjawisk, które się składają na obraz ostatniej doby. 

Przez długi okres robiliśmy klasyczny headline do naszych informacji, sta
raliśmy się realizować praktycznie formułę informacji zbiorczej, tzn. ujmo
wać ją w kształt trójkąta (szczyt, wierzchołek — to telegraficzny skrót i po
tem — w miarę zbliżania się do podstawy — coraz bardziej wzbogacana in
formacja). Mnie się zdaje, że te elementy składają się właśnie na specyficz
ność prasy w dziedzinie informowania. 

Jak wykorzystujemy serwis informacyjny? Jesteśmy ograniczeni, jeżeli 
idzie o własne możliwości dysponowania materiałem agencyjnym. Nie dla
tego, żeby nam ktoś w tym przeszkadzał, ale jest naszym obowiązkiem pe
wien procent materiału agencyjnego zamieścić bez ingerencji w ten materiał. 
Na to nie mamy żadnego wpływu. W tej sytuacji pozostała część serwisu 
agencyjnego ulega deformacji, bo miejsca jest wciąż za mało. 

Ta deformacja dotyczy przede wszystkim informacji krajowej. Ponieważ 
mamy jedną kolumnę wyodrębnioną wyłącznie dla informacji zagranicznej 
i tam w zasadzie informacji krajowych się nie zamieszcza, to tu mamy 
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znacznie większe możliwośoi manewru. Natomiast jeżeli idzie o informację 
krajową, czytelnik może często odnieść wrażenie, że u nas oprócz zebrań, po
siedzeń, narad i spotkań nic się nie dzieje... 

Jeszcze jedno: to, czego chcemy się dopracować — i co się nam nie bar
dzo udaje (z różnych względów) — to jest archiwum. Niestety, to jest bo
lączka nie tylko naszej redakcji. Jedną z podstawowych słabości w naszej 
robocie jest po prostu brak rozbudowanego zaplecza archiwalnego. Stajemy 
często bezradni wobec wydarzenia, które nas zaskakuje, bo jest czymś świe
żym. Archiwum wiąże się jednak z pomieszczeniami, z etatami, z pracą 
w różnych godzinach. Brak rozbudowanego zaplecza archiwalnego odczuwa
my niejednokrotnie bardzo boleśnie. 

Ostatnia sprawa, to ilustracja prasowa. Serwis zdjęciowy jest — według 
nas — ubogi. Nie możemy chyba do końca winić za to CAF-u, bo są w jego 
serwisie codziennym pozycje, które dać musimy. Druga sprawa, to sama 
treść serwisu ilustracyjnego. Э^/о tego, co dostajemy, nie nadaje się dla na
szych potrzeb. Nie wykorzystujemy tego. A wiemy, że CAF otrzymuje z za
granicy znakomity materiał. Nie wiem, czy to tam zostaje zatrzymane, czy 
CAF sam dokonuje podziału serwisu, i po to, by zdjęoia się nie powtarza
ły, przesyła różnym redakcjom różne zdjęcia na wyłączność, czy chodzi o coś 
innego. 

RED. TREGER: Po prostu trzeba ich o to prosić. My mamy tu dobre do
świadczenia. Potrzebujemy dużo zdjęć i dostajemy takie zdjęcia, jakich 
chcemy. 

RED. ADAMCZYK: Ale to trzeba generalnie uregulować. Powinniśmy się 
orientować, co możemy otrzymać z CAF. Np. CAF mógłby dać nam spis te
matyczny, ażebyśmy mogli dokonać wyboru. 

Chciałbym jeszcze podkreślić, że chociaż na trzech stronach informacyj
nych naszej gazety zawsze było i jest sporo publicystyki, to do infor
macji przywiązywaliśmy i przywiązujemy wagę zasadniczą. Tak dalece, że 
prowadzący numer ma prawo zdejmować pozycje publicystyczne, oczywi
ście w porozumieniu z kierownictwem redakcji, po to, by rozszerzyć infor
mację. Informacja ma w naszej gazecie pierwszeństwo. 

RED. TREGER: Chcę zacząć od starej prawdy, że dziennik może istnieć 
bez publicystyki, ale bez informacji nie może istnieć. Przychylam się również 
do tego, że jeżeli chodzi o radio i telewizję, to dają one sygnały, po któ
rych czytelnik szuka w dzienniku rozszerzonej informacji i bardzo często 
także komentarza. W Sztandarze Młodych znaleźliśmy sobie takie formy krót
kiego komentarza w postaci rubryczek jak „SM przypomina" — kartka z ka
wałkiem, albo „SM komentuje" — też kartka z kawałkiem, które opraco
wuje depeszowiec — pracownik działu zagranicznego. W redakcji jest bo
wiem depeszowiec działu zagranicznego i depeszowiec krajowy. On ma też 
jakieś podręczne archiwum w drukarni, bardzo skromne, ale to są rzeczy 
dostępne dla niego — ostatnie roczniki Dokumentacji Prasowej na przykład. 
Ostatnio wprowadziliśmy rubryczkę „Obiektywem i piórem", gdzie mamy 
również zdjęcia powycinane z tygodników ilustrowanych — jakieś główki, 
krótkie życiorysy itp. W pewnej mierze nas niektóre fakty nie zaskakują. 
Oczywiście jest to archiwum bardzo skromne, niekompletne, robione wyłącz
nie wysiłkiem ludzi pracujących w drukarni. 
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Chciałbym jednak mówić nie o Sztandarze, ale w ogóle o pracy depe
szowców, w prasie nie tylko centralnej, bo wydaje się, że wszyscy oni mają 
identyczne kłopoty, jak i my. Nieraz w większym, nieraz w mniejszym 
stopniu, bo to zależy od dnia, a każdy dzień jest niepodobny do drugiego. 
Kiedyś ukuliśmy takie hasło: więcej „witaminy I" w gazecie. Wydaje się, 
że w dalszym ciągu tej „witaminy I" w gazecie brakuje. Jestem w jury 
nagrody depeszowców. Przeglądałem nadesłane prace i jestem na bieżąco 
zorientowany w stanie 20 dzienników, które przysłały prace na konkurs, 
i mogę powiedzieć, że jestem przerażony tym, jak wyglądają te dzienniki. 
Czego tam nie ma, co jest — nieraz się wydaje, że to jakaś papuga wycią
ga kawałki PAP-a, które leżą w koszu... Absolutna przypadkowość, dobór 
informacji absolutnie nie wiadomo dlaczego taki, a nie inny. Są to sprawy 
nieraz zdumiewające. 

Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Są bardzo często ważne in
formacje nie zamieszczane przez dziennik, który zamyka numer o tej samej 
godzinie, co dziennik w innym województwie. I często są to informacje 
ciekawe, nie żadne cegły. A są znowuż informacje, które nie wiadomo po co 
się zamieszcza. Jest tu problem doboru ludzi, którzy pracują w nocy. Bardzo 
często się tak zdarza, że jeśli ktoś nie może sobie dać rady w dziale publi
cystów międzynarodowych, to w pewnym momencie pada propozycja: wie
cie co, zrobimy z niego depeszowca, nic tam nie będzie robił, będzie podkre
ślał duże litery, ześle, i tam sobie jakoś da radę. Nie obrażając kolegów 
depeszowców — bardzo często się to dzieje na takiej zasadzie, że ten czło
wiek zupełnie przypadkowy, który w dziale listów był niedobry, gdzie indziej 
też, idzie do działu depeszowego i tam sobie jakoś pracuje. Pracuje więc naj
częściej w ten sposób, żeby nikt nie miał pretensji, i stąd też ukazują się 
takie informacje, w których są tylko podkreślone nazwiska, a samej infor
macji nie ma. Czyta się, że odbyło się zebranie i zaraz potem „książka tele
foniczna" na dwie i pół strony: to jest ładnie sprzedane, każdy taki pan 
zerka sam — aha, jestem, na czwartym miejscu, na piątym — i jest wszyst
ko w porządku. A dlaczego taki jest dobór tej informacji, to nikt w tej 
gazecie w ogóle się nie zastanawia. Byleby nikt nie miał pretensji, byleby 
nie było żadnego problemu, byleby informacje lokalne, własne, ukazały się 
w tej gazecie. 

Dlatego wydaje mi się, że do działów depeszowych powinni przychodzić 
prawdziwi dziennikarze, żeby mogli i napisać komentarzyk i omówić infor
mację. Przecież bardzo często taką depeszę można ścisnąć, wylać wodę, 
i z tego wyjdzie mała jedynka, w której wszystko jest powiedziane, a jed
nocześnie będzie to strawne dla czytelnika, który od razu dowie się wszyst
kich faktów. Z tym wiąże się niedocenianie roli i pracy depeszowców w re
dakcjach; z tym wiąże się i ten problem, że redakcje nocne są wyposażone 
i zorganizowane jak w epoce kamienia łupanego. Ołówek, klej, nożyczki — 
to jest wszystko, czym można w ogóle dysponować. Przecież radioodbiornik 
to już jest wielki problem, a jeśli jest, to jakiś zdezelowany, którego słuchać 
w ogóle nie można. O magnetofonie w ogóle nikt nie słyszał, że można coś, 
co ktoś nadaje z terenu, złapać na magnetofon i szybciutko to potem prze
pisać. Tak jest nie tylko w prasie wojewódzkiej, ale i centralnej. 

RED. ADAMCZYK: My mamy przynajmniej domofon. Nie zawsze funk
cjonujący co prawda. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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RED. TREGER: W ogóle żadnej nowoczesności, niczego takiego nie ma. 
Dlatego też trzeba trochę pieniędzy dać, wyposażyć lepiej redakcje nocne 
i zastanowić się nad doborem ludzi. 

RED. ADAMCZYK: Tu mały wtręcik: w jednej z gazet wojewódzkich uka
zało się ogłoszenie: „Redakcja poszukuje do pracy nocnej dziennikarza de
peszowca." Autentyczne. I jakie proste! 

RED. TREGER: Nawet w prasie centralnej bywa taki zwyczaj, że najpierw 
przychodzi się do korekty, potem dopiero zostaje się depeszowcem, prowa
dzącym numeft Nie zawsze jest to może takie złe, ale dzieje się na zasadzie 
takiej: kierownictwo redakcji uważa, iż praca tego człowieka polega tylko 
na podkreślaniu dużych liter, a potem się to zamieszcza. U nas tak nie jest. 
Stawiamy w Sztandarze wielkie wymagania w stosunku do ludzi pracują
cych w nocy. Bardzo często przedyktowujemy informacje, bo mamy maszy
nistkę, staramy się opatrzyć je jakimiś bardzo atrakcyjnymi tytułami, żeby 
zachęcały do przeczytania. Nieraz nam się to udaje, nieraz nie. Chcemy też, 
żeby dobór informacji był przystosowany do naszego czytelnika. Jasne, że 
i my otrzymujemy notę, żeby wydrukować taki a taki materiał w takiej a ta
kiej objętości i wtedy dobór informacji, selekcja tego materiału są zupełnie 
inne. My mamy jeszcze jeden problem, którego Zycie Warszawy i Trybuna 
Ludu nie odczuwają: dużo mniejszą objętość. 

Jedna rzecz bardzo mi się podobała w artykule A. Magdonia: podział 
tego, o czym ma informować prasa wojewódzka, prasa centralna — czy ist
nieje potrzeba, żeby prasa wojewódzka zamieszczała wszystkie informacje, 
wszystkie przemówienia? Warto się zastanowić nad tym, że te materiały pro
tokolarne, centralne, bardzo ciążą na gazetach wojewódzkich. Coś się tam 
wydarzy w Białymstoku, a w Bydgoszczy z tego powodu jest olbrzymia in
formacja, chyba zupełnie niepotrzebna. I efekt jest taki, że ogląda się prasę 
wojewódzką i pół kolumny to jest „książka telefoniczna": same nazwiska — 
jedno przy drugim, jedno przy drugim. 

Poruszono też sprawę informacji własnej, zamieszczanej w gazetach, szcze
gólnie wojewódzkich. Nieraz trudno zrozumieć wyeksponowanie tej własnej 
informacji, w dodatku też protokolarnej, i jej wielkość. Schodzi się często 
aż do kierownika wydziału KW czy kierownika komitetu miejskiego, in
struktora itp. Z tej informacji nic przecież nie wynika; wynika najwyżej 
kto, ale nie co. Tak się zdarza, że piszemy o odznaczeniach. Piszemy, że był 
ten, ten, ten, a kto został odznaczony — tego już nie ma, bo brak miejsca. 
Najwyżej podano, że 10 Krzyży Odrodzenia, tyle Sztandarów Pracy i koniec. 
Natomiast szeroko piszemy, kto przybył na te uroczystości. 

Na zebraniu Klubu Depeszowców, kiedy poruszaliśmy sprawę „książek te
lefonicznych", kierownik Biura Prasy powiedział: Słuchajcie, są złe nawyki, 
nie dawajcie tego; agencja daje, ale wy nie musicie tego dawać. 

Warto też zwrócić uwagę na to, że w Poisce powinny wychodzić przy
najmniej trzy dzienniki centralne o zwiększonej objętości, któreby zawie
rały informacje. Bo PAP pracuje w tej chwili naprawdę nieźle, szczególnie 
PAP zagraniczny. Podaje całą masę informacji, a my zamieszczamy z tego 
jedną dziesiątą, nieraz nawet mniej. Taka zwiększona gazeta informacyjna 
powinna docierać do całej Polski. Gdyby takie gazety w pełni informowały, 
to prasa wojewódzka mogłaby mieć zupełnie inną rolę. Pewne rzeczy mogły
by tam być tylko sygnowane. Jeżeli mówię o tym, to zawsze słyszę: no do-
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brze, ale skąd papier? Uważam, że papier mamy. Jednym pociągnięciem 
pióra można ten papier znaleźć. Ukazuje się na przykład Głos Pracy i ty
godniki branżowe, np. Transport i Drogi. Jednocześnie sprzedaje się Motor, 
Problemy Komunikacji — kwartalnik, Drogownictwo — jeszcze inne czaso
pisma itd. Czy np. Głos Pracy raz na tydzień czy miesiąc nie mógłby po
święcić jednej kolumny, przy zwiększonej objętości, danemu związkowi za
wodowemu? Poza tym np. taki Transport i Drogi rozchodzi się w prenume
racie organizacyjnej, każdemu związkowcowi potrąca się ileś złotych mie
sięcznie, i gdy egzemplarze pisma przychodzą w paczkach, to w tych sa
mych paczkach idą na przemiał, bo tego nikt nie bierze, nie czyta, nie 
ogląda. Jest cała masa tego typu historii. A jednocześnie gazety centralne 
i inne duszą się i nie mogą w pełni informować czytelnika. 

RED. LEWANDOWSKA: Nie zgadzam się z tym, że „książka telefonicz
na" w gazecie jest tylko winą nieumiejętnej pracy redaktora depeszowego. 
To ma trochę większy zasięg. Nawet najlepszy redaktor depeszowy zamieści 
tę „książkę telefoniczną", jeżeli takie są stosunki redakcja — KW czy re
dakcja — KM. Wydaje się, że nie trzeba tłumaczyć, jak to wygląda. Jeżeli 
chodzi o Express Wieczorny, to wręcz unikamy „książek telefonicznych" 
i w ostatnich czasach nam się to nawet udaje. Pomijamy nazwisko i wy
szczególniamy tylko, że m. in. był tow. taki a taki. Ale to nie jest kwestia 
dobrego czy złego redaktora depeszowego, lecz sprawa o większym zasięgu. 

RED ADAMCZYK: Zwracam uwagę na informację sprzed kilku dni o przy
jęciu przez tow. Gierka pracowników służby zdrowia. PAP podał pełny skład 
delegacji, około 20 osób. Myśmy te wszystkie osoby potraktowali wyjątkowo, 
to znaczy wyróżniliśmy je w tekście i daliśmy pełną „książeczkę telefo
niczną" uważając, że takie „książki telefoniczne" są jak najbardziej przy 
podobnych okazjach potrzebne. 

RED. LEWANDOWSKA: My pracujemy na innych zasadach, ponieważ je
steśmy gazetą popołudniową i właściwie na moim miejscu powinien być de
peszowiec nocny, który zajmuje się depeszami tylko i wyłącznie krajowymi. 
Tylko raz w tygodniu jest wyjątek, z piątku na sobotę, bo w sobotę wycho
dzimy wcześniej i wtedy robi się część depesz zagranicznych. Natomiast 
normalnie depesze zagraniczne robi się rano. W nocy robi się tylko depesze 
krajowe. Mielibyśmy taką uwagę do PAP-u, że sygnalizowane w nocy pro
blemy powinien jak najwcześniej rano kontynuować. One są w nocy sygna
lizowane, po czym rano PAP o nich zapomina. 

Jeżeli chodzi o informację krajową, to mamy również zapotrzebowanie na 
krótkie, treściwe wiadomości poranne, które by nie wymagały wielkiej obrób
ki. Nie mamy na nią po prostu czasu. Bazujemy w zasadzie na informacji 
własnej i dajemy papowski materiał tylko z konieczności. Jestem tzw. pro
wadzącym wydanie, i do mnie należy adiustacja i przyjmowanie depesz kra
jowych, również rano. W porannym serwisie PAP-owskim nadawane są pro
blemowe artykuły. Brak nam informacji krótkiej, jakiejś ciekawej informa
cji, jako że jesteśmy nastawieni na to, żeby wyjść z czymś całkiem nowym. 

Zgadzam się, że redakcja zagraniczna PAP-u pracuje dużo lepiej w naszym 
odczuciu niż redakcja krajowa. Natomiast ta pracuje na jakichś zwolnionych 
obrotach. My mamy własne informacje krajowe, czy inne, a dopiero póź
niej — po godzinie czy dwóch — potwierdzenie tych wiadomości z PAP-u. 

4* 
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A przecież PAP powinien nastawiać się na te nowe zupełnie informacje, 
biorąc pod uwagę również to, że daje informacje dla popołudniówki. 

Drobna uwaga do artykułu Magdonia, do tego fragmentu, który mówi, że 
„nie może tego robić jeden depeszowiec". Gdzie tak jest? Przecież depeszo
wiec nie planuje graficznie kolumny. 

RED. TREGER: W wielu gazetach wojewódzkich planuje, makietuje, łamie 
nieraz sam, różnie bywa... 

RED. ADAMCZYK: Chciałbym podkreślić, że nie może być mowy o mecha
nicznej adiustacji tekstów. To w ogóle jest sprzeczne z zasadami naszej 
roboty. Po co wtedy byłby depeszowiec? Wystarczyłoby umówić się, że po 
kropce jest duża litera i przekazywać zecerni dalekopisy. 

Wracam jeszcze do wcześniejszego fragmentu artykułu Magdonia: „Z jed
nej strony mamy nonsensowną zasadę powtarzania tego, co podano wieczo
rem". Mamy — i to wcale nie jest nonsensowna zasada. To zupełnie oczy
wiste. Byłoby źle, gdybyśmy tego nie podawali. Jeżeli radio poda informację 
o wystrzeleniu Sahita, to my ją w rozszerzonej wersji powtórzymy, i to jest 
zupełnie normalne. Jest więc właśnie wręcz przeciwnie, niż twierdzi autor 
artykułu. 

RED. TREGER: Tylko weźmy pod uwagę to, że trzy gazety centralne — 
Trybuna Ludu, Życie Warszawy i Sztandar Młodych mają swoje wydania i na 
następny dzień rano te gazety ukazują się w Warszawie, a następnego dnia 
część z tego materiału — opóźniona już o 36 godzin — ukazuje się w tere
nie z niektórymi informacjami, które były w wydaniu A, czy — u was — 
W. Czyli jest opóźnienie nie 12-godzinne, jak po radiu w Warszawie, tylko 
36-godzinne! I nad tym też trzeba się zastanowić, czy nie warto, żeby prasa 
centralna zamiast dawać te informacje do wydań terenowych, których druk 
zaczyna się tak jak w popołudniówkach koło 12 w południe, dawała to 
w skrócie, bo to jest już zupełna musztarda po obiedzie. 

RED. POJMANSKI: To nie jest w zupełności tak, bo rano wiadomo, że 
będzie jakaś informacja, że PAP da sygnał, który idzie rzecz jasna w bar
dzo okrojonej formie. W każdym razie ten sygnał, że coś takiego się zda
rzyło, jest w terenie następnego dnia rano, bez opóźnień. Rozszerzona infor
macja natomiast ukazuje się oczywiście w numerze warszawskim, w wyda
niu podstawowym, kiedy dysponujemy całością materiału. 

RED. TREGER: Tak jest, ale bardzo często duże przemówienia, które 
przychodzą w godzinach wieczornych, prasa wojewódzka daje tego samego 
dnia, a potem na następny dzień prasa centralna drukuje również te całe 
kolumny przemówień w wydaniach terenowych. 

RED. POJMAŃSKI: W naszej gazecie czytelnik z Warszawy ma możność 
przeczytania przemówień w pełnym tekście. Natomiast wydanie A, które 
idzie na najdalsze krańce kraju, nie zawiera nigdy przemówień, tylko sy
gnały. To jest zupełnie inna gazeta, inne Życie Warszawy. 

RED. TREGER: U was nie zawiera, ale np. w Trybunie Ludu i w Sztanda
rze Młodych zawiera. To są te różnice. 

RED. ADAMCZYK: Jeszcze jedna uwaga do tekstu Magdonia: „Kierownik 
działu depesz powinien regularnie brać udział w codziennych zebraniach 
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operatywnych kierownictwai..." itd. A przecież w ogóle nie ma mowy o tym, 
żeby w czasie takiego zebrania coś już było wiadome. Owszem, to co się 
dzieje w kraju, można z grubsza przewidzieć. Natomiast to, co się dzieje 
na świecie, jest jeszcze o godzinie 12 niewiadomą. 

RED. POJMAŃSKI: Wnioskuję z tego, że autorowi chodzi o jakieś bardzo 
ogólne informacje, o których wszyscy doskonale wiedzą. Informowanie tych 
wszystkich naczelnych i członków kolegium to jest niezręczne sformułowa
nie. W końcu wszyscy są pracownikami politycznymi i pracują nad tym, 
żeby stworzyć gazetę na przyszły dzień, więc oczywiście muszą być zorien
towani. 

Ponieważ są nieporozumienia wynikające z różnych nawyków organizacyj
nych, powiem, jak pracuje zespół depeszowców w Życiu Warszawy. Nas jest 
11. Dwóch kolegów od 7 .rano robi wydanie A tworząc je w oparciu o ma
teriały z poprzedniego dnia i serwis poranny PAP-u dla popołudniówek. 
O godzinie drugiej przystępuje do pracy następnych trzech, z których jeden 
jest prowadzącym, jeden opracowuje serwis zagraniczny, jeden serwis kra
jowy, i ta trójka pracuje do zakończenia numeru, czyli do 2, 3 w nocy. 
W ciągu tego czasu idzie wydanie В — prowincja na średnie odległości, 
później wydania mutacji Radom i Częstochowa, później wydanie P czyli pod
warszawskie, które stało się w tej chwili podstawowym, bo musi być bar
dzo wcześnie robione i zawiera wszystkie materiały, które przyjdą do go
dziny 9 (a nawet nieco później na zasadzie ekstraskładania) oraz wydanie 
W dla Warszawy, robione w godzinach 24—2 w nocy. Prowadzący numer nie 
makietuje; robi sobie szpigielek, tworzy w głowie koncepcje kolumn, do 
tych koncepcji dopasowuje materiały, które ma do dyspozycji, czyli nie rysuje 
żadnych makiet i nie może się posługiwać technicznym. Przynajmniej ja bym 
się na to nie odważył. Bo jeżeli opracowując materiał, adiustując, zsyłając, 
dopasowując wielkości poszczególnych pozycji chciałbym posługiwać się 
technicznym — to jak bym ja mu te wszystkie sprawy mógł wytłumaczyć? 
Szkoda czasu. On tego nie zrozumie. Ja sam schodzę i łamię. Kolega, który 
opracował z serwisu materiał krajowy, a który ja po adiustacji zsyłając 
do zecerni zanotowałem w szpiglu słyszy ode mnie: kochany, to na górę, to 
w środek, zjeżdżaj na dół i łam kolumnę. Kiedy przychodzę łamać na dół 
pierwszą i drugą, to już krajowa jest gotowa. Łamię pierwszą korumnę, na
stępnie drugą, albo obie jednocześnie, to wszystko trwa po 20 minut i już 
kolumny są złamane. To leci błyskawicznie, bo jestem pod presją czasu. 
Diabelnie mocna presja, gdyż samochody „Łączności" już czekają na wyda
nie P oraz mutacje Radom i Częstochowa, zabierają je i jadą dopiero do 
Trybuny. Czyli nie mogę spóźnić się nawet o 5 minut. To wszystko odbywa 
się więc w wariackim tempie. Kiedyś robiliśmy gazetę do godziny drugiej, 
a dzisiaj musimy robić do godziny 9-tej. I zdążamy. 

RED. ADAMCZYK: Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. 
Mianowicie udaje nam się chyba łączyć łamanie z procesem redagowania. 
Wykańczając technicznie gazetę, uzupełniamy ją bieżącymi informacjami, 
dopóki jest to tylko technicznie możliwe. To jest ciągły proces redagowa
nia. Kończy się on dopiero wtedy, kiedy jest już superrewizja, kiedy już nie 
mamy na kolumnę żadnego wpływu. Jeżeli natomiast jest jeszcze choćby 
5 minut i 5 wierszy, które warto i trzeba zamieścić, to natychmiast (cza-
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sem kosztem korekty) wiersze te włamujemy do numeru. Czy to jest dobre 
rozwiązanie? Nam się wydaje, że niejednokrotnie — tak. 

RED. TREGER: My mamy to samo, bo to jest kwestia czasu. U nas mamy 
tylko 9 osób. Pracujemy co trzeci dzień od ósmej rano do godziny trzeciej 
systemem trójkowym. U nas jest specjalizacja, której w Życiu Warszawy 
nie ma. Tam depeszowiec jednego dnia robi kraj, drugiego zagranicę. U nas 
jest zawsze człowiek od spraw zagranicznych, który staje się po pewnym 
czasie dość dobrym specjalistą — pisze na te tematy. Stąd jest ta możliwość, 
że ci ludzie w końcu potrafią napisać komentarz czy „sufit" na bieżąco, 
czy jakiś tam „boczek", czy „SM komentuje", czy „SM przypomina", czy coś 
jeszcze na tematy zagraniczne. Jest depeszowiec krajowy i — u nas to się 
tak nazywa — dyżurny sekretarz redakcji, ten prowadzący. On czyta wszyst
kie materiały, które znajdują się w gazecie prócz kolumn wyprzedzeniowych. 

Presja czasu: w Domu Słowa Polskiego, gdzie się drukujemy, wychodzi po 
prostu za dużo gazet i my bardzo często wydanie A-l robimy dosłownie na 
wariata. Ja robię sam superrewizję, nie czekając na kolumny, tylko po ko
rektach szpaltowych. Oczywiście z duszą na ramieniu, że wyjdzie jakaś go-
spodraka czy coś takiego w jakimś tam przemówieniu. Ale niestety inaczej 
nie zdążymy. O 24 rozpoczynamy druk wydania A-l. Tu jeszcze dodatkowo 
jest taka historia, że chemigrafia nie zawsze nadąża ze zdjęciami, więc zda
rza się, że mamy zrobioną na wariata gazetę i czekamy na zdjęcia. A dajemy 
sporo zdjęć, bo nieraz idzie po 12 sztuk. Zaplecze techniczne absolutnie rzu
tuje tu na naszą pracę. 

ZESZYTY: Jaka jest jakość serwisów informacyjnych od strony językowej? 
Czy ta informacja nie zawiera zbyt wielu słów i zbyt mało treści? 

RED. TREGER: Tu chodzi o zawartość informacyjną i zawartość słowną. 
Pod względem języka PAP jest straszny. Jeżeli PAP traktuje się jako suro
wiec, to wszystko jest w porządku. Tylko po prostu w niektórych momen
tach nie starcza czasu, żeby to przedyktować, albo tak dopracować, żeby 
ukazała się w strawnej formie. Ale jeżeli informacja jest ważna i powinna 
znaleźć się w gazecie i jest ostatni dzwonek, kiedy można ją zesłać, to wtedy 
robi się wszystko na olaboga, potem następne wydanie jeszcze się trochę 
podadiustowuje na kolumnie, to znaczy zmienia się niektóre wyrazy. Czy 
można zmusić PAP do tego, żeby inaczej pisał? Wydaje się, że tak. Wie
lokrotnie o tym rozmawialiśmy na zebraniach z nimi. Oni też tłumaczą się 
czasem, że chcą jak najszybciej informację nadać, żeby jak najszybciej tra
fiła do redakcji. Ale wydaje mi się, że po prostu za mało adiustuje ten, kto 
zatwierdza tekst w samym PAP-ie. Za mało przywiązuje wagi do języka. 

My mamy jeszcze tę ewentualność, że jest maszynistka w drukarni, więc 
można to przedyktować, coś poprawić. Są jeszcze dwie redakcje, które mają 
maszynistki: Życie Warszawy i Trybuna Ludu, ale nigdzie w żadnej innej 
redakcji ich nie ma. Tam koledzy pracują tylko i wyłącznie ołówkiem. Z dru
giej strony, jeżeli dalekopis jest bardzo pomazany, to drukarnia go zwraca, 
nie chce z tego składać, bo to są dodatkowe utrudnienia. A nieraz trzeba po 
prostu pisać nad linijką papowską nowe wiersze. Wydaje się, że jednak PAP 
powinien bardziej popracować nad tekstami. Z AR-em jest o wiele lepiej. 
Oczywiście to nie jest agencja informacyjna. 
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RED. POJMANSKI: Tu chodzi po prostu o poziom tych dziennikarzy, któ
rzy obsługują informację w PAP-ie. Na seminarium depeszowców w grud
niu 1970 w Kazimierzu rozmawiałem z przedstawicielem PAP-u i skarży
łem się na poziom językowy tych informacji. On twierdził, że u nich na
stąpiły zmiany personalne, przyszła masa praktykantów, stażystów, którzy po 
prostu nie mają rutyny i bardzo dużo przechodzi informacji niedopraco
wanych. Trzeba też powiedzieć, że oni mają pewną sztampę w opracowywaniu 
informacji, która jest zresztą bardzo wygodna przy skracaniu. Gdy swego 
czasu zaczęliśmy się dopraszać o zmianę stylu informacji, to informacje 
straciły wprawdzie sztampę, ale były takie zagmatwane, że bardzo było 
trudno je skracać, bo wymagały przeróbki absolutnie całego tekstu na nowo. 

ZESZYTY: Mówimy, że odsetek wykorzystania serwisu informacyjnego jest 
dosyć niski. Objętość tego serwisu jest znacznie większa, niż gazeta może 
pomieścić. Czy więc PAP nie powinien prowadzić większej selekcji tych 
informacji kosztem wielkości materiałów? Z góry można przewidzieć, że 
pewna ilość informacji drugorzędnych nie wejdzie. Czy więc PAP nie powi
nien kłaść większego nacisku na jakość, a nie na ilość? 

RED. POJMANSKI: Serwis naszych pretensji pod adresem PAP-u jest 
znacznie szerszy. My musimy mieć wcześniej informację o tym, czym zapełni
my numer, bo przecież nie możemy wyjść z białymi dziurami. Tymczasem 
są naprawdę nieprzyjemne sytuacje w kontaktach telefonicznych z PAP-em; 
jestem natrętny, jestem dla nich niewygodny — pytam się co 15 minut, co 
będzie, a oni nie potrafią odpowiedzieć. Tam nie ma planowania, nie ma 
informacji na ten temat. Czasami dochodzi do bardzo przykrych scysji. Ja 
tłumaczę, że muszę coś wiedzieć, a oni mówią, że nic nie wiadomo. Albo 
PAP daje notki, w których zapowiada pewne sprawy. Ja na ich podstawie 
buduję plan gazety. Tymczasem nagle wystrzelają jakieś inne sprawy na 
kilka, a nawet kilkanaście kartek, o których oni nie wiedzieli, ja nie wie
działem i co mam z tym zrobić w ostatniej chwili? Przewraca mi to gazetę 
do góry nogami. Może oni też są zaskakiwani, może się nie orientują, a może 
po prostu nie zwracają dostatecznej uwagi na to, żeby się orientować w ca
łokształcie materiału i również nas poinformować o tym, co się będzie działo. 

RED. TREGER: Trudno winić o to PAP. Oni są tak samo zaskakiwani jak 
redakcje. 

RED. POJMANSKI: Ale to jest oficjalna agencja prasowa i ona nie powinna 
być zaskakiwana. 

RED. TREGER: Ale to jest sprawa informacji z góry na dół i z dołu 
w górę. Wracając do wielkości serwisu: to chyba dobrze, że jest tak obszer
ny serwis. Gdyby był mniejszy, to informacje może byłyby lepiej opraco
wane, może strawniejsze i to byłoby też bardzo dobre. Ale wtedy już by 
wszystkie gazety wyglądały identycznie. A tak jest jednak ta możność wy
boru. 

ZESZYTY: Poruszono bardzo ważną kwestię: możność wyboru. Istnieje więc 
wyraźna potrzeba takiego wyprofilowania gazet, żeby ten wybór miały ukie
runkowany. Gdyby można było ten wyraźniejszy podział przeprowadzić, wy
raźniej zaprogramować, to wykorzystanie serwisu byłoby pełniejsze i czytel
nik mógłby szukać tego, czego potrzebuje. To oczywiście wiąże się natych-
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miast z następną sprawą — możliwością kupienia wybranej gazety, co jest 
niezależne od tego, o czym tutaj mówimy. 

RED. POJMAŃSKI: Wybierając materiał do druku, też się to robi pod 
jakimś kątem. Ja przecież nie będę „kochał" wszystkich materiałów rolnych 
w Życiu Warszawy. Nie dlatego, że mi się podoba np. sport, ale jest pe
wien profil gazety, pewien krąg czytelników, pewien adres i pod ten adres 
będę dobierał materiał. 

RED. TREGER: My np. niektóre materiały agencyjne drukujemy tylko 
w wydaniach terenowych, np. materiały rolne tylko w wydaniu В i W, 
które idą na wieś. Jeżeli jest jakaś wielka narada, to z niej zostawiam 
mały akapicik, gdzieś tam to odnotowuję dla Warszawy, a resztę po prostu 
wyrzucam. A tam, gdzie czytelnik powinien to otrzymać, dostaje to. Inna 
sprawa, czy czytelnika to interesuje, bo myśmy sobie też stworzyli pewien 
schemat wyobrażeń, co czytelników interesuje. 

ZESZYTY: To widać przede wszystkim w prasie centralnej. Gazeta chce 
przekazać czytelnikowi pewną ilość niezbędnych informacji. Ale też widać 
w gazetach, że ta „niezbędność" zaczyna składać się z takich oficjałek, które 
nic nie mówią. 

RED. TREGER: I to przeważnie jest informacja własna, nie agencyjna. 

RED. POJMAŃSKI: Zdarza się też często, że PAP z naszej własnej infor
macji po upływie dwóch dni robi informację agencyjną. Trzeba tu uważać, 
żeby nie puścić jakiegoś ohydnego dubia. Ale zdarza się też, że rzeczywiście 
PAP zamieszcza jednego dnia zbyt wiele informacji ciekawych, które wła
ściwie powinniśmy zamieścić, które nam się nie mieszczą i wtedy po porozu
mieniu się z Trybuną Ludu żądamy od PAP-u wycofania tego materiału, bo 
należałoby go dać, a nie ma gdzie. Wtedy wycofuje się ten materiał, który 
idzie następnego dnia. To samo robi również Trybuna w porozumieniu z nami. 

ZESZYTY: Jak słusznie podkreślali uczestnicy dyskusji, artykuł A. Magdo-
nia sygnalizował tylko — jako sygnał z konieczności powierzchownie — 
pewne problemy z praktyki redakcyjnej gazet wojewódzkich i kierunku 
ewentualnych usprawnień. Warunkiem wzbogacenia informacji w prasie co
dziennej jest oczywiście ograniczenie bezsensownej „książki telefonicznej" 
i długich materiałów oficjalnych, chociaż zawartość informacyjna tych ostat
nich może być bardzo duża i mogą być nawet bardzo czytane. 

Gazety wojewódzkie nie poprawią swoich kolumn informacyjnych bez po
większenia działów depeszowych, staranniejszego doboru ludzi do tych dzia
łów, wprowadzenia specjalizacji zagranicznej i krajowej, lepszej organizacji 
pracy na dyżurach oraz oczywiście zwiększenia powierzchni przeznaczonej na 
informację. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przestarzała poligrafia zmusza 
depeszowców do zamykania numeru wtedy, gdy PAP dopiero zaczyna nada
wać najciekawsze wiadomości dnia lub pełne wersje nadanych wcześniej 
sygnałów. 

Przy tym wszystkim wydaje się jednak, że myśli artykułu i poglądy uczest
ników dyskusji są zbieżne. Wszyscy postulujemy wzbogacenie informacji, bo 
czytelnik rzeczywiście szuka w gazecie szerszej informacji o wydarzeniach, 
o których już wie z radia czy telewizji. Czy jednak ilość informacji jest 
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proporcjonalna do ilości zamieszczonych w gazecie materiałów? Trzydzieści 
powierzchownych informacji nie zawiera więcej materiału informacyjnego 
niż piętnaście wyczerpujących i skomentowanych wiadomości. W swojej pracy 
uczestnicy dyskusji kierują się właśnie tą zasadą. Mowa była o angażowa
niu innych działów do pisania aktualnych komentarzy, o wzbogacaniu infor
macji krótkimi notkami czy sylwetkami z podręcznego archiwum. To samo 
postulował artykuł. Zgadzamy się też co do tego, że nie można dobrze reda
gować stron depeszowych bez zaplecza archiwalnego. 

Droga do lepszej informacji, jak wynika z wypowiedzi, nie jest łatwa; 
wymaga wielu przedsięwzięć, zarówno tych doraźnych, „od zaraz", jak i dzia
łań długofalowych. Już sama złożoność prasowego przekazu informacji spra
wia, że jest to temat zbyt obszerny, by można go było wyczerpać w jednej — 
dodajmy do tego — wycinkowej dyskusji. Do wielu poruszonych spraw na
leżałoby powrócić i omówić je bardziej wnikliwie, szczegółowo. Niemniej 
wypowiedzi przyniosły o tyle spodziewane rezultaty, że nie tylko ukazały 
w zarysie najistotniejsze potrzeby działów depeszowych gazet w ich pracy 
nad przetwarzaniem i przekazywaniem serwisów agencyjnych, ale i możli
wości doskonalenia tej pracy. 

Poza wewnętrznymi problemami redakcji dzienników i warsztatu dzien
nikarskiego, wypowiedzi dotyczyły też innych zagadnień informowania: obiegu 
informacji „góra — dół", jakości materiałów agencyjnych, zaplecza technicz
nego — tak bardzo rzutujących na sprawność całości procesu informowania. 
Dyskusja dała więc pewną podstawę do rozszerzenia jej zasięgu. Oczekujemy, 
że w następnej kolejności zechcą podzielić się doświadczeniami i uwagami 
dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej i Centralnej Agencji Fotograficznej, 
wskazując następny odcinek drogi do lepszej informacji. 
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OLGIERD TERLECKI 

JAK PUBLICYSTA ZOSTAJE HISTORYKIEM 

Polska publicystyka ma poważny dorobek w zakresie na
świetlania i interpretacji dziejów najnowszych, zwłasz
cza zaś II wojny światowej. Autor przedstawia swój 
warsztat publicysty historyka — od początkowych przy
czynków polemicznych po duże prace monograficzne. 

W jaki sposób powieściopisarz, publicysta, felietonista może zostać kimś 
w rodzaju historyka? 

Próbując odpowiedzieć na to pytanie, zadane mi uprzejmie, lecz niemniej 
podstępnie przez Redakcję Zeszytów Prasoznawczych, po bardzo długim na
myśle doszedłem do wniosku, że najłatwiej i najwygodniej będzie mi odpo
wiadać w konwencji felietonu. Proszę więc Czytelników, a także Redakcję, 
o wybaczenie pewnych frywolności, które być może odkryją w niżej przedło
żonym tekście. 

Dwie są drogi prowadzące do owego celu, jakim jest dla dziennikarza albo 
literata uzyskanie w oczach czytelników statusu historyka. Pierwsza: ukoń
czenie regularnych studiów, uzyskanie magisterium i ewentualnie doktoratu; 
tryb zaoczny niewykluczony. Druga: rzucenie się głową w dół, w porywie 
furii, w ocean problematyki danego okresu historycznego. 

Pierwszą, znacznie bardziej pewną drogę polecać by można wyłącznie lu
dziom stuprocentowo zrównoważonym, kandydatom na cierpliwych i wy
trwałych badaczy, dążącym niezłomnie do pozycji naukowca z pełnopraw
nym dyplomem i gotowym poświęcić całe swe życie naukowe zgłębianiu cza
sem jednego tylko, wyodrębnionego z jakiejś większej całości zagadnienia. 

Drogę drugą, raczej niebezpieczną, polecałbym wszelkiej maści awanturni
kom eseistycznym, furiatom, pasjonatom i w ogóle facetom nie zamierzają
cym mieścić się w dosyć nieraz ozdobnych ramkach produkowanych często 
przez mędrców idących pierwszą drogą. 
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Trzeba tu powiedzieć, że podróżny obierający drogę drugą i w swej naiw
nej nieświadomości spodziewający się szybkiego uzyskania wspaniałych rezul
tatów, najczęściej nie ma pojęcia, co go na tym szlaku czeka. W rezultacie 
doznaje czasem okrutnego rozczarowania i jeśli nie jest człowiekiem praw
dziwie pochłoniętym swą pasją, a na domiar niezbyt pewnym swych racji 
generalnych, potulnie wraca do punktu wyjścia. Natomiast podróżny wyru
szający w drogę pierwszą i całkowicie pewny otrzymanych na nią urzędo
wych biletów, zachowuje bardzo często ostrożność i powściągliwość człowie
ka zależnego od innych — i zachowuje, niestety, czasem przez całe najdłuż
sze życie. W tym stanie rzeczy, w miarę upływu lat, gubi w końcu przynaj
mniej zagrożenie wielkim rozczarowaniem. Ale gubi też własne możliwości. 
Domeną staje się wtedy skromniutkie przyczynkarstwo, obwarowywane nad
miarem odnośników, dorobkiem pozostaje wątły przyczynek, w najlepszym 
wypadku odnotowywany przez jakiegoś następcę w odnośniku. 

Muszę szczerze przyznać, że w gruncie rzeczy wolałbym mieć za sobą pierw
szą drogę. Pozwoliłoby mi to uniknąć niejednej z raf, o które otarłem swoje 
czółno, i pozwoliłoby zdobyć już w czasie studiów niezbędne przygotowanie 
metodologiczne. 

Tak się jednak złożyło, że wypadła mi druga droga. A jak to wyglądało, 
opowiem. 

Miałem już za sobą kilka lat praktyki dziennikarskiej, od paru zaś lat 
byłem też tak zwanym powiesciopisarzem, i mniejsza o to, czy złym, czy też 
jeszcze gorszym, kiedy w roku 1959 ukazała się książka p. Jerzego Klimkow
skiego opatrzona efektownym tytułem „Byłem adiutantem gen. Andersa". Po
zwolę sobie przytoczyć tu fragment wstępny mojej recenzji tego doprawdy 
osobliwego dzieła (Życie Literackie nr 22 z roku 1959): 

„Muszę od razu powiedzieć, że nie stać mnie jeszcze na jakąś gruntowną, 
ściśle udokumentowaną recenzję tej pracy. Raczej skromna jest jeszcze moja 
wiedza o tym tak bardzo ciekawym i bardzo złożonym okresie polskich dzie
jów, który obejmuje wojenną emigrację (...) Stwierdzając szczerze niepełność 
moich kompetencji muszę też powiedzieć, że w każdym razie jestem w stanie 
już dziś określić tę książkę i jej miejsce w literaturze pamiętnikarskiej. Po
mijając pewne fragmenty, mam jakie takie pojęcie o sprawach przez Klim
kowskiego omawianych. I określić tę książkę uważam za konieczne, gdyż 
pojawiła się przed czytelnikiem jako rzekomo autentyczne świadectwo tam
tych czasów, i jako świadectwo w Polsce jedyne." 

W czasie wojny, w okresie opisywanym przez p. Klimkowskiego byłem 
żołnierzem sił polskich .formowanych pod Uralem po pakcie polsko-radziec
kim z 30 lipca 1941. Skończyłem pierwszą w tym wojsku podchorążówkę 
i potem służyłem jako działonowy, a następnie dowódca plutonu w 7 pułku 
lekkiej artylerii przeciwlotniczej 2 Korpusu na Bliskim Wschodzie i w czasie 
kampanii włoskiej. Znajdowałem się, krótko mówiąc, na najniższym szcze
blu dowodzenia. I nic dziwnego: w roku 1944, podczas bitwy o Monte Cassi
no, miałem 21 lat. O pracy sztabów, o wydarzeniach czy wydarzonkach 
w moim najwyższym dowództwie mogłem mieć tylko bardzo mgliste poję
cie. P. Klimkowski zaś, aż do śmierci gen. Sikorskiego w lipcu 1943, obra
cał się przy dowództwie jako ulubiony i zaufany oficer do zleceń gen. 
Andersa. 
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Swą wiedzę o naszych dowództwach uzupełniałem już sporo lat po wojnie 
tylko w zakresie koniecznym dla prozaika przygotowującego powieść „Kieru
nek Cassino". Nie wiele było mi potrzeba. Do napisania tej powieści star
czały w zasadzie przeżycia moje i moich najbliższych przyjaciół, znajomość 
aury psychicznej tamtych lat, znajomość pejzażu. Powieść wyraża uczucia. 
Szło mi właśnie o uczucia, moje i niejako ogólne. 

Przygotowując jednak tę powieść, na marginesie dowiedziałem się niejed
nego. Zdarzało mi się wykorzystywać owe przypadkiem zdobyte okruchy wie
dzy w drobnych szkicach o charakterze popularno-historycznym czy w re
cenzjach z książek dotyczących najnowszej historii Polski. Ale robiłem to 
rzadko. Zamierzałem przecież poświęcić się głównie powieści. Wydałem „Kie
runek Cassino" jako pierwszy tom zamierzonej trylogii „Polskie drogi", potem 
powieść „Pokonani", czyli tom drugi, i pracowałem nad tomem trzecim, kie
dy wpadł mi w ręce p. Klimkowski. 

To był właśnie impuls. Nie ogarniając jeszcze całości problemu poczułem 
się wstrząśnięty rozmiarami dokonanego w tej książce nadużycia. Dość po
wiedzieć, że akurat pan rotmistrz Klimkowski był autorem spisku, przygoto
wywanego w wojsku na Bliskim Wschodzie przeciw Sikorskiemu, spisku 
zresztą nie mającego żadnych szans powodzenia, i że w swych tak zwanych 
wspomnieniach nie wspomniał o swej roli ani jednym słowem. Dość powie
dzieć, że trzecią część jego książki składają dokumenty, zwyczajnie zabrane 
innemu autorowi, to jest przepisane z innej książki bez podania źródła. Krót
ko mówiąc, wpadłem w furię. Przeczytawszy ten elaborat postanowiłem od 
razu: dość fikcji literackiej. Ktoś w tym kraju musi o pewnych sprawach 
mówić prawdę. Inaczej młodzi historycy, nasi następcy, za dwadzieścia lat 
zwariują w bałaganie fałszerstw. 

Pierwszym skutkiem owego ataku furii była wspomniana wyżej recenzja. 
Mój redaktor naczelny wydrukował ją, na wszelki wypadek, pod nadtytułem 
„Korespondencja". Na dalsze i ważniejsze skutki wypadło mi popracować 
ładnych parę lat, przeczytać wiele publikacji w różnych językach i doorać się 
wielu dokumentów w archiwach Warszawy, Londynu i Paryża. Myślę dziś 
że był to wysiłek celowy. 

W roku 1965 mogłem z pełnym poczuciem odpowiedzialności wykpić dalsze 
fantasmagorie p. Klimkowskiego, opatrzone frapującym tytułem „Katastrofa 
w Gibraltarze" (które następnie częściowo posłużyć miały Rolfowi Hochhutho-
wi do napisania równie fantasmagorycznego zakalca scenicznego „Die Sol
daten"). 

W roku 1967 mogłem zdemaskować bajeczki p. Jana Borucha o jego nie
słychanych dokonaniach w charakterze przybocznego gwardzisty gen. Sikor
skiego. Nie przyszło to zresztą łatwo. Bajeczki ogłosił wychodzący wówczas 
tygodnik Świat i redakcja tegoż, kierowana przez p. Stefana Arskiego, bardzo 
się na mnie pogniewała. Rzucił się też na mnie inny tygodnik, skądinąd za
służony w dziele popularyzowania polskiego wysiłku wojennego. Powiedzia
no wtedy o mnie, że miotam „insynuacje, obelgi i oszczerstwa" (typową re
akcją zdemaskowanego mitomana jest gwałtowanie o jakoby miotanych nań 
obelgach), powiedziano, że moja publicystyka „...odtwarzaniu pełnej prawdy 
o II wojnie i o polskim w tę wojnę wkładzie z pewnością nie służy", i że 
prowadzę „...ani mądrą, ani nikomu niepotrzebną robotę". Błogosławiłem wte
dy, latem 1967, fakt posiadania stałej trybuny felietonowej, czyli „Szpalt 
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szczerości" w Życiu Literackim. W miarę potrzeby obracałem swój felieton 
w polemiczny szkic historyczny. Mogłem działać błyskawicznie. Trzy kolejne 
felietony, „Mitomania", „Metafizyka", „Megalomania" (nry 33, 35, 37 Życia 
Literackiego z roku 1967) starczyły do udowodnienia mojej całkowitej racji. 
Napastnicy wycofali się; p. Arski milczkiem, drugi zaś, z tygodnika WTK, 
szczerze, publicznie i po męsku. Pochlebiam sobie, że od tej afery polscy mi-
tomani historyczni stali się znacznie ostrożniejsi. 

Pisarze jednak zawodowi są ex natura bardziej pewni siebie od przypadko
wych, drobnych opowiadaczy bajek. Stanisław Strumph-W o jtkiewicz ma za 
sobą renomę dobrego narratora i autora pożytecznych powieści z okresu Po
wstania Styczniowego. Niejeden też historyk cytuje naiwnie dwie innego te
matu książki Strumph-W o jtkiewicza, mianowicie „Gwiazdę Władysława Si
korskiego" i „Wbrew rozkazowi", traktując je jako nieomal przekazy źródło
we. W roku 1968, w cyklu odcinków „Lata 1940—1943 na polskim Zachodzie", 
drukowanym, w Życiu Literackim od marca do sierpnia, a następnie w szki
cu „Gibraltar, fakty, domysły i wymysły", ogłoszonym w tymże piśmie we 
wrześniu w numerach 36 i 37, wypadło mi z niemałą przykrością rozwiewać 
pewne mity i zgoła zmyślenia, z właściwą mu swadą narratorską tworzone 
przez Stanisława Strumph-W o jtkiewicza w dwu jego wspomnianych książ
kach. W marcu 1971 wypadło mi raz jeszcze zderzyć się ze Stanisławem 
Strumph-W o jtkiewiczem, tym razem twarz w twarz, na jego wieczorze autor
skim w warszawskim Klubie Księgarza. Odczekawszy dwa i pół roku, zna
komity narrator zdecydował raz jeszcze wykorzystać swoje dawne i dawno 
nieaktualne opowiastki. Postanowiłem replikę, udzieloną mu na miejscu, stre
ścić w kolejnym moim felietonie. Konkluzja brzmiała tak: 

„Niezbędnymi cechami zawodu pisarza historycznego są zdolność analizy 
otrzymanego materiału i zdolność, w razie potrzeby, przyznania się do błędu 
we wnioskowaniu. Jasne, że trzeba do tego odwagi cywilnej. A skoro cech 
tych brakuje, lub jeśli stłamsił je zwyczajny upór, lepiej nie popisywać się 
publicznie. Gdyż jedynym efektem będzie wtedy wybuch śmiechu. (Życie Li
terackie, felieton „Fantazje", nr 11 z roku 1971). 

Już mi nieraz grożono procesami sądowymi, ale, jak dotąd, oponenci nie 
ośmielali się wychodzić poza pogróżki. Do dziś też oczekuję wezwania do 
sądu na proces o zniesławienie Stanisława Strumph-W o jtkiewicza. 

Specjalizuję się, jako historyk z prawdziwie Bożej łaski, w dwu obszernych 
zresztą tematach. Primo: Generał Sikorski, jego ekipa, jego działalność w la
tach 1939—1943. Secundo: Udział polski w kampanii włoskiej. I otóż właśnie 
bitwa o Monte Cassino, albo, jak kto woli, bitwa o Rzym, poważny fragment 
kampanii włoskiej, stała się punktem wyjścia do bardzo zawziętej i trwa
jącej przez trzy lata kampanii polemicznej z Wincentym Iwanowskim, zawo
dowym autorem wielu prac poświęconych ważnym wydarzeniom militarnym 
II wojny światowej. Przetoczyła się owa polemika przez Wojskowy Prze
gląd Historyczny, Studia Historyczne, Tygodnik Powszechny, Współczesność, 
Życie Literackie, londyiiską Kronikę. Nie mówiąc już o innych pismach, przy
szywających drobne komentarzyki. 

Jeszcze w roku 1958 ogłosił był Wincenty Iwanowski w Wojskowym Prze
glądzie Historycznym całkiem, dorzeczne, choć nie pozbawione wielu usterek 
studium o bitwie pod Monte Cassino i polskim sukcesie w jej ostatnim sta
dium. Ni stąd ni zowąd w roku 1966 wyparł się tamtego studium i podej-
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mując dokładnie ton niemieckiego uczestnika bitwy i jej niemieckiego histO' 
ryka, Rudolfa Böhmlera, w replice na jakąś moją wypowiedź oświadczył, że 
nie było żadnego polskiego zwycięstwa, gdyż Niemcy niejako z własnej i nie' 
przymuszonej woli odeszli z masywu Monte Cassino. Swoje, a raczej całkiem 
nie swoje poglądy tego rodzaju W. Iwanowski rozwinął potem bardzo obszer
nie w tomie 1 Wojskowego Przeglądu Historycznego z roku 1967. Była to pra
ca doprawdy zdumiewająca; autor posługiwał się tu, w miarę potrzeby, prze
kręceniami, opuszczeniami, kastrowaniem cytatów i nawet niewygodnego 
dlań tytułu pewnej dokumentalnej publikacji. Moja replika, równie obszerna, 
ukazała się w Wojskowym Przeglądzie Historycznym dopiero w tomie 1 z ro
ku 1968; cykl produkcyjny kwartalnika jest bardzo długi. Poparł mnie potem 
płk dypl. dr Jan Ciałowicz, W. Iwanowski zaś replikował raz jeszcze u schył
ku roku. Znowuż błogosławiłem jakt posiadania trybuny felietonowej; mo
głem ją natychmiast przeistaczać w arenę polemiki historycznej, nie czeka
jąc miesiącami na miejsce w kwartalniku. Przeistaczałem kilka razy w cią
gu owych trzech lat, a wypadało mi się odcinać na prawo i lewo. Efektem 
tej ostatniej kampanii polskiej o Monte Cassino jest książka W. Iwanow
skiego „Bitwa o Rzym", wydana przez Wydawnictwo MON w roku 1969. 
Omawiając to dzieło w recenzji, ogłoszonej w nrze 28 Życia Literackiego 
z roku 1970 musiałem wykazać wiele pomyłek i nieścisłości autora; ale mo
głem też stwierdzić z całą satysfakcją, że „...nie była to kłótnia bezowocna", 
i że książka stanowi całkowity odwrót z pozycji, Bóg wie czemu zajętych 
w roku 1966. Mogłem oczywiście ironizować na temat dwukrotnej w ciągu 
zaledwie jedenastu lat, całkowitej wolty w poglądach autora. Ale rozumiałem, 
że podlegał naciskowi obcojęzycznej, często bardzo nam nieprzychylnej lite
ratury pseudonaukowej, a także naciskowi ambicji doświadczonego historyka 
wojskowości w kontrowersji z jakimś nowicjuszem. I w zakończeniu recen
zji pogratulowałem W. Iwanowskiemu tej jego książki. 

Jak z powyższego wynika, historyk niezawodowy może czasem przyczynić 
się do wyprostowania krzywizny, z rozmaitych i na ogół niedokładnie wiado
mych przyczyn tworzonej przez historyka zawodowego. Powodzenie powinny 
zapewniać trzy elementy. 

Pierwszy: rzetelna wiedza. Historyk zawodowy może sobie pozwolić na 
niechlujstwa czy omyłki, i rzadko zostaje za to obwołany nieukiem; historyk 
niezawodowy, jeśli dopuszcza się omyłek, doczekuje się szybko wyśmiania 
i pognębienia przez zawodowców. 

Element drugi: zdolność przyznania się do błędu, jeśli już został popeł
niony. 

I element trzeci: szybka reakcja, która, jak mi się przy tym wydaje, do
puszczalna jest dopiero po zdobyciu rzetelnej wiedzy; inaczej zbyt często przy
chodziłoby do bicia się w piersi z powodu popełnionego błędu. Zbyt częste 
zaś przyznawanie się do błędu sprowadza nieuchronnie podejrzenie o nie-
sumienność, brak orientacji i zwyczajnie brak wiadomości. A sprowadza na 
ogół słusznie. Amator, który wciąż się myli, powinien co rychlej porzucić nie
bezpieczne obszary. 

Jak zdobyć rzetelną wiedzę? That is the question! Zaczyna się oczywiście od 
czytania trudniej dostępnych publikacji, przechodzi się do odszukiwania 
i czytania najtrudniej dostępnych publikacji, przy czym już tylko krok stąd 
do worywania się w archiwa, strzeżone przez Cerberów najabsolutniej nie-
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chętnych wszelkiej maści amatorom. Ale jest to krok niezbędny, a zdobycie 
w interesującej nas dziedzinie jakiejś nieznanej dotąd informacji można by 
romantycznie nazwać zdobyciem pierwszej ostrogi. Rycerzowi jednak, jak 
wiadomo, potrzebne są dwie ostrogi, nadto zaś takie drobiazgi, jak pas, 
broń i koń. 

Trzeba niekiedy lat, żeby uzyskać dostęp do jakiegoś archiwum; często zaś 
przecież nie tylko amatorzy natrafiają na barierę przepisów, zastrzegających 
niedostępność jakiegoś składu papierów z reguły na całe półwiecze. Ile czasu 
pozostaje nam, czterdziestokilkulatkom? Proszę Czytelnika, żeby mnie źle nie 
zrozumiał: nie wolno mi nikomu zalecać zdobywania przy okazji kwalifi
kacji włamywacza. Ale powiem szczerze: gdybym mógł ukraść jakąś intere
sującą mnie wiadomość, zapisaną na papierku ukrytym na pół wieku, ukradł
bym bez namysłu. 

Studia, prowadzone nad jakimś tematem, wymagają oczywiście permanent
nego śledzenia ukazującej się w związku z owym tematem literatury. Wyma
gają wreszcie montowania własnego, podręcznego archiwum: notatek, wycią
gów, fotostatów, wycinków, odpisów, relacji rękopiśmiennych, fotografii. Jak 
wygląda moje archiwum? Tak, jak wygląda przeciętne archiwum nie tylko 
amatora zajmującego w cztery osoby trzypokojowe mieszkanie w tak zwa
nym starym (na szczęście) budownictwie. „W każdej beczce po troszeczce"; 
w jednej szafie to, w drugiej owo, a w kredensie, obok serwisu na dwanaście 
osób i rodowych sreber, też coś nie coś. Kto by się w tym wyznał? Nie wiem; 
dość, że ja się jakoś wyznaję. Co zawiera moje archiwum? O, tego to już 
nie powiem. 

Na ostatku wspomnieć trzeba o żyjących świadkach zajmującego nas wła
śnie zagadnienia historycznego. Tu zupełnie jak w sądownictwie: co świadek, 
to inna wersja. I autor, zupełnie jak sędzia śledczy, klnąc i ocierając pot 
z czoła musi owe relacje konfrontować, dopasowywać zgodności, ustalać nie
zgodności, filtrować, odcedzać, destylować. Istna bimbrownia. Nic dziwnego, 
że niektórzy historycy (nie tylko amatorzy) radziby co rychlej wszystkich 
żywych świadków uśmiercać. 

Kończąc niniejszy felieton muszę stwierdzić, że warto jednak dziennikarzo
wi czy beletryście, jeśli ma tylko odpowiednie ambicje, odpowiednią wy
trwałość i odpowiedni temperament, podejmować kontrowersyjną tematykę 
historyczną w aspekcie naukowym czy popularnonaukowym. Nie chodzi o sa
tysfakcję osobistą; chodzi o pożytek ogólny. Ostatecznie to właśnie beletryści 
i dziennikarze, przekształcając się z konieczności, z poczucia obowiązku albo 
w porywach furii w historyków, przetarli drogę historykom zawodowym już 
na niejednym odcinku naszej historii najnowszej. 

Poza tym zaś, być może, niektórzy z nas sami zostaną kiedyś historykami 
zawodowymi? Allach jest wielki, i wszystko może się zdarzyć. 

Autor felietonu ma w dorobku następujące opracowania historyczne: 

— Monte Cassino 1944. Wyd. MON 1970, seria BKD. S. 180. 
— Polacy w kampanii włoskiej 1943—1945. Wyd. „Interpress (w druku). S. 145. 
— Najkrótsza historia drugiej wojny światowej. Pierwszy napisany w Polsce 

zarys tego rodzaju; w stadium prac redakcyjnych w Wydawnictwie Lite-
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rackim, 450 stron maszynopisu. Uwzględnia w szczególności polskie punkty 
odniesienia, których brakuje w podobnych pracach obcych. (Nawiasem 
mówiąc, nie taka znów „Najkrótsza"; znane w Polsce ogólne historie woj
ny, brytyjska Fullera i radziecka Deborina, nie są o wiele dłuższe). W wer
sji pierwotnej, niejako ikonspektowej, drukowana jest „Najkrótsza hi
storia..." w Kulisach, w 52 odcinkach od września 1970 do września 1971. 
(Wersję książkową włącza wydawca do klubu książki „Człowiek, świat, 
polityka"). 

— Generał Sikorski. Monografia, 700 stron maszynopisu. W stadium prac re
dakcyjnych. 

— Poza tym liczne drobniejsze robótki, recenzje z nowości dotyczących hi
storii najnowszej, obszerne naświetlenie w kilku artykułach afery Hoch-
hutha łącznie z omówieniami książek Irvinga, Carlosa Thompsona, gen. 
Kukiela. W r. 1971 scenariusz godzinnego programu dokumentarnego „Chur
chill" dla TV warszawskiej. Praca „Udział Polski w II wojnie światowej 
w naszej literaturze", ogłoszona w skrócie w Kulturze z końca 1968 i w ca
łości w tomie „Literatura w służbie ojczyzny" (Wyd. MON, 19ö9), obejmu
jącym materiały z sesji historycznej zorganizowanej przez GZP WP z oka
zji XXV-lecia. 



M A T E R I A Ł Y 

MARIA CZAJKOWSKA 

BIBLIOGRAFIA PRAC MIECZYSŁAWA KAFLA 

Zmarły przed kilku miesiącami Prof. M. Kafel pozosta
wił bogatą spuściznę z zakresu wiedzy o prasie. Biblio
grafia obejmuje w układzie chronologicznym (i w kolej
nych latach alfabetycznie) wszystkie publikacje nauko
we i sprawozdawczo-publicystyczne wydane osobno, ogło
szone w wydawnictwach zbiorowych nieperiodycznych 
lub w czasopismach krajowych i zagranicznych. Pomi
nięto jedynie nieliczne powielane referaty w językach 
obcych (opublikowane później w innej postaci), recenzje 

i drobne informacje. 

1945 r. 

1. Ekonomiczne oblicze zawodu dziennikarskiego w Polsce. Przedmowa 
A. Krzyżanowskiego. Kraków 1945. S. 158. 
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8. Prawo prasowe i niektóre zagadnienia prawne w zawodzie dziennikar-

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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skim. Warszawa (1948), Kursy Dziennikarskie przy ZZ Dziennikarzy 
RP i Pol. Zw. Wyd. Pras. S. 7+7. 

9. Prawo autorskie. Warszawa (1948), Kursy Dziennikarskie przy ZZ Dzien
nikarzy RP i Pol. Zw. Wyd. Pras. S. 3. 

10. W obronie socjologii prasy. Prasa Polska 1948 nr 12/13 s. 9—10. 

1949 r. 
11. Ogólna charakterystyka prac kursów dziennikarskich. Prasa Polska 1949 

nr 19 s. 11—13. 
12. Praca dziennikarza w prasie periodycznej. Warszawa 1949, Bratnia Po

moc Studentów ANP. S. 71. 
13. Prawo autorskie a praca dziennikarza. Prasa Polska 1949 *nr 6 s. 13—14. 
14. Zagadnienia prawne w zawodzie dziennikarskim i w prasie. Skrypt wy

kładów wygłoszonych na Studium Dziennikarskim ANP w Warszawie 
w r. 1948/49. Warszawa 1949, Bratnia Pomoc Studentów ANP. S. 67. 

15. Zagadnienia studiów dziennikarskich. Prasa Polska 1949 nr 4 s. 9—10. 

1950 r. 
16. Formy i technika pracy dziennikarskiej. Praca zbiorowa, zebrał i opra

cował .... Warszawa 1950, ANP. Część 1 s. 152, cz. 2 s. 161 (maszynopis 
powiel.). 

17. Organizacja pracy redakcyjnej w tygodniku. W: Formy i technika pra
cy dziennikarskiej, cz. 1, s. 72—104. 

1951 r. 
18. Prace Sekcji Dziennikarskiej UW. Prasa Polska 1951 nr 1 s. 23—24. 

1952 r. 
19. O centralną bibliotekę graficzną. Poligrafika 1952 nr 2 s. 33—34. 
20. Technika wydawnicza na Sekcji Dziennikarskiej UW. Prasa Polska 1952 

nr 9 s. 37—40. 
21. Zasady techniki drukarskiej oraz układu graficznego gazety i książki. 

Warszawa 1952, PWN. S. 176. (Dalsze wydania zob. poz.: 29, 32). 
22. Z prac Sekcji Dziennikarskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prasa Pol

ska 1952 nr 3/4 s. 34—38. 

1953 r. 
23. Dziennikarstwo jako nowy kierunek studiów uniwersyteckich. Zycie 

Szkoły Wyższej 1953 nr 12 s. 48—52. 
24. Mały ilustrowany słownik techniki wydawniczej. Warszawa 1953, PWT. 

S. 112. 
25. Nauczanie techniki wydawniczej w szkołach dziennikarskich. Poligra

fika 1953 nr 1 s. 8—9. 
26. Opracowanie graficzne gazet i czasopism oraz technika łamania. War

szawa 1953, ZG RSW „Prasa". S. 19. 
27. Tablice pism drukarskich do ćwiczeń seminaryjnych. Opracowanie 

i układ graficzny .... Warszawa 1953, Zakład Techniki Wydawniczej UW. 
Tabl. 23. 

28. Uwagi o studenckich praktykach redakcyjnych. Prasa Polska 1953 nr 7/8 
s. 20—22. 
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29. Zasady techniki wydawniczej oraz układu graficznego gazet i książek. 
Wydanie 2 przejrzane i rozszerzone. Warszawa 1953, PWN. S. 202. (1 wyd. 
zob. poz. 21; dalsze wyd. zob. poz. 32). 

30. Znaczenie książki, dzienników, czasopism w Polsce Ludowej. Warsza
wa 1953, ZG RSW „Prasa". S. 6. 

1954 r. 
31. Program praktyk (studentów dziennikarstwa) i jego realizacja. Prasa 

Polska 1954 nr 10 s. 6—9. 
32. Zasady techniki drukarskiej oraz układu graficznego gazety i książki. 

Wydanie 3 rozszerzone. Warszawa 1954, PWN. S. 255. (1 wyd. zob. poz. 
21; 2 wyd. — poz. 29). 

1955 r. 
33. Prasoznawcy nawiązują kontakty. Prasa Polska 1955 nr 9 s. 11—13. 
34. Wiedza o prasie w NRD. Prasa Polska 1955 nr 11 s. 17—18. 
35. W odpowiedzi na uwagi o prasoznawstwie. Prasa Polska 1955 nr 5 

s. 1—3. 
36. Zarys techniki wydawniczej. Warszawa 1955, WPLiS. S. 417. (2 wyd. 

zob. poz. 131). 

1956 r. 

37. Adiustacja stylistyczna i techniczne opracowanie rękopisu. Łódź 1956, 
PWN. S. 87. (Współautor Halina Kurkowska). 

38. Baza techniczna produkcji czasopiśmienniczej i książkowej w okresie 
dziesięciolecia 1944—1954. Prasoznawstwo 1956 nr 1 s. 75—96. (Toż w jęz. 
ang. —• poz. 60). 

39. Drukarstwo polskie okresu dwudziestolecia międzywojennego. Biuletyn 
Naukowy ZBP 1956 nr 9 s. 2—25. 

40. Facilities and Metods of Professional Training for Journalism in Po
land. UNESCO, Paris 1956, MC-PT Expert. Suplement, P. 16. 

41. К otazkam graf icke upravy polskeho tisku. Novinarsky Sbornik 1956 
nr 2 s. 166—171. 

42. Praca redakcji periodyków. W: Prasa współczesna, zesz. 1 s. 40—45. 
43. Polska prasa i dziennikarstwo. Biuletyn Naukowy ZBP, 1956 nr 4 s. 131. 

(Opracowanie zbiorowe; jednym ze współautorów M. Kafel). 
44. Prasa współczesna. Materiały i opracowania. Komitet redakcyjny: ...., 

J. Halpern i St. Ludkiewicz. Warszawa, PWN, zesz. 1: 1956 s. 149, zesz. 
2: 1957 s. 140. 

45. Prasoznawstwo jako nowy kierunek badań naukowych. Prasoznawstwo 
1956 nr 1 s. 5—11. (Toż w jęz. ang. — zob. poz. 58). 

46. Studia dziennikarskie w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Życie 
Szkoły Wyższej 1956 nr 1 s. 92—94. 

47. Uniwersyteckie studia dziennikarskie. Stan obecny i perspektywy roz
woju w latach 1956—60. Opracował zespół: Alojzy Chlebowczyk, Ha
lina Kurkowska, Andrzej Ślisz. Biuletyn Informacyjny ZBP 1956 nr 1 
s. 1—54. 

48. Wymiana doświadczeń w zakresie prasoznawstwa. Prasoznawstwo 1956 
nr 2 s. 269—276. 

5* 
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1957 г. 
49. The Activity of the Warsaw Journalistic Faculty. Kwartalnik Praso

znawczy (Foreign Language Edition) 1957 nr 3/4 s. 69—72. (Toż w jęz. 
pol. — zob. poz. 53). 

50. Différentes idées sur le rôle actuel de la presse. Centre International 
d'Enseignement Supérieur du Journalisme de Strasbourg, 1957. S. 7. 

51. Legal Position of the Press in Poland. Gazette 1957 nr 1/2 s. 87—98. 
52. Międzynarodowe Zrzeszenie Badań Prasoznawczych. Kwartalnik Praso

znawczy 1957 nr 3 s. 106. 
53. Praca (dydaktyczna) Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszaw

skiego. Kwartalnik Prasoznawczy 1957 nr 1 s. 137—143. (Toż w jęz. 
ang. — zob. poz. 49). 

54. Prasa polska w okresie świątecznym i noworocznym 22 XII 1956 — 21 
1957. Opracował zespół pracowników i studentów Wydziału Dzienni
karskiego UW pod kierunkiem Biuletyn Naukowy ZBP 1957 nr 12 
s. 74. 

55. Prasa współczesna. Materiały i opracowania — zob. poz. 44. 
56. Prawo a prasa. Kwartalnik Prasoznawczy 1957 nr 2 s. 5—8. Toż. w jęz. 

ang. — zob. poz. 57). 
57. The Press and the Law. Kwartalnik Prasoznawczy (Foreign Language 

Edition) 1957 nr 3/4 s. 3—6. (Toż w jęz. pol. — zob. poz. 56). 
58. Press Research as a New Domain Scientific Research. Kwartalnik Pra

soznawczy (Foreign Language Edition) 1957 nr 1/2 s. 5—10. (Toż w jęz. 
pol. — zob. poz. 45). 

59. Rôle et fonctions de la presse. Centre International d'Enseignement 
Supérieur du Journalisme, Strasbourg 1957. S. 8. 

60. The Technical Basis of the Production of Periodicals and Books in the 
Decade 1944—54. Kwartalnik Prasoznawczy (Foreign Language Edition) 
1957 nr 1/2 s. 34—45. (Toż. w jęz. pol. — zob. poz. 38). 

61. U prasoznawców zachodnioniemieckich. Kwartalnik Prasoznawczy 1957 
nr 4 s. 128—129. 

62. Współpraca i wymiana (w zakresie prasoznawstwa). 'Kwartalnik Praso
znawczy 1957 nr 1 s. 129—136. 

63. Z dziejów drukarstwa polskiego. Warszawa 1957, WPL. S. 278. (Współ
autorzy: Bartłomiej Gołka, Zbigniew Kłos). 

64. Zjazd prasoznawców w Strasburgu. Kwartalnik Prasoznawczy 1957 nr 3/4 
s. 85—87. 

1958 r. 
65. International Cooperation in the Field of Mass Communication Research. 

Kwartalnik Prasoznawczy (Foreign Language Edition) 1958 nr 1 s. 3—10. 
(Toż w jęz. pol. — zob. poz. 71). 

66. Międzynarodowe Zrzeszenie Badań Prasoznawczych. Kwartalnik Praso
znawczy 1958 nr 1/2 s. 147—148. 

67. Pierwsza sesja Międzynarodowego Instytutu Wyższych Studiów Dzien
nikarskich. Kwartalnik Prasoznawczy 1958 nr 1/2 s. 148—150. 

68. Pologne. La formation des journalistes. Enquête mondiale sur la prépa
ration aux carrières de l'information. Paris 1958, UNESCO, p. 192—195. 

69. The Tasks and Trends of Investigation in Mass-Communications Re-
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search. Kwartalnik Prasoznawczy (Foreign Language Edition) 1958 nr 3/4 
s. 5—38. (Toż w jęz. pol. — zob. poz. 72). 

70. Theory and Practice of the Press. Université de Strasbourg, 1958. P. 12. 
71. Współpraca międzynarodowa w zakresie prasoznawstwa. Kwartalnik Pra

soznawczy 1958 nr 1/2 s. 5—11. (Toż w jęz. ang. — zob. poz. 65). 
72. Zadania i kierunki badań w prasoznawstwie. Kwartalnik Prasoznawczy 

1958 nr 4 s. 13—24. (Toż w jęz. ang. — zob. poz. 69). 
73. Z prac Międzynarodowego Zrzeszenia Badań Prasoznawczych. Kwartal

nik Prasoznawczy nr 3 s. 107—108. 

1959 r. 
74. Jak rozumieć teorię prasy? Prasa Polska 1959 nr 1 s. 9—10. 
75. Wstęp do prasoznawstwa. Dział Wydawnictw UW, 1959. S. 143. 

1960 r. 
76. Badania nad prasą w świecie współczesnym. Nowa Kultura 1960 nr 50 

s. 5. 
77. L'information — phénomène sociale. L'Enseignement du Journalisme 

1960 nr 5 p. 51—54. 
78. La (presse polonaise à l'heure de son tricentenaire. L'Enseignement du 

Journalisme 1960 nr 8 p. 9—19. 

1961 r. 

79. Badania nad prasą a praktyka dziennikarstwa. Prasa Polska 1961 nr 1 
s. 15—16. 

80. Po rocznym okresie doświadczeń (Studium Dziennikarskiego UW). Prasa 
Polska 1961 nr 8 s. 1—3. 

81. Praca naukowa Studium Dziennikarskiego. Prasa Polska 1961 nr 9 
s. 2—3. 

82. Prasoznawstwo w Związku Radzieckim i Stanach Zjednoczonych. Biule
tyn Naukowy Wydziału Dziennikarskiego UW 1961 nr 1 s. 1—U. 

83. Teoria y practica de la prensa (rozdz.: V, VI, VII i IX książki „Praso
znawstwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). CIESPAL, Quito 
1961. S. 70. 

84. Z gazetą na ty. Biuro Wyd. „Ruch", Warszawa 1961. S. 113. (Współ
autor Michał Szulczewski). 

1962 r. 

85. Cele, kierunki i zadania naszego prasoznawstwa. Referat na I Między
narodową Sesję Prasoznawczą w Warszawie (1—3 II1962). Komitet 300-le-
cia Prasy Polskiej. S. 40; maszynopis powiel. (Toż. w jęz. ros. i franc). 

86. Informacja zagraniczna w prasie polskiej. Biuletyn Naukowy Studium 
Dziennikarskiego UW 1962 nr 2 s. 70—78. 

87. Materia, metodos, tareas y tendencia de la investigacion cientifica de 
la prensa en e mundo contemporaneo (rozdz.: V i VII książki „Praso
znawstwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). Ciencias Politicas 
y Sociales 1962 nr 28 s. 307—323. 

88. Międzynarodowa Sesja Prasoznawczą w Warszawie (1—3 II 1962). Biule
tyn Prasoznawczy 1962 nr 3 s. 96—111. 
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89. Na marginesie sesji prasoznawczej w Quito. Prasa Polska 1962 nr 1 
s. 24—25. 

90. I Międzynarodowa sesja prasoznawcza (w Warszawie 1—3 II1962). Prasa 
Polska 1962 nr 3 s. 1—6, 10. 

91. Rozwój wiedzy o prasie. Biuletyn Prasoznawczy 1962 nr 3 s. 13—35. 
92. VI Międzynarodowa Sesja Prasoznawcza w Strasburgu. Zeszyty Praso

znawcze 1962 nr 4 s. 126—128. 
93. W Międzynarodowym Instytucie Prasoznawczym dla Ameryki Łaciń

skiej. Biuletyn Prasoznawczy 1962 nr 3 s. 112—114. 

1963 r. 
94. Kierunki i działy badań w prasoznawstwie (rozdz. VII książki „Praso

znawstwo. Wstęp do problematyki — zob. poz. 113). Biuletyn Prasoznaw
czy 1963 nr 4 s. 3—39. 

95. Metody badawcze w prasoznawstwie (rozdz. VI książki „Prasoznaw
stwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). Biuletyn Prasoznawczy 
1963 nr 5 s. 32—57. 

96. Międzynarodowa sesja prasoznawcza w Strasburgu. Biuletyn Polskiego 
Komitetu do spraw UNESCO 1963 nr 10 s. 27—28. 

97. La preparacion cientifica de los periodistas en Polonia. Ciencias Politicas 
y Sociales 1963 nr 31 s. 57—67. 

98. Tendencje rozwojowe środków masowej informacji w świecie współ
czesnym. Kultura i Społeczeństwo 1963 nr 3 s. 77—87. 

99. W prasie zagranicznej przybywa pracowników. Prasa Polska 1963 nr 1 
s. 6—7. 

100. Z historii badań nad prasą w Polsce (rozdz. III książki „Prasoznawstwo. 
Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). Zeszyty Prasoznawcze 1963 
nr 1/2 s. 5—24; por. także 1964 nr 1/2 s. 203—205. 

1964 r. 
101. Dr Zygmunt Młynarski. Prasa Polska 1964 nr 1 s. 24—25. 
102. Novinoveda ako nova vedecka disciplina (streszczenie rozdz. VI i VII 

książki „Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). No-
vinarsky Sbornik 1964 nr 1 s. 73—87. (Toż w jęz. pol. — zob. poz. 105). 

103. (Zygmunt Młynarski) Organizator szkolnictwa dziennikarskiego. Biuletyn 
Prasoznawczy 1964 nr 7 s. 38—45. 

104. Prasoznawstwo a nauczanie dziennikarstwa. W: Teoria i praktyka dzien
nikarstwa (zob. poz. 108) s. 5—1&. 

105. Prasoznawstwo jako nowa dyscyplina naukowa (Próba określenia statutu 
i klasyfikacji kierunków badań). Streszczenie rozdz. VI i VII książki 
„Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). Biuletyn Za
rządu Głównego RSW „Prasa" 1964 nr 73 (wyd. specjalne) s. 14:—25. (Toż 
w jęz. czeskim \— zob. poz. 102). 

106. Problematyka współczesna badań nad środkami masowej informacji. 
Biuletyn Prasoznawczy 1964 nr 6 s. 17—38. 

107. Szkoły dziennikarskie i ośrodki badań nad prasą (rozdz. IV książki 
„Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki" — zob. poz. 113). Zeszyty 
Prasoznawcze nr 3 s. 153—175. 

108. Teoria i praktyka dziennikarstwa. Wybrane zagadnienia. Praca zbioro
wa pod redakcją Bartłomieja Gołki, ...., Zbigniewa Mitznera. Warszawa 
1964, PWN. S. 236. 
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1965 г. 
109. Studia dziennikarskie i rozwój badań nad prasą na Uniwersytecie War

szawskim. Biuletyn Prasoznawczy 1965 nr 8 s. 19—37. 
110. Wiedza o prasie a dydaktyka dziennikarska. Biuletyn Prasoznawczy 

1965 nr 9 s. 1—14. 
111. Zygmunt Młynarski — historyk prasy (1904—1964). Rocznik Historii Cza

sopiśmiennictwa Polskiego 1965 zesz. 2 s. 185—191. 

1966 r. 
112. L'enseignement du journalisme. Journalisme 1966 nr 27 s. 197—211. 
113. Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Warszawa 1966, PWN. S. 255. 

(2 wyd. — zob. poz. 123; wyd. w jęz. ang. — zob. poz. 127). 

1967 r. 
114. Dziennikarstwo i Październik. W 50-lecie Wielkiej Socjalistycznej Re

wolucji. Prasa Polska 1967 nr 11 s. 1—3. 
115. Metod i razlicite specijalizacije za istrazivanja informacija. Novinarstvo 

1967 nr 2—3 s. 136—150. 

1968 r. 

116. Co nas czeka w technice prasy. Prasa Polska 1968 nr 9 s. 8—11. 
117. Dziennikarstwo. Problemy teoretyczne i zagadnienia praktyki. Materia

ły dla seminarium prasoznawczego. Warszawa 1968, Wojskowa Akade
mia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego. S. 119. (Współautorzy: Jerzy 
Adamczyk, Andrzej Tewiaszew). 

118. Problemy tiechniczeskogo oformlenija polskoj pieczati. Wiestnik Mo-
skowskogo Uniwiersitieta — Żurnalistika 1968 nr 5 s. 68—70. 

119. Szkolnictwo dziennikarskie w świetle współczesnym i perspektywy roz
wojowe w tej dziedzinie. W: Historia prasy polskiej a kształtowanie się 
kultury narodowej. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
XIX i XX w. PAN, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa", War
szawa 1968. T. II s. 69—106. 

120. Tendencje rozwojowe techniki prasowej. Poligrafika 1968 nr 4 s. 75—77, 
nr 5 s. 99—101. (Toż w skrócie: El Desarrollo de la Poligrafia Periodi-
stica en el mundo contemporaneo. El Periodista 11967 nr 1 s. 4—6). 

1969 r. 

121. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie. Pod redakcją .... Wydaw
nictwa Uniwersytetu Warszawskiego, t. I: 1969 s. 293, t. II: 1970 s. 231, 
t. III: 1971 s. 215. 

122. El papel de la prensa en la lucha contra prejuicios raciales. El Perio
dista 1969 nr 5 s. 99—102. (Toż w skrócie: Rola prasy w zwalczaniu prze
sądów rasowych. Prawo i Życie nr 4 s. 3. (Toż w jęz. franc. — zob. poz. 
125 i ang. 126). 

123. Prasoznawstwo. Wstęp do problematyki. Wydanie 2 przejrzane przez 
autora. Warszawa 1969, PWN. S. 250. (1 wyd. — zob. poz. 113; wyd. 
w jęz. ang. — zob. poz. 127). 

124. Problem metod w prasoznawstwie. W: Metody i techniki badawcze 
w prasoznawstwie, t. I s. 3—8. 
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125. Le rôle de la presse dans la lutte contre les préjuges de race. Journa
liste Démocratique 1969 nr 5 s. 99—102. (Toż w skrócie: Rola prasy 
w zwalczaniu przesądów rasowych. Prawo i Zycie nr 4 s. 3. (Toż w jęz. 
hiszp. — zob. poz. 122 i ang. — 126). 

126. The Role of the Press in the Struggle against Racial Prejudices. The 
Democratic Journalist 1969 nr 5 s. 99—102. (Toż w skrócie: Rola prasy 
w zwalczaniu przesądów rasowych. Prawo i Zycie 1969 nr 4 s. 3. Toż 
w jęz. hiszp. — zob. poz. 122 i franc. — 125). 

1970 г. 
127. Introduction to Study of Mass Communications Media. International Orga

nisation of Journalisme, Prague 1970. S. 300. (Wyd. w jęz. pol. — zob. 
poz. 123). 

128. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. II — zob. poz. 121. 
129. Problematyka ludowej obronności na łamach prasy centralnej. Praca 

zbiorowa pod red Warszawa 1970, MON. S. 214. 
130. Przedmiot, cele i główne tendencje badawcze w prasoznawstwie. W: Me

tody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. II s. 5—35. 
131. Technika wydawnicza. Wyd. 2 rozszerzone. Warszawa 1970, PWN-T. 

S. 480. (1 wyd. — zob. poz. 36). 
132. Ważny problem: grafika prasy. Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 1 s. 25—34. 
133. Wiedza o prasie a praktyka i dydaktyka dziennikarska. (Referat na VI 

Polsko-Czechosłowackie Sympozjum Prasoznawcze). Ośrodek Badań Pra-
soznawczych 1970. S. 11 (wyd. powiel.). 

1971 r. 

134. Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie, t. III — zob. poz. 121. 



MACIEJ ŁUKOWSKI 

PRASA ŁÓDZKA O TELEWIZJI 

Ponad 2 tysiące wypowiedzi na temat telewizji odnalazł 
autor w prasie łódzkiej w przeszło 15-letnim okresie od 
powstania tv w Polsce do 1968 r. Treść i formę tych 
dziennikarskich publikacji przedstawia w niniejszym ar
tykule, opracowanym na podstawie pracy magisterskiej 
pisanej pod kierunkiem doc. dra Bolesława W. Lewic
kiego w Zakładzie Wiedzy o Filmie Uniwersytetu Łódz

kiego. 

Na początku lat pięćdziesiątych na rynku masowych środków przekazu 
w Polsce pojawiła się nowa instytucja — telewizja. Trudno było wówczas 
przewidywać (zresztą i dzisiaj jeszcze sytuacja w tym zakresie nie jest do
kładnie rozeznana), w jakim stopniu telewizja będzie konkurentem, a w ja
kim partnerem dla prasy i radia w informowaniu i kształtowaniu opinii spo
łeczeństwa. Tak czy inaczej, interesujące jest prześledzenie, jak prasa, ma
jąca najbardziej ugruntowaną pozycję i najdłuższą tradycję, ustosunkowuje 
się do powstania i szybkiego rozwoju telewizji. 

Jest to oczywiście tylko wycinek szerokiego kompleksu zagadnień, obej
mującego m. in. problemy wzajemnego wpływu masowych środków przekazu 
na siebie, zarówno jeżeli chodzi o treść przekazu jak i jego formę, konku
rencję poszczególnych mediów w całym ich syndromie; sprawy rejestrowa
nia w prasie wydarzeń związanych z funkcjonowaniem i rozwojem telewizji, 
sugerowanie nowych rozwiązań programowych, krytykę pod adresem tele
wizji wyrażaną w imieniu swoich czytelników itd. 

Zasygnalizowany na wstępie problem stosunku prasy do telewizji prze
śledzony został na przykładzie Łodzi jako jednego z ośrodków wojewódz
kich, w których telewizja pojawiła się najwcześniej. Analiza, której wyniki 
zostaną tu przedstawione, dotyczyła lat 1952—1968, a więc okresu od momen
tu uważanego za narodziny telewizji w Polsce (tj. pierwszego publicznego 
pokazu zorganizowanego w Warszawie z okazji wystawy radiowej), aż do 
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roku 1968, kiedy to TV stała się już naprawdę powszechnie dostępnym środ
kiem masowego przekazu. 

Badaniami zostały objęte wszystkie pozycje (artykuły, informacje, felieto
ny itp., jeżeli tylko wielkość ich przekraczała 5 wierszy) poruszające tema
tykę telewizyjną najszerzej rozumianą, które ukazały się w badanym okresie 
na łamach następujących łódzkich tytułów: Kronika, Łódź Literacka, Rewia, 
Łódzki Express Ilustrowany, Głos Robotniczy, Dziennik Łódzki, Express Ilu
strowany, Odgłosy, Karuzela i Osnowa. 

W grupie badanych gazet codziennych Głos Robotniczy jest organem poran
nym KW PZPR w Łodzi; Łódzki Express Ilustrowany w reku 1956 prze
kształcony został na poranny Dziennik Łódzki i popołudniowy Express Ilu
strowany. Wśród czasopism Kronika, Łódź Literacka i Rewia wychodziły 
w Łodzi przed okresem wzmożonego zainteresowania telewizją i wobec tego, 
praktycznie rzecz biorąc, nie mogły jej problemom poświęcać miejsca. Wszy
stkie one przestały wychodzić w latach 1958—1959 po nie dłuższym niż dwu-
lub trzyletni okresie edycji. Kronika była dwutygodnikiem społeczno-kul-
turalnym, nieco zbliżonym profilem do późniejszych, powstałych zresztą w jej 
miejsce Odgłosów, Łódź Literacka — pismo już samym tytułem wskazujące 
na swe literackie zainteresowania — była organem Łódzkiego Oddziału 
Związku Literatów Polskich, a Rewia, wychodząca najkrócej, miała być 
pismem rozrywkowym adresowanym do szerokich rzesz odbiorców. Po likwi
dacji wspomnianych czasopism powstały Odgłosy — regionalny tygodnik 
kulturalno-społeczny, który przeszedł dość zasadniczą ewolucję od pisma sto
sunkowo popularnego do tygodnika o charakterze bardziej poważnym, adre
sowanym do bardziej wyrobionego czytelnika. Właściwie tylko dla uzupeł
nienia kompletu pism łódzkich uwzględniono w badaniach również materiał 
zawarty w Karuzeli — piśmie satyrycznym, traktującym oczywiście telewizję 
wyłącznie jako przedmiot dowcipów — oraz materiał zawarty w Osnowie — 
kwartalniku o charakterze literacko-naukowym, który sprawami TV prawie 
w ogóle się nie zajmował. 

W rezultacie analizą zawartości objęto łącznie przeszło dwa tysiące pozy
cji. W poszczególnych badanych tytułach ilość pozycji dotyczących interesu
jącej nas problematyki wynosiła: 

w Odgłosach — 805 pozycji, 
w Dzienniku Łódzkim — 606 pozycji, 
w Głosie Robotniczym — 526 pozycji, 
w Expressie Ilustrowanym — 164 pozycje, 
w Karuzeli — 24 pozycje, 
w Łódzkim Expressie Ilustrowanym — 6 pozycji, 
w Osnowie — 2 pozycje. 

Materiał ten został skategoryzowany w dwóch ujęciach. Pod względem for
my dziennikarskiej wyodrębniono następujące gatunki: informacja, reportaż, 
wywiad, recenzja, felieton. Pod względem tematycznym natomiast zastoso
wano kategorie w zasadzie odpowiadające działom programu telewizyjnego. 
Zaliczano więc każdą badaną pozycję do jednej z następujących grup: teatr 
TV, film TV, publicystyka TV, rozrywka i sport, teleturnieje, teoria i zagad
nienia ogólne telewizji, oddziaływanie telewizji, technika nadawcza i odbior
cza, TV zagraniczna, artykuły wieloproblemowe. 
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Cały badany materiał podzielono na okresy 3—4-letnie odpowiadające ko
lejnym etapom rozwoju telewizji w Polsce. Wyniki badań przedstawimy wła
śnie poprzez ogólne scharakteryzowanie całego materiału z uwzględnieniem 
podziału na te okresy. 

1. Okres 1952—1956 

Charakterystyka okresu: Pierwsze próby telewizyjne; pierwszy pokaz pu
bliczny w Warszawie; mała ilość odbiorców; otwarcie Doświadczalnego 
Ośrodka Telewizyjnego; program telewizyjny emitowany raz w tygodniu; 
otwarcie ośrodka łódzkiego TV. 

Na łamach prasy łódzkiej jest to okres najuboższy w tematykę telewi
zyjną. Powstanie studia doświadczalnego w Warszawie i pierwsze publiczne 
pokazy prasa łódzka skwitowała zaledwie drobnymi wzmiankami. Do roku 
1954 w gazetach łódzkich nie pojawił się żaden większy artykuł. Brak po
łączenia z Warszawą, brak łódzkiego nadajnika i odbiorników czyniły wi
docznie z wydarzeń w stolicy rzecz dla łodzian mało interesującą. Nie pu
blikują też żadnej informacji łódzkie tygodniki, które w tym okresie zbli
żają się do końca swojej edycji (Łódź Literacka, Kronika, Rewia). Nie można 
więc powiedzieć, aby prasa umiała przewidywać i przygotowywać opinię do 
nadchodzącej ery telewizji. 

Rok 1955 przynosi zmianę sytuacji w postaci szansy budowy w Łodzi ośrod
ka nadawczego. W roku 1956 wobec nadchodzącego terminu zakończenia bu
dowy ośrodka pisze się o tym coraz częściej. Teraz dopiero na łamach prasy 
zaczynają pojawiać się również pozycje dotyczące nowości technicznych lub 
rozwiązań organizacyjnych w telewizjach zagranicznych. Punktem zaintere
sowania prasy staje się szybki rozwój telewizji zachodnich oraz w Związku 
Radzieckim. 

Ze spraw natury teoretycznej ukazują się pierwsze rozważania nad specy
fiką TV jako masowego środka przekazu. 

W roku 1956 otwarto łódzki ośrodek nadawczy. Było rzeczą naturalną, że 
łódzka prasa szczególnie szybko i wszechstronnie zareagowała na to wyda
rzenie. Ukazało się wiele reportaży o budowie i instalacji urządzeń na dachu 
łódzkiego wieżowca. Opisywano dokładnie przyszłe studio i jego wyposaże
nie. Rozważano perspektywy rozwoju i przyszłe możliwości TV. 22 lipca 
1956 we wszystkich łódzkich gazetach ukazały się informacje o otwarciu 
ośrodka, a zaraz potem reportaże o pierwszym programie. 

Pod względem formy dominowała w omawianym okresie informacja lub 
sprawozdanie ze sporą ilością danych. Wyjątkami były reportaże, które sku
piły się wokół otwarcia łódzkiego ośrodka. Nie ma jeszcze w prasie żadnych 
pozycji cyklicznych czy stałych rubryk, które ukształują się znacznie później. 
Brak zupełnie spraw programowych, nawet dotyczących programu warszaw
skiego. 

2. Okres 1957—1959 

Charakterystyka okresu: Okres doświadczalny; wzrost zainteresowania roz
wojem technicznym telewizji; pierwsze lata realizacji uchwały rządu o roz
budowie telewizji i radiofonii; pierwszy wóz transmisyjny TV; powoła
nie programu ogólnopolskiego. 
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Jest to dla łódzkiej prasy okres koncentracji uwagi na sprawach technicz
nych telewizji. TV znajduje się jeszcze w stadium próbnym i dopiero pod 
koniec tego okresu zostaje powołany program ogólnopolski zamykający nie
jako czas prób i doświadczeń. Równocześnie na rynku pojawiają się nowe 
typy odbiorników, a prasa szybko reaguje na wszelkie nowości w tej dzie
dzinie. Szeroko zaczyna się także interesować całą problematyką techniki od
bioru i jego zapleczem techniczno-usługowym (od razu w stosunku do roz
woju TV zacofanym) — punktami naprawczymi, częściami, produkcją an
ten itp. 

Jeżeli chodzi o technikę nadawania, to główny ciężar zainteresowania pra
sy spoczywał w tym czasie na sprawach rozbudowy studia łódzkiego. Było 
ono najnowocześniejszym tego rodzaju obiektem w kraju i ten fakt zmobili
zował prasę do szczegółowych relacji o jego wyposażeniu oraz możliwościach 
technicznych i programowych. Do roku 1959 mimo wielu obietnic, nic jed
nak nowego do łódzkiego studia nie przybyło, a prasa powoli przestała się 
tym tematem interesować. 

W tym okresie pojawiają się też w prasie pierwsze rodzime ciekawostki 
techniczne z zakresu TV, jak np. informacje o próbach „łapania" progra
mów zagranicznych. Coraz więcej zaczyna się też mówić o zastosowaniach 
telewizji przemysłowej. Wspomina się także sprawy związane z rozwojem 
TV w sąsiednich ośrodkach w związku z powstawaniem telewizji w Pozna
niu i Katowicach. 

Ciągle niewiele jeszcze pisze się o programie TV. Żadne pismo nie dru
kuje recenzji. Nawet informacje o zaplanowanym programie są niesystema
tyczne i niekompletne, bo i sam program ulega częstym zmianom. Pisze się 
natomiast o pewnych obserwacjach poczynionych za granicą, dotyczących 
niektórych aspektów społecznego oddziaływania telewizji. Pojedyncze pu
blikacje ostrzegają przed zgubnym wpływem telewizji na zdrowie, a szczegól
nie na wTzrok, traktują o złych wzorcach postępowania dla młodzieży pły
nących z telewizyjnych ekranów itd. Są to pierwsze sygnały dyskusji, która 
toczyć się będzie od czasu do czasu także w latach następnych. 

W roku 1959 TVP wyszła już z okresu doświadczalnego i stała się insty
tucją o ustalonym programie i profilu. Łódzka prasa dostrzega to i powoli 
zaczyna coraz częściej odbiegać od zagadnień technicznych, zwracając się ku 
samej specyfice zjawiska telewizji, jej wpływu społecznego i możliwości od
działywania. Charakterystyczne są częste rozważania nad przyszłością tele
wizji. Myśli się (już wtedy!) o telewizji kolorowej i wielkich ekranach. 

Pod względem formy dziennikarskiej nadal przeważa w łódzkiej prasie in
formacja, której ilość jednak wyraźnie wzrosła w porównaniu z okresem 
poprzednim, np. w Glosie Robotniczym z 16 do 74, a w Dzienniku Łódzkim 
z 16 do 75. Informacje te nie ukształtowały się jeszcze w żadne stałe ru
bryki czy cykle. Więcej niż poprzednio ukazywało się również większych 
artykułów o TV. 

3. Okres 1960—1962 

Charakterystyka okresu: Stabilizacja techniczna; szybki rozwój telewizji 
programowej. 

W tych latach przynajmniej na łamach dzienników łódzkich, obserwujemy 
zasadniczy zwrot w sposobie traktowania problemów telewizji. Prasa jak 
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gdyby teraz dopiero nadganiała pewne opóźnienia w stosunku do tego, co na 
drodze swego rozwoju osiągnęła już telewizja. Sprawy programowe TV za
czynają być traktowane pod względem ilościowym na równi ze sprawami 
technicznymi. Szybki rozwój programu, wprowadzanie nowych form telewi
zyjnych i coraz lepsze programy artystyczne doprowadzają do tego, że prasa 
zaczyna systematycznie na to reagować. W tych latach prasa wykazuje szczy
towe zainteresowanie charakterystycznymi dla telewizji teleturniejami, roz
rywką i sportem oraz publicystyką telewizyjną. Później dopiero zaintereso
wanie to przeniesie się na teatr telewizji, który jako temat będzie domino
wał w publicystyce dotyczącej TV. Warto więc może już w tym miejscu 
przytoczyć dane ilościowe o tym, w jakich latach jaka tematyka była przed
miotem szczególnego zainteresowania łódzkich pism. Ewolucję zainteresowań 
prasy przedstawia zestawienie: 

rok 1956 — film w telewizji, TV za granicą; 
rok 1958 — technika telewizyjna; 
rok 1959 — zagadnienia ogólne i teoretyczne TV, technika TV, film 

TV, TV za granicą; 
rok 1960 — teleturnieje; 
rok 1961 — teleturnieje, rozrywka i sport; 
rok 1962 — rozrywka i sport; 
rok 1964 — publicystyka TV, oddziaływanie TV; 
rok 1965 — teatr TV, publicystyka TV, oddziaływanie TV; 
rok 1966 — teatr TV; 
rok 1967 — teatr TV; 
rok 1968 — publicystyka TV. 

Interesującym wydarzeniem w początku lat 1960-tych było wspólne zorga
nizowanie wielkiego turnieju telewizyjno-prasowego pt. Tele-Sabinki. Fakt 
współpracy tych dwóch środków masowego przekazu charakteryzuje z jed
nej strony słabą jeszcze — przynajmniej we własnych oczach — pozycję TV 
na rynku środków masowego przekazu, ponieważ telewizja dla spopularyzo
wania swoich przedsięwzięć ucieka się do pomocy prasy, czego później nigdy 
nie robi. Z drugiej strony, prasa docenia już atrakcyjność telewizji jako par
tnera w organizowaniu akcji prasowej, ale jeszcze nie obawia się, że TV 
może obniżyć w ocenie czytelników atrakcyjność samej prasy. 

Jeszcze innym, bardzo charakterystycznym momentem jest zwrócenie uwa
gi przez prasę na rolę publicystyki telewizyjnej, zwłaszcza społeczno-inter-
wencyjnej. W tym zakresie prasa łódzka zaczyna się orientować, że telewizja, 
m. in. przez bezpośredniość i autentyczność relacji, może się stać (co dzisiaj 
jest już rzeczą dość powszechnie wiadomą) silniejszym i skuteczniejszym od 
prasy środkiem oddziaływania i presji czy to opinii publicznej, czy też na 
opinię publiczną. Stąd wyraźne postulaty kierowane przez prasę pod adre
sem telewizji, aby ta zajęła się w swych programach wieloma konkretnie 
wymienianymi sprawami. 

Rok 1962 przynosi też po raz pierwszy więcej artykułów poświęconych 
teatrowi TV. Jest to ważny w historii telewizji polskiej moment zwrócenia 
większej uwagi na programy artystyczne. Pojawiły się też recenzje omawiają
ce wydarzenia w łódzkim teatrze telewizji; z czasem zaczęto szerzej zastana
wiać się nad sprawami aktorstwa, adaptacji telewizyjnych itd. W tym czasie 
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rozpoczyna się kontynuowana później szeroka dyskusja na temat roli, jaką ma 
spełniać teatr telewizyjny. Szczególnie dla telewizji i prasy łódzkiej rok ten 
ma duże znaczenie ze względu na powołanie do życia Telewizyjnego Teatru 
Popularnego, który 30 marca 1962 przedstawił pierwszą inscenizację. Od tego 
momentu prasa pilnie śledzi każde jego przedstawienie oraz publikuje liczne 
recenzje i omówienia. 

Równolegle do wzrostu zainteresowania prasy telewizją w latach 1960—1962 
pojawiają się także w łódzkich gazetach pierwsze stałe formy publikacji po
święconych telewizji. Od roku 1960 Głos Robotniczy zamieszcza recenzje 
w stałym cyklu pt. Tydzień na małym ekranie. Są to obszerne cotygodniowe 
sprawozdania, omawiające w formie krytycznej oceny programu minionego 
tygodnia. Tę formę Głos Robotniczy przyjął na stałe. Dziennik Łódzki publikuje 
od roku 1961 cykl Na ekranie TV, zamieszczając w nim pojedyncze recenzje 
dotyczące najczęściej spraw teatru i ukazujące się zazwyczaj już po telewi
zyjnej premierze. Zapoczątkowaną najwcześniej, bo już pod koniec 1959 roku 
i rozwijającą się najszybciej była jednak rubryka Odgłosów pt. Odgłosy tele
wizyjne. Stanowiła ona właściwie mały jednostronicowy magazyn ilustrowany 
poruszający co tydzień najróżnorodniejsze problemy związane z telewizją. Zna
lazły w niej miejsce zarówno oceny krytyczne programu minionego tygodnia, 
jak i zapowiedzi najciekawszych programów na najbliższe dni, sprawy nowo
ści technicznych, problemy wpływu telewizji na zdrowie ludzkie itp. „Odgłosy 
telewizyjne" zamieściły m. in, cykl o wpływie telewizji na dzieci. Rubryka 
ta była w całym badanym okresie rubryką najbogatszą i jedyną ilustrowaną. 
W ramach tego magazynu kształtowały się stałe, mniejsze kąciki, jak np. 
„Fotel telemana", gdzie publikowano recenzje z telewizyjnych programów, 
jak „Zaproponować nie wolno?", gdzie umieszczano postulaty pod adresem 
telewizji dotyczące zarówno pewnych rozwiązań programowych, jak i spraw 
technicznych czy organizacyjnych, interesujących telewidza. „Odgłosy TV" 
zmieniły w roku 1960 tytuł na „Telewizja", a potem, w związku z przebu
dową całego profilu, pismo likwiduje powoli poszczególne kąciki i w końcu 
rubrykę o charakterze magazynowym przekształca w duży artykuł proble
mowy bazujący na krytycznej ocenie programu minionego tygodnia. Pod 
koniec roku 1962 miejsce dawnej rubryki zajęły już wyłącznie duże arty
kuły krytyczne. 

Okres 1960—1962 przyniósł także zasadniczą zmianę w proporcjach gatun
ków dziennikarskich. Po absolutnej przewadze ilościowej informacji w latach 
poprzednich, od roku 1960 najczęściej pojawiającą się formą została recenzja. 

4. Okres 1963—1965 

Charakterystyka okresu: Dalszy rozwój telewizji programowej; pierwsze 
polskie filmy telewizyjne. 

W prasie łódzkiej są to lata dalszego szerokiego zainteresowania zagadnie
niami programu. Regularnie ukazują się zapowiedzi programowe i mniejsze 
lub większe recenzje po każdym wydarzeniu programowym. Teatr TV staje 
się centralnym punktem zainteresowania łódzkiej prasy. Dziennik łódzki swą 
stałą rubrykę niemal w całości poświęca sprawom teatru. Na łamach Od
głosów przez dłuższy czas toczy się dyskusja nad rolą i funkcją teatru tele
wizyjnego, a następnie polemika sprowokowana pojawieniem się na ekra
nach adaptacji wielkich arcydzieł literatury pięknej. Wyraźnie na czołowe 
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miejsce w problematyce teatru TV wysuwają się sprawy aktorstwa. Zwłasz
cza w Odgłosach w całym szeregu rozmów z aktorami omawiane są proble
my specyficznego — w stosunku do tradycyjnego teatru — stylu gry przed 
kamerą, a więc m. in. problem „niemej" widowni, ogromnej roli szczegó
łów, gry twarzą, samotności aktora, braku możliwości wzbogacania własnych 
środków wyrazu, ściśle zakreślonych ram gestu, wielkiej dyscypliny na pla
nie itd. 

W tym okresie w prasie łódzkiej zjawia się zupełnie nowy temat, a mia
nowicie problematyka polskiego filmu telewizyjnego. Lata 1964—1965 zostały 
nawet nazwane przez dziennikarzy okresem serialomanii, gdyż przyniosły 
wiele nowych tytułów, szczególnie z dziedziny filmu seryjnego. Początkom 
produkcji polskich filmów telewizyjnych towarzyszy ogromne zainteresowa
nie odbiorców i prasy. Pojawiają się często reportaże z planów i laborato
riów, a równocześnie najwięcej recenzji i omówień filmów wyświetlanych 
na ekranach telewizyjnych. Zarówno w poprzednich jak i w późniejszym 
okresie tematyka ta była zazwyczaj pomijana lub jedynie fragmentarycznie 
sygnalizowana i dopiero wejście na ekrany „Czterech pancernych" od nowa 
zmobilizowało prasę do podejmowania tych zagadnień. O polskich filmach 
telewizyjnych pisano zwykle z wielkim optymizmem w fazie ich realizacji 
i zazwyczaj krytycznie, gdy ukazywały się już na ekranach. 

Pod względem form dziennikarskich jeszcze wyraźniej skrystalizował się 
charakter publikacji poświęconych telewizji. W Odgłosach miejsce rubryki 
„Telewizja" zajmują obszerne recenzje omawiające na podstawie programu 
poprzedzającego tygodnia problemy natury bardziej ogólnej. Od roku 1964 Od
głosy zamieszczają nową rubrykę pt. „Miks", o wiele mniejszą niż wszyst
kie poprzednie i bardziej zbliżoną charakterem do recenzji zamieszczanych 
w Dzienniku Łódzkim. W roku 1965 Ogłosy jeszcze raz zmieniają charakter 
tej rubryki, w której odtąd pod tytułem „Kronika antytelewizyjna" poja
wiają się zazwyczaj felietony podejmujące problematykę o dość szerokim 
zasięgu, niekoniecznie ograniczonym tylko do samej telewizji. Dziennik Łódz
ki kontynuuje swą rubrykę „Na ekranie TV", eksponując w niej szczególnie 
problematykę teatralną. Głos Robotniczy nadal zamieszcza cotygodniowe 
zbiorcze omówienia programu minionego tygodnia w rubryce „Tydzień na 
małym ekranie". 

Wśród gatunków nadal dominuje recenzja i tylko w roku 1965 na pierwsze 
miejsce wychodzi felieton. Oczywiście oprócz pozycji zamieszczanych w sta
łych rubrykach prasa w dalszym ciągu publikuje również większe artyku
ły problemowe o telewizji. 

5. Okres 1966—1968 

Charakterystyka okresu: Dalszy rozwój różnych form programowych; wy
dłużanie i przekształcanie programu; szerokie zastosowanie nowych środ
ków technicznych jak telerekording i ampex. 

Ostatni okres w relacjonowanych badaniach odpowiada w krótkiej histo
rii polskiej telewizji okresowi pewnej stabilizacji wynikającej z równomier
nego rozwoju form programowych. Program staje się wielkim, zróżnicowanym 
blokiem, spełniającym wielorakie funkcje. Coraz bardziej istotną rolę zaczy
na odgrywać sposób przekazu. Są to lata coraz szerszego stosowania nowo
czesnych środków rejestrujących, jak telerekording i ampex. Stąd prasa po-
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święcą wiele uwag jakości emitowanego obrazu. Słaba jakość telerekordin-
gu — pisała np. prasa łódzka — niweczy walory artystyczne i estetyczne 
szczególnie w programach teatralnych. 

Tematyka teatru TV, głównie zresztą łódzkiego, znajduje się nadal na na
czelnym miejscu. Koniec egzystencji Teatru Popularnego nie zmniejszył sta
łego zainteresowania poczynaniami łódzkiego ośrodka. W latach 1966—1968 
po każdym przedstawieniu pojawiają się recenzje w łódzkiej prasie. Najwięcej 
miejsca, gdyż prawie całą cotygodniową rubrykę, poświęcają teatrowi TV 
Odgłosy. Także programy rozrywkowe nadawane z Łodzi są w prasie łódzkiej 
recenzowane, chociaż poza nimi tematyka rozrywkowa zazwyczaj traktowana 
była przez łódzką prasę marginesowo. 

Stałe rubryki telewizyjne Dziennika Łódzkiego i Głosu Robotniczego pozo
stają nadal w niezmienionym kształcie. Zmienia się natomiast jeszcze raz 
rubryka Odgłosów. „Kronikę telewizyjną" zastępuje teraz „Tele-Око", które 
traci charakter felietonowy zbliżając się bardziej do recenzji. 

W latach 1966—1968 stabilizuje się w łódzkiej prasie zarówno liczba poja
wiających się co roku pozycji, jak i główne kierunki poruszanej problema
tyki. Większość tematów telewizyjnych została wchłonięta przez stałe cykle 
i rubryki. 

* 

Oceniając w sposób najbardziej ogólny stosunek prasy łódzkiej do telewizji 
od chwili narodzin tej ostatniej, można by powiedzieć, że po okresie zain
teresowania telewizją jako nowym na naszym gruncie zjawiskiem technicz
nym nastąpił w prasie okres zafascynowania telewizją jako środkiem prze
kazu nowych jakościowo treści, głównie rozrywkowych (np. teleturnieje). Do
piero później prasa dostrzegła i doceniła możliwości telewizji w kształtowa
niu opinii publicznej, a wreszcie — uznawszy widocznie, że współudział TV 
w informowaniu i kształtowaniu opinii jest rzeczą ugruntowaną i ustabili
zowaną na dotychczas osiągniętym przez telewizję poziomie technicznym — 
zaczęła dostrzegać w telewizji głównie narzędzie masowego upowszechniania 
treści kulturalnych, czego wyrazem było skupienie zainteresowań prasy na 
teatrze i filmie telewizyjnym. 

Zmianom tym towarzyszył — w aspekcie ilościowym — początkowo wy
raźny wzrost liczby publikacji, a później nieznaczny ich spadek i ustabili
zowanie się tej ilości na pewnym, stosunkowo stałym poziomie. Widoczne 
są także zmiany form dziennikarskich; prasa wyraźnie przeszła od form 
głównie sprawozdawczych (informacja, ewentualnie reportaż), poprzez publi
cystykę do recenzji i od przedstawiania materiałów o telewizji głównie 
z okazji ważnych wydarzeń w jej rozwoju — do pozycji pojawiających się 
systematycznie, najczęściej w formie stałych rubryk. 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
ŚWIEŻY IGNACY (1839—1902) 

Ksiądz, publicysta, dziennikarz, działacz śląski. Urodził się 12 X w Kończy
cach Wielkich pod Cieszynem, gdzie ukończył szkołę ludową, a następnie 
gimnazjum w Cieszynie (1861) oraz seminarium duchowne w Ołomuńcu 
(1865). Do 1871 był wikarym w Bielsku, potem katechetą i polonistą w gimna
zjum cieszyńskim. Współpracował z Gwiazdką Cieszyńską i redagował Posła — 
organ Związku Katolików Śląskich. W 1873 założył stowarzyszenie pn. „Dzie
dzictwo błogosławionego Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku", ma
jące na celu budzenie świadomości narodowej ludności Śląska Cieszyńskie
go. W 1883 zorganizował Związek Katolików Śląskich, którego zadaniem była 
praca nad uświadomieniem politycznym i poprawą warunków ekonomicz
nych Ślązaków z Cieszyńskiego. Od 1878 był posłem na sejm krajowy śląski, 
od 1885 posłem do Rady Państwa w Wiedniu. Opublikował liczne artykuły 
o treści społecznej, politycznej, ekonomicznej i religijnej. Działalnością publi
cystyczną i polityczną oraz pracą społeczną prowadzoną wśród Ślązaków bez 
względu na różnicę ich wyznań i poglądów, położył duże zasługi na polu 
odrodzenia narodowego Śląska Cieszyńskiego, wydatnie przyczyniając się do 
podtrzymania akcji repolonizacyjnej zapoczątkowanej przez Stalmacha. Zmarł 
22X1902 w Cieszynie. 

Jan G a l i с z: Ks. Ignacy Świeży, jego życie i działalność. Cieszyn 1933; Rudolf T o m a-
n e k : Przemówienie nad szczątkami wielkich synów Śląska. Cieszyn 1937; Biblioteka 
Warszawska 1902IV 411; Tygodnik Ilustrowany 1885 II 289 (foto) i 1902 II 877 (foto); Ka
lendarz Czecha 1903 II 7 (tu omyłkowo imię Jan). 

Czesław Witkowski 

ROLLE M I C H A Ł (1865—1932); p s e u d o n i m y : R. Michał , Zas t ępca ; 
k r y p t o n i m y : M. R., m r e , -m- . 

Urodził się 8 VII *w Kamieńcu Podolskim jako najstarszy syn Antoniego 
Józefa, lekarza i pisarza historycznego (znanego pod pseudonimem Dr Anto
ni J). Gimnazjum ukończył w Krakowie, gdzie też studiował historię i polo-

*) Biogramy zamieszczane w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nade
słanych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach nasze
go pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów 
biograficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nistykę na UJ. Zamierzał doktoryzować się z filozofii i przez kilka lat zbie
rał materiał do rozprawy o Liceum Krzemienieckim na tle dziejów oświaty 
ówczesnej. Śmierć ojca, który zostawił mu całe archiwum domowe wypisów 
źródłowych, skłoniła Rollego do porzucenia planów kariery naukowej i do 
stabilizacji zawodowej. W kwietniu 1895 znalazł się w redakcji Gazety Lwow
skiej i pozostał w niej przez lat 37, do końca życia. Darzony względami sze
fa, Adama Krechowieckiego, i wszechstronnie przezeń wprowadzony w rze
miosło dziennikarskie, objął z czasem funkcję sekretarza redakcji, a po 10 la
tach został zastępcą redaktora naczelnego. Szczególnie odpowiadał Rollemu dział 
literacko-kulturalny i tu najwięcej zostawił śladów swego nie tyle błyskotli
wego, ile sumiennego pióra. Obok felietonów okolicznościowych treści histo
rycznej i literackiej, artykułów i not recenzyjnych, mnóstwo sprawozdań bie
żących, omówień nowości wydawniczych, informacji z ruchu kulturalnego zło
żyło się na bogaty jego dorobek publicystyczny. O niezwykłej pracowitości 
Rollego świadczy stała współpraca w dodawanym co miesiąc do Gazety 
Lwowskiej „Przewodniku Naukowym i Literackim", gdzie drukował więk
szość późniejszych swych książek. Równocześnie podejmował się dodatkowych 
robót redakcyjnych. Wspólnie z S. Schniir-Pepłowskim redagował miesięcznik 
Iris (1899—1900), kierował 2-tomowym bogato ilustrowanym wydawnictwem 
albumowym pt. Włochy. Wśród dziennikarzy lwowskich wyróżniał się erudycją 
i gładkim stylem pisarza historycznego, eseisty o wyraźnym zacięciu literac
kim, czym przypominał znacznie poczytniejszego i płodniejszego w tym zakre
sie swego ojca, czerpiąc obficie z jego niewykorzystanych materiałów. Wartość 
źródłową posiada szczególnie pierwsza książka Rollego: Z przeszłości. Okręg 
rawski — starostwo barskie do r. 1774 (Lwów 1896). Wartość zaś pionierską 
ma historia Liceum Krzemienieckiego: Ateny Wołyńskie (Lwów 1898, II wyd. 
1923) i jej skrót dla młodzieży: Tadeusz Czacki i Krzemieniec (Lwów 1913). 
Chętnych czytelników znajdywały opowiadania historyczne Rollego, szkice 
i sylwetki postaci, zwłaszcza kresowych: Z minionych stuleci (1908), Oryginały 
(1913), In illo tempore (1914), Rzemiennym dyszlem (1914), Na ostatniej pla
cówce. Gawęda historyczna z lat 1830—1831 (1930). Wspólnie z B. Gubryno-
wiczem opracował Historię Gazety Lwowskiej 1883—1911 (w t. I Stulecia 
Gazety Lwowskiej). Rodzinnego, umiłowanego miasta dotyczą opisy popu
larne: Kamieniec Podolski (Warszawa 1925), Z życia Ormian kamienieckich 
(Kraków 1891). Charakter przyczynków biograficznych noszą prace: Seweryn 
Malinowski (Kraków 1896), Tadeusz Rutkowski (1932). Przez długie lata zasia
dał Rolle w zarządzie Towarzystwa Dziennikarzy Polskich, ostatnio jako jego 
wiceprezes; po powstaniu w 1920 r. Syndykatu Dziennikarzy Lwowskich, wy
bierany był równocześnie do jego wydziału, a w 1930 został jego prezesem. 
Za całokształt działalności publicystycznej i pisarskiej otrzymał nagrodę lite
racką m. Lwowa w 1927 r. Był odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Polo
nia Restituta. Od 1901 należał do komisji historyczno-literackiej Akademii 
Umiejętności w Krakowie. Zmarł 10 XI1932. 

Przedmowa J. K a l l e n b a c h a do In illo tempore ; Ilustrowany almanach literacko-
artystyczny na r. 1911. Lwów 1911 (fot.); A. C h o ł o n i e w s k i : Nieśmiertelni (Lwów 
1898); S. L a m : 2yde wśród wielu (Warszawa 1969); A. W y s o c k i : Sprzed pół wieku 
(wyd. II); nekrolog S. Lempickiego w Gazecie Lwowskiej 1932, nr 263 (por. nr 264 z fot. 
i nr 265); Stulecie Gazety Lwowskie), t. I, cz. I s. 253. 

Czesław Lechicki 
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RYMKIEWICZ DOMINIK (1854—1934) 

Redaktor, dziennikarz, działacz polityczny (socjalista). Syn powstańca z 1863 
roku, urodzony w Wilnie, gdzie także zmarł 26 XII 1934. Studiował na Uniwer
sytecie Warszawskim i już jako student brał udział w ruchu rewolucyjno-
-robotniczym, za co zesłany został na Syberię. Wróciwszy z zesłania w 1883 г., 
osiadł na stałe w Wilnie, gdzie zarabiał na życie jako korepetytor (stąd do
brze znany w Wilnie i w szeregach PPS jego pseudonim „Profesor"). Mieszka
nie jego było stałym zajazdem dla działaczy partii, którzy ze względów bez
pieczeństwa musieli na pewien czas opuścić Kongresówkę. Przemycana zza 
granicy (przez Wierzbałową) nielegalna prasa i wydawnictwa PPS przecho
wywane były w wileńskim mieszkaniu Rymkiewicza. Po rozłamie w PPS 
Rymkiewicz wszedł w bliższe stosunki z Rechniewskim i podjął się wyda-
wanfe oraz redagowania organu lewicy pt. Wiedza. Był to tygodnik polityczno-
-społeczno-literacki o zabarwieniu marksistowskim. Rozchodził się głównie 
w Warszawie i na terenie Kongresówki, ale drukowany i redagowany był 
ze względu na cenzurę w Wilnie. Przestał wychodzić po pięciu latach (1910). 
Na jego miejsce powstało pismo Światło. Jako redaktor miał Rymkiewicz wy
toczoną sprawę sądową i przez dwa lata przebywał w więzieniu na Łukisz-
kach w Wilnie. Po wojnie już nie brał udziału w pracy publicystycznej, dzia
łał zaś jako członek wileńskiego oddziału Stowarzyszenia Więźniów Politycz
nych. 

a (L. A b r a m o w i c z ) : Z żałobnej karty. Dominik Rymkiewicz. Przegląd Wileński 1935 
nr 1; Wspomnienie pośmiertne w Robotniku z 1934 г.; W. D o b a c z e w s k a : Wileń-
szczyzna i Nowogródczyzna w latach 1920—1937. Wilno 1938. 

Aleksander Śnieżko 

WIERZYŃSKI HIERONIM (1884—1942) 

Publicysta i dziennikarz. Urodził się w Nowosielicach na Bukowinie. Ukoń
czył gimnazjum jezuickie w Chyrowie, następnie uczęszczał na wydział filo
zoficzny Uniwerstytetu Jana Kazimierza we Lwowie, który ukończył w 1905. 
Podczas studiów był czynnym działaczem Czytelni Akademickiej i należał 
do Młodzieży Narodowej. 

Pracę dziennikarską rozpoczął w redakcji dziennika Stówo Polskie we 
Lwowie, gdzie przez dłuższy czas pełnił funkcję sekretarza redakcji. W 1914, 
po wybuchu wojny, przeniósł się do Kijowa; pracował tam w redakcji Dzien
nika Kijowskiego do 1918 r. Następnie osiadł w Warszawie, gdzie został człon
kiem redakcji Gazety Warszawskiej, później ABC i Wieczoru Warszawskiego, 
a wreszcie zastępcą naczelnego redaktora Gońca Warszawskiego. Zamieszczał 
we wszystkich tych pismach m. in. sprawozdania parlamentarne. Ponadto 
był korespondentem warszawskim Kuriera. Poznańskiego i krakowskiego 
Głosu Narodu. Współpracował też z warszawską Gazetą Poranną — 2 Gro
sze. Przez dłuższy okres był prezesem Klubu Sprawozdawców Parlamentar
nych, a także długoletnim wiceprezesem Syndykatu Dziennikarzy Warszaw
skich, później wiceprezesem Związku Dziennikarzy RP. W tym charakterze 
zajmował się sprawą porozumień prasowych z analogicznymi organizacjami 
zawodowymi za granicą (osobiście przewodniczył porozumieniu polsko-czecho
słowackiemu) i prowadził rejestr dziennikarski; ostatni zwłaszcza odcinek 

6* 
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pracy związkowej, polegającej na gruntownej weryfikacji członków wspól
nie ze Związkiem Wydawców, wymagał dużej znajomości ludzi i wielkiego 
taktu osobistego. 

Od razu w początkach okupacji hitlerowskiej, w październiku 1939, został 
aresztowany przez Gestapo i przebywał na Pawiaku przez trzy miesiące. Po 
raz drugi aresztowano go w 1941 r. w przeddzień święta 11 listopada, wraz 
z innymi tzw. „zakładnikami". Po kilku miesiącach pobytu na Pawiaku zo
stał wywieziony do obozu koncentracyjnego w Majdanku. Skatowany tam — 
zmarł 25 marca 1942 r. 

Wspomnienia osobiste syna. S. W i e r z y ń s k i e g o ; W. D u n i n - W ą s o w i c z : Lista 
strat dziennikarstwa polskiego (rkps w Zakładzie Badań Prasoznawczych w Warszawie); 
B. O l s z e w i c z : Lista strat kultury polskiej. Warszawa 1947; H. B o g u s z e w s k a : 
Nigdy nie zapomnę. Warszawa 1946. 

Witold Giełżyński 

NOWACZYŃSKI ADOLF (1876—1944) pseudonimy: Adolf, Nów, 
Adolf Przyjaciel, Przyjaciel, Neuwert, Mścisław Kamień-Młyński 
i in. 

Dramaturg, publicysta. Urodzony 91 w Podgórzu (Kraków), studiował na 
Uniwersytecie Jagiellońskim i w Monachium. Autor 24 utworów drama
tycznych (wszystkie wystawiane i drukowane, z wyjątkiem „Komedii ame
rykańskiej"). Ogłosił 10 tomów studiów i szkiców literackich, krytycznych 
i historycznych, oraz kilka tomów prozy i wierszy satyrycznych. W opinii 
współczesnych uchodził za największego pamflecistę, obdarzonego złośliwym 
i szyderczym dowcipem, błyskotliwością stylu, niepowściągliwością i wręcz 
napastliwą odwagą w publicystycznych atakach. Był też sam nierzadko ata
kowany, a nawet ofiarą zamachów (w 1922 wybito mu oko), aresztowany 
(1923), a jego materiały publicystyczne podlegały często konfiskatom pra
sowym. 

Zaczął pisywać felietony i sprawozdania krytyczne w tygodniku Zycie 
(Kraków 1897) pod pseud. Adolf Nów, Adolf Przyjaciel, Przyjaciel. Później 
przybrał pseud. Neuwert. Współpracował z socjalistycznym Naprzodem 
(1899—1901), gdzie używał pseud. Mścisław Kamień-Młyński. Równocześnie 
posyłał korespondencje do Słowa Polskiego (Lwów 1900—1901), w których 
omawiał premiery krakowskie (słynna recenzja „Wesela" Wyspiańskiego, 
1901 nr 135), wystawy obrazów itp. W Nowej Reformie (1900) publikował 
obrazki satyryczne, które weszły później do zbioru „Małpie zwierciadło" 
(1902), pierwszej jego książki. W Czasie (1900—1901) zamieścił szereg portre
tów literackich (d'Annunzio, Couperus, W. Hogarth) oraz korespondencje 
z Monachium i Zakopanego. Pisywał również do pism warszawskich (Echo 
Muzyczne, Teatralne i Artystyczne 1899; Glos 1902—1904; Tygodnik Ilustro
wany 1908; Prawda 1908; Świat 1909 i in.). Talentem satyrycznym zabłysnął 
zwłaszcza na łamach znakomitego tygodnika krakowskiego Liberum Veto 
(1903—1904); tytuł ten zapożyczył dla własnego czasopisma (Warszawa 
1919/20), które niemal w całości było przez niego zapełniane. W czasie pierw
szej wojny światowej ogłosił pod pseud. Halban „Szopkę Warszawską", zbiór 
ciętych epigramów na Niemców i tzw. „aktywistów". W okresie międzywo
jennym współpracował stale z prawicowymi dziennikami warszawskimi 
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(w Warszawie osiedlił się w 1904 г.); w Rzeczypospolitej (1920—1924) prowa
dził m. in. rubrykę przeglądu prasy, w Gazecie Warszawskiej (od 1925) za
mieścił m. in. cykl felietonów pt. „Za Niemcem het precz..." (1925, nr 139 
i n.) i szereg recenzji teatralnych (1926). Do tego pisma pisywał z małymi 
przerwami przez ponad dziesięć lat, zwalczając ciętym piórem zwolenników 
Piłsudskiego i prowadząc kampanie antysemickie. Drukował swe artykuły 
również w Warszawiance, Kurierze Warszawskim, ABC. Przez kilka lat za
mieszczał w tygodniku Myśl Narodowa felietony pt. „Ofensywa". Drukował 
eseje w Wiadomościach Literackich i Skamandrze (słynny artykuł o poezji 
Skamandrytów, 1921) oraz w tygodniku Prosto z Mostu i innych pismach. 
Wydał w 1922 zbiór pt. „Dokumenty historyczne z czasów wojny europej
skiej 1914—1915" (gdzie przypomniał zbrodnie niemieckie na ziemiach pol
skich) oraz antologię pt. „Mocarstwo anonimowe" (1921) — obszerny wybór 
wypowiedzi antyżydowskich. W czasie okupacji hitlerowskiej pisywał arty
kuły do prasy podziemnej i bardzo czynnie opiekował się tzw. Kuchnią Li
teracką. Zmarł 3 VII 1944 w Warszawie. 

Ł o z a : Czy wiesz kto to jest. 1938; C z a c h o w s k i : Obraz współczesnej literatury 
polskiej. T. 1, s. 320—322, 262—268; P o d l e w s k i : A. Nowaczyński (monografia nie 
wydana); D o b r a c z y ń s k i : Adolf Nowaczyński. W: Gwałtownicy. Warszawa 1967, 
s. 269—329 (Szkic ten wywołał polemikę — por. S ł ó j e w s k i : Pamf let bez żądła. 
Współczesność 1957 nr 10; K r ó l i k o w s k i : W obronie Nowaczynskiego. Kierunki 
1958 nr 6; S ł ó j e w s k i : Spór o Nowaczynskiego. Nowa Kultura 1958 nr 20). 

Piotr Grzegorczyk 

PODOLENSKI STANISŁAW (1887—1945) 
Jezuita, pisarz i publicysta. Urodzony 2 XII we wsi Bihać (Jugosławia), 

syn Jana i Stanisławy z Wagnerów. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił 
w 1905 do jezuitów, u których ukończył filozofię i teologię. W 10 lat póź
niej otrzymał święcenia kapłańskie. Ponadto studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim pedagogikę i socjologię. Pełnił m. in. funkcję kapelana szpitala 
i prefekta szkół; był też czynny w akcji opieki społecznej. W latach 1913—• 
1939 redagował dział pedagogiczny i medyczny w Przeglądzie Powszechnym, 
gdzie w tym czasie opublikował około 150 swoich artykułów, a w latach 
1912—1934 tamże znaczną ilość recenzji. Należał również do współpracowni
ków takich pism katolickich, jak Głosy Katolickie, Sodalis Marianus i Po
słaniec Serca Jezusowego. Wydał też kilka książek, m. in. Podręcznik peda
gogiczny (2 wyd. 1930). 

Za „wrogie nastawienie wobec Niemiec" został aresztowany w Krakowie 
10 XI 1939, przebywał w więzieniu i w obozie pracy w Krakowie, w Wiśni
czu i w Oświęcimiu. Zmarł w Dachau 13 11945. 

S. Ł o z a : Czy wiesz kto to jest? Warszawa 1938 s. 581; Informacje od ks. T. B o b e r a 
oraz dane zaczerpnięte z rękopiśmiennej pracy o Podoleńskim, napisanej przez ks. 
т. B z o w s k i e g o . Franciszek German 

Wybór i redakcja biogramów: 
JULIAN MAŚLANKA 
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EDWARD KAMIŃSKI 

PRASA W INDIACH 
(Korespondencja własna) 

Codzienna produkcja prasowa Indii — to 13 egzemplarzy dzienników na 
1000 mieszkańców. Toteż próba najbardziej nawet pobieżnej charakterystyki 
tej nikłej porcji słowa drukowanego na tle problemów wydawniczych w dru
gim co do liczby mieszkańców kraju świata nastręcza wiele trudności. Za
sadnicze tego przyczyny stanowią chaos informacji, brak ścisłych danych 
wydawniczych i demograficznych,1) a z drugiej strony — niezwykle drastycz
ne, o niespotykanej skali konstrasty społeczne. Indie są krajem ogromnym 
i niezmiernie zróżnicowanym — geograficznie, etnicznie, językowo, religijnie; 
ludność rozbita na tysiące kast, podkast, plemion i klanów, żyje w skrajnie 
zróżnicowanych warunkach materialnych. Wspólnego mianownika dla tej 
zbiorowości poza centralnym rządem i aparatem władzy można się doszuki
wać w niektórych wspólnych tradycjach kulturalnych i religijnych, których 
wpływu nie należy jednak przeceniać. Rzecz w tym, że bez przypomnienia 
chociażby najistotniejszych zjawisk, na tle których funkcjonują tam środki 
przekazu informacji, odpowiedź na pytanie: jaka jest prasa tego kraju i jaką 
spełnia rolę — wydaje się niemożliwa. Dla naszych rozważań dwa z tych 
zjawisk mają decydujące znaczenie: 

• powszechny analfabetyzm, 
• brak wewnętrznej jedności kraju wynikający z podziałów językowych 

wielojęzycznej społeczności. 

Mimo dużych wysiłków rządu w kierunku poprawy stanu szkolnictwa, wie
kowe zaniedbania wraz z olbrzymim przyrostem naturalnym2) sprawiły, że 
od odzyskania niepodległości w 1947 r. w ciągu następnych 22 lat liczbę anal
fabetów zredukowano zaledwie z 93 do 72% ogólnej ilości mieszkańców. 
W warunkach Indii postęp to niewątpliwy, lecz wystarczy sobie uzmysłowić, 

i) W warunkach Indii spis ludności jest niezwykle trudny. Np. w roku 1961 stwier
dzono, że dotychczasowy szacunek liczby ludności „zgubił" ponad 20 min osób. „Od
krycie" dodatkowych milionów mieszkańców wyjaśniło zarazem niektóre z niezrozu
miałych poprzednio zjawisk ekonomicznych. 
2) Co roku liczba ludności wzrasta o 2,4°/« (niektóre źródła podają 3,09/o). W 1967 uro
dziło się w Indiach 20 min dzieci, czyli 55 tys. noworodków dziennie. Obecnie szacuje 
eię codzienną liczbę urodzeń na 57 tys. 
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że przy obecnej liczbie 550 min mieszkańców pozostaje tyleż zawrotna co 
przerażająca 396-milionowa rzesza nie umiejących czytać ani pisać, pozbawio
na możliwości zarówno korzystania z dorobku kulturalnego i cywilizacyjnego 
ludzkości, jak i uczestniczenia w życiu społecznym swego kraju. Większość 
z nich, tkwiąca poziomem życia w głębokim średniowieczu, nie będzie mogła 
przeczytać o kolejnej wyprawie człowieka na księżyc i — co również jest 
prawdopodobne — nigdy się o tym nie dowie. 

Walkę z anaUàbetyzmem, obok braku odpowiednich środków uniemożliwia, 
a co najmniej opóźnia, wielojęzyczność ludności. Na hinduskim subkonty-
nencie lingwiści doliczyli się ponad 200 języków (z których każdym posłu
gują się miliony), w tym 1625 narzeczy różniących się bardzo od siebie. 

Konstytucja Indii z roku 1950 wyodrębnia z tego chaosu czternaście języ
ków zasadniczych. Językiem państwowym ustanowiono najbardziej rozpow
szechniony hindi; angielskiemu pozostawiono rolę drugiego języka państwo
wego, albo — jak to określono później — języka łączności. Całkowite zastą
pienie angielskiego przez hindi miało nastąpić w ciągu lat 15. Hindi i drugi 
z kolei w wymienionej czternastce najbardziej rozpowszechniony język urdu, 
przy identycznej gramatyce posługują się różnymi alfabetami. Podczas gdy 
w hindi pisze się od lewej do prawej, w urdu przeciwnie. Słownictwo może 
być podobne lub niepodobne, w zależności od piszącego. W hindi przeważa 
stylistyka sanskrytu, w urdu arabsko-perska. Na domiar tego w mowie oba 
języki schodzą się w dalszym jeszcze języku — hindustani, który w wyniku 
spisu ludności z 1951 r. przyjęto jako piętnasty język zasadniczy. 

W Indiach język jest nie tylko środkiem porozumiewania się, ale również 
przyczyną walk i zamieszek. Wobec fali niezadowolenia, w roku 1955 wypra
cowano nową koncepcję, tzw. „formułę trójjęzyczną": język ojczysty, hindi 
i angielski. Najważniejszym aspektem tej obowiązującej do dziś formuły był 
postulat pełnego równouprawnienia wszystkich zasadniczych ]ęzyków hindu
skich, zaś w rejonach, w których mówią w hindi — nauczanie któregoś z in
nych języków hinduskich. Wprowadzenie tej uchwały okazało się o wiele 
trudniejsze niż jej podjęcie. Sprzeczności, jakie wyłoniły się w wyniku po
stanowień, zaczęły zagrażać jedności terytorialnej państwa. Większość gra
nic stanowych przebiega wzdłuż linii lingwistycznych. Nie ustają naciski 
zmierzające do rozbicia stanów na jeszcze mniejsze jednostki, tak by każda 
posiadała swój „własny" język. 

Gdy w parlamencie indyjskim próbowano przedyskutować problem języ
kowy, w okolicach zamieszkałych przez fanatycznych zwolenników hindi po
ciągi z angielskimi napisami były spychane z torów, zaś szkoły z językiem 
angielskim wykładowym zmuszono do zamknięcia. W innych regionach za
mieszkałych przez ludzi nie mówiących językiem hindi fanatycy palili książ
ki w tym języku, a budynki rządowe obrzucali kamieniami. 

Praktycznie biorąc, na obszarach, na których mówią w hindi, nie kwapio
no się do wprowadzania w szkołach jakiegokolwiek innego języka hinduskie
go. Podjęto przy tym kampanię propagandową na rzecz ustanowienia hindi 
jednym językiem całego subkontynentu. W stanach Bengal Zachodni i Madras 
wprowadzono jako język państwowy angielski, żądając odpowiednich popra
wek do konstytucji. Niektóre stany, jak np. Andhra-Pradesh (język telugu), 
zreorganizowały swe życie publiczne na zasadzie języków ojczystych. Całe 
południe indyjskiego subkontynentu nie tylko nie zna hindi, aie uważa go za 
język zupełnie obcy. Według szacunkowych danych tylko i/4 urzędników 
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w Delhi, a więc w stolicy kraju położonej w rejonie języka hindi, włada bie
gle tym językiem w słowie i piśmie. 

Ponieważ hindi jest językiem tylko północynych rejonów kraju, po decyzji 
przestawienia administracji indyjskiej na hindi każde oficjalne pismo z te
renu do władz centralnych trzeba było redagować w dwóch wersjach —. 
w języku angielskim, jako ogólnokrajowym „łączniku" i w hindi. Jeśliby po
zostawiono sam tylko hindi, znaczą część indyjskich urzędników nie mogłaby 
w praktyce porozumieć się z resztą swych kolegów. Pozostaje do wykonania 
ogromna praca przetłumaczenia tysięcy tomów dzienników ustaw i wielkich 
księgozbiorów bibliotek w Indiach w języku angielskim. 

Dość częste są opinie twierdzące, że wprowadzenie hindi jako języka obo
wiązującego w całych Indiach jest uprzywilejowaniem tej części ludności, dla 
której jest on językiem macierzystym, a dyskryminacją wobec tych, którzy 
muszą czy będą musieli uczyć się go dopiero w szkołach. 

Próba zunifikowania językowego na bazie hindi nie dała dotąd wyników. 
Pomysł trójjęzycznego państwa, gdzie ponad 2/3 ludności to analfabeci, pozo
staje na razie utopią. Poważnym argumentem przeciwko hindi jest fakt, że 
nie może on pełnić obowiązków języka cywilizacji, nie posiada bowiem współ
czesnej terminologii naukowej i technicznej. Np. wyprodukowany w NRD pro
totyp maszyny do pisania w hindi nosi w tym języku nazwę: „instrument, 
służący do układania liter w słowa." 

W rezultacie nacisków na upowszechnienie hindi w administracji, zazna
czyły się tendencje odchodzenia od angielskiego, ale nie na rzecz hindi, lecz 
języków lokalnych. Język angielski jako język potoczny nigdy nie odgry
wał w Indiach roli, był i jest środkiem porozumiewania się tylko wąskiej 
elity. Oblicza się, że zaledwie ponad 2% ogólnej liczby ludności posługuje 
się stale angielskim. Ale nie w tej pozornie niewielkiej liczebności leży isto
ta rzeczy. Angielskim posługują się bowiem uczeni, politycy, studenci i prze
mysłowcy, działacze związkowi i wojskowi — ludzie zajmujący w życiu 
państwa kluczowe pozycje. To oni rządzą, uczą, handlują, piszą i repre
zentują kraj na forum międzynarodowym. Język angielski, a nie hindi, sta
nowi więc czynnik jednoczący cały subkontynent. 

Jedyną prasą o ogólnokrajowym zasięgu w całym tego słowa znaczeniu są 
dzienniki w języku angielskim. W zdecydowanej większości są lepiej reda
gowane, korzystają z różnych, szerokich źródeł informacji, są bardziej wszech
stronne i lepiej poinformowane,3) a nade wszystko, mimo mniejszej ilości 
tytułów, dystansują wielkością nakładów wszystkie pozostałe wydania w hin
di i innych językach łącznie. Dla zobrazowania tej przewagi posłużyć może 
zestawienie 10 największych nakładowo, najbardziej wpływowych pism w ję
zykach angielskim i hindi. 

Tak więc na 10 największych dzienników 7 tytułów angielskich grupuje 
1290 tys. egz. nakładu, a na 3 tytuły hindi przypada zaledwie 315 tys. egzem
plarzy. Hegemonia nakładowa dzienników angielskich jeszcze bardziej się 
uwidoczni, gdy uwzględnimy także dzienniki drukowane w drugim po hindi 
najbardziej rozpowszechnionym języku — urdu. Największy dziennik w tym 
języku Pratap liczy bowiem około 32 tys. egz., a drugi z kolei Milap około 
26 tys. egz. nakładu. 

s) Np. dziennik w języku angielskim The Hindu otrzymał w klasie prasy światowej 
doroczną nagrodę ANPA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Wydawców) za osiągnięcia 
w roku 1968. 
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Nazwa dziennika 

1. Indian Express 
2. Statesman 
3. Times oj India 
4. Nav Bharat Times 
5. Hindu 
6. Hindustan Times 
7. Free Press Journal 
8. Hindustan 
9. Ariavarta 

10. Hindustan Standard 

język wydania 

angielski 

hindi 
angielski 

hindi 

angielski 

R a z e m 

nakład w 1970 

408 tys. egz. 
277 „ „ 
203 „ „ 
168 „ 
141 „ 
114 „ „ 
87 „ 
85 „ „ 

62 „ „ 
60 „ „ 

1 605 tys. egz. 

Sytuacja jest paradoksalna. Wewnętrzne sprzeczności kraju, działające 
w kierunku dezintegracji Indii, coraz bardziej pogłębiają dysproporcje roz
woju między prasą w języku angielskim a hindi i pozostałymi używanymi 
językami. Tymczasem prasa w języku angielskim w przytłaczającej większo
ści nie jest rzecznikiem postępu w tym kraju. Jej tendencje polityczne i go
spodarcze, generalnie rzecz biorąc, są sprzeczne z potrzebami oficjalnej poli
tyki Indiry Gandhi i interesami kraju. Nie dość na tym, w miarę rozszerza
nia zasięgu prasa angielska rzutuje na prasę w narodowych językach Indii, 
a nawet w znacznym stopniu uzależnia ją od siebie. 

Prasa indyjska jest w wysokim stopniu zmonopolizowana. Już w 1961 r. 
33,2% nakładów znajdowało się pod kontrolą kilku koncernów i grup praso
wych. Dzienniki były podporządkowane tej kontroli w jeszcze wyższym stop
niu, bo w 72,1% nakładów, a prasa codzienna w języku angielskim w ponad 
83%. W lutym 1963 indyjski publicysta Romesh Thapar pisał na ten temat 
na łamach miesięcznika Seminar: „...Od czasu odzyskania niepodległości pra
sa indyjska dostawała się coraz bardziej pod kontrolę królów przemysłu... 
Stała się narzędziem nacisku wywieranego w celu zdobywania gospodarczych 
koncesji od rządu." 

Proces uzależniania się prasy od wielkiego kapitału pogłębia się coraz bar
dziej. W 1967 roku 10 największych koncernów opanowało już blisko poło
wę nakładów prasowych. Obecnie pisma o najwyższych nakładach niemal bez 
wyjątków stały się własnością spółek, których kapitałem dysponują wielkie 
koncerny przemysłowe. 

Spróbujmy scharakteryzować największe, najbardziej wpływowe dzienniki 
w języku angielskim. 

TIMES OF INDIA. Stanowi własność firmy wydawniczej Bennet Coleman 
Ltd, będącej pod kontrolą monopolu Sahu Jain; jego działalność koncentruje 
się na przemyśle wydobywczym, włókienniczym i chemicznym. 

Zamieszcza wyczerpujące materiały o wydarzeniach w Indiach oraz wszyst
kich krajach świata niezależnie od ich ideologii. Korzysta z ważniejszych hin
duskich i światowych agencji prasowych. Popiera kapitalizm i wolną inicja
tywę; jest prokongresowy, ale krytycznie nastawiony. Zamieszcza zarówno 
materiały dotyczące partii prawicowych (np. Swatantra i Jan Sangh), jak 
i lewicowych. W polityce zagranicznej jest prozachodni, popiera jednak eko
nomiczną współpracę z państwami socjalistycznymi. 
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STATESMAN. Stanowił własność brytyjską, obecnie należy do drugiej co do 
wielkości grupy kapitału monopolistycznego Tata, zaangażowanego w prze
mysłach stalowym, chemicznym, włókienniczym, samochodowym, hydroelek-
trycznym i innych. 

Podaje wyczerpujące wiadomości o wszystkich wydarzeniach w Indiach 
i w świecie. Informacjom stara się nadawać ton obiektywny, bezstronny. 
Kontynuuje linię polityczną prozachodnią i prokapitalistyczną. Wiadomości 
o krajach socjalistycznych podaje za źródłami zachodnimi. 
INDIAN EXPRESS. Jest własnością największej firmy wydawniczej Express 
Newspapers Ltd, należącej do monopolu Goenka (zwanego powszechnie kró
lem prasowym), zainteresowanego w przemyśle włókienniczym, maszynowym 
(samochody) i wydobywczym. 

Razem ze swoją niedzielną edycją Sunday Standard ukazuje się w kilku
nastu miastach i ma najwyższe nakłady osiągające około pół miliona egzem
plarzy. Zamieszcza wyczerpujące wiadomości o zdarzeniach w kraju i za 
granicą, powołując się na ważniejsze agencje prasowe Indii i świata. W kwe
stiach ekonomicznych popiera kapitalizm i wolny rynek; w kwestiach poli
tycznych jest prokongresowy, krytyczny z prawicowego stanowiska. Dużo 
miejsca poświęca działalności partii prawicowych jak np. Jan Sangh i Swa-
tantra. Zasadniczo jest antylewicowy, niewiele miejsca przeznacza na do
niesienia z krajów socjalistycznych, ale przy prozachodniej orientacji wypo
wiada się również za ekonomiczną współpracą z państwami socjalistycznymi. 
HINDUSTAN TIMES. Wydawany przez firmę The Hindustan Times Ltd — 
własność największej grupy kapitału monopolistycznego w Indiach, Birla, 
której działalność koncentruje się na wszystkich gałęziach przemysłu oprócz 
stalowego. 

Antykomunistyczny, prozachodni, o wyraźnej orientacji proamerykańskiej, 
zachodnioniemieckiej i izraelskiej. Opowiada się za kapitalizmem i wolnym 
rynkiem. Popiera Kongres, ale sprzyja również partiom prawicowym. Za
mieszcza materiały antysocjalistyczne. 
HINDU. Jest własnością firmy wydawniczej Kasturi and Sons Ltd, której 
większość akcji została ostatnio wykupiona przez koncern Tata, kontrolu
jący również Statesmana. 

Zajmuje prozachodnie i prokapitalistyczne stanowisko, nie jest związany 
z żadną partią polityczną. Informacjom i komentarzom stara się nadawać 
ton obiektywny. Artykuły krytyczne są dobrze uzasadniane. 

Wspólna jest w opisanych tytułach przede wszystkim ich linia polityczna, 
ukierunkowana na umacnianie i popieranie największych ugrupowań prywat
nego kapitału. Spokojny, rzeczowy i wiarygodny ton podawanych informa
cji wynika z wymagań wyraźnie wyodrębniających się odbiorców tej prasy, 
oczekujących od swych organów informacyjnych głównie treści pomocnych 
w procesie zarządzania sferą interesów i wywierania nacisku na koła rzą
dzące. 

W kraju, gdzie planowe gospodarowanie z uwagi na ogrom nędzy i szczu
płość rezerw finansowych jest nakazem elementarnym, najbardziej wpływo
we dzienniki w języku angielskim podważają ideę ulepszania indyjskiego mo
delu gospodarki mieszanej przez stopniowe, systematyczne zwiększanie w nim 
roli sektora państwowego. Przemycają opinie, że jest możliwe i pożądane 
utrzymanie stanu równowagi między obu sektorami, co w praktyce — jak 
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wykazują dotychczasowe doświadczenia — sprowadza się do stopniowego 
umacniania prywatnego kapitału. 

Zasadniczej linii politycznej prasy w języku angielskim ulegają najbar
dziej wpływowe dzienniki w hindi, urdu i innych językach. 
NAV BHARAT TIMES, najbardziej wpływowy, o najwyższym nakładzie 
dziennik w języku hindi. Należy do grupy wydawnictw Times of India (jak 
już podawałem, pod kontrolą monopolu Sahu Jain). 
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Preferuje ten sam prawicowy i kapitalistyczny kurs polityczny. Publikuje 
więcej informacji niż inne gazety w tym języku, podkreśla jednak głównie 
zagadnienia lokalne i narodowe, natomiast materiały o wydarzeniach mię
dzynarodowych największej wagi ogranicza do tygodniowych lub dwutygod
niowych przeglądów. 

HINDUSTAN. Należy do wydawnictw The Hindustan Times Ltd pod kon
trolą monopolu Birla, o tej samej orientacji prawicowej co inne dzienniki 
tej grupy. 

Jest również jednym z głównych dzienników w języku hindi o zasięgu 
ogólnokrajowym. Ze względu na znaczną liczbę czytelników wiejskich i po
zamiejskich publikuje także dużo materiałów zaspokajających zainteresowa
nia regionalne i lokalne. Z braku miejsca tematyka zagraniczna omawiana 
jest przeważnie w tygodniowych lub dwutygodniowych przeglądach. 

PRATAP — największy dziennik w języku urdu (nakład 31 tys. egz.), jest 
własnością prywatnej firmy wydawniczej K. Narendra and Son. 

Zdecydowanie antykomunistyczny, o bojowej, prawicoworeakcyjnej linii 
politycznej. Popiera szowinistyczne ugrupowanie Jan Sangh i politykę impe
rializmu. Zamieszczane materiały noszą znamiona propagandy proamerykań-
skiej, zachodnioniemieckiej i izraelskiej. 

DAWAT. Stanowi własność Jamaat-e-Islami, prawicowej organizacji muzuł
mańskiej, fanatycznie religijnej. Organizacja ta posiada zbieżności ideologicz
ne z Braćmi Muzułmańskimi — organizacją działającą na Środkowym Wscho
dzie. 

Jest to największy stołeczny dziennik muzułmański w języku urdu. Anty
komunistyczny, z punktu widzenia prawicy krytykuje postępowe kraje mu
zułmańskie. Uprawia proamerykańską i prozachodnioniemiecką propagandę. 

Charakterystyka niektórych, największych dzienników Indii może sugero
wać, że całą prasę Indii znamionuje reakcyjny, prokapitalistyczny nurt. Tak 
oczywiście nie jest. Wśród setek różnojęzycznych tytułów można odnotować 
sporo dzienników odznaczających się patriotyczną, postępową postawą. Prasa 
ta nie posiada jednak szerszego zasięgu oddziaływania, głównie z przyczyny 
niskich nakładów i .braku środków na przeciwstawienie się dużym organom 
prasowym, finansowanym przez potężne monopole kapitalistyczne. Do takich 
gazet należy zaliczyć: 

PATRIOT — jedyny w Indiach lewicowy dziennik w języku angielskim, wy
dawany w Delhi w nakładzie około 30 tys. egzemplarzy. Stanowi własność 
trustu nie związanego z żadną grupą kapitału monopolistycznego. 

Dziennik o nastawieniu prokomunistycznym, popierający lewe skrzydło 
Kongresu, propaguje idee rozwoju przedsiębiorstw państwowych, niezależne 
związki zawodowe, atakuje imperializm i kapitalizm, popiera politykę zagra
niczną wytyczoną przez Nehru, jest zwolennikiem polepszenia stosunków 
z obozem socjalistycznym, opartych na wzajemnym zrozumieniu. 

Zbliżoną linię polityczną utrzymuje również ukazujący się w tym samym 
wydawnictwie Hindi Patriot (nakład nieznany). 

NATIONAL HERALD — dziennik w języku angielskim wydawany w Delhi 
i Lucknow o łącznym nakładzie ponad 40 tys. egz. Założony przez J. Nehru, 
jest własnością firmy Associated Journals Ltd kierowanej przez członków 
Kongresu nie związanej z żadną grupą kapitału monopolistycznego. 
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Zajmuje stanowisko zbliżone do lewego skrzydła Kongresu, popiera jego 
politykę, a przy tym krytykuje konstruktywnie działalność rządu. Podaje 
wiadomości o wszystkich partiach, występuje przeciwko teoriom samorządu 
lokalnego i partiom lansującym te teorie. W polityce zagranicznej bliski linii 
wymienionego już dziennika Patriot. 

Dzienniki indyjskie w języku angielskim związane z ruchem postępowym 
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Gazetami codziennymi zbliżonymi do National Herald są też wydawane 
przez tę samą firmę: Navajeevan w języku hindi (ukazuje się w Lucknow 
w nakładzie około 17,5 tys. egz.) i Quami Oxvaz w języku urdu (nakład 
około 8 tys. egz.) — jedyna gazeta w tym języku reprezentująca prawdzi
wie narodowe poglądy, bez nadmiernego angażowania się w interesy poszcze
gólnych warstw społecznych. Do tej grupy dzienników można również zali
czyć Free Press Journal w języku angielskim, wydawany w Bombaju przez 
niezależne wydawnictwo Indian National Press Ltd w stosunkowo dużym 
nakładzie, bo ponad 87 tys. egz. 

Wydawnictwa prasowe związane z ruchem komunistycznym w Indiach 
to głównie tygodniki. Omówienie prasy tygodniowej i periodyków w tym 
artykule nie jest jednak możliwe ze względu na objętość. Ograniczę się więc 
do przytoczenia liczb określających nakłady czasopism związanych z lewicą. 

Nakład New Age — tygodnika w języku angielskim, organu Komunistycz
nej Partii Indii, liczącej w 1970 r. 243 tys. członków, wynosił w tym czasie 
około 10 tys. egz. Nakłady dwu innych tygodników związanych z KPI: Hayat 
w języku urdu — 2000 egz. i Janyug w języku hindi — 7700 egz. People's 
Democracy — oficjalny organ Lewicy Komunistycznej Partii Indii (marksi
stowskiej), wyodrębnionej z KPI na skutek rozłamu w 1964, osiąga około 
11 500 egz. Jedyny postępowy tygodnik ekonomiczny w Indiach Economic and 
Political Weekly, ukazujący się w Bombaju w języku angielskim, liczy za
ledwie 3000 egz. nakładu. Wyjątkiem jest tygodnik Blitz ukazujący się w Bom
baju w językach angielskim, hindi i urdu w łącznym nakładzie 200 tys. 
egzemplarzy. Blitz jest najbardziej popularnym tygodnikiem Indii, nie zwią
zanym wprawdzie z żadną partią lewicową, jednak treści drukowane na jego 
łamach pozwalają go zaliczyć do wydawnictw postępowych, prokongreso-
wych. Tygodnik popiera ruch socjalistyczny, występuje przeciw wszelkim 
przejawom imperializmu, przyjaźnie ustosunkowuje się do Związku Radziec
kiego. Obok poważnych treści politycznych zamieszcza też materiały sensa
cyjne o tematyce kryminalnej i erotycznej. 

Wprawdzie charakterystyka dzienników najbardziej ważących w życiu po
litycznym i gospodarczym Indii prowadzi do dość jednoznacznych wniosków, 
ale dla dopełnienia obrazu prasy indyjskiej konieczne są pewne uogólnienia. 
Można je przedstawić następująco: 

• Wielka liczba gazet zrodzona w wyniku skomplikowanej sytuacji języko
wej, rozbicia i partykularyzmu dzielnicowego, przedstawia różny ciężar 
gatunkowy, skrajnie różne tendencje i kierunki polityczne. Nakłady wa
hające się w granicach od kilkuset czy kilkudziesięciu tysięcy do zaledwie 
kilkuset egzemplarzy pozbawiają je możliwości szerszego oddziaływania 
w wielomilionowym państwie, sprawiają, że prasa Indii w jej narodowych 
językach daleka jest od roli, jaką winna spełniać jako wpływowy czyn
nik integracyjny jednego z największych państw świata. 

• W ogóle trudno sobie wyobrazić potencjał redakcyjno-techniczny zdolny 
do opanowania tej różnojęzycznej lawiny.4) Rzecz oczywista Indie — prak
tycznie biorąc — nie posiadają warunków dla należytego funkcjonowa
nia środków masowego przekazu informacji nawet w 15 językach zasad
niczych. 
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• Jak starałem się wykazać, jedyną prasą o ogólnopaństwowym zasięgu jest 
prasa w języku angielskim. W znacznie gorszej sytuacji znajdują się 
dzienniki w hindi. Poza kilkoma największymi dziennikami pozostający
mi z reguły pod kontrolą wielkich koncernów przemysłowych, prasa w ję
zyku hindi ma charakter regionalny i takiż zasięg oddziaływania. Zaznacza 
się w nich wyraźnie wpływ wydawnictw prasowych w języku angiel
skim i tym też należy tłumaczyć najbardziej widoczny w prasie hindi 
kurs prozachodni i prokapitalistyczny. W porównaniu z dziennikami w ję
zyku angielskim dzienniki hindi są wprawdzie tańsze, ale i mniejsze obję
tościowo. Większość swych niewielu stron poświęcają zagadnieniom lokal
nym, regionalnym, a dopiero w następnej kolejności sprawom ogólnopań
stwowym. Dzienniki w języku hindi dużą uwagę skupiają na potrzebach 
religijnych i kulturalnych swych czytelników, w wyniku czego na tema
tykę zagraniczną pozostaje znikoma ilość miejsca. Tylko największe dzien
niki regularnie omawiają wydarzenia międzynarodowe. 

Codzienne wydawnictwa prasowe w języku urdu — trzecim spośród języ
ków Indii posiadających narodowe znaczenie — znajdują się wprawdzie pod 
względem liczby tytułów na trzecim miejscu, nakładowo zajmują jednak 
dopiero ósme miejsce. Niektóre z ważniejszych cech prasy urdu można ująć 
następująco: 

— Prasa urdu ukazuje się w całym kraju, także w tych stanach, w których 
nie są czytane pisma w języku hindi. 

— W porównaniu z prasą w językach angielskim i hindi, prasa urdu w zde
cydowanej większości jest wolna od wpływów monopolów kapitalistycz
nych; jest bardziej niezależna i poświęca więcej miejsca na publikacje 
o szerokim zakresie opinii i poglądów wszystkich ugrupowań. 

— Większość gazet w tym języku reprezentuje interesy i należy do muzuł
manów — najliczniejszych spośród wyznaniowych mniejszości Indii. Stąd 
też muzułmańskie gazety zwracają większą uwagę na problemy tej grupy 
czytelników. Ogólnie jednak biorąc prasa urdu uwzględnia zainteresowa
nia wyznawców wszystkich religii — hindu, islamu, sikha i chrześcijań
stwa. Można przypuszczać na podstawie obserwowanych tendencji, że 
w przyszłości prasa urdu będzie coraz bardziej ograniczać się do spraw 
muzułmańskich. 

— Wśród niemuzułmańskiej prasy w języku urdu istnieją zróżnicowane na
stawienia polityczne, pro- lub antyzachodnie. Natomiast w prasie muzuł
mańskiej, na ogół życzliwie nastawionej do spraw arabskich, nurt antyza-
chodni jest dominujący. Dla czytelników tej prasy nastawienie proza
chodnie, zwłaszcza popierające postawę Izraela wobec świata arabskiego, 
jest nie do przyjęcia. 

— Większość gazet w języku urdu zalicza się do kategorii małych, co naj
wyżej średnich. W przeważającej mierze technika druku gazet urdu jest 
przestarzała. Wiąże się to przede wszystkim z brakiem poparcia ze strony 

*) Dane UNESCO z roku 1966 szacowały liczbę gazet codziennych na 481 tytułów, gazet 
niecodziennych — na 49 tytułów i periodyków na 8694 tytuły (razem 9224 tytuły). We
dług Neue Deutsche Presse (nr 5 z 1969 r.) ogólna liczba gazet i czasopism w roku 
następnym 1967 wynosiła 11 678 tytułów, w tym 646 gazet ukazujących się od 2 do 7 ra
zy w tygodniu i 2697 tygodników. 
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wielkiego kapitału i jest zarówno ich słabością jak i siłą. Z jednej bowiem 
strony prasa urdu w znacznym stopniu utrzymała niezależne, a nawet 
konstruktywne stanowisko w sprawach wewnętrznych i międzynarodo
wych, z drugiej jednak, z powodu niewielkich stosunkowo kosztów pro
dukcyjnych stwarza możliwości różnych spekulacji wydawniczo-praso-
wych. 

Wspomniany już brak ścisłych danych dotyczących nakładów prasy nie 
pozwala na pełną dokumentację sytuacji prasy codziennej. Niemniej, dyspo
nując przybliżonymi ilościami i niektórymi danymi oficjalnymi, można się 
pokusić o naszkicowanie pewnych kierunków rozwoju. 

Jako punkt wyjściowy przyjmijmy rok 1965, w którym według oficjalnego 
oświadczenia Ministerstwa Informacji Indii średni, jednorazowy nakład dzien
ników wynosił 5,7 min egz. Przy 470 min ludności w tym czasie na każde 
'1000 mieszkańców przypadało więc nieco ponad 12 egzemplarzy prasy co
dziennej. Z kolei przy 13 egzemplarzach dzienników na 1000 mieszkańców 
w roku 1970, wobec 550 milionowej populacji, wynika nakład prasy codzien
nej w granicach 7,1 min egz.5) Tak więc od roku 1965, w ciągu następnych 
5 lat średni jednorazowy nakład dzienników wzrósł o ok. 1,4 min egz. czyli 
o blisko 25%. W tym samym czasie liczba dzienników na 1000 mieszkańców 
wzrosła jedynie o 0,9 egz., czyli o 7,4°/o. Jaskrawe dysproporcje tego wzrostu 
są wynikiem żywiołowego przyrostu naturalnego ludności, której liczba wzro
sła w tym okresie o 80 min osób. 

W jakim stopniu prasa indyjska zdolna była zaspokajać potrzeby poten
cjalnych odbiorców, a więc osób umiejących czytać? 

Według danych UNESCO odsetek analfabetów w roku 1965 w Indiach wy
nosił 76l%>. Przy 470 min populacji tylko 112,8 min osób umiało czytać. Na 
każde 1000 osób umiejących czytać przypadało więc około 50 egz. dzienników 
we wszystkich językach.6) Jeżeli jednak wyłączymy z tej ogólnej liczby 
dzienniki w języku angielskim (w roku 1965 ich nakład wynosił 1,5 min egz.) 
to stwierdzimy, że osoby czytające we wszystkich językach poza angielskim, 
stanowiące 22% ogółu mieszkańców Indii, miały do dyspozycji 4,2 min egz. 
dzienników czyli 40,6 na 1000, natomiast 2% ludności posługującej się angiel
skim (z reguły stanowiącej warstwę wykształconą) — 156,5 egz. na każdy 
1000 osób z tej grupy. Inaczej mówiąc, 2% ludności kraju (9,4 min osób) 
otrzymywało 38,1% całego nakładu prasy codziennej. 

W roku 1970 zwiększyła się — w porównaniu do stanu w okresie uzyska
nia niepodległości — liczba osób umiejących czytać do 154 min (wzrost 
o 41,2 min). Przy średnim jednorazowym nakładzie prasy codziennej 7,1 min 
egz. na każdy 1000 osób czytających przypadało 47 egz. dzienników, czyli 
o 3 egz. mniej niż pięć lat wcześniej. Brak danych nie pozwala na stwier
dzenie, jaki odsetek globalnego nakładu przypada na ludność posługującą się 
językiem angielskim; można jednak bez większego ryzyka błędu stwierdzić, 
że spadek ten nastąpił kosztem wszystkich grup językowych poza angiel-

5) Dane zaczerpnięte z The New York Times Encyclopedic Alamanach 1970. 
в) Dla ścisłości trzeba przy tych rozważaniach zaznaczyć, że dane nakładowe jak i ilość 
gazet przypadająca na 1000 mieszkańców niewiele mówią o czytelnictwie prasy, zwła
szcza poza językiem angielskim. Powszechne ubóstwo powoduje bowiem, że 1 egzem
plarz dziennika czytany jest przez wiele osób. 
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skim. Prasa w języku angielskim wykazywała bowiem w tym czasie naj
większe przyrosty nakładów. 

Przy tak pesymistycznym obrazie trudno o optymistyczne prognozy. Nie 
wydaje się możliwe, by w najbliższych dziesięcioleciach prasa ta mogła 
nadrobić olbrzymie zaległości. Wskazuje na to zarówno coraz większy, nie
pohamowany przyrost naturalny, zwiększający się odsetek analfabetów,7) jak 
też zacofanie techniczne i ograniczone możliwości surowcowe Indii. Można 
oczekiwać, że wśród masowych środków przekazu informacji największe 
szanse rozwoju będą miały w Indiach radio i telewizja. 

Wprawdzie stopień rozwoju radiofonii indyjskiej jest jeszcze bardzo niski, 
niemniej obecny stan zaplecza technicznego radia zaczyna dorównywać możli
wościom prasy w zakresie rozprzestrzeniania informacji. Radiofonia ta, według 
danych UNESCO dysponująca'60 stacjami średniofalowymi i 115 stacjami krót
kofalowymi małego zasięgu, nadaje 4 programy w głównych językach Indii, 
51 językach lokalnych i 82 dialektach. Co do liczby radioodbiorników różne 
źródła podają dość rozbieżne informacje. Szacuje się jednak, że na 1000 mie
szkańców przypada tam aktualnie 12 radioodbiorników. W ilości tej duży 
udział ma radiofonia przewodowa. Większość chłopów w blisko 600 tys. wsi 
skupiających 80°/o ogółu ludności, nie może sobie pozwolić na kupno własnego 
aparatu radiowego. Stąd też zdecydowano się na stopniowe wyposażenie wio
sek we wspólne, gromadzkie odbiorniki, sprzężone z lokalnymi radiowęzłami, 
które obsługują ponad 150 tys. odbiorników. Innym, istotnym hamulcem roz
woju radiofonii jest słabo rozgałęziona sieć energetyczna. W większości ma
łych miasteczek i wsi radiofonię zasilają baterie i akumulatory. Przy obec
nych możliwościach i tempie rozbudowy tej sieci, na elektryfikację całego 
subkontynentu trzeba będzie poczekać jeszcze dziesięciolecia. Wprawdzie czę
ściowe rozwiązanie problemu upatruje się w odbiornikach tranzystorowych, 
ale powszechne ubóstwo sprawia, że większości potencjalnych nabywców nie 
tylko nie stać na kupno aparatu tranzystorowego, ale nawet na zasilającą go 
baterię. 

W kraju, w którym gwałtowny przyrost naturalny niweczy wysiłki nad li
kwidacją analfabetyzmu, radio może pełnić szczególne usługi, jako środek 
szerzenia oświaty na wsi — głównym bastionie zacofania. Poza możliwością 
dotarcia do większej ilości odbiorców nie umiejących czytać, radio i tele
wizja dysponują jeszcze innym atutem, który wTyznacza im specjalną rolę. 
Posiadają one status instytucji państwowych podporządkowanych Minister
stwu Informacji i Radiofonii. W odróżnieniu od prasy, państwo ma tu więc 
możność prowadzenia polityki programowej podporządkowanej interesom 
i potrzebom kraju. 

Szczególną skuteczność oddziaływania w tamtych warunkach może mieć 
telewizja. O sile sugestii obrazu w Indiach świadczy dynamicznie rozwija
jący się przemysł filmowy, który po Japonii osiągnął pod względem ilości 
produkowanych filmów drugie miejsce w świecie. Kino jest tam rozrywką 
bardzo popularną, a widownia niezwykle spontanicznie reaguje na żywsze 
momenty akcji, nagradzając niektóre epizody brawami. Za telewizją przema
wia również jej rola w sferze polityki. Autorytet przywódców w Indiach 

7) W ciągu 10 lat, między dwoma spisami powszechnymi w 1951 i 1961, ludność Indii 
zwiększyła się o ponad 20 proc, a umiejących czytać i pisać przybyło tylko 7 proc. 
W ciągu 5 ostatnich lat liczba analfabetów zwiększyła się o 39 min osób. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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opiera się zwyczajowo na osobistych kontaktach z masami. Jednoznacznie 
wskazuje na to sukces Indiry Gandhi, której kampania wyborcza opierała 
się na przeszło 500 wiecach z jej udziałem. Ten podstawowy dezyderat poli
tycznej praktyki Indii — być obecnym — zapewnić może rządowi przede 
wszystkim telewizja. 

Szansa dotarcia do mas przez telewizję jest na razie zupełnie niewyko
rzystana. Ponad półmiliardowe społeczeństwo dysponuje zaledwie jedną sta
cją małego zasięgu w Delhi. Regularne audycje tv zapoczątkowane zostały 
dopiero w połowie roku 1966. Jeden telewizor przypada obecnie na 134 tys. 
mieszkańców. Nieporównywalnie większy koszt transmisji telewizyjnej, ceny 
i możliwości produkcji telewizorów, są najistotniejszymi przeszkodami w roz
woju tego środka przekazu. Jednak Indie znajdują się w przededniu przej
ścia do następnego etapu rozwoju telewizji — od skromnych zalążków do 
telewizji satelitarnej. Pośrednim etapem zmierzającym do tego celu ma być 
przygotowany na podstawie umowy ze Stanami Zjednoczonymi i przy współ
pracy z UNESCO eksperyment w zakresie telewizji oświatowej. Przewiduje 
on przekazywanie programów z naziemnej stacji w Achmedabadzie, poprzez 
amerykańskiego satelitę ATS-F, do 5 tysięcy miejscowości. Programy te ma
ją być odbierane za pomocą stosunkowo prostych anten zbiorowych, z któ
rych każda zasilać będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu odbiorników. 
Eksperyment ma być zrealizowany już w 1972 r. 
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GAZETY ŚLĄSKIEJ 

Joachim G l e n s k : NOWINY RA
CIBORSKIE W LATACH 1889— 
1904. Szkic monograficzny. Wyd. 
„Śląsk", Katowice 1970. S. 349, 
nlb 3. 

Jan Karol M a ć k o w s k i : WSPO
MNIENIA ŚLĄSKIE. Wybrał 
i opracował Joachim G l e n s k . 
Instytut Śląski w Opolu, 1970. 
S. 88. 

Mimo licznych badań historyczno-pra-
sowych, wyczerpujące monografie po
szczególnych tytułów nie zjawiają się 
u nas często. Dotąd nie posiadamy 
monografii najwybitniejszych tytułów 
ogólnoinformacyjnych XIX i przeło
mu XX w., tych które wykształciły 
i zorganizowały nowoczesny warsztat 
dziennikarski. Rozprawa J. Glenska, 
sumująca wieloletnie badania, jest 
jedną z nielicznych monografii (obok 
studiów I. Homoli nad czasopismami 
P. _ Stalmacha i na wpół popularnej 
książki R. Śmieli o Dzienniku Górno
śląskim) poświęconych czasopiśmien
nictwu śląskiemu. W bogatym do
robku polskiego dziennikarstwa na 
Śląsku Nowiny Raciborskie na tego 
rodzaju opracowanie zasłużyły prze
de wszystkim. Były czasopismem 
adresowanym do szerokiego kręgu 
czytelników ludowych i im przypisu
je się (przypuszczenie to całkowicie 
potwierdza J. Glensk) szczególną rolę 
w budzeniu i kształtowaniu świado
mości narodowej Górnoślązaków. Mi
mo tych czy innych usterek i niedo
ciągnięć, które wytknęli znawcy pro
blematyki śląskiej (M. Czapliński w 
Śląskim Kwartalniku Historycznym 
Sobótka 1970 nr 3), omawiana tu mo
nografia stanowi opracowanie cał

kiem udane. Pretensje recenzentów 
dotyczą faktów; mimo to książka J. 
Glenska może być doskonałym punk
tem wyjścia do rozważań nad me
todologią badań historycznych. Auto
rowi — dzięki jasnej konstrukcji pra
cy — udało się ująć te wszystkie ele
menty wiedzy o piśmie, których 
w monografii powinien poszukiwać 
historyk prasy. Ukazując rzeczywiste 
funkcje pisma i ich powiązanie z 
wielkopolskimi działaczami narodo
wymi (a rola pisma była wcale nie 
bagatelna, gdyż jemu przyszło two
rzyć, upowszechniać i realizować pro
gram aktywizacji narodowo-politycz-
nej Ślązaków, program podporząd
kowany ideologii pozytywistycznej), 
autor przeprowadza wszechstronną 
analizę publicystyki Nowin. Wskazuje 
jej pierwowzory, społeczny rezonans 
i realną potrzebę. Pozwala mu to 
określić faktyczną rolę Nowin w 
krzewieniu polskiej myśli politycz
nej, związanej — jak to już podkre
śliłem — z ideologią narodową po
znańskich działaczy. 

Dla rozważań historyczno-praso-
wych, których myślą przewodnią win
no być przede wszystkim ukazanie 
mechanizmu urabiania opinii, istotne 
wydają się wywody o wpływie tej 
publicystyki na kształtowanie postaw 
czytelników. Autor wstępu do książki 
M. K l i m o w i c z napisze: „Wyróż
niają się tu niewątpliwie rozdziały 
omawiające walkę o język polski i 
przemiany zachodzące w świadomo
ści czytelników pisma, odkrywających 
dzieje, kulturę i sztukę nieznanej im 
dotąd ojczyzny. Te fragmenty pracy 
stanowią jej najciekawsze osiągnię
cia, dzięki utrwaleniu bezpośrednich 
reakcji i manifestacji emocjonalnych, 
które były wyrazem budzenia się po
czucia narodowego Ślązaków" (s. 11). 

Obok bibliologicznej charakterysty
ki pisma i jego dodatków, omówienia 
zawartości i programów, charaktery-

7* 
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styki warsztatu i zespołu dziennikar
skiego, danych dotyczących nakładu 
i sposobu kolportażu — a więc zasad
niczych elementów tradycyjnych mo
nografii historyczno-prasowych — 
wiele uwagi poświęca autor właśnie 
omówieniu tej działalności redakcji, 
która była swego rodzaju instrumen
tem narodowej i patriotycznej ree
dukacji. Celowi temu była podporząd
kowana publicystyka na tematy języ
kowe, kultury polskiej, a także od
cinek powieściowy i kącik literacki. 
Obie te ostatnie formy, pozaredakcyj-
nej proweniencji, często okazywały 
się być lepszą formą propagowania 
i upowszechniania polskiej racji, ni
żeli wywody publicystyczne, zawsze 
podawane bardzo komunikatywnie. 
O komunikatywność wywodów re
dakcja zabiegała nade wszystko, m. 
in. poprzez „niwelowanie lub uprasz
czanie wszelkich stylistycznych ozdob
ników, nawet gdy chodziło o utwory 
prozaiczne wybitnych pisarzy pol
skich". Te unifikacyjne zabiegi styli
styczne stwarzają dla badacza dodat
kowe trudności w wypadku próby 
ustalenia autorstwa tej czy innej pu
blikacji prasowej. 

Obok różnorodnych i wyszukanych 
form publicystyki podejmującej pro
blem reedukacji, redaktorzy Nowin 
prowadzili ożywioną działalność po-
zaredakcyjną dla umocnienia polsko
ści Ziemi Raciborskiej (omawia ją 
autor w rozdziale XV). Być może nie 
każdy szczegół został wyjaśniony w 
omawianej tu monografii w sposób 
dostateczny. Jednym z zasadniczych 
powodów jest brak materiałów archi
walnych, a raczej ich rozsianie po 
różnych aktach Rejencji Opolskiej. 
Stąd trzeba wierzyć autorowi, gdy 
pisze, iż trafienie do właściwego ze
społu akt Nowin (lub Nowin dotyczą
cych) jest sprawą przypadku i intui
cji. 

Oceniając rolę i miejsce Nowin Ra
ciborskich w dziejach polskiego dzien
nikarstwa i polskiej myśli na Śląsku 
autor pisze: „Nawet po zepchnięciu 
Nowin z przodującej ofensywnej po
zycji do rangi gazetki lokalnej, se
kundującej koncernowi „Katolika" w 
powolnej akcji repolonizacyjnej, ra
ciborska gazeta spełniała pożyteczną 
rolę, agitując za wprowadzeniem ję
zyka polskiego do szkół i kościołów, 
szerząc oświatę i kulturę. (...) Stały 
się Nowiny propagatorem odrodzenia 
życia politycznego na Górnym Ślą
sku, spełniając — pod wodzą poznań

skiego redaktora — zapotrzebowanie 
epoki i nie zawsze uświadomione ma
rzenia ludzi tej ziemi. 

Celowo pominąłem dotąd zasadni
czy moment rozważań autora mono
grafii Nowin Raciborskich. J. Glensk 
na łamach tej pracy wystąpił jeszcze 
raz z kontrowersyjnie przyjmowaną 
przez większość badaczy tezą: inicja
torem i twórcą pisma był nie dr Ro-
stek, lecz J. K. Maćkowski. Spory 
na ten temat posiadają już swoją bo
gatą historię i wcale obfitą biblio
grafię przedmiotu (zob. wypowiedź 
autora: Maćkowski czy Rostek? Pro
blem nie tylko personalny. Zaranie 
Śląskie 1968 zesz. 2). Wydane przez 
Instytut z komentarzem J. Glenska 
„Wspomnienia Śląskie" okazują się 
zasadniczym argumentem przemawia
jącym za przyznaniem J. Maćkow
skiemu roli faktycznego i ideowego 
twórcy Nowin, W świetle odszuka
nych przez J. Glenska wspomnień 
Maćkowskiego (drukowanych na ła
mach Dziennika Poznańskiego w 
1895) dotychczasowe argumenty prze
ciwników powyższej tezy tracą dziś 
wiele. 

„Wspomnienia Śląskie" obok wła
ściwych materiałów autobiograficz
nych, stanowiących swoiste credo 
dziennikarstwa J. K. Maćkowskiego, 
zawierają w układzie chronologicz
nym jego artykuły powstałe w okre
sie raciborskim oraz artykuły o te
matyce śląskiej, ale napisane już po 
opuszczeniu Śląska. Publikacja ta jesz
cze z innego powodu jest ciekawym 
dokumentem dla historyka prasy: 
ukazuje rolę polskiego dziennikar
stwa w organizowaniu i aktywizowa
niu polskiego życia politycznego. 

Sylwester Dziki 

Z DZIEJÓW PRASY 
OPOLSKIEJ 

Ryszard H a j d u k : OD NOWIN 
DO TRYBUNY. Z notatnika opol
skiego redaktora. Katowice 1970. 
S. 216. Wyd. „Śląsk". 

Znany dziennikarz i literat, publicy
sta sięgający przede wszystkim do 
problematyki historycznej, Ryszard 
Hajduk, przedstawił czytelnikom swą 
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kolejną książkę, ukazującą obszerny 
wycinek dziejów prasy polskiej na 
Opolszczyźnie. W tej części Górnego 
Śląska, decyzją mocarstw alianckich 
po plebiscycie i III powstaniu ślą
skim pozostawionej w granicach pań
stwa niemieckiego, prasie polskiej 
przypadła do spełnienia szczególna 
rola w życiu społeczno-politycznym 
i kulturalnym ludności polskiej, któ
ra — opuszczona przez swoich do
tychczasowych przywódców, emigru
jących na terytorium niepodległego 
państwa polskiego — prześladowana 
terrorem niemieckich 'nacjonalistów, 
biorących odwet nie tylko na uczest
nikach walki narodowowyzwoleńczej, 
lecz na wszystkim co polskie, w rze
czywistości pozbawiona została ele
mentarnych praw narodowościowych, 
a w życiu politycznym — zepchnięta 
na margines bierności. 

W sytuacji, gdy brak było jeszcze 
masowej organizacji jednoczącej dzia
łania ludności polskiej, funkcję sty
mulatora aktywności politycznej prze
jęła na siebie prasa na czele z opol
skimi Nowinami Codziennymi, które 
wspólnie z innymi pismami podjęły 
jedną z pierwszych akcji politycz
nych, prowadząc ludność do wyborów 
parlamentarnych w 1922 roku. 

Wieloletnie tradycje działania pra
sy polskiej na Opolszczyźnie, jej 
ugruntowana popularność wśród miej
scowej ludności sprawiły, że stała 
się ona jednym z głównych narzędzi 
kształtowania postaw narodowych i 
politycznych Polaków z Opolszczyz
ny, organizatorem frontu oporu prze
ciw fali germanizacji. Mimo niezmier
nie trudnych w początkach warun
ków technicznych i materialnych, bo
rykając się z najrozmaitszymi kło
potami, prasa polska — jak to uka
zuje R. Hajduk — krzepła i pomyśl
nie realizowała swoje zadania. Autor 
ukazuje narodziny poszczególnych 
pism, kreśli też fragmentarycznie syl
wetki ich wydawnictw i redaktorów. 
Uwagi charakteryzujące kształt ideo
wy i reprezentowane kierunki poli
tyczne pism są niepełne, toteż w 
oparciu o nie czytelnik nie może cał
kowicie uświadomić sobie przyczyn 
okresowych trudności redakcji, wy
nikających z niemożliwości ściślej
szego powiązania pism z szerokimi 
kręgami odbiorców. Pisma polskie, 
pozostające w zasięgu oddziaływania 
prawicowych ośrodków społeczno-po
litycznych, kierujących ruchem pol
skim w Niemczech, nie precyzowały 

ani programu, ani nie dostarczały tre
ści społecznie atrakcyjnych dla pro-
letariacko-chłopskich mas ludności 
polskiej. 

W dość bogatym już dorobku pi
śmiennictwa historycznego, traktują
cego o dziejach prasy polskiej w 
Niemczech, z którego w tym miejscu 
warto wymienić oparte na szerokiej 
bazie źródłowej studium pióra W. 
Wrzesińskiego1), praca R. Hajduka 
zajmie oddzielne miejsce. 

W publicystycznej pracy R. Hajdu
ka obraz prasy polskiej okresu mię
dzywojennego na Opolszczyźnie przed
stawiony jest żywo i barwnie. W jego 
odtworzeniu Autor posłużył się za
równo faktami zaczerpniętymi z li
teratury, jak też wspomnieniami lu
dzi prasy, konfrontując je niejedno
krotnie ze źródłami archiwalnymi. W 
publikacji nie brak ostrych sądów, 
polemicznych tonów, z którymi nie 
zawsze i nie w pełni można się zgo
dzić (szczególnie w odniesieniu do 
oceny organizacyjnej roli Związku 
Polaków w Niemczech), lecz świad
czy to o pasji, z jaką Autor potrak
tował bliski mu uczuciowo temat. 
Książka posiada też niewątpliwie du
że wartości popularyzatorskie. 

O rozmachu prasy polskiej na Opol
szczyźnie nader wymownie świadczy 
ilość wydawanych tytułów, dowodzą
ca szczególnej aktywności opolskich 
ośrodków wydawniczych. Autor wy
różnia trzy ośrodki prasowe na Opol
szczyźnie, a mianowicie: Opole, By
tom, Suchy Bór. Dzięki zasłużonemu 
wydawcy, A. Pawlecie, w niewielkiej 
podopolskiej wsi, Suchym Borze, uka
zywały się dwa pisma: Katolik Trzy-
razowy i Glos Polski z Berlina,2) z 
których szczególnie pierwsze pismo 
zdobyło duży rozgłos. Nakłady po
szczególnych pism nie były imponu
jące, gdyż zazwyczaj nie przekracza
ły kilku tysięcy egzemplarzy, lecz — 
jak słusznie stwierdza Autor — uka
zywały się one w specyficznych wa
runkach. Istotniejszą sprawą było 
czytelnictwo polskiej gazety, z któ
rej każdy egzemplarz skupiał przy 

i) W. W r z e s i ń s k i : Ze studiów nad 
historią czasopiśmiennictwa polskiego w 
Niemczech w latach 1922—1939. Śląski 
Kwartalnik Historyczny Sobótka 1967 nr 
1—2 s. 137—169. 
2) Stwierdzenie Autora na s. 8 jakoby 
A. Pawleta wydawał w Suchym Borze 
Słowo Śląskie jest błędne, bowiem pismo 
to drukowane było w Chorzowie, o czym 
zresztą sam Autor pisze na s. 54. 
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sobie spore grono stałych czytelni
ków. 

Sytuacja prasy polskiej w grani
cach państwa niemieckiego, w tym 
również na Opolszczyźnie, uległa dość 
daleko idącym zmianom po objęciu 
władzy w Niemczech przez hitlerow
ców. Próby podporządkowania pism 
polskich hitlerowskiej ustawie pra
sowej (tzw. Schriftleitergesetz z 4 X 
1933) odpierano z powodzeniem przez 
dłuższy czas; nasilający się terror na
zistów wobec działaczy polskich, re
daktorów i dziennikarzy, ludności pol
skiej, zmniejszyły zasięg oddziaływa
nia prasy polskiej, lecz jej nie za
łamały. Prasa polska na Opolszczyź
nie ukazywała się aż do wybuchu 
I I wojny światowej, kiedy to hitle
rowcy zniszczyli polskie drukarnie, 
a dziennikarzy i wydawców uwię
zili w obozach koncentracyjnych. W 
fakcie przetrwania prasy polskiej do 
1939 roku, przez ponad sześć lat 
hitlerowskich szykan, Autor również 
nie docenił w sposób należyty funkcji 
Związku Polaków w Niemczech. 

Wyzwolenie Opolszczyzny i powrót 
jej w granice państwa polskiego za
początkowały okres gruntownych 
przemian w życiu społeczno-politycz
nym i kulturalno-oświatowym miej
scowego społeczeństwa. Opolskie śro
dowisko dziennikarskie, kształtujące 
się całkowicie od nowa, miało do 
wypełnienia szczególną funkcję: ak
tywnego uczestniczenia w procesie 
integrowania miejscowej ludności pol
skiej z licznymi osadnikami, napły
wającymi na te tereny z centralnych 
i wschodnich ziem. W tej części pu
blikacji R. Hajduk ukazuje nie tylko 
dzieje opolskiej prasy; szkicuje wie
le przedsięwzięć kulturalno-oświato
wych, artystycznych, społecznych, 
podejmowanych z myślą o dostarcze
niu polskiego słowa, polskiej treści 
ludności Opolszczyzny, przez wiele 
lat karmionej antypolską propagan
dą nacjonalistów niemieckich. W te 
przedsięwzięcia włączyli się opolscy 
twórcy ludowi, jak też liczna grupa 
działaczy oświatowych, którzy mimo 
wieloletniego nacisku germanizacji i 
hitlerowskiego terroru zdołali uchro
nić swą polskość. 

W pierwszym okresie powojennych 
dziejów prasy opolskiej na podkre
ślenie zasługują dwie, wzajemnie ze 
sobą powiązane funkcje: kulturo
twórcza i repolonizacyjna. Inicjaty
wy kulturalno-oświatowe podejmowa
ne przez miejscową prasę, a w szcze

gólności przez Nowiny Opolskie, przez 
ludzi w różnoraki sposób związanych 
z ich redakcją, zmierzały do aktywi
zacji w zakresie kulturotwórczym te
renu spustoszonego przez szowinizm 
niemiecki, zaciekle tępiący to wszyst
ko, co rodzime, a więc polskie. W tym 
też mieściła się funkcja repoloniza
cyjna miejscowej prasy. W procesie 
stabilizowania miejscowego społe
czeństwa znaczną rolę odegrała prasa 
regionalna, powstająca w miastach i 
miasteczkach Opolszczyzny, stawiają
ca sobie zadanie nie tylko informo
wania czytelników o bieżącym życiu 
społeczno-politycznym, lecz poprzez 
ukazywanie przeszłości ziemi opol
skiej, jej bogatych tradycji polsko
ści, zmierzająca do eliminowania an-
tagonistycznych uprzedzeń, wynikają
cych z nieznajomości procesu histo
rycznego, w ciągu którego kształto
wało się oblicze Opolszczyzny. Świa
dome działanie prasy opolskiej w za
kresie integrowania ludności miejsco
wej i osadników — to niewątpliwie 
charakterystyczna cecha wyróżniają
ca tę prasę od prasy innych regio
nów. 

R. Hajduk poświęca wiele uwagi 
również procesom kształtowania się 
opolskiego środowiska literackiego. 
Jedną z pierwszych jego inicjatyw 
było wydawanie niedzielnego dodat
ku kulturalnego do Trybuny Opol
skiej — „Głosów znad Odry", stano
wiącego trybunę wypowiedzi dla lite
ratów, publicystów, naukowców, dzia
łaczy oświatowych itp. 

Recenzowaną publikację zamyka 
słownik biograficzny, w którym Autor 
zamieścił podstawowe dane z życia 
i działalności ludzi opolskiego śro
dowiska dziennikarskiego, przede 
wszystkim okresu międzywojenne
go.3) 

Władysław Zieliński 

3) Niepotrzebne wydają się informacje bio
graficzne zawarte w tekście publikacji, 
a dotyczące F. Goduli, J. Łangowskiego, 
czy A. Pawlety, skoro na ogół te same 
dane zawarto w słowniku na końcu książ
ki. Zarówno w części merytorycznej, jak 
też w słowniku, odnotowaliśmy szereg błę
dów, z których jako najważniejsze nale
ży sprostować: Gazeta Opolska nie prze
stała ukazywać się po napadzie bojówek 
niemieckich na wydawnictwo w 1920 roku, 
ani też B. Koraszewski wówczas nie opu
ścił miasta, jak to sugeruje Autor na s. 8. 
Koraszewski opuścił Opole w 1921 roku, 
po wybuchu Ш powstania śląskiego, ale 
i wówczas Gazeta Opolska nadal była wy
dawana w formie odbitki Katolika z lo
kalną rubryką opolską. Podane na s. 203 
daty z życia Łangowskiego są błędne, gdyż 
żył w latach 1904—1953 (a nie 1902—1952). 
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SPOD ZNAKU 
„RODŁA" 

Andrzej C z e c h o w i c z : GŁOS 
POGRANICZA i GŁOS POGRA
NICZA I KASZUB (zarys histo
rii). Tyt. na obwolucie: W obronie 
polskości Pogranicza i Kaszub. 
Ośrodek Badań Naukowych Ko
szalińskiego Towarzystwa Społecz
no-Kulturalnego Koszalin 1970. 
S. 93, nlb 3. 

Książka A. Czechowicza — nie li
cząc drobnych pamiętnikarskich za
pisków — jest w polskim piśmien
nictwie pierwszym obszerniejszym 
studium poświęconym tzw. polskiej 
prasie spod znaku „Rodła", wydawa
nej lub inspirowanej przez Związek 
Polaków w Niemczech na terenie 
V Dzielnicy. 

W pracy zostały ukazane zabiegi 
o stworzenie polskiej gazety w V 
Dzielnicy pozbawionej własnego or
ganu prasowego (choć w innych dziel
nicach — np. w Opolu, Berlinie, Ol
sztynie — tego rodzaju działalność 
była prowadzona w znacznym zakre
sie). Na terenie V Dzielnicy (obejmu
jącej ziemię złotowską, Babimojszczy-
znę i Kaszuby) wśród mniejszości 
polskiej brak było inteligencji pol
skiej, która w tym czasie mogłaby 
wystąpić z inicjatywą wydawania ga
zety, stworzyć redakcyjny organizm. 
W tajemnicy przed władzami nie
mieckimi z konkretnymi inicjatywa
mi i programem redakcyjno-organiza-
cyjnym w tym zakresie wystąpiły 
oficjalne władze polskie. Przy współ
pracy Gazety Olsztyńskiej ówczesny 
konsul polski w Pile — K. Szwarcen-
berg-Czerny wraz ze swymi pracow
nikami podejmuje wydawanie w for
mie tygodniowego dodatku do Ga
zety Olsztyńskiej — Głosu Pogranicza 
(1 nr 23 X1929). Wydawnictwo zdo
było licznych czytelników, współpra
cowników i kolporterów wśród naj
bardziej uświadomionych rzesz pol
skiej mniejszości. Głos ukazywał 
się — mimo wielu przeszkód i szy
kan ze strony niemieckiej — do koń
ca 1932 r. 

Na wpół konspiracyjne warunki 
działalności wydawniczej pod auspi
cjami polskiego konsulatu w Pile nie 
sprzyjały kontynuowaniu pracy dzien
nikarskiej zgodnie ze społecznymi po

trzebami polskiej mniejszości. Toteż 
wykorzystując pewne odprężenie w 
stosunkach polsko-niemieckich inicja
torzy i współtwórcy Głosu Pograni
cza postanowili zreorganizować do
tychczasowe wydawnictwo. W opar
ciu o warsztat wydawniczy i zespół 
dziennikarski opolskich Nowin Co
dziennych J. Łangowskiego, postano
wiono wydawać zamiast tygodniowe
go dodatku — dziennik pt. Głos Po
granicza i Kaszub. Z punktu widze
nia prawnego i formalnego był on 
odrębnym tytułem, „faktycznie jed
nak większość materiałów była w 
każdym numerze obu gazet ta sama. 
Łączyły je również osoba naczelnego 
redaktora, wspólne wydawnictwo, 
drukarnia i redakcja." 

Autor omawia szczegółowo serwis 
informacyjno-publicystyczny Głosu, 
sposób jego organizowania (doskona
le rozwinięty ruch korespondentów 
terenowych), mechanizm rozprowa
dzania dziennika, społeczny rezonans 
jego publikacji. Charakterystyczną ce
chą tego dziennikarstwa było to, iż 
zarówno dziennikarze, jak i terenowi 
korespondenci a jednocześnie kolpor
terzy, traktowali swą pracę jako dzia
łalność społeczną. Jest to chyba naj
istotniejszy moment, który określał 
i popularność i poczytność gazety. Nic 
dziwnego, że wcale nie pozytywnie 
ustosunkowany do polskości, niemiec
ki historyk E. Stober wystawił na
stępującą ocenę działalności gazety: 
„Głos Pogranicza i Kaszub jest naj
częściej czytywaną gazetą w powie
cie złotowskim i jedną z czołowych 
gazet polskich na całym Pograniczu. 
Jej kierownikiem jest H. Jaroszyk. 
Redaktor złotowski Głosu Pogranicza 
i Kaszub pisze brudne i pełne niena
wiści do wszystkiego co niemieckie 
artykuły i informacje, wiadomości i 
artykuły podżegające..." (s. 57—58). 

Kończąc rozważania na temat książ
ki wypadnie stwierdzić, iż studium 
to jest interesujące z wielorakich po
wodów: odtwarza realne warunki eg
zystencji polskiej mniejszości na te
renach przygranicznych, przedstawia 
monograficzny opis gazety zrodzonej 
ze społecznej inicjatywy, tworzonej 
i kolportowanej przez społeczników 
Dla prasoznawcy szczególnie istotne 
są rozważania o roli i funkcji prasy 
w organizowaniu życia mniejszości 
polskiej. 

Sylwester Dziki 
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TELEWIZJA 
A WYCHOWANIE 

Jerzy К u b i n, Jadwiga K o m o 
r o w s k a : CZY TELEWIZJA WY
CHOWUJE? „Nasza Księgarnia", 
Warszawa 1969. S. 165. 

Minęły już czasy, gdy intensywny 
odbiór telewizji wywoływał okrzyki 
przerażenia u naszych pedagogów i 
osób czujących się odpowiedzialnymi 
za wychowanie młodzieży. Nadal jed
nak szeroki odbiorca nie jest pe
wien czy dobrze robi, przestając się 
niepokoić z tego powodu. Zwracali
śmy niedawno uwagę na pracę I. Cia-
pały z Ośrodka Badania Opinii Pu
blicznej i Studiów Programowych PR 
(por. Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 4), 
która winna wątpliwości te rozpro
szyć. Gdy jednak recenzowana tu 
książka się ukazywała, tamta praca 
znana była tylko wąskiej grupie osób. 
Jak się wydaje, zamysł t e j pracy 
był wcześniejszy. Sądzę, że można go 
streścić następująco: specjalizująca 
się w publikowaniu literatury dzie
cięcej i wychowawczej „Nasza Księ
garnia" postanowiła dostarczyć peda
gogom i rodzicom fachowej odpowie
dzi na pytanie o zasadność obaw 
przed telewizją. Książkę zamówiono 
u pary znanych socjologów, autory
tetów w tej sprawie, i wydano wpię
ciu tysiącach egzemplarzy. Zamówie
nie jakie książka miała spełnić, mu
siało decydować o jej treści i krępuje 
recenzenta w wysuwaniu sięgających 
poza'jego granice życzeń pod adre
sem autorów. Stwierdzić trzeba, że 
z zadania swego wywiązali się do
brze. Można mieć nadzieję, że publi
kacja ta będzie pełnić swą pożądaną 
rolę. 

Krótki szkic J. Kubina: „Niektóre 
ogólne prawidłowości kształtowania 
upodobań kulturalnych i opinii spo
łecznych" poświęcony jest wyjaśnie
niu, jak — w świetle mniej więcej 
aktualnych badań — przedstawia się 
wpływ środków masowych na świa
domość społeczną. Telewizja nie jest 
tutaj rozpatrywana jako odrębny śro
dek przekazu, lecz omówiona została 
jako jedno z mediów, które zdaniem 
krytyków kultury masowej, miały za
władnąć umysłami odbiorców. Wy
wód, że tak w istocie nie jest, prze
prowadzony został przekonywająco. 
Autor zwrócił uwagę na dużą zależ

ność odbioru treści od innych czyn
ników zewnętrznych, w tym i od bez
pośrednich styczności społecznych. 
Mała objętość pracy wpłynęła na 
marginesowe potraktowanie znacznej 
ilości spraw, a nadto była przyczyną, 
że w wielu interesujących kwestiach 
autor zasygnalizował jedynie problem, 
nie dając jego rozwiązania. Do ta
kich należy np. zagadnienie rozbież
ności między preferencjami odbior
czymi, sygnalizowanymi podczas ba
dań ankietowych, a rzeczywistym ko
rzystaniem ze środków masowych, 
o którym świadczą dane, uzyskane 
dzięki tak zwanym dzienniczkom od
biorczym. 

Można mieć do autora pretensje 
o to, że w podejmowanych pewnych 
istotnych problemach ograniczył się 
jedynie do powtarzania cudzych dość 
banalnych stwierdzeń, miast starać się 
wyjaśnić kwestię szerzej, ujmując ją — 
jak na fachowego autora przystało — 
bardziej oryginalnie. Mam tu na my
śli na przykład charakterystykę tre
ści przekazywanych przez środki ma
sowe w społeczeństwie socjalistycz
nym, gdzie oprócz powołania się na 
fakt, że założenia ideowe naszej po
lityki wymagają od środków maso
wych pełnienia innych funkcji niż 
media na Zachodzie, autor czyni cen
tralnym zdanie następujące: „Kazi
mierz Zygulski zwraca uwagę, że nie 
ma na naszym rynku, w odróżnieniu 
od sytuacji w krajach kapitalistycz
nych, utworów makabrycznych, por
nograficznych, wychwalających gwałt 
i przemoc, starających się zaszoko
wać widza; prasa nie drukuje prze
powiedni astrologicznych i horosko
pów, nie przerabia się klasyków li
teratury na komiksy" (s. 14). Ta cha
rakterystyka (przez negację) treści 
naszych środków masowych to zda
nie mało odkrywcze, a nadto zaczerp
nięte z wypowiedzi innego polskie
go badacza; to zbyt mało, jeżeli zwa
żymy, że pragniemy czytelnikom wy
jaśnić pozytywy naszej polityki kul
turalnej. 

Również zbyt mało miejsca poświę
cił autor sprawom samej telewizji. 
W gruncie rzeczy jej charakterysty
ka była celem tej pracy, a przecież, 
jak autor zaznacza we wstępie, piś
miennictwo na temat oddziaływania 
telewizji (choćby na samą młodzież) 
jest już znaczne. 

Ten ostatni problem, odbiorcy mło
dzieżowego i dziecięcego, stara się 
wyjaśnić Jadwiga Komorowska. Pra-
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ca jej składa się z dwu części: „Te
lewizja w wychowaniu" i „Funkcjo
nowanie telewizji w wybranych ro
dzinach". Nie będziemy tutaj cha
rakteryzować materiałów ani typu 
opracowania, ponieważ znaczna część 
tej pracy (dotyczy to zwłaszcza dru
giego tematu) opublikowana została 
wcześniej w wyczerpanej już książce 
autorki „Telewizja w życiu dzieci i 
młodzieży" (1964 rok). 

Ograniczę się tutaj do wyjaśnienia 
funkcji, jaką moim zdaniem może ta 
praca pełnić w procesie „oswajania" 
naszych wychowawców z telewizją. 
Problem ten wydaje się szczególnie 
istotny, brak jest u nas bowiem jakie
goś wzoru rozmawiania z młodzieżą 
o telewizji, a także wykorzystywania 
jej treści, zwłaszcza zaś fikcji w pra
cy wychowawczej. Jak sądzę, praca 
ta dostarcza takich wzorów. Przewa
żają w niej materiały, które nazwał
bym sprawozdaniem naukowym z dy
skusji między autorką, młodym od
biorcą i jego rodzicami na temat tre
ści audycji telewizyjnych. W rozmo
wach tych, co interesujące, kładzie 
się nacisk na problemy moralne, war
tość wzorców osobowych proponowa
nych przez telewizję, osobisty stosu
nek do świata fikcji. Dzieci (w pracy 
Komorowskiej) dają na te pytania 
odpowiedzi trafne i inteligentne, wy
kazują zrozumienie dla problemów 
moralnych. Nadto sporo miejsca po
święcono tutaj zagadnieniu związku 
telewizji z inną aktywnością młodzie
ży, jej zabawą, nauką, sposobami ko
rzystania z innych, tzw. tradycyjnych 
środków przekazu. Rozsądny wycho
wawca, nauczyciel czy ojciec — a do 
nich przecież książka jest adresowa
na — znajdzie w pracy Komorow
skiej szereg przykładów, jak można 
wykorzystać telewizję do prowadze
nia dialogu z młodzieżą. Mówiąc o 
bohaterach telewizyjnych, którzy zna
ni są zarówno dzieciom jak i rodzi
com, uniknąć można poruszania przy
kładów obcych jednej ze stron (tych 
stałych opowiadań, że „jak Tatuś był 
w Twoim wieku, to..."). To wspólne 
pole obserwacji ułatwia wzajemne 
zrozumienie. Tak więc dobrze wyko
rzystywana w procesie wychowania 
szkolnego czy domowego telewizja 
integruje pokolenia. Oby tylko wy
chowawcom chciało się z niej korzy
stać! 

Wnioski z lektury książki są pozy
tywne. Telewizja nie szkodzi, a może 
pomagać. Będzie wychowywać, jeżeli 

jej treści będą przedmiotem rozsąd
nych rozmów. O to, by były one roz
sądne, niech dbają wychowawcy. 

Jerzy Pomorski 

CZYTELNOŚĆ DRUKU 

Bror Z a c h r i s s o n : STUDIA 
NAD CZYTELNOŚCIĄ DRUKU. 
Wstęp: Roman T o m a s z e w s k i . 
Tłumaczyli z angielskiego: Krysty
na C h o c i a n o w i c z i Jan H y c . 
Wyd. Naukowo-Techniczne, War
szawa 1970. S. 278. 

Od lat w środowisku ludzi związa
nych z drukarstwem — głównie 
wśród poligrafów i grafików — sły
szy się głosy o potrzebie opracowa
nia dla języka polskiego własnego, 
oryginalnego kroju czcionki. Przema
wia za tym szereg względów zarów
no czysto artystycznych jak i ściśle 
użytkowych. Celem bowiem ewen
tualnej reformy byłoby stworzenie 
druku przyjemnego dla oka, a rów
nocześnie łatwego w czytaniu i zaj
mującego mało miejsca (ekonomicz
nego). Nie trzeba podkreślać, jak du
że znaczenie miałaby dla naszej pra
sy czcionka o takich walorach. 

Trudno na razie przewidywać, w ja
kim kierunku potoczą się losy nowej 
polskiej czcionki. Być może inne, bar
dziej palące kłopoty poligrafii ze
pchną tę sprawę na lata dalsze. Być 
może spośród istniejących już i sto
sowanych za granicą wzorów prze
jęte zostaną i rozpowszechnione w 
Polsce kroje czcionki lepsze od sto
sowanych dotychczas. Trzecim roz
wiązaniem byłoby oczywiście rozpo
częcie szeroko zakrojonych prac przy
gotowawczych do późniejszej refor
my. 

Niezależnie jednak od tego, jaki 
wariant będzie ostatecznie realizowa
ny, punkt wyjścia musi być ten sam: 
przeprowadzenie niezbędnej serii ba
dań dla uzyskania orientacji w za
gadnieniach dotąd na gruncie pol
skim dość słabo rozeznanych. Nie 
można przy tym niestety w pełni ko
rzystać z dość bogatego już dorobku 
teoretycznego innych krajów ze 
względu na specyfikę naszego języ
ka, a zwłaszcza naszej ortografii. 
Chodzi tu пр. о to, że w tekstach 
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polskich występują charakterystycz
ne tylko dla nich zestawy liter (ta
kie jak rz, cz, dz, i przed samogłoska
mi jako znak diakrytyczny dla zmięk
czenia spółgłoski poprzedzającej — 
bia, mio, nie itd., itp.), których wpływ 
na szybkość czytania nie jest znany. 
Należy też mieć na uwadze istnieją
ce już przyzwyczajenia polskich czy
telników, bo przecież nowa czcionka 
będzie musiała służyć nie tylko pier
wszoklasistom, ale i tym ludziom, 
którzy od lat mają do czynienia ze 
słowem drukowanym innymi typami 
czcionki. 

Światowa literatura fachowa 'na te
mat czytelności druku i problemów 
pokrewnych jest już ogromna, nato
miast w języku polskim stosunkowo 
uboga. Skrupulatnie sporządzony 
przez Romana Tomaszewskiego (na 
zlecenie Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych) wykaz poloników z materia
łów przygotowywanej przez niego bi
bliografii na temat czytelności pism 
drukarskich zawiera 170 pozycji, w 
tym tylko kilka książkowych, a i to 
nie zawsze mających bezpośredni 
związek z zagadnieniem. Stąd z sa
tysfakcją należy odnotować ukazanie 
się na naszym rynku księgarskim 
przekładu książki jednego z najwy
bitniejszych specjalistów w tym za
kresie — B. Zachrissona. Autor jest 
profesorem w sztokholmskim Gra
phie Institute i ma za sobą już kil
kadziesiąt lat badań oraz wiele arty
kułów i pozycji książkowych doty
czących czytelności druku. 

„Studia" są podsumowaniem pro
wadzonych przez ponad dziesięć lat 
pod jego kierownictwem eksperymen
talnych prac badawczych w zakresie 
typografii. Jest to książka niezwykle 
pożyteczna, przede wszystkim dla lu
dzi interesujących się zagadnieniami 
teoretycznymi związanymi z czytel
nością. Zawiera bowiem obszerny 
przegląd i krytyczne omówienie świa
towego dorobku badań nad drukiem 
oraz bogatą bibliografię przedmiotu. 
Autor omawia również i stara się 
zdefiniować podstawowe terminy i 
pojęcia, takie jak czytanie, czytelność, 
odróżnialność, technika czytania, ro
zumienie tekstu, łatwość czytania, 
przystępność tekstu itd. Wbrew po
zorom nie są to sprawy oczywiste, 
lecz różnie dotychczas przez różnych 
autorów ujmowane i interpretowane. 
Zachrisson przyjmuje na przykład, 
że czytelność jest to szybkość i do
kładność wzrokowego odbierania i ro

zumienia ciągłego sensownego tekstu 
i na tej podstawie opiera swoje ba
dania. 

Główna część książki poświęcona 
jest szczegółowemu opisowi ekspery
mentów przeprowadzonych przez 
Zachrissona. Podaje on nieomal całą 
dokumentację z każdego testu. Ko
lejno przedstawia problem, hipotezę, 
uczestników eksperymentu, aparaturę, 
sytuację eksperymentalną, instrukcje, 
sposób rejestracji wyników, warunki 
kontrolne, wyniki i ich omówienie. 
Ponieważ w Polsce badania te dopie
ro się rozpoczęły (Ośrodek Badań 
Prasoznawczych wstępną serię podob
nych eksperymentów zakończył w lu
tym 1971 r.) jest to materiał szczegól
nie cenny z metodologicznego punk
tu widzenia, gdyż daje badaczowi 
prawie gotowe instrukcje. Ekspery
menty Zachrissona prowadzone były 
zarówno wśród młodzieży szkół pod
stawowych, jak studentów i osób do
rosłych. 

W trakcie badań autor wyróżnił 
trzy główne grupy kryteriów czytel
ności: obiektywne (m. in. wielkość 
czcionki, formę słowa), subiektywne 
(m. in. zmęczenie, odczucie estetycz
ne) i funkcjonalne (m. in. odległość 
czytanego tekstu, oświetlenie, szyb
kość czytania itd.). Ich wpływ na 
czytelność stanowi główny przed
miot badań. Drugą grupę zagadnień, 
które badał Zachrisson, stanowiły 
niektóre problemy tzw. kongenialno
ści (zgodności, harmonijności) treści 
semantycznej tekstu i jego formy, 
czyli wrażeń psychicznych wywoły
wanych u czytelnika przez czcionkę 
i typografię, które powinny współ
grać z treścią przekazywaną mu przy 
pomocy druku. Jeżeli nawet sprawy 
te, jak sądzą niektórzy badacze, są 
nieistotne z punktu widzenia czytel
ności tekstu, to niewątpliwie posia
dają istotny wpływ na proces oddzia
ływania tekstu na czytelnika. 

Ani badania, ani książka Zachris
sona nie pretendują do wyczerpania 
całej problematyki. Sam autor pisze 
we wnioskach końcowych: „Mógłby 
ktoś sądzić, że należy opracować te
raz wyczerpującą teorię lub dać wy
jaśniający model oparty między in
nymi na naszych wynikach dotyczą
cych funkcji typografii. Nie jest to 
jednak możliwe na obecnym etapie 
badań. Nasze eksperymenty były w 
zasadzie badaniami poszukiwawczymi 
i przeprowadzaliśmy je w dwojakim 
celu, tj. by rzucić światło na pewne 
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zasadnicze problemy praktyczne i by 
dać podstawę pod dalsze poszukiwa
nia w tym kierunku, nabierającym 
coraz większego znaczenia. (...) Nasze 
poszukiwania wykazały, że warto 
kontynuować studia nad czytelnością 
drukowanych tekstów i nad stopniem 
zgodności ich treści i formy w od
niesieniu do różnych poziomów wy
kształcenia, jak również w stosunku 
do tekstów o różnej treści." 

Wydaje się, że zwłaszcza to ostat
nie zdanie jest w pełni aktualne i dla 
polskiej typografii, i dla polskiego 
prasoznawstwa. 

Władysław Masłowski 

HISTORIA PRASY 
CHIŃSKIEJ 

L i n Y u t a n g : A HISTORY OF 
THE PRESS AND PUBLIC OPI
NION IN CHINA. Greenwood 
Press Publishers, New York 1968. 
S. 180. 

Ocena tej książki bez współpracy si-
nologa, znawcy zarówno dziejów kul
tury, jak i życia politycznego, i filo
loga nie jest łatwa. Ale podpisany 
jako historyk prasy stwierdza potrze
bę zorientowania naszej opinii praso
znawcze j , zainteresowanej Dalekim 
Wschodem, treścią tej właśnie tak 
rzadkiej na naszym warsztacie nau
kowym pozycji. 

O samym autorze z książki nie do
wiadujemy się niestety nic. Natomiast 
treść i konstrukcja dzieła wskazują 
na wytrawny jego sąd o czynnikach 
kształtujących opinię publiczną; tu 
i ówdzie rzucone aluzje porównawcze 
do prasy w świecie europejskim — 
dają szeroki pogląd na oddziaływanie 
cywilizacji starego świata na Chiny; 
wreszcie bardzo umiejętnie skonstruo
wane wykazy bibliograficzne druków 
periodycznych — dowodzą sumienne
go i bardzo przystępnego sposobu po
dania trudnej dla nas wiedzy. 

Autor wychodzi z założenia, że hi
storia prasy chińskiej jest historią 
walki opinii publicznej z władzą; się
ga nawet do myśli Konfucjusza o tym, 
że lud może być dopuszczony do dzia
łania, ale nigdy do poznania celów 
rządzącej władzy. Toteż według auto
ra do połowy XIX w. nie było w Chi

nach prasy w nowoczesnym, świato
wym znaczeniu, dopiero ruchy spo
łeczne od powstań tajpingów i bok
serów otworzyły przed nią drogi 
wielkiego rozwoju. W charaktery
styce czterech okresów tej prasy 
(1815—1895; 1895—1911; 1912—1925; 
1925—1935) najwyżej pod względem 
ideologicznym i umiejętności propa
gandowej stanął okres drugi, nazwa
ny „złotym okresem prasy chińskiej"; 
nie dorównał mu pod tym względem 
okres republiki czyli zwycięstwa re
wolucji d obalenia znienawidzonego 
cesarstwa, przewyższający poprzedni 
okres pod względem technicznym i 
organizacyjnym. 

Autor pokusił się atoli o syntetycz
ną, i jak w każdej syntezie — w nie
jednym zagadnieniu zbyt zgenerali-
zowaną charakterystykę etapów pra
sy chińskiej — od najgłębszego anty
ku i średniowiecza chińskiego, na
stępnie ery absolutyzmu monarchicz-
nego do początków politycznej pene
tracji europejskich mocarstw kolo
nialnych. Dlatego omawiana książka 
rozpada się na dwie zasadnicze czę
ści: I omawiającą erę starochińską 
(The Ancient Period) i II poświęconą 
XIX i XX w. (The Modern Period). 
W części pierwszej rozwój „prasy", 
którą tylko w nieznacznej części mo
glibyśmy porównać z „prymitywem 
prasowym" w Europie — łączy autor 
tak integralnie ze zjawiskami histo
rii społecznej Chin, a zwłaszcza z 
walką elementów ludowych przeciw 
władzy mandarynów i biurokracji 
prowincjonalnej, że w czytelniku bu
dzi się wątpliwość, czy ta integracja 
nie idzie za daleko, czy interpretacja 
buntów przeciw uciskowi jako feno
menu „wolności opinii publicznej" 
odpowiada istotnym warunkom hi
storycznego rozwoju narodu chiń
skiego. 

Etniczna i kulturowa odmienność 
różnych składników ludności olbrzy
miego cesarstwa Niebieskiego Smoka 
nie znalazła — naszym zdaniem — 
dość silnego odbicia w przedstawio
nym przez autora rozwoju prasy i 
opinii. Odpowiada tej śmiałej próbie 
ujęcia dziejów „opinii publicznej" w 
średniowiecznych Chinach doszukiwa
nie się pierwocin prasy najpierw w 
periodycznie, ale i sporadycznie wy
syłanych z dworu cesarskiego rozka
zach do administracji prowincjonal
nej, różnych pism urzędowych; prze
cież żaden szerszy krąg ludzi nie mógł 
z nich czerpać wiedzy o aktualnej sy-
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tuacji, choć masy odczuwały na swym 
grzbiecie konsekwencje tych pism. 
Dalej genetyczną formę opinii pu
blicznej widzi autor w utworach 
epickich (Ancient Ballads) i saty
rycznych, raczej śpiewanych, niż pi
sanych, w formach „krytyki publicz
nej" rządów cesarskich przez konty
nuatorów konfucjonizmu w późnej 
erze dynastii Han (w. II/III n. ery) 
czy w petycjach uczonych za dynastii 
Sung (XII/XIII w.n.e). Wydaje się — 
przy całym szacunku dla sumienno
ści autora — że włączenie wymienio
nych form służby aktualnościowo-in-
formacyjnej przeznaczonej dla wą
ziutkiego kręgu ludzi nie ma wiele 
wspólnego nawet z elementarnym 
pojęciem prasy jako takiej i zgoła 
nie można porównywać europejskiego 
prymitywu prasowego ze służbą no-
welantów i najstarszych informato
rów, obsługujących dwory, klasztory 
czy domy handlowo-bankierskie sta
rego świata. Wobec tego nie wdajemy 
się tu w rozpatrzenie wymienionych 
form piśmiennictwa starochińskiego, 
mimo iż cała część książki mu po
święcona zawiera niewątpliwie rewe
lacyjny materiał faktograficzny i bi
bliograficzny, wymagający raczej 
kompetencji sinologa. 

Interesuje nas natomiast doba dy
nastii mandżurskiej Cing, od 1644 do 
1911 opóźniającej rozwój społeczny i 
ekonomiczny Chin, a tym samym 
wstrzymującej postęp nowożytnej 
służby informacyjnej przeznaczonej 
dla nieco szerszych niż w średnio
wieczu kręgów warstw oświeconych. 
Wiadomo, że w ostatnim ćwierćwie
czu XIX w. warstwy te przez studia 
europejskie swych synów zostały za
rażone wpływami cywilizacji atlan
tyckiej, co znalazło odbicie także i w 
narodzinach ruchu narodowego i re
wolucyjnego. Zwolennik postępu w 
uświadomieniu mas, acz jeszcze zwo
lennik monarchii konstytucyjnej, 
wielki myśliciel — reformator Kang-
Ju-wej, którego interesowały nawet 
tak odległe w przestrzeni i cza
sie problemy jak upadek Polski i sła
bość Turcji (o czym autor nie wspo
mina), jest wielokrotnie w książce 
wzmiankowany. Dziwi natomiast pra
wie przemilczenie osobistej roli cesa
rza Kuang-Sü, którego głośne „sto 
dni reform" (1898) nie minęły bez 
echa w rozwoju prasy chińskiej. Au
tor stwierdza wyraźnie ówczesną 
„great prosperity of the reform press" 
(str. 101), wymienia szereg nowych 

organów. Było to niewątpliwą zasłu
gą cesarza, mimo szybkiego uwięzie
nia go przez klikę cesarzowej wdowy 
Tsi-sü i jej poplecznika Jüan-Szika-
ja. Poza elementem młodzieżowym 
wykształconym na uniwersytetach eu
ropejskich i amerykańskich, jeszcze 
wcześniejszym czynnikiem rozwoju 
czasopiśmiennictwa chińskiego byli 
misjonarze europejscy, którzy dla 
ułatwienia i efektywności swego 
dzieła zakładali w II poł. ub. wieku 
dość liczne miesięczniki i dwutygod
niki w języku chińskim. Dużym po
stępem organizacyjnym były gazety 
handlowe, wydawane dwurazowo w 
ciągu doby: wieczorem i... o północy; 
działo się to wskutek specjalnie zor
ganizowanego serwisu raportów z róż
nych prowincji dla redaktorów w 
Urzędzie Nadwornym (Cabinet-Offi
ce). „Ojcem nowoczesnego dziennikar
stwa chińskiego" nazywa autor postę
powego publicystę Wang T'ao. 

Niezwykle cenne przez swą przej
rzystość i układ chronologiczny są 
trzy wykazy tytułów prasy chińskiej, 
w ujęciu bibliografii adnotowanej, 
dla okresów 1815—1895 (s. 91—93), 
1895—1911 (s. 107—113), i 1912—1925 
(s. 128—130). Każdy wykaz zawiera: 
tytuł chiński (tu niestety brak prze
kładu na angielski bądź obcojęzycz
ny, rok rozpoczęcia edycji pisma, sie
dzibę redakcji i uwagi, określające 
bądź to redaktorów czy wydawców, 
bądź kierunek ideologiczny czy wresz
cie typ organu, wreszcie rok zamknię
cia. Okres 1925—1935 ujęty {jest w 
zestawieniach statystycznych według 
liczebności organów w prowincjach, 
specjalności (pisma naukowe i literac-
ko-artystyczne), wysokości nakładu, 
analizy treściowej, czytelnictwa. 

Cenne są również wiadomości obja
śniające rozwój badań nad prasą 
chińską w opracowaniach rodzimych 
i zagranicznych, nieco informacji o 
instytucjach prasoznawczych, W su
mie publikacja jest niezwykle warto
ściowym przewodnikiem dla kół nau
kowych zainteresowanych kulturą 
Chin. 

Marian Tyrowicz 
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PRAWO DO 
INFORMACJI 

Bernard V o y e n n e : LE DROIT 
A L'INFORMATION. Coll. R.E.S. 
(recherches économiques et socia
les). Aubier Montaigne, Paris 1970. 
S. 221. 

Bernard Voyenne jest autorem zna
nym polskim prasoznawcom. Spośród 
kilkunastu pozycji, które dotychczas 
opublikował, zwłaszcza prace poświę
cone praktyce dziennikarskiej docze
kały się u nas pochlebnych recenzji. 
Mniej znana jest natomiast szeroka 
sfera jego publikacji teoretycznych, 
szkiców z zakresu historii idei, pogra
nicza prawa, socjologii i ekonomii. 
Mniejsze zainteresowanie w Polsce 
tym odcinkiem badań i poszukiwań 
prasoznawcy francuskiego ma swoje 
uzasadnienie — jest nim różnica 
spojrzeń i podstaw do wysnuwania 
wniosków. 

Voyenne jednak nawet wtedy, gdy 
mija się z naszymi pojęciami o roli 
i zadaniach środków masowego prze
kazu i argumentuje z pozycji prze
ciwstawnej ideologicznie, jest auto
rem godnym zainteresowania. Prze
mawia za tym gruntowne znawstwo 
zawodu dziennikarskiego ze wszyst
kimi jego komplikacjami, plastyczny, 
barwny styl, dociekliwość i dążenie 
do syntezy spraw nieuporządkowa
nych. Drogi poszukiwań bywają róż
ne, każda jednak próba ustaleń ma 
swoją wartość. Fakt ten nie trudno 
sprawdzić na ostatniej książce Vo-
yenne'a. 

Problemy „Prawa do informacji" 
ujęte zostały w pracy wielostronnie. 
Autor zapoznaje czytelnika zarówno 
ze swymi przemyśleniami odnośnie 
do zbierania i przetwarzania jak i od
bioru, interesuje się zagadnieniami 
wolności słowa jak i obiektywizmu, 
penetruje prasę, radio i telewizję. 
Poświęca sporo miejsca instytucji kon
troli społecznej, szereguje dotychcza
sowe, cząstkowe akty prawne, wkra
czające w dziedzinę informacji. Koń
czy rozdziałem: „co robić?", w którym 
sugeruje trójstronną, nierozerwalną 
więź zainteresowanych: prawodawcy, 
dziennikarza i odbiorcy, którzy nie 
mogą istnieć ani działać samoistnie, 
w oderwaniu od pozostałych partne
rów. 

Zdecydowanie najsłabsze w książce 
są stronice poświęcone dywagacjom 
na temat wolności prasy. Deformuje 
je kąt widzenia autora, wyraźnie glo
ryfikującego wzory zachodnie. Pole
mika z ujęciem marksistowskim tak 
długo może być traktowana jako do
puszczalna, póki nie zestawi się jej 
z cytowaną przez Voyenne'a listą 
krajów dysponujących pełną wolno
ścią słowa. Jest ich — rzekomo — 16 
na całej kuli ziemskiej; Australia, 
Belgia, Kanada, Kostaryka, Dania, 
USA, Finlandia, Gwatemala. Holan
dia, Norwegia, Peru, Filipiny, Szwe
cja, Szwajcaria, Urugwaj i Wene
zuela. Nie pomoże w tej sytuacji 
stwierdzenie, że ankieta jest amery
kańskiej proweniencji, sam fakt jej 
przytoczenia jako podstawy dla wnio
sków z góry je deprecjonuje. Dlate
go też — w tych fragmentach pra
cy — Voyenne nawet cytujący sta
rannie wybrane urywki z Karola 
Marksa i podpierający się drugą tezą 
o Feuerbachu — nie może pretendo
wać do obiektywizmu. 

Najciekawsze dla polskiego czytel
nika są rozdziały poświęcone samemu 
zawodowi dziennikarskiemu oraz za
gadnieniom rosnącego zapotrzebowa
nia na informację w skali masowej. 
Pierwszy z tych problemów, być mo
że nieświadomie, staje się punktem 
centralnym książki. Wzór pracow
nika prasy naszkicowany został przez 
autora z wyczuciem potrzeb chwili 
i podkreśleniem najpowszechniejszych 
niebezpieczeństw. Dziwny zawód, któ
ry — jak pisze Voyenne — wymaga 
profesjonalnej kompetencji, dociekli
wości humanisty i dyskrecji spowied
nika, domaga się niezależności, ale 
wymaga równocześnie subordynacji i 
odpowiedzialności za słowo. Oszała
miająca kariera informacji stworzyła 
obiektywnie już istniejące nowe kry
teria zawodu. Istotą dziennikarstwa 
stało się w mniejszej mierze opinio
wanie, w większej — nauka, wiedza. 
Instruowanie, oświecanie innych wy
maga obecnie bardzo wysokich kwali
fikacji. „Niestety — cytuję myśl au
tora — zbyt wielu patronów na ca
łym świecie sądzi jeszcze, że z ni
czego, momentalnie można zrobić 
dziennikarza..." 

A zatem wiedza i walory moralno-
-etyczne wysuwają się aktualnie na 
pierwszy plan. Profesjonalny cynizm, 
hipokryzja, schlebianie gustom mo
codawców czy klientów, uleganie pre
sji — ciążą na wartości informacji. 
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Dlatego też Voyenne dużo miejsca 
poświęca systemowi praw i obowiąz
ków dziennikarzy oraz próbom le
gislacyjnym. Istniejące, nie w każ
dym zresztą kraju, statuty obyczajo
we nie znalazły uznania w oczach pi
szącego. Podpowiada on konieczność 
sprecyzowania globalnych kodeksów 
postępowania w skali stowarzyszeń 
twórczych, przedsiębiorstw praso
wych i agencji. Norm nie tylko 
sformułowanych na papierze, ale sto
sowanych w życiu, a co ważniejsze — 
kontrolowanych bieżąco w zakresie 
wykonawczym. 

Organizacja prawna środków ma
sowego przekazu — jak iwynika z 
rozważań Voyenne'a — nie wyszła 
jeszcze ze stadium eksperymentalne
go. Przytaczane przez niego akty o 
szerszym zasięgu bardzo dalekie są 
od doskonałości. Równocześnie rozwój 
różnych dziedzin informacji prze
szedł z ilości w jakość. Liczą się już 
nie tylko intencje, stare tradycje nie 
wystarczą. 

Czynnik drugi, na który autor 
zwraca uwagę, to publiczność środ
ków informacyjnych. Atakowana 
przez tysiące wiadomości w ciągu 
dnia, zorientowana w sprawach ca
łego świata, nie jest już biernym od
biorcą. Niepostrzeżenie pod różnymi 
szerokościami geograficznymi minął 
czas „kupowania" przez nią każdej 
podawanej strawy. Czytelnik, słu
chacz, widz przestał być bezkryt}rcz-
ny, zaczął żądać należytej informacji. 
Ten nowy, aktywny stosunek, zrodzo
ny na naszych oczach, zaczyna wpły
wać na wymagania stawiane prasie. 
Nastąpiło sprzężenie zwrotne — prze
kaźniki informacji, pod naciskiem 
milionów, muszą odchodzić od zwy
czajowego kaznodziejstwa w kierun
ku ścisłej, wszechstronnej, bazującej 
na faktach konstrukcji współczesne
go dziennikarstwa. 

W tych sformułowaniach Voyenne'a 
tkwi sporo prawdy, odczuwamy wy
mienione potrzeby także aktualnie w 
Polsce. W nieustannej szkole życia, 
na trudnych odcinkach przyswajania 
sobie nowoczesnych zasad pracy, lek
tura książki francuskiego prasoznaw-
cy pozwala unaocznić sobie prawidło
wości procesu i jego światowy zasięg. 
Z tej też racji opracowanie to służyć 
może nie tylko teorii, lecz także co
dziennej praktyce. 

Zofia Lewartowska 

SOCJOLOGIA 
KOMUNIKOWANA 

ŹURNALIST, PRIESSA, CZITA-
TIEL. Izd. Leningradskogo Uni-
wiersitieta, Leningrad 1969. S. 120. 

Jest to zbiór artykułów poświęconych 
problematyce socjologii prasy, specy
fice i strukturze procesu masowego 
komunikowania oraz psychologii od
biorcy. Szczególną uwagę poświęcili 
autorzy socjologicznym badaniom 
nad prasą, poczynając od pionier
skich studiów Lenina w latach 1912— 
14, a kończąc na najnowszych osiąg
nięciach radzieckiej socjologii. 

Na opracowanie składa się osiem 
artykułów, ujętych w pewnym po
rządku chronologicznym. W pierw
szym A. N. A l e k s i e j e w omawia 
rolę Lenina jako badacza prasy ro
botniczej, przypominając jego arty
kuły o Prawdzie z lat 1912—14. Cie
kawie jest podana charakterystyka 
głównych tez leninowskiej koncepcji 
analizy prasy. W rozdziale drugim 
G. W. Ż i г к о w zajmuje się proble
matyką audytorium w ujęciu Kalini-
na. Warto przypomnieć, że Kalinin 
jako jeden z pierwszych w Kraju 
Rad użył terminu audytorium w szer
szym znaczeniu, odnosząc go nie tylko 
do grupy słuchaczy, ale także do sze
rokiego grona czytelników prasy. Ko
lejny rozdział pióra N. I. Z a j c e w a 
omawia doświadczenia socjologicz
nych badań nad prasą w pierwszych 
latach władzy radzieckiej (1918—23), 
kiedy to tworzeniu prasy nowego so
cjalistycznego typu towarzyszyły 
pierwsze próby analizy prasy i ba
dania ankietowe. O nich też — w 
ujęciu historycznym — traktuje arty
kuł W. P. T a ł o w o w a. 

Pozostałe cztery publikacje doty
czą aktualnych problemów masowego 
komunikowania: o problemach zain
teresowań czytelników w teorii spo-
łeczno-psychologicznej — pisze B. 
G. Urn n o w; o poczcie redakcyjnej 
jako źródle socjologicznej informa
cji — С I. I g o s z i n, zaś W. W. 
B o j k o omawia dwa ujęcia efek
tywności masowego komunikowania 
w amerykańskich i angielskich ba
daniach. 

Z prawdziwym zainteresowaniem 
czyta się kolejny artykuł pióra A. N. 
A l e k s i e j e w a „O masowym ko
munikowaniu i jego społecznych 
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środkach". Jest to jedna z lepszych 
pozycji zbioru i dlatego ją właśnie 
omówimy dokładniej, zachęcając tym 
samym do zapoznania się z całym 
opracowaniem. 

Na wstępie autor zajmuje się sa
mym terminem „masowe komuniko
wanie" i wyjaśnia, że w klasycznym 
rozumieniu marksistowskim termin 
ten (w znacznie szerszym znaczeniu) 
rozumiany był jako o b с o w a n i e.*) 

W dalszej części artykułu Aleksie-
jew omawia zagadnienia komuniko
wania i informacji, nakreśla rolę ja
ką odgrywają one między jednostka
mi i grupami. Mówiąc o informacji 
ma na myśli i n f o r m a c j ę s p o 
ł e c z n ą , tj. taką, która krąży w 
społeczeństwie między jednostkami i 
grupami. Wskazuje przy tym trzy 
specyficzne cechy informacji: 1. fafc-
tologiczność — informacja odzwier
ciedla coś realnego (fakt); 2. kon-
ceptualizację — treść informacji jest 
ograniczona podmiotem, a więc nie 
jest naturalna; 3. normatywność —. 
informacja jest określonym nakazem 
(normą) dla podmiotu. 

Ważne jest — wg autora — roz
graniczenie pojęć: akt komunikowa
nia, strumień informacji, związek ko
munikatywny i proces komunikowa
nia; tym bardziej, że we współcze
snych publikacjach radzieckich socjo
logów terminy te są dosyć dowolnie 
używane (np. przez G. I. Chmarę w 
pracy „Miejsce telewizji w systemie 
masowego komunikowania", Moskwa 
1966). 

Historycznie najstarszą instytucją 
masowego komunikowania jest oczy
wiście p r a s a , ale w ostatnim okre
sie dołączyły do niej radio i telewi
zja: wszystkie razem tworzą system 
społecznych środków masowego ko
munikowania, który jest bezpośrednio 
włączony w proces masowego komu
nikowania; w tym sensie staje się 
jego własnym składnikiem. 

Natomiast drugim wyróżniającym 
składnikiem tego procesu jest a u d y 
t o r i u m , a ściślej system audyto
riów (czytelników, słuchaczy, widzów 
itp.). Są one słabo zorganizowane i 
mają charakter płynny. Funkcjonują 
we wzajemnym oddziaływaniu z pra
są, radiem i telewizją. 

*) Tak też tłumaczy ten termin J. G o n-
c z a r s k i w książce A. W l a s o w a , I. 
I w a n o w a , A. P a n f i l ó w a, O. 
S t r o g o n o w a : Strategia kłamstwa. Wyd. 
MON, Warszawa 1969. 

W drugiej części artykułu Aleksie-
jew stara się odpowiedzieć na py
tanie: k t o k o m u n i k u j e , lub ina
czej — między jakimi podmiotami 
zachodzi wyymiana informacji? Scha
rakteryzujmy krótko jego punkt wi
dzenia. Wśród różnych form komuni
kowania — to, które nazywamy ma
sowym, jest odmienne, bowiem w 
charakterze jego głównych podmio
tów występuje w pełni określony typ 
społecznych jednostek, a mianowicie: 
społeczna klasa, warstwa, ogół klas 
(masy). Komunikowanie przebiega tu 
na poziomie społecznej (lub klasowej) 
struktury społeczeństwa i jest jej od
biciem w sposób najbardziej prosty. 

Proces wymiany informacji jest 
regulowany przy pomocy faktów, 
koncepcji i norm, a środkami tej re
gulacji są wskazane instytucje — 
społeczne środki masowego komuni
kowania. Regulacja przejawia się w 
formułowaniu celowo ukierunkowa
nego i zorganizowanego „strumienia 
informacyjnego", który od jednego 
podmiotu poprzez instytucję trafia do 
drugiego. 

W dalszej części artykułu autor 
wydziela takie cechy, jak subiekty
wizm i społeczne ograniczenie, poz
walające mu na nowo przeprowadzić 
klasyfikację stopni i form procesu 
komunikowania, wyłonienie — w cha
rakterze osobnego kryterium — ty
pów podmiotów komunikowania (mię
dzy kim a kim ono zachodzi). Rozpa
truje także wzajemne oddziaływania 
komunikowania (obcowania) i maso
wego komunikowania jako złożonej 
i historycznie późniejszej fazy spo
łecznej informacji. 

W zakończeniu Aleksiejew pisze: 
współcześnie wydawanie gazet nie 
jest możliwe bez dobrej bazy poli
graficznej; techniczne wyposażenie 
radia i telewizji musi mieć także wy
soki poziom. Jednakże nie technicz
ne ograniczenia wpływają na specy
fikę procesu, ale społeczne i instytu
cjonalne formy włączone w jego nurt 
i służące jako środki jego urzeczy
wistnienia. Nazywamy je społeczny
mi środkami masowego komuniko
wania. 

Zbigniew Bajka 



112 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 

INFORMOWANIE 
I MONOPOLE W NRF 

Franz K n i p p i n g : MONOPOLE 
UND MASSENMEDIEN. VEB 
Deutscher Verlag der Wissenschaf
ten, Berlin 1969. S. 244. 

Autor jest jednym z czołowych pra-
soznawców NRD (był dziekanem 
Wydz. Dziennikarskiego w Lipsku) i 
zarazem znanym publicystą Neues 
Deutschland. Jego specjalnością są 
zagadnienia współczesnej prasy za-
chodnioniemieckiej. Omawiana tu po
zycja jest jego trzecią książką z tego 
zakresu. 

Już na wstępie rozpatruje Knipping 
bardzo interesujące zagadnienie po
tencji masowych środków przekazu: 
0 pozytywnym lub niszczycielskim 
ich oddziaływaniu decyduje ich za
stosowanie. Odnosi się to zwłaszcza 
do NRF, gdzie w latach 1950—1967 
wskaźniki rozwoju środków przeka
zu były wyższe od przyrostu ludno
ści. W każdym gospodarstwie domo
wym (na ok. 20 min) znajdowały się 
przeciętnie: 1 dziennik, 2—3 czasopi
sma, radioodbiornik, w 75% były te
lewizory. Podaż znacznie przewyż
szyła popyt. W 1966 działały 3 radio
we stacje długofalowe, 40 średnio-, 
93 krótko- i 243 ultrakrótkofalowe. 
1 program tv mógł być odbierany 
przez 93%, II — przez 82%, III — 
przez 62% mieszkańców. Badania wy
kazywały, że przeciętny obywatel po
święcał dziennie 1,5 godz. radiu, 70— 
200 min. telewizji i 3/4 godz. ga
zecie. 

W rozwiniętych krajach kapitali
stycznych nie istnieje oddolna koor
dynacja działalności masowych środ
ków przekazu. Knipping twierdzi jed
nak i dokumentuje to w swej książ
ce, że w NRF istnieje zmonopolizo
wany system informowania i oddzia
ływania na odbiorców. Właściwymi 
zaś „dyrygentami" środków komuni
kowania są wielkoprzemysłowe tru
sty. 

W kapitalizmie wytwory prasowe 
posiadają dwojaką wartość użytko
wą: 1. Zaspokajają potrzeby społecz
ne w zakresie informowania, 2. Dla 
przedsiębiorców stanowią siłę rekla
mową. W związku z tym autor wska
zuje na 8-krotny wzrost obrotów re
klamowych w NRF w latach 1952— 
1967: z 565 do 4816 min marek. 

A oto rozbicie na poszczególne 
środki przekazu. Dzienniki: 333 — 
2191 min, czasopisma: 173 — 1718 
min, radio: 20 — 134 min, tv (od 
1960): 132 — 558 min. 

Prasa żyje w ogóle dzięki rekla
mie. Według danych z r. 1964 wpły
wy z kolportażu w stosunku do re
klamy wynosiły w dziennikach 4 : 7 
(przy zysku 200 min), w magazynach 
ilustrowanych 109 min : 228 min, w 
czasopismach programowych radio-
wo-tv 142 : 149 min. Cena znanego 
magazynu Stern wynosiła w 1967 r. 
jedną markę, za sprzedany egzem
plarz wydawca uzyskiwał 0,42 mar
ki — przy koszcie produkcji 1,46 mk. 
Ponieważ w analizowanym przez au
tora okresie kilkunastu lat ceny za 
egzemplarz wzrosły nieznacznie w ze
stawieniu ze zwiększoną objętością i 
kosztami inwestycji — łatwo wywnio
skować, że niedobór kryje i zysk 
przynosi reklama. 

Zjawiskiem charakterystycznym jest 
przy tym koncentracja wpływów re
klamowych. Najrentowniejsze ogło
szenia kierowane są do tych pism, 
w których, z punktu widzenia inse-
renta, przyniosą one największe ko
rzyści — czyli do pism wysokona-
kładowych. Mogą one jednocześnie 
najkorzystniej kształtować ceny ogło
szeń. Np. koszt reklamy w przelicze
niu na 1000 egz. wynosił dla 4-mi-
lionowej Bild-Zeitung 34 marki, w 
gazetach o ponad 150 tys. egz. na
kładu 54 marki, w gazetach niskona
kładowych (5 tys. egz.) aż 278 mk. 
Reklama — stwierdza Knipping — 
jest najpoważniejszym stymulatorem 
koncentracji na rynku prasowym. 

A rozmiary koncentracji są wiel
kie. W latach 1955—1966 likwidacji 
uległo, utraciło samodzielność wydaw
niczą, zmieniło właściciela 205 gazet. 
Liczba całkowicie samodzielnych re
dakcji zmniejszyła się z 225 do 150, 
a egzystencja połowy tytułów praso
wych była zagrożona. Z 32 pism ilu
strowanych przetrwały 4: Stern, 
Quick, Neue Revue, Bunte Illustrier
te; jednocześnie (1955—1967) łączny 
ich nakład wzrósł z 3,5 do 6,5 min 
egz. 

Najklasyczniejszym przykładem (na 
całym zresztą europejskim kontynen
cie) koncentracji środków komuniko
wania jest Springer. W 1967 r. posia
dał on 7 dzienników i gazet niedziel
nych o jednorazowym nakładzie 9428 
tys. egz. (38% globalnego nakładu), 
podczas gdy następnych 9 najwięk-
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szych wydawnictw skupiało 18 gazet 
o łącznym nakładzie 3835 tys. egz., co 
stanowiło 15,3% globalnego nakładu; 
poszczególne wydawnictwa posiada
ły od 2,5 do l,0°/o nakładu globalne
go. W porównaniu ze Springerem jak
że niewiele! 

Na tym tle, w wyniku głośnej ak
cji prawno-publicystycznej na rzecz 
dekartelizacji Springera, w połowie 
1968 r. pozbył się on kilku tytułów. 
Utrzymał jednak 5 gazet o 5 min egz. 
jednorazowego nakładu. Jeszcze wy
mowniejsze jest to, że dwa jego dzien
niki — Bild-Zeitung oraz Die Welt — 
stanowią 95% nakładu dzienników 
ogólnokrajowych, a ich edycje nie
dzielne — 97% nakładu gazet nie
dzielnych. 

W dalszych rozdziałach Knipping 
wskazuje na istotną rolę „suflerów" 
informacji. Autor uważa, iż obiegowy 
schemat N(adawca) — W(ypowiedź) — 
M(edium) — O(dbiorca) należy po
przedzić ważnym członem informa
tor). W tym schemacie pozycja M 
sprowadza się do roli filtru i prze
kaźnika informacji (s. 116). 

Ponieważ dla celów ideologicznego 
sterowania informacji potrzebne jest 
rozeznanie sprzężenia zwrotnego, pro
wadzi się na szeroką skalę badania 
odbioru. Ze względów komercyjnych 
brak jednak badań ogólnych, gdyż 
poszczególne pisma, wydawnictwa i 
ich zrzeszenia są zainteresowane tyl
ko analizą własnej działalności. 

Z tych względów prognoza rozwo
ju jest możliwa tylko na podstawie 
analizy trendu linearnego. Przewidu
je ona na 1980 rok 60 dalszych radio
wych stacji UKF, tv kolorową i sa
telitarną, tranzystorowy odbiór ste
reofoniczny radia i tv. W prasie prze
powiada głębokie zmiany: poszerzenie 
informacji poprzez satelity, automa
tyzację (elektroniczną) produkcji i 
administracji, zastosowanie kompu
terów do składu i druku, skład świetl
ny, druk kolorowy, przekazywanie 
matryc na odległość. Nakład dzienni
ków ma wzrosnąć z 22 do 26—28 min, 
czasopism z 55 do 63—65 min, abo
nament radioodbiorników z 19 do ok. 
25 min, telewizorów zwykłych z 15 
do 17 min, przystosowanych do od
bioru wizji kolorowej z 0,4 do 10— 
12 min. 

W końcowych rozdziałach książki 
Knipping rozważa możliwości demo
kratycznego przekształcenia modelu 
prasowego w NRF. Wskazuje na ak
cje prowadzone przez różne ugrupo

wania od lewicy socjalistycznej do 
liberałów — przeciw koncentracji, a 
zwłaszcza przeciw Springerowi. Akcje 
te mają pozytywny wydźwięk, lecz 
nie tworzą programu. Za rzecz ko
nieczną uważa Knipping koordyna
cję sił lewicowo-opozycyjnych i ich 
publicystycznych wystąpień. Jedyną 
zaś rzeczywistą alternatywę może 
stanowić tylko uspołecznienie prasy 
i jej społeczna kontrola. 

Czesław Biel 

FRANCUSKA KSIĄŻKA 
O PRASIE BRYTYJSKIEJ 

Henry A p p i a, Bernard C a s 
s e n : PRESSE, RADIO ET TÉLÉ
VISION EN GRANDE BRETA
GNE. Armand Colin, Paris 1969. 
S. 413. 

Francuskie wydawnictwo Armand 
Colin wydało w swej serii prac uni
wersyteckich interesujące dzieło o 
prasie brytyjskiej. Nie jest to pierw
sza książka prasoznawcza wydana 
przez A. Colin (wspomnijmy tu stu
dium B. Voyenne'a pt. „La presse 
dans la société contemporaine" czy 
seryjne wydawnictwo „Kiosque" po
święcone historii i współczesności 
prasy francuskiej). Praca, którą tu 
omawiamy, różni się jednak od po
przednich przede wszystkim tym, że 
jest przeznaczona dla studentów in
teresujących się zagadnieniami Wiel
kiej Brytanii (wszystkie aneksy odno
szące się do poszczególnych rozdzia
łów są dokumentami podawanymi w 
oryginale czyli w języku angielskim), 
a nie tylko problemami prasy. Nie 
przeszkadza to jednak, że książka 
dwóch francuskich autorów, poprze
dzona wstępem brytyjskiego dzienni
karza, może bliżej zainteresować lu
dzi zajmujących się badaniami nad 
prasą i innymi środkami masowego 
przekazu. 

Fakt, iż praca o prasie, radiu i tv 
Wielkiej Brytanii została napisana 
przez francuskich autorów ma istot
ne znaczenie — zwracają oni bowiem 
uwagę na elementy, które uszłyby 
uwadze angielskiego autora choćby 
dlatego, że byłyby dla niego oczywi
ste. Z drugiej strony, autorzy — 
wykładowcy Sorbony — są w nie-

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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których sprawach mało obiektywni, 
gdyż zafascynowani historią i niewąt
pliwymi osiągnięciami prasy i dzien
nikarstwa wyspiarskiego narodu. W 
sumie jednak mamy tu do czynienia 
z rzetelną i wielce pożyteczną pracą. 

We wstępie do omawianej pracy, 
napisanym przez Anthony'ego Samp-
sona, współpracownika Observera i 
autora szeregu prac socjologicznych, 
można przeczytać co następuje: „Jed
ną z głównych wad dzisiejszych środ
ków informacji pisanej i mówionej 
jest to, że każdy kraj omawia i ana
lizuje swoje problemy tak, jakby 
gdzie indziej nie istniały. Polityka, 
instytucje, prawo, stosunki pracy by
wają analizowane w kontekście bry
tyjskim, francuskim lub niemieckim; 
to zjawisko jest jeszcze bardziej wi
doczne w badaniach nad środkami 
informacji. Gazety, programy telewi
zyjne zmieniają się przy przekracza
niu granic tak, jak zmienia się spo
sób podchodzenia do nich. Dziennika
rze i socjologowie są zafascynowa
ni — niekiedy w sposób wręcz obse
syjny — własnymi trudnościami na
rodowymi, jednocześnie w dziwny 
sposób ignorują sytuację sąsiadów, 
bądź nie wykazują żadnego zaintere
sowania." Sampson uważa, że jest to 
sytuacja o tyle niebezpieczna, że w 
erze integracji Europy zachodniej ta
ki stan rzeczy nie przyczynia się do 
rozwoju wymiany informacji i pod
niesienia poziomu pracy dziennikar
skiej. Tym cenniejsza wydaje mu się 
praca autorów z Francji o informa
cji w Wielkiej Brytanii. 

Zdaniem Appii i Cassena, Anglia 
jest ojczyzną prasy politycznej i in
formacyjnej. Jest także krajem, w 
którym radio i telewizja, z wynalaz
ków o charakterze technicznym, sta
ły się prawdziwymi środkami maso
wego przekazu. To wszystko powo
duje, że dziś obywatel brytyjski jest 
największym konsumentem informa
cji w skali światowej. 

Omawiana praca składa się z 9 
rozdziałów. Pierwszy z nich jest po
święcony historii prasy drukowanej 
w Wielkiej Brytanii. Autorzy stwier
dzają przy okazji, że Anglia nie tyl
ko była prawzorem dla wielu gazet 
europejskich, ale również była pierw
szym krajem, w którym wprowadzo
no prawnie usankcjonowaną cenzurę 
prasową. Anglia była także pierw
szym krajem na świecie, w którym 
prasa w sposób komentowany rela

cjonowała debaty parlamentarne. Ist
nienie silnej prasy Dolitycznej mu
siało spowodować, w okresie zaostrze
nia się walk klasowych, pojawienie 
się nowych środków walki władzy 
państwowej z dziennikarzami opozy
cyjnymi. Anglicy byli również pierw
si, jeżeli chodzi o walkę z prasą opo
zycyjną środkami gospodarczymi 
(Newspaper Stamp Duties Act — 
1819). Autorzy pracy sporo miejsca 
poświęcają dziennikowi Times, który 
uchodzi za wzór prasy elitarnej. Jed
nocześnie zwracają uwagę, że Anglia 
jest krajem, który obok silnej i do
brej prasy elitarnej posiada dobrze 
•rozbudowaną prasę popularną (gaze
ty niedzielne). 

Gdy w 1855 r. zniesiono zarządze
nia i przepisy ograniczające wolność 
prasy, nastąpił w Angli ogromny roz
wój prasy, tak w Londynie, jak i we 
wszystkich wielkich miastach Kró
lestwa. Do chwili obecnej prasa bry
tyjska ma silnie rozbudowane gazety 
prowincjonalne, niekiedy o ogólno
krajowym zasięgu. Zdaniem autorów 
książki, lata 1896—1922 są okresem 
najbujniejszego rozwoju prasy w 
Wielkiej Brytanii. Ten .rozwój, który 
spowodował, iż prasa stała się wiel
kim przemysłem, związany był z re
wolucją techniczną owych czasów, 
jak i z pojawieniem się reklamy. 
W tym okresie pojawiają się pierw
sze wielkie koncerny prasowe, które 
dotrwały częściowo do dziś. Ogromne 
znaczenie koncernów dla prasy i jej 
rozwoju spowodowało, że rząd an
gielski, pod naciskiem opinii, powo
łał królewską komisję kontroli prasy. 
Pierwsza komisja, która działała tuż 
po drugiej wojnie światowej, pod sil
nymi wpływami partii labourzystow-
skiej, unaoczniła, jak znaczne są 
wpływy koncernów. Jednocześnie wy
kazała, że prasa kapitalistyczna, na
wet i ta, która mówi o sobie że jest 
apolityczna, wpływa znacznie na ży
cie polityczne i obyczajowe kraju. 
W trakcie omawiania pierwszego ra
portu komisji królewskiej, Aneurin 
Bevan, rzecznik lewicy labourzystow-
skiej, powiedział: „The capitalist 
press is the most prostituted press 
in the world." 

Drugi rozdział książki pt. „Anato
mia prasy dzisiejszej" jest obszerną 
typologią prasy wyspiarskiej. Znaj
dujemy tu dane dotyczące najbardziej 
znanych dzienników i czasopism W. 
Brytanii. Mowa jest również o agen-
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cjach prasowych, a także o zawar
tości treści prasy brytyjskiej. Jak 
wykazują autorzy pracy, najwięcej 
miejsca zajmują w prasie brytyj
skiej: reklama, rozrywka, sport i ko
mentarze. Z roku na rok spada ilość 
tzw. czystej informacji. Zwracają oni 
uwagę, że prasa brytyjska o wiele 
mniej niż prasa innych krajów na
szego kontynentu interesuje się poli
tyką międzynarodową, natomiast 
„dramatyzuje" politykę wewnętrzną. 
Na zakończenie tej analizy autorzy 
(przypomnijmy raz jeszcze, że są to 
Francuzi), zwracają uwagę na po
ważne znaczenie prasy w propagowa
niu literatury przy jednoczesnym 
braku w Anglii wielkich nagród li
terackich, tak rozpowszechnionych we 
Francji. Wreszcie autorzy zwracają 
uwagę, że czytelnik angielski trady
cyjnie lubi pisać listy do „swojej" 
redakcji. 

Trzeci rozdział jest analizą sytua
cji gospodarczo-prawnej współczesnej 
prasy brytyjskiej. Pośrednio autorzy 
zwracają uwagę na mechanizm ogra
niczenia swobód prasowych poprzez 
dawanie lub niedawanie płatnych 
ogłoszeń handlowych. I tak np. piszą 
oni, że jednym z powodów zniknięcia 
Daily Worker, organu brytyjskich ko
munistów, był brak reklamy. Przeszło 
50% dochodów całej prasy brytyj
skiej pochodzi od ogłoszeniodaw
ców. 

Sporo miejsca autorzy poświęcają 
stosunkom między prasą a władza
mi państwowymi. Stwierdzają, że 
wbrew temu, co się powszechnie uwa
ża, swoboda działania dziennikarza 
angielskiego nie jest znowu tak wiel
ka. Istnieje w tym kraju szereg prze
pisów, na mocy których dziennikarz, 
jeżeli chce długo i owocnie pracować 
w swym zawodzie, musi utrzymywać 
dobre stosunki z rzecznikami praso
wymi wszystkich resortów. Jak pi
szą autorzy, dziennikarz brytyjski 
może rzeczywiście powiedzieć wszyst
ko, co wie, ale odtąd niczego więcej 
nie będzie miał do powiedzenia. Bar
dzo przestrzegana jest w prasie bry
tyjskiej zasada ochrony tajemnic pań
stwowych i wojskowych; dziennikarz 
znajduje się również pod presją są
downictwa, które znacznie może ogra
niczać ingerencję prasy w jego dzia
łanie. To wszystko spowodowało, że 
sami dziennikarze, w obronie włas
nych interesów, jak i interesów ogó
łu, utworzyli instytucję samokontro-

lującą pod nazwą Generalnej Rady 
Prasy. 

Jednym z najciekawszych rozdzia
łów pracy jest rozdział czwarty, po
święcony dziennikarzom i czytelni
kom prasy. Dowiadujemy się z nie
go, że obecnie w W. Brytanii pracu
ją przeszło 23 tys. dziennikarzy a rok
rocznie do zawodu napływa 600 no
wych adeptów. 90% dziennikarzy nie 
ma za sobą studiów wyższych. Wy
nika to z tego, że wydawcy wolą mło
dych ludzi po maturze, ponieważ sy
stem płac jest uzależniony od wie
ku dziennikarza. Jak piszą autorzy, 
W. Brytania mogłaby się wydawać 
rajem dla dziennikarzy, gdyż ogrom
na jest tu rzesza czytelników. Łącz
ny jednorazowy nakład wszystkich 
dzienników, gazet niedzielnych i ty
godników wynosi przeszło 66 min 
egzemplarzy na 55 min mieszkańców. 

Rozdziały szósty, siódmy i ósmy są 
poświęcone radiu i telewizji. Okazu
je się, że w Anglii nadawane były 
pierwsze regularne audycje telewi
zyjne. Sporo miejsca poświęca się tu 
działalności BBC, która stała się 
prawdziwą instytucją, nie tylko w 
skali brytyjskiej. Omawiając dzisiej
szą działalność BBC, autorzy podkre
ślają, że tygodniowo redakcje zagra
niczne radia brytyjskiego nadają 663 
godziny programów wielojęzycznych. 
Pod względem propagandy na falach 
eteru stawia to W. Brytanię na pią
tym miejscu w świecie po ZSRR, 
ChRL, USA i NRF. 

Ostatni rozdział książki poświęco
ny jest perspektywom rozwoju środ
ków informacji. Autorzy twierdzą, że 
ten rozwój jest w dużej mierze uza
leżniony od możliwości finansowych 
tych instytucji. Podkreślają przy tym, 
że — jak w wielu krajach kapitali
stycznych — brytyjskie środki maso
wego przekazu znajdują się przed 
niebezpieczeństwem coraz większej 
ingerencji kapitału za pośrednictwem 
reklamy. W 1969 r. wydano na rekla
mę na łamach prasy oraz w radiu 
i telewizji równowartość miliarda do
larów. Z tego faktu autorzy nie wy
ciągają żadnych jawnych wniosków, 
licząc na inteligencję swoich czytelni
ków. 

Henryk Kurta 

8* 
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DEZINFORMUJĄCY 
PRZEWODNIK 

John С M e r r i l l , Carter R. 
B r y a n , Marvin A l i s k y : THE 
FOREIGN PRESS. A Survey of 
the World's Journalism. Louisiana 
State University Press, Baton Rou
ge 1970. S. 366. 

Pierwszą wersją tej książki była pra
ca J. C. Merrilla „Handbook of the 
Foreign Press", opublikowana w ro
ku 1959. W pięć lat później ukazała 
się jej wersja druga jako „The For
eign Press", której współautorami 
byli już oprócz Merrilla, С R. Bryan 
i M. Alisky. Najnowsza wersja trze
cia różni się od poprzedniej na dobrą 
sprawę tylko rozdziałem o prasie Sta
nów Zjednoczonych i częścią poświę
coną prasie krajów afrykańskich. 
Niektóre dane statystyczne powtarza 
jednak ta trzecia wersja za poprzed
nią i to stanowi jej podstawową sła
bość. 

Układ zawartości jest prosty, choć 
nie całkiem konsekwentny: całość po
dzielono na dwie części, z których 
pierwsza, ogólna, przedstawia poli 
tyczną rolę prasy we współczesnym 
świecie, różne systemy i teorie pra
sy, najważniejsze agensje prasowe, 
oraz... prasę w USA (autorzy moty
wują to tym, że amerykańskiemu 
czytelnikowi będzie łatwiej zrozumieć 
swoistość prasy zagranicznej, kiedy 
uświadomi sobie swoistość własnej 
prasy). Kolejne rozdziały części dru
giej, szczegółowej, informują (czasem 
z powodu przestarzałych danych i 
stronniczej interpretacji faktów — 
dezinformują) o prasie w poszczegól
nych regionach świata: w Europie, 
w „europejskich krajach bloku ko
munistycznego" (widocznie wg auto
rów kraje te nie leżą w prawdziwej 
Europie), w krajach Ameryki Łaciń
skiej, Bliskiego Wschodu, Dalekiego 
Wschodu i Azji południowo-wschod
niej, Afryki, Australii i Nowej Ze 
landii oraz Kanady. Każdy rozdział 
rozpoczyna się krótkim wstępem cha
rakteryzującym prasę danego regio
nu, a następnie omawia po kolei pra
sę poszczególnych krajów, w zasadzie 
w porządku alfabetycznym (ale znów 
wbrew tej zasadzie na czoło państw 
socjalistycznych został wysunięty 
Związek Radziecki). Ogółem 93 kraje 
otrzymały własne podrozdziały. Na 

końcu znajduje się indeks nazw wła
snych. 

Autorzy w ten sposób określają cel 
swojej pracy: „Chociaż z pewnością 
ukazało się sporo doskonałych mate
riałów na temat współczesnej prasy 
światowej, brak nam od czasu II woj
ny światowej syntezy w tym zakre
sie, która mogłaby służyć jako prze
wodnik dla osób zainteresowanych 
różnymi aspektami komunikowania 
międzynarodowego. Ta książka wyro
sła ze szczerej chęci dostarczenia ta
kiej syntezy." 

„Poważny badacz prasy zagranicz
nej mógłby równie dobrze znaleźć 
dużą Część zebranego tu materiału 
w dziesiątkach innych publikacji; i 
to właśnie stanowi główną przyczy
nę opracowania tej książki: wielką 
ilość rzeczowych danych zebrać w 
jednym tomie i przygotować do po
równawczych studiów nad systema
mi prasowymi świata." 

Ma więc „The Foreign Press" być 
po pierwsze systematycznym prze
wodnikiem w zakresie prasy na świe
cie, po drugie zaś zbiorem informa
cji o prasie w poszczególnych kra
jach. Zobaczmy na przykładzie prasy 
polskiej, jak te dwa zadania zostały 
zrealizowane. A więc — dowiaduje 
się czytelnik — nasza prasa należy 
do systemu komunistycznego, który 
od dyktatorskiego różni się m. in. 
tym, że w dyktatorskim redakcja 
otrzymuje zalecenia, o czym nie wol
no pisać, a w komunistycznym — za
lecenia, o czym się musi pisać (stąd 
wynika, że system komunistyczny 
jest gorszy od dyktatorskiego). 

Dowiaduje się, że „Polska staje się 
bardziej nacjonalistyczną i tym sa
mym jej prasa zmierza w tym sa
mym kierunku", że „partia komuni
styczna gra melodię, według której 
prasa tańczy", że mimo cenzury ty
godnik Świat („wzorowany na ame
rykańskim magazynie Life") druko 
wał w r. 1957 fragmenty książki G 
Orwella „Rok 1984". Nie dowie sie 
natomiast tego, że poszczególne stron
nictwa w Polsce mają swoje wydaw
nictwa prasowe, że ukazuje się pra
sa katolicka, że Polacy czytają la-
czej dzienniki lokalne niż centralna 
i wielu, wielu rzeczy znacznie waż
niejszych aniżeli to, co powiedział 
pewien redaktor pewnej gazety л? 
1957 r. 

Nie lepiej przedstawia się „The 
Foreign Press" jako źródło rzeczo
wych informacji szczegółowych o pol-
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skiej prasie. Express Wieczorny t o - -
według J. C. Merrilla — jeden z 
dwóch najważniejszych dzienników 
partyjnych. Wśród 14 czołowych pol
skich gazet wymienia się m. in.: Po 
prostu i Echo Krakowka (tak!), Ośro
dek Badań Prasoznawczych uznany 
został za jedyną placówkę kształcącą 
dziennikarzy (?) a tygodnik Nowa 
Kultura (pisze się o niej tak, jakby 
się ukazywała nadal) za jedyną nie
zależną gazetę. 

Myślę, że te przykłady wystarczą 
jako dowód, że tak pod względem 
informacji ogólnych jak i szczegóło
wych „The Foreign Press' nie może 
być uważana za pozycję udaną, na
wet gdyby ją oceniać według kryte
riów burżuazyjnej wiedzy o prasie. 
Smutne, że jest jedynym tego rodza
ju wydawnictwem w języku angiel
skim. 

Zygmunt Dąbek 

RADIO I TV 
W BELGII 

Michel V e r h e y d e n : LA RA
DIO-TÉLÉVISION FACE AU 
POUVOIR. L'expérience belge. 
Centre des Techniques de Diffu
sion Université Catholique, Lou-
vain 1970. S. 198 + nlb. 

Asystent z Ośrodka Technik Nadaw
czych Instytutu Nauk Politycznych 
i Społecznych Uniwersytetu w Lou-
vain, M. Verheyden, zajął się w swej 
pracy analizą sytuacji prawnej i so
cjologicznej radiotelewizji belgijskiej. 

Opisując strukturę i organizację ra
diofonii i telewizji belgijskiej, zwra
ca uwagę na nienadążanie prawa za 
rozwojem technik nadawczych. Na
tomiast świadomość społeczna i psy
chologia grup społecznych ewolu
ują — zdaniem autora — z tą samą 
szybkością co techniki audiowizualne. 

Szczegółowo zostały w książce omó
wione ustawy: z 18 czerwca 1930 
o utworzeniu Institut National Belge 
de Radiodiffusion (INR) i z 18 maja 
1960 o utworzeniu Radiodiffusion-té
lévision belge (RTB), Belgische radio 
en televisie (BRT) i Instytutu Służb 
Wspólnych dla obydwu tych organi
zacji radiotelewizyjnych. 

Do roku 1960 radiofonia belgijska 
podlegała ministrowi komunikacji. 

Na mocy ustawy z 18 maja 1960 zna
lazła się w gestii ministra kultury 
i uzyskała większą autonomię niż po
siadał INR. Ministrowi odebrano pra
wo weta, przestał być prezesem or
ganów zarządzających radiofonią, po
zostawiono mu jedynie głos doradczy. 
Istotnym novum tej ustawy jest 
uznanie dualizmu kulturowego ist
niejącego w Belgii poprzez utworze
nie dwu odrębnych organizacji radio
telewizyjnych: La Radiodiffusion-té
lévision belge, emissions françaises 
(RTB), będącej pod opieką ministra 
kultury francuskiej i Belgische Ra
dio en televisie, nederlandse uitzert-
dingen, którą opiekuje się minister 
kultury niderlandzkiej. 

Autor omawia działalność radiofo
nii belgijskiej na przestrzeni 40 lat 
(od 1930 г.), podkreślając znaczne 
utrudnienia wypływające ze zróżni
cowania językowego i wyznaniowego 
ludności belgijskiej. Najbardziej szcze
gółowo rozpatruje organizację i dzia
łalność organów administracyjnych 
poszczególnych instytutów. Analizują 
zakres prawnej i rzeczywistej inge
rencji rządu w działalność radiofonii. 

Obydwie ustawy (z 1930 i z 1960 iO 
przyznają rządowi 10 godzin czasu 
antenowego miesięcznie na wszyst
kich długościach fal. Każda audycja 
rządowa musi być poprzedzona spe
cjalną, wyczerpującą zapowiedzią. 

Międzynarodowe porozumienia do
tyczące radia i telewizji — stwier
dza Verheyden — były konieczne 
z powodów technicznych; aby sta
cje nadawcze nie przeszkadzały sobis 
nawzajem należało im przydzielić 
długości fal. Porozumienia te podpi
sywały nie poszczególne stacje na
dawcze, lecz państwa; z odpowiedzial
ności państwa — z racji podpisania 
międzynarodowej konwencji — wyni
ka jego ingerencja w sprawy radia 
i telewizji. 

W konkluzji autor stwierdza, że nie 
ma cudownej recepty, która pozwo
liłaby uzyskać doskonałą równowa
gę między wolnością i niezależnością 
radiotelewizji a nieuniknioną kon
trolą rządową. 

Dla porównania* M. Verheyden w 
trzech krótkich aneksach opisuje ogól
nie sytuację prawną i organizację ra
diofonii brytyjskiej, francuskiej, za-
chodnioniemieckie j , holenderskiej, 
włoskiej, szwajcarskiej, amerykań
skiej i luksemburskiej. 

Barbara Danak 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• Józef M ą d r y : Z DZIEJÓW BADAN 
NAD PRASĄ POLSKĄ NA ŚLĄSKU DO 
ROKU 1939. Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego nr 6: Prace Historyczne I, 1970. 
S. 7—2i; streszcz. w jęz. niem. 

W dziejach polskiego dziennikarstwa pol
ska prasa na Śląsku posiada odrębną i 
•wcale bogatą kartę. Jest ona przede wszy
stkim znakomitą ilustracją wpływu prasy 
na rozwój i aktywizację świadomości na
rodowej. Toteż zainteresowania tą prasą 
wśród polskiego dziennikarstwa, choć nie 
zawsze uzewnętrznione w formie nauko
wych traktatów, datują się od czasów J. I. 
Kraszewskiego (jego kontakty z wydawcą 
Gwiazdki Cieszyńskiej — P. Stalmachem) 
i K. Estreichera (pierwsze zestawienie cza
sopism polskich, w tym także śląskich). 
Problematyka prasy śląskiej była omawia
na na zjeździe dziennikarzy polskich we 
Lwowie w 1894 r. 

Pomijając powyższe fakty, J. Mądry roz
poczyna systematyczny przegląd literatu
ry (w układzie chronologiczno-rzeczowym) 
od studiów O. Balcera (o dziennikarstwie 
polskim w Cieszynie; 1895) i J. Kudery 
(..Dziennikarstwo polskie na Śląsku", 1912), 
stwierdzając, iż badania nad prasą pol
ską na Śląsku są wyraźnie zapóźnione. 
Być może w porównaniu z wcześnie roz
wijającą się nauką niemiecką — wniosek 
ten jest słuszny. W polskim piśmiennic
twie, w którym dziś poszukujemy pier
wowzorów refleksji prasoznawczej, pierw
sze prace poświęcone dziennikarstwu re
gionalnemu pojawiają się pod koniec XIX 
w. Dominują wśród nich z całą pewnością 
silesiana. 

Zasługą bezsprzeczną autora jest wydo
bycie najistotniejszych prac, których ce
lem była dokumentacja dorobku prasowo-
-wydawniczego tego regionu, próba skon
struowania ogólnej syntezy. Podsumowu
jąc 40-letnie trudy badawcze (podejmowane 
z różnych inspiracji i przez różnych lu
dzi) autor stwierdza słusznie, iż prawdzi
wy renesans tego rodzaju studiów nastą
pił dopiero w okresie międzywojennym. 

Studium J. Mądrego (wzbogacone zapo
wiadaną kontynuacją rozważań dotyczą
cych okresu powojennego) ułatwi dalsze 
badania nad dziejami śląskiego dzienni
karstwa i stanowić będzie zasadniczy przy
czynek do nienapisanych jeszcze dziejów 
polskiej myśli prasoznawczej. 

sd 

Щ REYMONT W AMERYCE. Listy do Woj-> 
ciecha Morawskiego. Opracował i wstę
pem opatrzył Leon O r ł o w s k i . PIW, 
Warszawa 1970. S. 180. 

Z punktu widzenia historii dziennikar
stwa interesujące są nie tyle same listy, 

co obszerny wstęp (75 s.); Wojciech Dzier-
żykraj-Morawski był bowiem dziennika
rzem polonijnym i L. Orłowski kreśli tu 
jego sylwetkę. Morawski (ur. 1873) zaczął 
pracę dziennikarską jeszcze na studiach 
w Krakowie w 1893 w Głosie Narodu. Po
tem pracował w pismach niemieckich i pa
ryskim Écho de Paris. Z Paryża wysy
łał korespondencje do kraju. Od 1905 w 
USA, i tam przez wiele lat jako dzienni
karz w prasie polonijnej. Był przy tym 
także korespondentem prasy krajowej. 

W związku właśnie z jego pracą dzien
nikarską wywiązała się korespondencja 
z Reymontem, który przesyłał na ręce 
Morawskiego swe utwory do druku w 
Ameryce. W końcu zetknęli się osobiście, 
gdy Reymont w 1919 i 1920 przebywał 
w USA. 

ki 

ф Stanisław G i z a: RUCH LUDOWY W 
PRASIE POLSKI LUDOWEJ 1944—1967. Za
gadnienia społeczno-polityczne. Materiały 
bibliograficzne. Zakład Historii Ruchu Lu
dowego przy NK ZSL, Warszawa 1970, 
S. 367, 52. 

Zakład Historii Ruchu Ludowego przy 
NK ZSL realizuje ambitne przedsięwzięcia 
z zakresu bibliografii zawartości czasopism 
ruchu ludowego. Po 2-tomowym wydaw
nictwie T. i R. Szczechurów, udostępnia
jącym badaczom ruchów społecznych za
wartość czasopism ruchu ludowego z lat 
1839—1918, ukazał się następny tom mate
riałów bibliograficznych z tego zakresu, 
lecz o nieco odmiennym charakterze. Tym 
razem S. Giza przedstawił zagadnienia 
społeczno-polityczne ruchu ludowego na 
łamach czasopism tego ruchu z okresu 
powojennego oraz wybranych czasopism 
nie związanych z ruchem ludowym (w su
mie 236 tytułów). Rezygnując z prasy co
dziennej (niezwiązanej z ruchem ludo
wym), w szerokim zakresie wykorzystano 
w bibliografii czasopisma naukowe. W su
mie ponad 10 tys. pozycji w układzie rze
czowym, uwzględniającym najistotniejsze 
problemy dla badań nad historią ruchu 
ludowego. 

Dział dotyczący prasy ludowej liczy 330 
pozycji; tematyka prasoznawcze (łatwo ją 
„wyłowić" przy pomocy indeksów) wystę
puje także w innych rozdziałach (np. w 
rozdz. „Bataliony Chłopskie — okupacja''— 
26 poz.). 

sd 

ф Franciszek S z y m i c z e k : PRASA I 
CZASOPIŚMIENNICTWO W WOJEWÓDZ
TWIE ŚLĄSKO-DĄBROWSKIM 1945—1950. 
W: Studia i materiały z dziejów woje-



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 119 

wództwa katowickiego w Polsce Ludowej. 
T. 5, 1970. S. 151—204; streszcz. w jęz. ros. 
i ang. 

Pierwsze, tak obszerne w naszej lite
raturze studium, którego przedmiotem jest 
bibliograficzna dokumentacja aktywności 
prasowo-wydawniczej dzisiejszego woj. ka
towickiego. Właściwe zestawienie biblio
graficzne poprzedza obszerny szkic, w któ
rym — na tle dziejów prasy w pierwszym 
pięcioleciu Polski Ludowej — autor scha
rakteryzował rozwój dziennikarstwa i cza-
sopiśmienniczego ruchu wydawniczego. 
Wiele uwagi poświęcono, rzecz oczywista. 
głównym prasowym tytułom: Trybunie 
Robotniczej i Dziennikowi Zachodniemu. 

Ukazana została także rola prasy i dzien
nikarstwa w kształtowaniu i popularyzo
waniu nowej rzeczywistości: „Prasa była 
świadkiem dokonujących się przemian i 
wydarzeń. Ale nie tylko; była również, 
a raczej przede wszystkim, informatorem 
o zmianach zachodzących w obrębie no
wego województwa śląsko-dąbrowskiego, 
a potem katowickiego, była propagatorem 
owych przemian oraz jednym z najważ
niejszych czynników koordynujących i 
zwolennikiem dalekosiężnej polityki inte
gracji wszystkich obszarów nowego woje
wództwa w jedną spoistą zwartość admi
nistracyjną, społeczną, gospodarczą i kul
turalną." 

Zestawienie bibliograficzne — w ukła
dzie alfabetycznym — zawiera 119 pozycji. 
Opis w bibliografii jest zgodny z zasadni
czymi wymogami normy PN-56/N-01156 i 
pod tym względem może być wzorem 
godnym naśladowania w innych, podob
nych, opracowaniach. Obok podstawowych 
informacji o tytule, bardzo dokładnie zo
stały wyliczone — w układzie chronolo
gicznym — mutacje wraz z ich oznacze
niami liczbowymi, dodatki (specjalne, nie
regularne lub jednorazowe). Każdy opis 
sporządzony został z autopsji, co pozwo
liło autorowi w wielu wypadkach prosto
wać błędy, pomyłki i nieścisłości. 

Krytycznie natomiast odnieść się trzeba 
do układu bibliografii. Zestawienie alfa
betyczne jest korzystne dla służby biblio
tecznej ; innych odbiorców bardziej zado
woliłby układ chronologiczny, względnie 
przedmiotowy, choćby w postaci cyfro
wych skorowidzów. Dobrym przykładem 
układu dla tego rodzaju bibliografii jest 
studium T. Białeckiego o czasopismach na 
Pomorzu Zachodnim (Przegląd Zachodnio
pomorski 1968 zesz. 4). Brak wreszcie wy
raźnego onaczenia pozycji pominiętych 
w bibliografii J. Myślińskiego. 

sd 

4t Janusz M a r k i e w i c z : DZIEŃ PO 
DNIU. Wydawnictwo Epoka, Biblioteka 
IKP, tom I. Warszawa 1970. S. 144. 

W eseistycznej formie przedstawiona 
historia bydgoskiej popołudniówki — Ilu
strowanego Kuriera Polskiego (1 nr: 22 X 
1945; zrodzony w kręgu lewicowych dzia
łaczy Stronnictwa Pracy; dziś: regionalny 
organ Stronnictwa Demokratycznego). Wy
dawnictwo to adresowane jest do szero
kiego kręgu publiczności czytelniczej 
(2500 egz.). 

Obok pobieżnego przedstawienia dzie
jów dziennika (na tle miejscowej tradycji 
dziennikarskiej), kształtowania się zespo
łu redakcyjno-administracyjnego, warszta
tu organizacyjno-technicznego, autor omó

wił różnorakie inicjatywy organizatorskie 
podejmowane przez pismo w okresie 25 
lat. Ich chronologiczny przegląd jest cen
nym przyczynkiem do rozważań na te
mat roli społecznej dziennikarstwa w kra
ju socjalistycznym, a przede wszystkim 
do rozważań o modelu pisma popołudnio
wego w Polsce Ludowej. Każda podejmo
wana akcja nosiła w pewnym sensie zna
miona kampanii propagandowej, reklamo
wej na rynku czytelniczym, żadna z nich 
natomiast nie wypływała z praktycystycz-
nych, merkantylnych pobudek. Odwrot
nie: zawsze była określana istotnymi po
trzebami społecznymi środowiska. 

Przedsięwzięcia te uzyskiwały wielki re
zonans społeczny w kręgu publiczności 
prasowej Ilustrowanego Kuriera Polskiego; 
wypływało to zarówno z dziennikarskiej 
umiejętności organizowania czytelniczej 
publiczności, jak również ze społecznej 
potrzeby tego rodzaju przedsięwzięć. Nie
które z tych akcji były i są kierowane 
do środowiska polskich dziennikarzy (od 
6 lat organizowane ogólnokrajowe między-
redakcyjne zawody strzeleckie). 

W pracy J. Markiewicza szeroko omó
wione zostały również ważniejsze kierun
ki działalności publicystycznej dziennika. 
Dziś Ilustrowany Kurier Polski należy do 
poczytnych dzienników nie tylko na te
renie woj. bydgoskiego, ale również po
znańskiego, gdańskiego i koszalińskiego. 

sd 

да Andrzej T y s z k a : UCZESTNICTWO 
W KULTURZE. O różnorodności stylów ży
cia. PWN, Warszawa 1971. S. 379. 

Niewiele wysiłku włożono dotychczas 
w poznanie aktualnego stanu kulturalne
go zróżnicowania społeczeństwa polskie
go. Zarówno w socjologii kultury, jak i 
w publicystyce kulturalnej chętniej roz
prawia się o postępującej uniformizacji 
uczestnictwa kulturalnego, aniżeli o zja
wiskach uznanych za przeciwne tendencji 
uważanej za dominującą. Podstaw do mó
wienia o uniformizacji kultury dostarcza
ją statystyka kulturalna, analizy funkcjo
nowania środków masowego przekazu ora/, 
badanie wielkich zbiorowości odbiorców. 
Wspólną cechą wszystkich tych źródeł in
formacji o przeobrażeniach kultury jest — 
po pierwsze — uprzywilejowanie perspek
tywy instytucjonalnej, to znaczy rozwa
żanie uczestnictwa kulturalnego od strony 
instytucji, tworzących specyficzne treści 
i upowszechniające je stosownymi do te
go środkami w zbiorowościach społecznych 
określanych jako „publiczności" czy „au
dytoria". Po drugie — poszukiwanie „głów
nych tendencji", niejednokrotnie tracące 
z pola widzenia indywidualne sytuacje 
kulturalne oraz indywidualne zróżnicowa
nia kulturalne. 

A. Tyszka, socjolog o wyraźnie huma
nistycznej orientacji, podjął zadanie od
mienne. Jak pisze na wstępie swego stu
dium, jego celem jest „rozważenie proble
mów kultury z perspektywy pojedyncze
go człowieka. Chodzi w efekcie o wyczer
pującą panoramę typowych sylwetek ludz
kich, typowych sytuacji indywidualnych i 
ich wyznaczników" (s. 13). Autor odrzuca 
więc procedurę ankietowo-statystyczną 
(sprzyjającą uwypukleniu we wnioskach 
cech wspólnych przy równoczesnym zigno
rowaniu różnic), natomiast opiera się na 
pogłębionych (kilkakrotnych, z reguły wie
logodzinnych) rozmowach z wybranymi 
mieszkańcami miasta S. 
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Do najciekawszych części opracowania 
należy z pewnością zaliczyć „panoramę 
typowych sylwetek kulturalnych" przed
stawioną na podstawie obszernych frag
mentów przeprowadzonych wywiadów 
Umiejętne skrzyżowanie konkretnych przy
kładów z rozważaniami teoretycznymi czy
ni tę pracę interesującą zarówno dla so
cjologów, jak i dla publicystów kultural
nych, żywy język oraz brak tabel staty
stycznych uprzyjemnia lekturę tej książ
ki. 

tgk 

• Andrzej M y c i e l s k i : TELEWIZJA 
W SŁUŻBIE POLITYKI. Studium o poli
tycznej roli telewizji na przykładzie prak
tyki kilku państw kapitalistycznych. Acta 
Universitatis Wratislaviensis No 122, Pra
wo XXXI, Wrocław 1970. S. 50. 

Autor pracy stara się w krótkiej for
mie wskazać na jeden z najciekawszych 
procesów, jaki obserwujemy od kilkudzie
sięciu lat na świecie — mianowicie na 
przemiany sposobów uprawiania polityki 
poprzez używanie coraz to nowych spo
sobów technicznych, coraz to nowych środ
ków przekazu. Niemała rola w tych prze
mianach przypada telewizji, wykorzysty
wanej od kilku lat coraz częściej nie tyl
ko dla sprawozdań politycznych, ale rów
nież jako istotny czynnik walki poli
tycznej. 

A. Mycielski rozpoczyna analizę od na
szkicowania kilku charakterystycznych 
cech telewizji jako specyficznego (dźwięk 
i obraz) środka masowego przekazu. Jest 
mu to potrzebne do pokazania potem, jak 
telewizja działa jako jedna z form tzw. 
„ubezpośredniania" demokracji, czyli jak 
poprzez telewizyjne programy można uczy
nić powszechnie dostępnymi pewne pro
blemy polityczne, które — przed wpro
wadzeniem telewizji czasem z czysto tech
nicznych względów — nie mogły być do
stępne dla szerszego ogółu. Prawniczy 
aspekt pracy stanowią rozważania nad sy
tuacją prawną poszczególnych telewizji 
zachodnich (jako przedsiębiorstw prywat
nych, półpaństwowych czy też działających 
na zasadzie monopolu państwowego). 

Trzon rozważań autora to wskazanie na 
różne sposoby wykorzystywania telewizji 
w praktyce politycznej kilku państw za
chodnich. Przedstawiając czytelnikowi sze
roką gamę możliwości wykorzystania tego 
właśnie środka masowego przekazu, wska
zuje przy tym Mycielski jak splatają się 
one z tzw. , .urabianiem" odbiorców. Ana
lizy jego (poparte materiałem z psychologii 
eksperymentalnej) idą dalej niż by się to 
mogło wydawać po samym tytule. Autor 
wskazuje m. in. na takie sposoby, jak 
,,maniera" występowania przed kamera
mi poszczególnych polityków, ich słow
nictwo, sposób zachowania się itd. 

Praca, choć często bardzo skrótowa, jest 
ciekawa i warta lektury. 

ф Elżbieta i Franciszek R y s z k o w i e : 
MIĘDZY UTOPIĄ A ZWĄTPIENIEM. PIW, 
Warszawa 1969. S. 159. 

Praca zawiera szkice poświęcone dwu 
wielkościom zachodniego świata idei: Mars
hallowi McLuhanowi i Herbertowi Marcu-
se. Ze względu na charakter naszego pi
sma zajmiemy się tutaj tylko sylwetką 
pierwszego. W krótkim, bo 60 stron liczą

cym szkicu, autorzy starają się przedsta
wić niektóre, jak się wydaje podstawo
we, tezy nauki Kanadyjczyka. Pięć roz
działów nosi tytuły: Sylwetka proroka; 
Przeciw linearnemu myśleniu; Dygresja 
pierwsza: „telewizja — potulny olbrzym"; 
Dygresja druga: o pożytku telewizji kształ
cącej; Od retoryki do kosmogonii. 

Autorzy kreślą postać McLuhana, jego 
rozwój naukowy, swoistość twórczości ja
ką uprawia, uznając — słusznie — jego 
pracę Guthenberg Galaxy za dzieło, w któ
rym sformułował swoje podstawowe twier
dzenia, następnie rozwijane w innych pu
blikacjach. Właśnie rozdział o myśleniu 
linearnym, koncepcji bardzo ważnej w je
go systemie, omawia tezy zarysowane w 
Galaktyce Guthenberga, a następnie wy
łożone ilustracyjnie w pracy Medium :s 
the Message. Rozdział o telewizji czerpie 
podstawy głównie z pracy Understanding 
Media, zaś rozważania o telewizji oświa
towej z innych jego artykułów. W dwu 
ostatnich rozdziałach autorzy podejmują 
polemikę z tym nadal mało naszemu czy
telnikowi znanym pisarzem. 

Praca >v ta niewątpliwie świadczy o do
brych chęciach autorów, ich pewnej zna
jomości prac McLuhana i trafności ocen 
niektórych jego stwierdzeń, lecz lektura 
jej budzi uczucia mieszane. 

McLuhan jest niewątpliwie postacią, któ
rej warto poświęcić baczniejszą uwagę i 
której nie wolno skwitować na naszym 
rynku jedynie 60-cio stronicowym szki
cem. Próba pobieżnej charakterystyki je
go systemu oraz dążenie do szybkiego zde
finiowania jego, przecież trudnego w od
biorze, dorobku, wydaje się, przedwczesna, 
a praktyka takich publikacji może wy
wołać obawy, czy czytający je nie roz
grzesza się zbyt szybko z obowiązku po
znania oryginału. Oryginał zaś, jak pi
szą autorzy, jest*wart lektury. 

Dodajmy również, że warto go poznać, 
ponieważ podstawową wartością pism 
McLuhana jest zdolność twórczego inspiro
wania czytelnika, a tego dokonać może 
tylko oryginał. Zbyt szybkie przyczepia
nie takim postaciom etykietek może roz
wojowi refleksji naukowej tylko szkodzić. 
Tym bardziej wątpliwości nasze są uzasad
nione, że omawiana książeczka nie wyszła 
spod pióra badaczy kultury, lecz napisa
na jest pod auspicjami szkoły polityczno-
prawnej. Zbyt często rezygnowaliśmy z 
przedruku interesujących pozycji, zado
walając się ich pobieżną oceną i potem 
żałowaliśmy tego, by nie obawiać się, czy 
przez niektórych wydawców ta prosta cha
rakterystyka pism kanadyjskiego uczone
go nie zostanie aby uznana za wystarcza
jące, dla polskiego czytelnika, źródło in
formacji. 

Kiedyś, gdy Zycie Literackie intereso
wało się jeszcze problemami teorii kultu
ry, drukowało ono fragmenty Understan
ding Media, w przekładzie Barbary Ol-
szewskiej-Dyoniziak. Niestety były to tyl
ko fragmenty i nawet one nie wydostały 
się poza łamy tygodnika. 

pom 

• SUPER-AMEBYKA. Szkice o kulturze i 
obyczajach. Wyboru dokonali: Wiesław 
G ó r n i c k i i Jerzy K o s s a k . PIW, War
szawa 1970. T. I S. 288, t. II S. 316. 

W „Bibliotece Myśli Współczesnej" ma
my do odnotowania ciekawą pozycję — 
wybór szkiców amerykańskich publicy
stów, socjologów, teoretyków i badaczy 
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ku l tu ry masowej . T r u d n o dla tych dwu
dziestu j eden teks tów, zebranych w dwóch 
tomach , o wspó lny mianownik . Od in te 
l igentnej analizy popu la rnego komiksu 
,,Gópi K o c u r " — po wnikl iwą analizę 
t rzech par t i i skra jne j p r awicy ; od i ro
n icznych porad, j ak odpowiadać n a t e 
sty — po mądry paszkwil na ku l tu rę m a 
sową. Wielka tu rozmai tość p rob lemów 
i za razem poglądów. 

W p a n o r a m i e zjawisk amerykańsk i ego 
życia nie zabrakło miejsca na t ak i feno
m e n , j a k i m jes t r ek l ama . Dwa rozdziały 
z książki Vance P a c k a r d a The Hid
den P e r s u a d e r s dotyczą w y n a t u r z e ń stoso
wan ia psychologii motywacyjne j w rek la 
mie , ale bardziej in teresujący dla dzien
n ika rza jes t szkic Mar t ina M a y e r a pt. 
,,Z pos łan iem do ludzi" . Autor p rzeds ta 
wia analizy czytelnictwa czasopism ro
bione przez Alfreda Poli tza i analizy wi
downi telewizyjnej Nielsena. 

Politz dla okreś lenia publiczności p ra 
sowej i radiowej s tosował wywiady so
cjologiczne, p rzeprowadzone przez szkolo
nych specjalnie w t y m celu ank ie te rów. 
Inną metodę pomiaru zastosował Nielsen. 
W około 1008 domów amerykańsk i ch , sta
nowiących reprezen tac ję amerykańsk iego 
społeczeństwa, zaopatrzono te lewizory w 
urządzenia e lekt roniczne (słuchomierze), 
re jes t rujące dokładnie godzinę i minu tę 
w k tóre j apa ra t zostaje włączony, kanał , 
j ak i zostaje włączony oraz okres , w ja
k im telewizor działa na każdym kana le . 
Informacja zebrana ze wszys tk ich słucho-
mierzy pozwala okreś l ić publiczność da
nego p rogramu , jej wielkość i skład spo
łeczny. 

Badan ia t e mają wyraźn ie okreś lony cel, 
są badan iami po tenc ja lnych r y n k ó w zby
t u i s twarzają przes łanki dla s tosowania 
r ek lamy. A zarazem, j a k dowodnie poka
zuje autor , s tanowią o bycie pewnych 
audycj i te lewizyjnych, czy czasopism, 
bowiem kwoty uzyskane od reklamują
cych się f i rm przekroczyły w p rzypadku 
czasopism wp ływy ze sprzedaży ; t akże t e 
lewizja opiera swoją ekonomiczną egzy
s tencję na wp ływach z r ek l amy . 

Antologię z amyka szkic J o h n a B a i n -
b r i d g e ' a „ S u p e r - A m e r y k a n i e " opisują
cy k a r i e r y t eksask ich nafciarzy. Stąd za
p e w n e ty tu ł książki , k tó rą po lecamy u w a 
dze czytelnika. 

ar 

• Maria B u r d o w i c z - N o w i c k r r . 
ROZPRAWY Z SOCJOLOGII TEATRU. Os
solineum, Wroclaw—Warszawa—Kraków— 
Gdańsk 1971. S. 330, ii. na wklejkach. 

Współczesne dociekania z zakresu so
cjologii t ea t ru nie mogą pominąć najważ
niejszej obecnie formy upowszechnienia 
sz tuki d ramatyczne j — telewizji i je j p r o 
g ramów tea t ra lnych . Słusznie przeto po
stąpiła au to rka , poświęcając najobszernie j 
szą rozprawę (spośród dwóch innych po
mieszczonych w omawiane j książce) ogól
nej p rob lematyce t ea t ru te lewizyjnego na 
świecie i w Polsce, aby na t y m tle przed
s tawić wyn ik i własnych b a d a ń nad recep
cją spek tak l i Tea t ru Telewizji przez pol
skie środowisko robotnicze. 

Nie streszczając wywodów au tork i , zwró
cimy uwagę na rozdział poświęcony spe
cyfice spek tak l i t e a t r a lnych w telewizji . 
J u ż p ierwsze p rak tyczne doświadczenia w 
t e a t r a c h telewizji pozwalają na wskaza
nie tych sztuk z r e p e r t u a r u tea t ra lnego , 
k tó r e po niewielkich p rze róbkach mogą 

ayć z powodzeniem wykorzys t ane w tele
wizji. Są t o : 

1) sztuki , k tó re ogląda się na male j sce
nie, w k a m e r a l n y c h w a r u n k a c h ; 

2) sztuki , k tó rych całość akcj i opiera się 
na przeżywaniu przez ak to rów odgrywane j 
rol i ; 

3) sztuki , k tó r e od p ie rwszych momen
tów ekspozycj i przyciągają uwagę widza 
i ukazują wyraźn ie t e m a t u t w o r u ; 

4) sztuki o skoncen t rowane j akcj i , to 
czącej się w a r t k i m r y t m e m ; 

5) sztuki s tawiające ak tua lne p rob lemy, 
w k tó rych aktorzy mówią j ęzyk iem współ
czesnym: 

6) sztuki , w k tó rych główne postac ie da
ją się łatwo rozpoznać przez gesty, wy
gląd, pos tawę (s. 157). 

Chociaż do podanej l isty ła two można 
dodać wiele innych w a r u n k ó w , j a k n p . 
wyraźne wyodrębn ien ie jądra d r ama tu , 
skupien ie akcji w czasie i tp. . to jest rów
nocześnie jasne , dlaczego np . „ telewizyj
n e " są sztuki Moliera, Ibsena , Millera, 
na tomias t n iezwykle t r u d n e do adaptacj i 
wszelkiego rodzaju sztuki fan tas tyczne ; 
sztuki z udzia łem wielu s ta tys tów, k iedy 
efektowność polega na wys tępowaniu t łu
mów, b r a w u r z e ; sztuki , k tó re opierają się 
na wza jemnych reakc jach między 2—3 gru
pami ak torów, k tó rych nie może na raz 
objąć k a m e r a (np. sz tuki Czechowa); kon
wencjona lne komedie , farsy i tp. 

tgk 

» S t e f a n W i e c h e с k i (Wiech): PIĄTE 
PRZEZ DZIESIĄTE. Wspomnien ia war
szawskie . I lus t rował Je rzy Zaruba . PIW, 
Warszawa 1970. S. 160. 

J e d e n z na jpopularn ie j szych polskich 
felietonistów, twórca fel ietonu opar tego 
na gwarze i folklorze warszawsk im, uro
dził się w 1896. P racowa ł po I wojnie 
światowej w propagandz ie i p ras ie PCK, 
po tem był k i e rownik iem l i t e rack im Tea
t r u Popu la rnego na Woli. Od 1925 zaczął 
p racę dziennikarską, publ iku jąc felietony 
w E r p r e s s t e Porannym i Kurierze Czer
wonym; po II wojnie światowej — w róż
nych dz ienn ikach i czasopismach, m. in. 
w Êarpressie Wieczornym i Przekroju (tam 
t akże powieść o la tach okupac j i ,,Café 'Pod 
Minogą' " ) . P o wojn ie wyda ł ok. 20 to
mów felietonów i h u m o r e s e k (niektóre 
rmaly po k i lka wydań) . 

„Na każdego przychodzi czas pisania 
pamię tn ika , n ik t się od tego n ie w y k r ę 
c i . " T a k zaczyna książkę, w k tóre j opo
wiada ,,piąte przez dzies ią te" o swym ży
ciu. J a k widać choćby z p a r u danych , 
przytoczonych wyżej — w życiu Wiecha 
większość lat związana była z pracą w 
pras ie . Toteż i w książce raz po raz do 
tego t e m a t u nawiązuje , opisując z humo
r e m s tosunki r edakcy jne , dz iennikarzy , 
swoje p rzygody w zawodzie r epo r t e r sk im, 
począwszy od dostarczania war szawsk ich 
„ m i c h a ł k ó w " do Kuriera Warszawskiego, 
a po t em Kuriera Czerwonego. Po f ingowa-
nych wywiadach z p a n e m P iecyk iem z 
Ta rgówka , po po radn iku mi łosno-mat ry-
monia lno-sa lonowym w Dzień Dobry, przy
szła kolej na felietony z sal sądowych. 
Rozszerzał t e m a t y k ę ; rosła popula rność . 

Tak jak felietony Wiecheckiego, ta j e 
go ks iążka skrzy się h u m o r e m ; anegdota 
za anegdotą — i w efekcie, j ak mało in 
n y c h wspomnień dz iennikarsk ich , oddaje 
nas t ró j , a tmosferę tego ś rodowiska z cza
sów międzywojennych i powojennych . 

ki 
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• Jan D o b r a c z y ń s k i : TYLKO W 
JEDNYM 2YCIU. Instytut Wyd. „Pax", 
Warszawa 1970. S. 431. 

Wspomnienia pisarza. W rozdziałach do
tyczących lat wojny i okupacji (większa 
część książki) wzmianki o pracy w zało
żonym w końcu 1939 przez dawnego re
daktora Prosto z Mostu S. Piaseckiego 
piśmie tajnym Walka (później organ NOW). 
Po połączeniu NOW z ZWZ, pracował w 
BIPie na stanowisku redaktora miesięcz
nika Głos Ojczyzny, który po zmikrofil-
mowaniu przesyłany był w paczkach żyw
nościowych do oflagów. Osobny rozdział 
(s. 208—220) pt. „Wspomnienie o Staszku" 
poświęcony jest Stanisławowi Piaseckie
mu, założycielowi i redaktorowi Prosto 
z Mostu (prawicowy tygodnik literacki 

przed wojną). Piasecki został w 1941 roz
strzelany przez Hitlerowców w Palmirach. 
Krótkie wspomnienie poświęca autor rów
nież Adolfowi Nowaczyńskiemu (s. 251—2). 
W rozdziałach o powstaniu warszawskim 
wzmianki o prasie. 

Na dalszych stronach powraca autor do 
sprawy redagowania Walki, opowiadając 
o jej redaktorze (przez pewien czas) Wik
torze Trościanko, pracującym obecnie w 
„Wolnej Europie". I w końcu, na ostat
nich stronach (359 i nast.) o pracy lite
rackiej i dziennikarsko-publicystycznej po 
wojnie. M. in. o takich pismach: Tygod
nik Warszawski, Dziś i Jutro, Tygodnik 
Powszechny. ki 

Rubrykę redaguje 
JAN KALKOWSKl 
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Nabytki biblioteki OBP 
(I kwartał 1971) 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
Walery P i s a r e k : RETORYKA DZIEN
NIKARSKA. Biblioteka Dziennikarza , t. II. 
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Pra 
sa" , Kraków 1970. S. 298. 

J o h n P . R o b i n s o n , J e r ro ld G. R u s k , 
Kendra B. H e a d : MEASURES OF POLI
TICAL ATTITUDES. Four th Pr in t ing, Sur
vey Research Center , Ins t i tu te for Social 
Research, The Univers i ty of Michigan. Ann 
Arbor, Michigan 1970. S. V i n , 702. 

Z PROBLEMÓW BIBLIOGRAFII. Prace In
s ty tu tu Bibliograficznego n r 16. Bibliote
ka Narodowa, Warszawa 1970. S. 424. 

Stanis law G i z a: RUCH LUDOWY W PRA
SIE POLSKI LUDOWEJ 1944—1967. Indeksy . 
Zagadnien ia społeczno-poli tyczne. Mater ia
ły bibliograficzne. Zakład Historii Ruchu 
Ludowego przy NK ZSL. Ludowa Spół
dzielnia Wydawnicza, Warszawa 1970. S. 
367 + 52. 

KULTURA 19G9. Seria S ta tys tyka Polski — 
Mater ia ły Sta tys tyczne n r 86 (208). Główny 
Urząd Sta tys tyczny PRL, Warszawa 1970. 
5 . 166. 

POLSKA BIBLIOGRAFIA ADNOTOWANA 
WIEDZY O ŚRODKACH MASOWEGO KO
MUNIKOWANIA ZA ROK 1968. Pod redak
cją Sylwest ra D z i k i e g o . Ośrodek Ba
dań Prasoznawczych RSW „ P r a s a " , P ra 
cownia Dokumentac j i i Informacj i N a u k o 
we j , K r a k ó w 1970. S. 8, n lb . 180, XXIX. 

Sylwes ter D z i k i : PRASOZNAWCZE PRA
CE DYPLOMOWE W POLSCE DO R. 1968. 
Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW 
„ P r a s a " , P racownia Dokumentac j i i In
formacj i Naukowe j , K r a k ó w 1970. S. VI, 
198. 

ROCZNIK BIBLIOTEKI NARODOWEJ. T. 
6. Biblioteka Narodowa, Warszawa 1970. 
S i 585. 

RUCH WYDAWNICZY W LICZBACH. R. 
XV: 1969. Ins ty tu t Bibliograficzny, Biblio
t e k a Narodowa, Warszawa 1970. S. 67. 

Michał S z u l c z e w s k i : PROPAGANDA 
POLITYCZNA. Pojęcia. Funkc je . Proble
m y . Książka i Wiedza, Warszawa 1971. S. 
263. 

Wiesław G ó r n i c k i , J e r zy K o s s a k 
(wybór) : SUPER-AMERYKA. Szkice o kul
turze i obyczajach. T. 1/2. Pańs twowy In
s ty tu t Wydawniczy, Warszawa 1970. S. 287, 
313. 

Sylwester D z i k i : BIBLIOGRAFIA „BIU
LETYNU PRASOZNAWCZEGO" 1957, „ P R A 
SY WSPÓŁCZESNEJ I D A W N E J " 1958— 
1959, „ZESZYTÓW PRASOZNAWCZYCH" 
1960—1969. Szkicem: Czasopisma Oś rodka 
Badań Prasoznawczych — poprzedzi ł P a 
weł D u b i e l . Wyd. Zeszyty P r a s o z n a w 
cze, K r a k ó w 1971. S. 96. 

ŚRODKI MASOWEJ INFORMACJI*) 
Krzysztof Teodor T o e p 1 i t z: MIESZ
KAŃCY MASOWEJ WYOBRAŹNI. P a ń 
s twowy Ins ty tu t Wydawniczy , Warszawa 
1970. S. 209. , 

к 
Eleonor В 1 u m : COMMUNICATIONS RE
SEARCH IN U. S. UNIVERSITIES. A DI
RECTORY: 1969. Ins t i tu te of Commun ica 
t ions Research, Univers i ty of Il l inois a t 
Urbana -Champa ign . Urbana , I l l inois 1969. 
S. 30. 

Carl H a e n s e 1: RUNDFUNKFREIHEIT 
UND FERNSEHMONOPOL. Econ Ver lag , 
Düsseldorf 1969. S. 279. 

MEDIA AND NON-MEDIA EFFECTS ON 
THE FORMATION OF PUBLIC OPINION. 
The Amer ican Ins t i tu te of Poli t ical Com
munica t ion , Washington D. C. 1969. S. 47 + 
+ 4. 

Ju les G г i 11 i, Michel S o u с h о n : LA 
SOCIOLOGIE FACE AUX MÉDIA. Collec
t ion Medium. Maison Marne, Pa r i s 1968. 
S. 154. 

Charles F o r d : CAMÉRA ET „MASS 
MÉDIA". La civilisation à l 'âge des d e u x 
écrans . Collection Medium. Maison Marne, 
Par i s 1970. S. 158. 

Be rna rd V о y e n n e : LE DROIT A L'IN
FORMATION. Collection R.E.S. (Recher
ches économiques et sociales). Edi t ions 
Monta igne , Par i s 1970. S. 221. 

Hen ry A p p i a, B e r n a r d C a s s e n : P R E S 
SE, RADIO ET TÉLÉVISION EN GRAN
DE-BRETAGNE. A r m a n d Colin, Pa r i s 1969. 
S. 413. 

PRASA 
J a n В a r t â k : VYSKUM EFEKTIVNOSTI 
ZPRAVODAJSTVI. Ins t i tu t p r e Vysfcum 
Masovych K o m u n i k a ć n y c h P ros t r i edkov 
pr i VUKVM, Brat is lava 1970. S. 212. 

*) Publ ikac je o p rob lematyce ogólnej ś rod
ków masowej informacj i oraz omawia
jące k i lka l ub wszys tk ie ś rodk i p r z e 
kazu. 
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Janusz M a r k i e w i c z : DZIEŃ PO DNIU. 
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Roczniki 
Dziejom 
Ruchu 
Ludoinego 

Powstałe w roku 1959 Roczniki 
Dziejów Ruchu Ludowego *) nie wy
sunęły w swoim programie studiów 
nad prasą ludową (por. „Od Redak
cji" 1: 1959, s. 4). Jakby potwierdze
niem tego stanowiska jest opracowa
ny przez Marię M i o d u c h o w s k ą 
w r. 1969 indeks pierwszych dziesię
ciu roczników wydawnictwa, indeks 
o objętości 314 stron: nie ma tam 
spisu omawianych w Rocznikach cza
sopism. 

W tym samym jednak tomie Stani
sław K o w a l c z y k , omawiając stan 
badań nad historią ruchu ludowego, 
podkreślił dużą rolę pism — orga
nów różnych stowarzyszeń politycz
nych i młodzieżowych organizacji lu
dowych dla samego ruchu ludowego, 
a studia nad nimi zaliczył do dzie
dzin mało uprawianych i czekających 
wciąż na opracowanie (1 : 1959, 186). 

Wartość prasy ludowej jako źródła 
historycznego została w Rocznikach 
udokumentowana kilkakrotnie. M. in. 
na podstawie organów stronnictw lu
dowych Stanisław G i z a ustalił skła
dy personalne centralnych władz 

*) Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego. Wy
dawca: Zakład Historii Ruchu Ludowego 
przy Naczelnym Komitecie Wykonawczym 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, 
Warszawa. Nr 1—10: 1959—1968 + indeks 
pierwszych dziesięciu roczników w opra
cowaniu Marii M i o d u c h o w s k i e j . 

P I S M A C H 

tychże organizacji w latach 1861— 
1965 (7: 1965, 387—448). Walka wy
borcza do parlamentu wiedeńskiego 
w r. 1848, do którego dostało się 
trzech chłopów z Galicji Zachodniej, 
doczekała się nowego opracowania 
pióra Jana P1 e с h t y („Chłopscy po
słowie z obwodu sądeckiego w sej
mie wiedeńskim w 1848 roku". 8 : 
1966, 276—285) w oparciu o materia
ły archiwalne i ówczesną prasę. Uzu
pełnieniem materiałów i dokumen
tów z walki wyborczej, ale już do 
sejmu galicyjskiego w r. 1895, opu
blikowanych przez S. K o w a l c z y 
k a ze spuścizny Andrzeja Ś r e d 
n i a w s к i e g o, są artykuły z libe
ralnej Nowej Reformy (7 : 1965, 280— 
318). Prasa wreszcie stanowiła główne 
źródło artykułu Aleksandra Ł u c z a 
k a o początkach i działalności kon
serwatywnego Zjednoczenia Ludowe
go i Polskiego Zjednoczenia Ludowe
go w początkach państwowości pol
skiej (10 : 1968, 34—65), i o niej autor 
mówi, iż „wartość tych tygodników 
polega głównie na tym, że dają one 
możliwość ustalania najważniejszych 
wydarzeń związanych z rozwojem 
stronnictw, wyjaśniają stanowiska za
jęte przez stronnictwa wobec najważ
niejszych zagadnień politycznych i 
gospodarczych, ukazują związki poli
tyczne między stronnictwami. Wiado
mości z prasy ZL i PZL w miarę 
możliwości były konfrontowane z fak
tami podawanymi przez prasę stron
nictw stojących na innych pozycjach 
programowych" (tamże, s. 35). Podob
nie i Jan L i s w monografii o Sło
wiańskim Związku Młodzieży wyko
rzystał głównie materiały drukowa
ne w pismach wiciowych Siew, Wici, 
Młoda Myśl Ludowa, Młoda Słowiań
ska Wieś, Siew Młodej Wsi (10 : 1968, 
300—344). 

Najbardziej przekonywającym do
wodem wartości prasy jako źródła 
dla odtworzenia dziejów ruchu ludo-
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wego jest opracowanie Witolda 
S t a n k i e w i c z a : Pakt Lanckoroń-
ski. Metodologiczne omówienie źró
deł (1 : 1959, 196—218). Pakt ten zo
stał zawarty 17 maja 1923 jako układ 
polityczny między Związkiem Ludo-
wo-Narodowym (endecją), Chrześci
jańską Demokracją i Polskim Stron
nictwem Ludowym „Piast". W wyni
ku tego porozumienia powstał rząd 
„Chjeno-Piasta", istniejący do 14 
grudnia 1923, rząd — symbol współ
pracy stronnictwa chłopskiego ze 
skrajnie prawicową partią. Współ
praca ta przyniosła w efekcie pia-
stowcom rozłamy, upadek ich znacze
nia wśród członków nastawionych 
demokratycznie, zahamowanie ten
dencji konsolidacyjnych i integracyj
nych całego ruchu ludowego. W hi
storii walk ludu pracującego Polski 
rząd ten zapisał się krwawym stłu
mieniem powstania robotników kra
kowskich 6X11923. Nic więc dziw
nego, że pakt ten jest aktualnym i 
bardzo istotnym przedmiotem badaw
czym, ale posiadającym nadzwyczaj 
szczupłą bazę źródłową. Był to pakt 
tajny i jego treść nigdy nie została 
przez kontrahentów ujawniona. Dla 
potrzeb posłów, senatorów i czoło
wych działaczy politycznych trzech 
sojuszniczych ugrupowań tekst paktu 
został opublikowany w kołach endec
kich, prawdopodobnie ,za zgodą cha
decji i „Piasta", w broszurze „Zasady 
współpracy stronnictw polskiej więk
szości parlamentarnej w sejmie w r. 
1923...". W prasie ówczesnej brak 
sprostowań treści tych „Zasad", э 
więc tekst należy uznać za autentycz
ny, chociaż brak oryginalnego tek
stu umowy. Dysponujemy jednakże 
trzema dodatkowymi źródłami porów
nawczymi, z których dwa są pocho
dzenia prasowego. 

1. W archiwum prezesa Związku 
Ziemian, Jana Steckiego zachował się 
tekst, będący prawdopodobnie wstęp
ną redakcją założeń paktu w najważ
niejszej kwestii reformy rolnej, z za
znaczonymi na nim wytycznymi do 
dalszych pertraktacji, a więc pocho
dzący z okresu przed zawarciem 
układu. 

2. Piłsudczykowski Kurier Poran
ny w numerze 142 z 27 maja 1923 u-
jawnił streszczenie zasad polityki za
granicznej i wewnętrznej paktu: woj
skowej, gospodarczej i socjalnej. 

3. Najważniejszą część paktu, a 
mianowicie pełny jego tekst w spra

wie rolnej, opublikował konserwa
tywny Kurier Polski w nrze 171 z 26 
czerwca 1923, uzasadniając to potrze
bą mobilizacji ziemiaństwa do obro
ny przed zwycięstwem lewicowych 
poglądów w sprawach reformy rol
nej (zdanie autora uzasadnienia ogło
szenia paktu, Ignacego Rosnera). 

Zarówno ogłoszone przez prasę stre
szczenie zasad polityki zagranicznej 
i wewnętrznej, jak i pełny tekst ukła
du rolnego nie zostały zdementowa
ne jako nieprawdziwe, a to jest świa
dectwem ich autentyczności pomimo 
braku tekstu oryginału. 

Z łamów Roczników można wyło
wić sporą ilość wzmianek czy wręcz 
analiz prasoznawczych, zawartych w 
opracowaniach, wspomnieniach, re
cenzjach, bibliografiach i biografiacn. 
Niektóre z nich zostaną przedstawio
ne pokrótce w tym omówieniu. 

Pierwszym pismem ludowym w 
Królestwie, wydawanym od 3X11906 
do 16 V1908 była Siewba, organ 
Związku Młodej Polski Ludowej, za
mknięta przez władze carskie. Do
tychczas przypuszczano ogólnie, że 
przyczyną tego był postępowy i de
mokratyczny charakter pisma, a za 
bezpośredni powód decyzji władz u-
ważano antyszlachecki artykuł Toma
sza Nocznickiego „O Konstytucji 3 
Maja", zamieszczony w dwu ostat
nich numerach Siewby. Odnaleziony 
przez W. S t a n k i e w i c z a w Cen
tralnym Państwowym Archiwum Hi
storycznym w Moskwie i ogłoszony 
przez niego list warszawskiego gene-
rał-gubernatora Georgija Skałłona z 
13 czerwca (31 maja) 1908 (2: 1960, 
268—278), uzasadniający decyzję za
mknięcia Siewby, potwierdza w za
sadzie te przypuszczenia, jakkolwiek 
zdaniem autora listu przekonywają
cym dowodem socjalistycznych dążeń 
Siewby był skierowany przeciw 
„zwierzchnikom kościelnym" artykuł 
nieustalonego autora „O tych, co li
berię sług Chrystusowych noszą", za
mieszczony w numerze 18. Opubliko
wane przez tego samego badacza nie
znane dotychczas sprawozdanie kaso
we Towarzystwa Wydawniczego 
„Siewba" za okres od 2IX1906 do 
31 XII 1910 zaznajamia czytelników z 
nazwiskami wszystkich członków ko
mitetu redakcyjnego i ich udziałem 
finansowym. W jego świetle widać, 
że prawie trzy czwarte kapitału (2885 
rubli na ogólną kwotę 3978) ofiarował 
adwokat Tadeusz Gałecki, skarbnik 
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zarządu (7: 1965, 449—453). Stankie
wicz pominął tu całkowicie fakt po
twierdzający rozeznanie Skałłona z r. 
1908, a mianowicie przynależność po
lityczną skarbnika — ofiarodawcy 
głównej części kwoty na wydawanie 
pisma — znanego działacza socjali
stycznego, Andrzeja Struga. 

Wspomniane sprawozdanie kasowe 
wraz z ogłoszonym przez Barbarę 
P e t r o z o l i n - P a w ł o w s k ą li
stem Aleksandra Świętochowskiego 
do Aleksandra Lednickiego z 11 li
stopada 1907 (10: 1968, 516—521) u-
widocznia zabiegi burżuazyjnych de
mokratów spod zaboru rosyjskiego 
mające na celu wciągnięcie w orbi
tę swych wpływów politycznych mło
dego ruchu ludowego. List ten jest 
świadectwem udziału demokratów 
burżuazyjnych w założeniu drugiego 
pisma ludowego w Królestwie, Za
rania. 

Kilka szczegółów o okolicznościach 
powstania, ideologii, podstawach fi
nansowych, współpracownikach i od
biorcach organu nowosądeckiego 
Związku Chłopskiego Potoczków z lat 
1894—1908 pod tytułem Związek 
Chłopski, zamieścił badacz dziejów 
tego regionu Antoni G u r n i c z (5: 
1963, 52—86) dowodząc, iż inicjatywa 
założenia własnego pisma zrodziła się 
w grupie podczas zatargu jej sojusz
nika księdza Stanisława Stojałow-
skiego z wyższym klerem, co znala
zło odbicie na łamach Wieńca i 
Pszczółki. Na kanwie rozłamu wPSL 
w r. 1913, w wyniku którego od par
tii Stapińskiego oderwała się konser
watywna grupa i zapoczątkowała tym 
samym działalność „Piasta", Andrzej 
G a r l i c k i (5: 1963, 87—121) prze
badał motywy powołania przez grupę 
rozłamową tygodnika Piast, jednego 
ze środków walki przeciw wszech
władnemu prezesowi PSL, oraz prze
prowadził analizę nader ostrożnego 
i umiarkowanego programu nowej 
gazety (tamże, s. 106—109). 

Jeszcze bardziej fragmentaryczne 
są wiadomości o prasie ludowej lub 
związanej z nią pod zaborem pru
skim. W szkicu Walentego A l e 
k s a n d r o w i c z a o początkach na
rodowego i społecznego ruchu chłop
skiego na Pomorzu Gdańskim (4 : 
1962, 93—132) jest także informacja 
o pierwszych interesujących nas pis
mach: założonym przez Juliana Ka-
rasiewicza w Chełmnie Piaście, do
łączanym do tamtejszego Nadwiśla-

nina — Przyjacielu Ludu. Po długiej 
przerwie nieśmiałą obronę praw 
chłopskich na Pomorzu podjęła Druż
ba, wychodząca od r. 1891 jako do
datek do Gazety Gdańskiej. Dzien
nik ten został jednak w następnych 
latach opanowany przez endecję i 
zwalczał ruch ludowy. (W. A l e 
k s a n d r o w i c z : Działalność PSL 
na Pomorzu Gdańskim 1918—1922. 
8 : 1966, 47—86). 

Założona w r. 1894 przez Wiktora 
Kulerskiego Gazeta Grudziądzka, 
startująca od. 500 egz. nakładu, do
szła w r. 1914 do 130 tys. egzempla
rzy, kolportowanych głównie wśród 
chłopów na Pomorzu. Uzupełniała 
ona, jednoczyła i wzmacniała dzia
łalność organizacji chłopskich, zarów
no społecznych jak i narodowych 
(W. A l e k s a n d r o w i c z : Narodzi
ny nowoczesnego ruchu chłopskiego 
na Kaszubach. 4 : 1962, 93—132; Mie
czysław S t a ń s к i: Rozwój ruchu 
ludowego na Pomorzu Gdańskim w 
latach 1920—1926. 2 : 1960, 45—71). 

W Rocznikach odnajdujemy kilka 
akcentów prasowych również na te
mat okresu międzywojennego. 

Radykalny kierunek ruchu ludowe
go, kształtujący się na północno-
wschodnich rubieżach RP niedługo 
po odzyskaniu niepodległości we
wnątrz PSL „Wyzwolenia" i piłsud
czykowskiego „Odrodzenia" (złączo
nych w r. 1922 w jedną organizację), 
ma swój odpowiednik prasowy w 
Wyzwoleniu Ludu, które zostało za
mknięte za śmiałą krytykę rządu i 
administracji wileńskiej podczas wal
ki wyborczej w 1922 r. Kilka szcze
gółów o jego redakcji, do której na
leżeli późniejsi znani działacze komu
nistyczni: Sylwester Wojewódzki, 
Stanisław Ballin i inni, o bazie fi
nansowej i walce władz państwo
wych przeciw niemu, omawia Benon 
D y m e k (Geneza Niezależnej Partii 
Chłopskiej. 9 : 1967, 10—65). Dalsze 
szczegóły o Wyzwoleniu Ludu i jego 
kontynuacjach po definitywnym za
mknięciu go już jako organu NPCh, 
zamieszczają: M. M i o d u c h o w s k a 
(Klub poselski NPCh w obronie mas 
chłopskich. 1 : 1959, 120—134) i Hen
ryk S ł a b e к (Rozwój organizacyjny 
Niezależnej Partii Chłopskiej i Zjed
noczenia Lewicy Chłopskiej „Samo
pomoc". 6 : 1964, 257—322). Ten dru
gi autor opublikował sprawozdania 
z działalności organizacyjnej NPCh, 
protokoły z posiedzeń kierownictwa 
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jej kontynuatorki — „Samopomocy", 
uzyskane z archiwum Instytutu Mar
ksa — Engelsa — Lenina w Moskwie. 
Znajdujemy tam informację o wy
dawnictwach prasowych i terminach 
ich wydawania przez obydwie orga
nizacje na przestrzeni lat 1924—1926, 
1929—1931, i wreszcie o ich nakła
dach. 

Represje władz sanacyjnych dopro
wadziły do zamknięcia obu ugrupo
wań, ale nie złamały ruchu lewico
wego. W r. 1930 powstała w Krako
wie Spółka Wydawnicza „Chłopska 
Książka" — nowy ośrodek rewolu
cyjnej ideologii. Spółdzielnia ta na 
początku r. 1931 zaczęła wydawać no
wy tygodnik, Chłopską Przyszłość. 
O tej gazecie Józef S z a f l i k zamie
ścił wnikliwe studium (Chłopska 
Przyszłość. Próby zorganizowania re-
wolucynej partii chłopskiej. 7:1965, 
198—216). Autor dowiódł w sposób 
przekonywający, że z inspiracji KPP 
lewicowi działacze chłopscy próbowa
li zbudować na terenie Małopolski 
radykalne stronnictwo, opierając się 
w początkowym okresie na sieci czy
telników i korespondentów pisma. 
Zdaniem Szaflika, o decyzji organi
zowania go w Małopolsce mogły za
decydować następujące przyczyny: 
1) działacze małopolscy nie byli „spa
leni", 2) konieczna była próba utwo
rzenia przeciwwagi dla trzech silnych 
tam stronnictw chłopskich i powsta
łego z połączenia ich w r. 1931 Stron
nictwa Ludowego. Dlatego pismo nie 
zabierało głosu na temat rozwiąza
nia „Samopomcy", ale od maja 1931 
wzywało do tworzenia organizacji 
biednych chłopów. W liście redakcji 
do radykalnych chłopów z XII 1931 
wskazywano na ustrój kapitalistycz
ny jako na przyczynę nędzy; rozpo
częto energiczną kampanię przeciw 
stronnictwom chłopskim; stawiano 
konkretny program walki o interesy 
bieżące biednych chłopów. Przynio
sło to szybkie represje: konfiskaty, 
wymuszenie przeniesienia redakcji do 
Cieszyna (a więc oddalenie jej od 
czytelników i współpracowników), 
aresztowanie uczestników pierwszego 
zjazdu Chłopskiej Przyszłości w Tar
nowie, prześladowanie działaczy zgru
powanych wokół pisma a usiłujących 
po wypuszczeniu z więzienia wznowić 
działalność grupy. 

Stosunkowo nieliczne są wiadomo
ści o prasie powstałego w r. 1931 
Stronnictwa Ludowego. Jan B o r 

k o w s k i , badając procesy integra
cyjne w nowym ugrupowaniu poli
tycznym, zaznaczył istotny moment, 
mianowicie niejako kontynuację li
nii politycznej dawnych stronnictw 
chłopskich przez utrzymanie głów
nych pism ludowych (6:1964, 114— 
161). Nowe stronnictwo pozbawione 
było jednak centralnego organu, któ
ry by ułatwiał zjednoczenie nie tyl
ko organizacyjne, ale także ideolo
giczne i polityczne. Jedynie członko
wie dawnego Stronnictwa Chłopskie
go, którzy przy połączeniu utracili 
swój organ, Gazetę Chłopską, na rzecz 
prosanacyjnych secesjonistów, dążyli 
do powołania takiego pisma. Stał się 
nim Zielony Sztandar, wegetujący 
przez pierwsze trzy lata w cieniu 
znanych od dawna pism ludowych: 
Piasta, Piasta Wielkopolskiego, Gaze
ty Grudziądzkiej. W pewnym momen
cie utrzymał się on przy życiu dzięki 
zasiłkowi posłów SL, przeznaczają
cych swe diety poselskie na potrzeby 
wydawnictwa. Razem z całym Stron
nictwem Zielony Sztandar przeżył 
wstrząs w r. 1934, kiedy to znaczna 
grupa starych działaczy odeszła do 
szeregów zwolenników sanacji i za
częła wydawać pismo Polska Ludo
wa (Tadeusz R e k: Próby rozbicia 
ruchu ludowego w latach 1934—1935. 
7:1965, 67—103; J. B o r k o w s k i : 
Odśrodkowe i dośrodkowe tendencje 
w Stronnictwie Ludowym 1933—1935. 
7 : 1965, 104—169). Oba artykuły wy
wołały wystąpienie polemiczne jed
nego z czołowych wówczas działaczy 
rozłamowych, Andrzeja W a l e r o n a , 
który wyraził także opinię o okolicz
nościach narodzenia się inicjatywy 
wydawania Zielonego Sztandaru i 
Polski Ludowej (8:1966, 546—556): 
jego zdaniem o naczelny organ SL 
upominali się przede wszystkim byli 
członkowie Stronnictwa Chłopskiego, 
pozbawieni własnego organu; podob
nie i Polskę Ludową powołali do ży
cia byli „chłopowcy". 

O licznych czytelnikach Dziennika 
Popularnego na wsi wspomina jeden 
z jego redaktorów, Bronisław D r z e 
w i e c k i (Chłopi w walce o front 
ludowy w Polsce, 9 : 1967, 307—317). 
Przebywający na emigracji w Cze
chosłowacji Witos dążył do zorgani
zowania innej platformy walki poli
tycznej z sanacją na płaszczyźnie 
Frontu Morges. O pewnych jego pró
bach kształtowania opinii Polonii 
amerykańskiej w tym właśnie kie-
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runku świadczy jego jedenaście za
chowanych listów pisanych od 22 lu
tego 1934 do 13 marca 1939 do redakto
ra czasopism polonijnych, Kuriera Na
rodowego i Przewodnika Katolickie
go — Jana Drohojowskiego (9 : 1967, 
424—441). Wydawca tych listów, Wil
helmina M a t u s z e w s k a nie infor
muje jednakże czytelników o rezul
tatach starań Witosa. 

Nie pominięto w Rocznikach pra
sy wiciowej. Jan Z i e m b i ń s k i , 
analizując genezę i oblicze agraryzmu 
w Polsce (2 : I960, 106—147), ustalił 
ośrodki wypracowywania jego ideo
logii i popularyzujące go wydawnic
twa na przestrzeni lat 1926—1939: 
miesięcznik akademicki Młoda Myśl 
Ludowa, główne pismo ZMW „Wici"; 
Znicz, organ ośrodka krakowskiego; 
lewicowe Chłopskie Zycie Gospodar
cze w Łodzi; miesięcznik Wieś i Pań
stwo prof. Franciszka Bujaka ze Lwo
wa i warszawskie Roczniki Socjologii 
Wsi prof. Władysława Grabskiego z 
SGGW. 

Ostrą odpowiedź otrzymała rozpra
wa Józefa K u k u ł k i „Działalność 
społeczno-polityczna ZMW RP w la
tach 1928—1939 (zamieszczona w zbio
rze „Walka młodych pokoleń". W-wa 
1965) ze strony J. B o r k o w s k i e 
g o (7 : 1965, 564—579). Polemika obej
muje kilka zagadnień, m. in. dotyczy 
roli, jaką odegrało Chłopskie Zycie 
Gospodarcze (1935—1939). Borkowski 
przeciwstawia się tezom Kukułki, ja
koby pismo to posiadało antyagra-
rystyczny, lewicowy kierunek, zwal
czany z tego powodu konsekwentnie 
przez ówczesnego prezesa „Wici" Jó
zefa Nieckę i dowodzi sam, że rady
kalne żądania wiciowców zostały 
sformułowane i przyjęte przez całą 
bez mała organizację na dwa lata 
przed powstaniem pisma; że na ła
mach swych propagowało ono kilka
krotnie agrarystyczne prace Miłkow-
skiego; że koła wiciowe z radością 
powitały pojawienie się pisma i po
pierały je; że było ono tak samo 
szykanowane przez władze jak i in
ne pisma wiciowe, a jego nieufność 
wobec ZSRR była taka sama jak ca
łej ludowej organizacji i prasy wi
ciowej. 

Z prasoznawczego punktu widzenia 
na uwagę zasługuje krytyczny głos 
J. B o r k o w s k i e g o o pierwszym 
opracowaniu prasy konspiracyjnej 
ruchu ludowego, wydanym przez 
Bartłomieja Golkę w Ludowej Spół

dzielni Wydawniczej w r. 1960. Re
cenzent wykazał szereg istotnych 
mankamentów monografii: ogranicze
nie się do omówienia przede wszyst
kim prasy centralnej (tj. dwunastu 
tytułów), a marginesowe potraktowa
nie około stu trzydziestu pism tere
nowych; niewyjaśnione przez autora 
pominięcie merytorycznej analizy nie
których pism, np. prawicowej Orki; 
brak analizy zasięgu oddziaływania 
Wydziału Informacji „Rocha", repre
zentującego Centralne Kierownictwo 
Ruchu Ludowego, na problematykę 
i kierunek polityczny oraz metody 
propagandy podległej mu prasy. Uwa
gi te dopełnia długa lista sprostowa
nych przez Borkowskiego mylnych 
danych Gołki, bardzo dyskusyjnych 
wniosków i rejestr powierzchownie 
wyzyskanego materiału źródłowego i 
wspomnieniowego (3: 1961, 383—388). 

O prasie terenowej „Rocha" trak
tują jeszcze dwie pozycje w Roczni
kach, a mianowicie Sylwestra L e-
c z y k i e w i c z a i Ignacego J a k u b -
c a. Pierwsza odnosi się do Konfe
deracji Tatrzańskiej, podziemnej or
ganizacji ludowej z Podhala, działa
jącej w latach 1941—1942. Donosi ona 
o jej tajnych wydawnictwach praso
wych: Na Placówce (około 40 nume
rów od czerwca 1941 do stycznia 
1942), Wiadomościach Polskich (po
nad 20 numerów wydanych w dru
giej połowie r. 1941) i miesięczniku 
dla żołnierzy niemieckich Der Freie 
Deutsche. Głównymi propagandowy
mi kierunkami tej prasy były: bez
kompromisowa walka przeciw hitle
rowskiej próbie oderwania ludności 
Podhala od narodu polskiego i zdraj
com wysługującym się okupantowi, 
obrona polityki rządu gen. Sikorskie
go, szerzenie programu walki o „wol
ną, niepodległą i demokratyczną 
Rzeczpospolitą Polską". 

W szkicu o działalności oświato
wej ruchu ludowego w okręgu kra
kowskim I. J a k u b i e c (8: 1966, 
184—228) zamieścił wiadomości o je
go wydawnictwach prasowych: My
śli i Czynie — organie Okręgowego 
Kierownictwa Politycznego Ruchu 
Ludowego, Wiadomościach Kobie
cych — piśmie okręgowej organiza
cji Ludowego Związku Kobiet i Za 
Pługiem — periodyku Związku Pra
cy Ludowej „Orka" w Małopolsce. 
Jakubiec pisze o ich problematyce i 
autorach ważniejszych artykułów. 

W Rocznikach znajdujemy drobne 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wzmianki o prasie ludowej w PRL. 
Nie wykraczają one poza okres wal
ki o utrwalenie władzy ludowej. 

Wartościowym dorobkiem Zakładu 
Historii Ruchu Ludowego jest kilka 
wydawnictw z dziedziny czasopiś
miennictwa ludowego, które omówio
no w Rocznikach. I tak Mieczysław 
K a f e l uznał „Polskie czasopisma 
o wsi i dla wsi od XVII w. do 1960 
r." Ireny Turowskiej-Barowej za do
bry początek ustalania źródeł do dzie
jów ruchu ludowego, wymagający 
dalszych badań i uzupełnień (6 : 1964, 
440—441). M. M i o d u c h o w s k a 
oceniła „Zagadnienia społeczno-poli
tyczne wsi w czasopismach polskiego 
ruchu ludowego 1889—1918" Tomasza 
i Romana Szczechurów jako bardzo 
potrzebną bibliograficzną pomoc war
sztatową, ale zaopatrzoną w niezbyt 
precyzyjne skorowidze (10: 1968, 
558—561). 

Znalazły się też w Rocznikach po
zycje bibliograficzne z dziedziny nas 
tutaj interesującej. Na marginiesie 
recenzowanego przez Mioduchowska 
wydawnictwa jeden z jego autorów, 
T. S z c z e c h u r a , scharakteryzował 
specyficzne dla prasy ruchu ludowe
go właściwości wydawnicze, jak nie
dokładne datowanie i liczbowanie do
datków do Zarania, wyjaśnił tajem
nicę numeracji Ludu Polskiego — 
organu Narodowego Związku Chłop
skiego, ukazującego się wskutek re
presji władz carskich pod kilkoma 
tytułami, ale z zachowaniem nume
racji całości wydawnictwa. Przypo
mniał też szczególnie zawiłe stara
nia Zjednoczenia Ludowego o uzy
skanie za okupacji niemieckiej pod
czas pierwszej wojny światowej wła
snego organu prasowego. Wyraziło się 
to w krótkotrwałej dzierżawie Zo
rzy od endeckiego wydawcy, od koń
ca roku 1917 do początków czerwca 
1918. Efektem tego była radykaliza-
cja Zorzy i starania o utrzymanie 
jej w rękach Zjednoczenia, obok edy
cji identycznej z nią Chwili Spoczyn
ku. Zatarg o pismo został zakończo
ny odebraniem Zorzy Zjednoczeniu 
i porozumieniem tego ostatniego z lu
belską Gazetą Ludową, co uwidocz
niło się w krótkotrwałym wydawaniu 
dwu edycji Gazety: w Lublinie i w 
Warszawie (Wątpliwości bibliograficz
ne. 9 : 1967, 479—485). 

Kontynuacją prac bibliograficznych 
opartych na czasopismach jest bi
bliografia zawartości lewicowego pi

sma Wieś, Jej Pieśń — Nowa Wieś, 
wydawanego w latach 1933—1936 w 
Naprawie przez grupę pisarzy ludo
wych. Bibliografię opracowała Ja
dwiga C z a c h o w s k a , zwracając 
główną uwagę na rodzaje literackie 
i zaopatrując ją w skrócony indeks 
rzeczowy i wykaz używanych przez 
autorów w tym piśmie pseudonimów 
i kryptonimów (6 : 1964, 407—434). 

Na bazie czasopism Niezależnej 
Partii Chłopskiej, Zjednoczenia Lewi
cy Chłopskiej „Samopomoc", „Chłop
skiej Przyszłości" oraz „Gromady" 
KPP, M. M i o d u c h o w s k a ogłosi
ła obszerną bibliografię do historii 
ruchu ludowego. Jest ona niestety 
jedną ze słabszych pozycji czasopiś-
mienniczych opublikowanych przez 
Roczniki (4: 1962, 397—434). Jej ra
my chronologiczne wbrew zapowie
dzi autorki sięgają nie lat 1924—1931, 
lecz okresu 1918—1935. Brakuje roz
wiązania pseudonimów znanych nie
raz pisarzy (np. Zarychta — Włady
sław Kowalski), nie ma precyzyjnych 
opisów bibliograficznych lub infor
macji o takim opisie zamieszczonym 
gdzie indziej; niezbędne byłyby ob
szerniejsze dane o nadzwyczaj prze
cież rzadkich wydawnictwach obję
tych kwerendą. 

Osobną pozycję prasoznawczą two
rzą w Rocznikach biogramy czoło
wych działaczy ludowych: polityków, 
teoretyków, działaczy oświatowych, 
popularyzatorów idei ruchu chłop
skiego, szerzących jego zasady i cele, 
niejednokrotnie wydawanych dzięki 
ich wysiłkowi pismach. 

W praktyce niewiele jest w Rocz
nikach pozycji poświęconych wyłącz
nie prasie. Ale jest wśród nich kilka, 
których linię warto kontynuować w 
tym czasopiśmie. Do takich pozycji 
należą: analiza źródeł do Paktu Lanc-
korońskiego W. Stankiewicza, analiza 
Chłopskiej Przyszłości Szaflika, re
cenzja książki Gołki pióra Borkow
skiego, wspomnienia sprawozdawcy 
parlamentarnego PSL „Piast" Henry
ka D z e n d z 1 a, Powstanie i upadek 
rządu premiera Wincentego Witosa 
w maju 1926 roku (8: 1966, 313— 
433), Leczykiewicza i Walerona, opu
blikowane źródła do dziejów pra
sy w postaci listu Skałłona, Święto
chowskiego i sprawozdań z działal
ności organizacyjnej NPCh. Należy 
się spodziewać dalszych podobnych 
pozycji w kolejnych Rocznikach. 
Ostatni tom, już dwunasty z kolei, 
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publikując obszerne i udokumento
wane opracowanie M. M i o d u -
c h o w s k i e j o Drużynie z lat 1912— 
1921, jest tego zapowiedzią. 

Jan Kowalik 

b i u l e ł y n 
ZG RSW „PRASA" — ROK 1970 

11 zeszytów omawianego rocznika 
liczyło 932 strony, o 50 mniej niż 
rocznik 1969. Materiały dotyczące: 
1) ogólnych aspektów polityki wy

dawniczej i spraw związanych z 
bezpośrednią działalnością ZG 
RSW „Prasa" zajmowały 132 stro
ny (14%; w poprzednim roczniku 
zajmowały 34% całej objętości); 

2) funkcjonowania poszczególnych 
redakcji i wydawnictw praso
wych — 296 stron (32%; w 1969 
r. — 37°/o); 

3) zawodu dziennikarskiego — 25 
stron (3%; w 1969 i. — 4%); 

4) sprawozdania i informacje oraz 
materiały inne (opisy technologii 
i organizacji prac poligraficznych, 
szkice poświęcone historii prasy 
Polski Ludowej, prasie zagranicz
nej — zajęły 479 stron (51%; w 
poprzednim roczniku — 25%). 

Redakcja zmniejszyła więc poważ
nie ilość materiałów oficjalnych. Na
tomiast wzrost materiałów sprawo-
zdawczo-informacyjnych jest pozor
ny, gdyż z 497 stron aż 300 przypadło 
na materiały „inne". Szczególną rolę 
na łamach Biuletynu spełniały publi
kacje poświęcone prasie zagranicznej 
i problematyce poligraficznej. W 
przeciwieństwie do roczników po
przednich nie miały one ani charak
teru „technicznych ciekawostek", ani 
statystyczno-bibliograficznych cha
rakterystyk prasy zagranicznej. Po
dejmowały natomiast analizy kon
kretnych rozwiązań .organizacyjnych 
i stąd mogły być podnietą do dysku
sji na temat naszego rynku prasowo-
wydawniczego. Dla przykładu — pu
blikacje na temat organizacji i stru
ktury kolportażu na Węgrzech (nr 
131), działalności reklamowej wydaw
nictw prasowych w tym kraju (nr 

c.t-

135), problematyki ekonomicznej 
„Lapkiado Vallalat" (nr 127), „Zen-
tragu" (nr 132), organizacji Iruchu pra-
sowo-wydawniczego na Ukrainie (ar
tykuł I. B u r s z t y ń s k i e j i T. 
S k ó r s k i e j , nr 136). Dla czytelni
ków interesujących się problematy
ką badawczą duże znaczenie miały 
publikacja „Prace badawcze „Zentra-
gu" nad rozwojem prasy w NRD" (nr 
134) oraz J. S z a n t o : „Rewolucja w 
telekomunikacji a prasa" (nr 134). 

Pozostając przy problematyce prasy 
zagranicznej odnotować trzeba obszer
ne studium E. K r ó l a i W. S a p i e -
r z y ń s k i e g o o radzieckiej poligra
fii prasowej (nry 126—128). Pod 
względem wielkości produkcji praso-
wo-wydawniczej Związek Radziecki 
należy do światowych potentatów. 
Stąd autorów interesowały szczegól
nie następujące zagadnienia: Jak wy
gląda baza, która drukuje tak ogrom
ne nakłady prasy? Jakie jest miej
sce prasowej bazy drukarskiej w o-
gólnym systemie radzieckiej poligra
fii? Jak ona funkcjonuje i w jaki 
sposób spełnia swą służebną rolę w 
stosunku do prasy? Omawiając po
szczególne zagadnienia, autorzy szu
kali jednocześnie odpowiedzi na za
sadnicze dla nas pytanie: co nam na
leżałoby czynić, by i u nas wiele 
spraw wyglądało lepiej? 

Korzystnie trzeba również ocenić 
zabiegi redakcji o zaznajamianie czy
telników z najnowszymi tendencjami 
w rozwoju światowej poligrafii, a 
przynajmniej z tą jej częścią, która 
bezpośrednio jest związana z produk
cją gazet i czasopism. A taki cha
rakter miały publikacje R. B o n e c -
k i e g o o fotoskładzie jako technice 
przyszłości (nry 126, 127), E. K o n o -
p i к а о Centrum szybkiego składu 
(nr 126) czy też sprawozdania L. Z a-
j ą c z k o w s k i e g o i J. W i l k a z 
międzynarodowej wystawy poligrafi
cznej w Moskwie — „Inpoligraf-
masz — 69" (nry 127, 130). 

Z problematyką drukarstwa praso
wego wiążę się także opracowanie S. 
Sommerfelda pt. „Wielowymiarowe 
kryteria czytelności" (nry 129, 130), 
będące w polskim piśmiennictwie 
pierwszą próbą popularnego wprowa
dzenia w zagadnienie czytelności pi
sma drukarskiego, przeglądem współ
czesnych badań światowych w tym 
zakresie. Bardziej skonkretyzowane 
potrzeby w tej dziedzinie przedsta
wił R. T o m a s z e w s k i („Rozwój 
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liternictwa drukarskiego potrzebą wy
dawniczą", nr 134). 

Wzajemnymi związkami między ty-
pografią a informacją zajął się pra
cownik naukowy Uniwersytetu im. 
Karola w Pradze — J. Bartak (nr 
133). Oto istotniejsze stwierdzenia je
go ciekawego artykułu. Nowe tytuły 
gazet i czasopism, wzrastająca ich 
objętość i częstotliwość, to ilościowe 
oznaki eksplozji informacji w dzien
nikarstwie. Proces czytania musi się 
stać bardziej efektywny, a kształt pi
sma, forma tekstu — muszą coraz 
bardziej podporządkowywać się prze
kazywanej treści. Stąd konieczność 
poszukiwania czytelnego układu gra
ficznego. Czytelność — to pojęcie wie
loznaczne, dlatego zagadnienie to mo
żemy rozwiązywać tylko przy pomo
cy analizy wieloczynnikowej. 

Z grupy materiałó.Y dotyczących 
ogólnych aspektów polityki wydaw
niczej odnotujemy artykuł E. K r ó l a 
nt. planu wydawniczego na r. 1970 
(nr 127). Oto resume obszerniejszych 
wywodów: „Rok 1970 — aczkolwiek 
nie jest pod względem ilości nowych 
inicjatyw i stopnia rozszerzania dzia
łalności wydawniczej tak bogaty jak 
poprzednie dwa lata, stanowi jednak 
ważny etap dalszego rozwoju prasy 
(...) Rok 1970 jest ostatnim rokiem 
obecnego planu pięcioletniego. Miej
my nadzieję, że w następnej pięcio
latce nie tylko zdołamy zlikwido
wać — odczuwane jeszcze — reper
kusje ograniczeń z 1963 г., ale że do
konamy wzbogacenia naszego syste
mu prasowo-wydawniczego na mia
rę powstających potrzeb. Zachodzi 
zatem obecnie konieczność konkrety
zacji postulatów i ustalenia kierun
ków rozwoju działalności prasowo-
wydawniczej na przyszłość, a przy
najmniej na okres najbliższych 5 
lat." Z publikacją tą korespondują 
wywody R. H a j d u k a pt. „Pilne 
problemy ruchu prasowo-wydawni
czego" (tekst przemóv/ienia w deba
cie generalnej Sejmu nad planem i 
budżetem na r. 1970, nr 133). 

W grupie materiałów dotyczących 
funkcjonowania organizmów rcdak-
cyjno-wydawniczych, w miejsce pu
blikacji poświęconych organizacji pra
cy redakcyjnej i jej działalności or
ganizatorskiej, które przeważały w 
poprzednich rocznikach, pojawiały 
się częściej rozprawki prezentujące 
wyniki ankiet czytelniczych (organi
zowanych przez poszczególne redak
cje lub komórki badania opinii pu

blicznej działające przy niektórych 
wydawnictwach prasowych), na temat 
potrzeb i zainteresowań czytelników 
(np. Poglądów — nr 132, Gazety Bia
łostockiej — nr 132, Słowa Polskie
go — nr 131, Głosu Szczecińskiego — 
nr 134), czy też kolportażu pism (np. 
Nowin Rzeszowskich — nr 136, Try
buny Opolskiej — nr 135). 

Problemów organizacji pracy doty
czyła dyskusja na temr.t wspólnej ko
rekty w dziennikach i czasopismach. 
Choć dyskutanci stwierdzali, że „ze
spół korektorski, którego usługi obej
mują większą ilość tytułów należy 
ocenić jako wyższą formę organiza
cyjną w stosunku ćo tradycyjnej", 
wskazywali na różne ewentualne kło
poty związane z realizacją tej kon
cepcji. Np.: trudność stworzenia jed
nolitego ośrodka dyspozycyjnego 
uwzględniającego różnorodne systemy 
organizacji pracy reoakcji (B. Ż a k , 
nr 131), kłopoty natury socjopsychi-
cznej (związanie korektora z redak
cją; A. B u k к o, nr 132). Zdaniem 
innych (M. W a s i l e w s k i , nr 135) 
łączenie korekty jest pierwszym eta
pem zmiany struktur organizacyjnych 
redakcji i wydawnictw. Myśl chyba 
słuszna, lecz jej całkowite powodze
nie jest zależne w pierwszym rzędzie 
od odpowiedniego zsynchronizowania 
pracy redakcji z drukarnią. Korektor 
jest przede wszystkim istotnym ogni
wem we wzajemnych kontaktach re
dakcji z drukarnią. O tym momencie 
dyskutanci zapomnieli, fascynując się 
ewentualnymi korzyściami ekonomi
cznymi, lub martwiąc (może słusz
nie!) trudnościami socjo-psychiczny-
mi. 

Istotny problem dotyczący organi
zacji pracy redakcyjnej podniósł Z. 
J a w o r s k i (nr 129), zajmując się 
niektórymi sprawami wymian redak
cyjnych. Autor podkreślił: „Po pro
stu brakuje tu jednolitego poglądu 
na cel i zadania międzyredakcyjnych 
wymian. Nie ustalono dotąd, czy wy
jazd dziennikarza do jakiegoś kraju 
ma być rodzajem premii wypoczyn
kowej połączonej z turystyką — czy 
też dziennikarz jedzie w określonym 
przez redakcję celu, aby po powro
cie pisać o problemach ekonomicz
nych, kulturalnych, względnie pogłę
bić własne doświadczenia w redago
waniu pisma." W intencji redakcji 
artykuł ten miał zapoczątkować szer
szą wymianę zdań na łamach Biule
tynu na temat ulepszania wymiany 
międzyredakcyjnej. Z zachęty tej sko-
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rzystał jedynie Z. P i ś (nr 132), uka
zując prawdziwe manowce i bezdro
ża niewątpliwie cennej, lecz krytyko
wanej nie jeden raz w środowisku 
dziennikarskim formy wymian. 

Problematyka kolportażu i nakła
dów nie była najliczniej reprezento
wana na łamach Biuletynu (17 publi
kacji o łącznej objętośi i 50 stron, czy
li w liczbach względnych 5,4°/o); mi
mo to redakcji udało ?ię zasygnalizo
wać szereg istotnych spraw z tego 
zakresu. Z. W o ł с z (,.Na marginesie 
prenumeraty pocztowe; Nowin Rze
szowskich", nr 127), nawiązując do 
wcześniejszej publikacji Z. К r z y s t-
k a („Niewesołe losy prenumeraty 
pocztowej", nr 122), p.-zedstawił pod
jęte przez wydawcę sondaże mające 
wyjaśnić przyczyny upadku tej for
my kolportażu. Główny powód — to 
nie najlepsza praca doręczycieli pocz
towych. Stąd potrzeba prowadzenia 
odpowiednich akcji propagandowych. 
Do takich samych wniosków doszedł 
T. G w a r d a k („Prenumerata poczto
wa drogą do czytelnika wiejskiego", 
nr 130), pisząc: „Dlatego też w imię 
zmniejszenia różnic kulturalnych 
między miastem a wsią — konie
czne jest przeanalizowanie obecnej 
polityki kolportażowej i otwarcie sze
rokiej drogi na wieś poprzez prenu
meratę pocztową dla wszystkich pism." 
Problematyką kolportażu prasy w śro
dowisku wiejskim interesował się 
również A. G ó r n y („Niektóre pro
blemy kolportażu pism Poznańskiego 
Wydawnictwa Prasowego", nr 128). 

Inne publikacje z tego zakresu mia
ły charakter w pewnym sensie opra
cowań monograficznych; przykładem 
mogą być publikacje M. N o w i e -
k i e j („Rozważania na temat chłon
ności rynku czytelniczego prasy co
dziennej", nr 126) i S. E ą с z к a („Na 
przykładzie jednej analizy. Słów kil
ka na temat sytuacji nakładowej Sło
wa Ludu w ostatnich latach", nr 128). 
O ankiecie czytelniczej jako dobrej 
formie informacji o funkcjonowaniu 
kolportażu pisali Z. W o ł e z (nr 136) 
i B. P a s z k o w s k i (nr 135). 

Dopływem kadr do zawodu dzien
nikarskiego zajmowali się T. K u p i s 
(„Kadrowe problemy, zawodu dzien
nikarskiego dziś i jutro", nr 126) oraz 
Z. P i ś (nr 130). Istotne wydaje się 
wystąpienie T. Kupisa, który, zwra
cając uwagę na konieczność określe
nia rzeczywistego zapotrzebowania na 
kadry dziennikarskie, sformułował 
konkretne wnioski pod adresem szkol

nictwa dziennikarskiego (m. in. kon
cepcja studiów dziennikarskich dla 
maturzystów). Zdaniem autora zacho
dzi już potrzeba wprowadzenia prze
pisu, iż „młody człowiek nie może 
być przyjęty w szeregi zawodu dzien
nikarskiego bez dyplomu wyższej 
uczelni". 

Podstawowe problemy polityki ka
drowej, kierunki dzia.'alnosci zmie
rzające do analizy aktualnego stanu 
i potrzeb w zakresie szkolenia i do
skonalenia kadr, klóre podejmuje 
RSW „Prasa", omówił A. S o l a r z 
(nr 136). 

W grupie materiałów sprawozdaw-
czo-informacyjnych i innych trzeba 
zwrócić uwagę na znaczną ilość pu
blikacji poświęconych historii prasy 
Polski Ludowej (wiąże się to z licz
nymi jubileuszami 2ö-lecia poszcze
gólnych wydawnictw prasowych). Pu
blikacje te posiadają dwojaki cha
rakter: omawiają dzieje i dorobek po
szczególnych tytułów (np. w n-rze 
128: Dziennika Polskiego i Dzienni
ka Łódzkiego; rw n-rze 129: Sztanda
ru Ludu) względnie aktywność wy
dawniczą poszczególnych środowisk 
terenowych (np. prasę regionu ol
sztyńskiego w Polsce Ludowej omó
wił A. W a k a r , nry 128—130; Ziemi 
Lubuskiej — К. В a d u r e k, nr 129; 
Wybrzeża — W. M ę ż n i с к i, nr 130; 
Wrocławia i Pomorza Zachodniego — 
R. G o m e r s k i , nry 130, 131; Opol
szczyzny — J. R a c z y ń s k a , nr 131). 

Na podstawie tej prezentacji rocz
nika 1970, ograniczonej do wymienie
nia istotniejszych publikacji, można 
poczynić kilka ogólniejszych spostrze
żeń. Biuletyn Zarządu Głównego RSW 
„Prasa" upodobnia się do czasopisma 
fachowego, wyraźnie deklarującego 
swe funkcje. Jest to szczególnie ła
twe do stwierdzenia na przykładzie 
omawianego rocznika, w którym znaj
dujemy coraz więcej artykułów pro
blemowych, wykładów. W tym miej
scu — obok już omówionych — war
to zwrócić uwagę na cykl artykułów 
popularnonaukowych B. M i c h a l 
s k i e g o , wyjaśniających podstawo
we zasady obowiązującego w naszym 
kraju systemu prawnego w zakresie 
prasy (nry 127—130, 133, 135, 136). Nie 
omawiam tu publikacji J. T e r m e r a 
o „Popularyzacji literatury w czaso
pismach społeczno-kulturalnych". któ
rej pierwszy odcinek ukazał się w 
n-rze grudniowym. 

Jak przystało na periodyk facho
wy, Biuletyn oprócz publikacji zapo-
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znających z wybranymi problemami 
warsztatu redakcyjno-wydawniczego, 
poświęcał wiele uwagi popularyzowa
niu dorobku prasoznawców i relacjo
nowaniu tego wszystkiego, co istotne 
w polskim prasoznawstwie. Czynił to 
w rozmaity sposób, najczęściej po
przez: a. recenzowanie wydawnictw 
prasoznawczych, b. publikowanie au-
toreferatów z obszerniejszych prac ba
dawczych (np. A. M a l i s z e w s k i : 
„Zakładane modele redakcyjne mło
dzieżowych magazynów ilustrowa
nych", nr 126), wreszcie с inicjowa
nie dyskusji na temat wzajemnych 
stosunków badacze—praktycy (Z. 
K r z y s t e k : „W sferze czystej teo
rii", nr 130). 

W omawianym roczniku materiały 
poświęcone popularyzowaniu badań 
naukowych zajęły 129 stron (14%). 

Jak oceniają Biuletyn czytelnicy? 
Odpowiedź na to pytanie przyniosła 
dyskusja dotycząca profilu wydawnic
twa, kontynuowana na łamach Biule
tynu w 1970 r. Zdaniem większości 
zabierających głos Biuletyn jest „ma
gazynem (w sensie rozmaitości treści) 
spraw żywo obchodzących dziennika
rzy, wydawców, drukarzy i dystrybu
torów prasy" (W. R y к, nr 126), „jed
nym z poważniejszych źródeł rozsze
rzania wiedzy" (L. G n o t, nr 128) i 
wymiany doświadczeń (R. D a n e 1, 
nr 130). 

Sylwester Dziki 

PROBLEMY „RUCHU" 
ROCZNIK 1970 

Dwadzieścia jeden lat temu powsta
ła — z inicjatywy aparatu kolporta
żowego RSW „Prasa" — myśl połącze
nia w jedną silną instytucję rozpro
szonych dotąd, niewielkich komórek 
kolportażowych poszczególnych wy
dawnictw prasowych. Tak powstał 
„Ruch" — monopolistyczny kolporter 
prasy w naszym kraju ' 

Monopol, jak to monopol, ma swo
je dobre i złe strony, jedno wszakże 
jest pewne: rozwiązania organizacyjne 
przyjęte przez Polskę były — na tle 
ówczesnej praktyki kolportażowej in
nych krajów socjalistycznych — w 
pełni oryginalne i nowatorskie. To 
pierwszeństwo w stosowaniu nowych 
form pracy procentuje zresztą „Ru
chowi" do dziś... 

Dziś „Ruch" rozprowadza — licząc 
w przeciętnym jednorazowym nakła
dzie — ponad 30 min egz. gazet i cza
sopism, obsługując sieć detaliczną zło
żoną z 28,5 tys. punktów sprzedaży. 
Roczny obrót towarowy tego kolosa, 
zajmującego się (oprócz kolportażu) 
także działalnością produkcyjną i stri
cte handlową (tzw. artykuły pozapra-
sowe), wynosi 38 miliardów złotych. 
„Ruch" posiada około 18 tys. pracow
ników etatowych oraz ponad 71 ty
sięczną armię sprzedawców zatrud
nionych na warunkach umów prowi
zyjnych. 

Ta równie często chwalona co i kry
tykowana instytucja od 12 lat wyda
je własny, wewnętrzny periodyk fa
chowy — Biuletyn Zjednoczenia Upo
wszechnienia Prasy i Książki „RUCH" 
w Warszawie г). 

Przystępując do omówienia po raz 
pierwszy na łamach Zeszytów Praso
znawczych — treści ostatniego roczni
ka tego pisma, należy tej prezentacji 
poświęcić nieco więcej miejsca, niż 
się to czyni w przypadku periodyków 
omawianych już wielokrotnie. 

Pismo jest miesięcznikiem wydawa
nym techniką powielaczową w forma
cie 20,5X29,0 cm. Objętość jest zmien
na, z reguły jednak oscyluje między 
100 a 120 kolumnami. Nakład wynosi 
ok. 2 tys. egz. rozprowadzanych w 
kolportażu wewnętrznym do poszcze
gólnych jednostek organizacyjnych 
„Ruchu" oraz do instytucji prasowych 
bezpośrednio współpracujących z „Ru
chem". 

Problemy „Ruchu" redaguje zespół, 
a wydaje Agencja Wydawnicza 
„Ruch" w Warszawie. 

Podstawowe stałe rubryki (czy mo
że — działy), to wg kolejności: część 
bez tytułu, zawierająca podstawowe 
dla numeru artykuły; rubryka „W od
powiedzi na artykuły" (zawierająca — 
co jest godne szczególnego podkreśle
nia w periodyku wewnętrznym — rze
czywiste, nie zdawkowe próby usto
sunkowania się odpowiednich komó
rek organizacyjnych „Ruchu" do 
spraw poruszanych na łamach Proble
mów); „Kronika" (przynosząca jednak 
dość często — jak można się zorien
tować — informacje przypadkowe, 
„odświętne", czasami nawet odbiega
jące pod względem charakteru od jej 
profilu, np. pozycja pt. „Wytyczne 

i) Od październikowego numeru z ub. ro
ku ten bardzo „urzędowy" tytuł zmieniono 
na mniej oficjalny: Problemy „Ruchu". 
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głównego księgowego") oraz rubryka 
„Sprawy prawne" (głównie przedruki 
z prasy wielkonakładowej, dotyczą
ce — najczęściej — prawa pracy oraz 
różnych dziedzin prawa cywilnego). 

A jak przedstawia się struktura 
nieformalna, merytoryczna pisma? 
Udzielić na to pytanie odpowiedzi pre
cyzyjnej i w pełni wyczerpującej jest 
dosyć trudno, a to ze względu na do
prawdy znaczną rozległość tematyki 
poruszanej w Problemach. Aby jed
nak choć częściowo zorientować czy
telników Zeszytów w proporcjach 
najważniejszych zagadnień, zliczyliś
my wg odpowiedniego klucza tema
tycznego ilość pozycji opublikowanych 
w „artykułowej" części ubiegłorocz
nych Problemów „Ruchu". 

Okazuje się, że na 201 artykułów, 
które ukazały się w omawianym okre
sie,2) 

49 dotyczyło problematyki wiej
skich klubów „Ruchu", 

48 poświęcono różnorodnym (i róż
nej wagi) zagadnieniom ekono-
miczno-finansowym funkcjono
wania „Ruchu", 

31 wiązało się bezpośrednio z kol
portażem prasy, 

15 poświęcono sprav.'om tzw. arty
kułów pozaprasowych (zarówno 
od strony ich produkcji, jak i 
handlu nimi), 

13 omawiało ogólne problemy or
ganizacyjne „Ruchu", 

12 wiązało się z działalnością klu
bów międzynarodowej książki i 
prasy, 

7 dotyczyło zagadnień inwestycyj
nych w „Ruchu", 

5 analizowało ogólną problematy
kę jakości, ilości i doskonalenia 
kadr zatrudnionych w „Ruchu", 

3 dotyczyły działalności , ruchow-
skiego" wydawnictwa książko
wo - albumowo - pocztówkowe
go; noszącego nazwę Biura Wy
dawniczego. 

Ponadto 18 pozycji omawiało inne, 
różnego rodzaju sprawy, nie ujęte tu 
w oddzielne kategorie tematyczne. 

Jak widać choćby z • przytoczonego 
zestawienia, problematyka obydwu 
rodzajów klubów (tj. klubów wiej
skich i klubów międzynarodowej pra-

2) Nie licząc nie branego tu pod uwagę 
numeru listopadowego, niemal w całości 
poświęconego materiałom związanym z ju
bileuszem dwudziestolecia „Kuchu". 

sy) oraz ekonomiczno-finansową, za
jęły ponad połowę „artykułowej" czę
ści omawianego miesięcznika, niemal 
55%. 

Stosunkowo ubogo przedstawia się 
na tym tle problematyka kolportażu 
prasy, stanowiąca — jak to łatwo wy
liczyć — tylko nieco ponad 15% wszy
stkich badanych artykułów. Takie pro
porcje (a raczej dysproporcje) muszą 
budzić dyskusję, nawet jeśli się zwa
ży, że w 38-miliardowym rocznym 
obrocie towarowym „Ruchu" wartość 
sprzedawanej prasy wynosi tylko 3 
miliardy złotych i że tzw. działalność 
pozaprasowa w dużej mierze w ogó
le umożliwia spełnianie funkcji kol
portażowych. Nie lekceważąc bynaj
mniej specjalnego znaczenia w dzia
łalności „Ruchu" (a tym samym — 
także w omawianym periodyku) pro
blemów ściśle handlowych, można 
jednak zadać pytanie: co tu jest, a co 
powinno być ogniwem wiodącym? 

Pozostałym tematom poświęcono w 
piśmie (w liczbach względnych) na
stępującą ilość miejsca:3) 

— artykuły pozaprasowe — 7,5% 
— ogólne problemy orga

nizacyjne — 6,5% 
— problematyka inwesty

cji — 3,5% 
— ogólne problemy kadr — 2,5% 
— Biuro Wydawnicze — 1,5% 

Wnioski wypływające ze statystycz
nej analizy zawartości w pełni po
twierdza lektura rocznika. „Klubowa" 
problematyka bezspornie należy do 
najlepiej, najbogaciej i najwszech-
stronniej poruszanej przez pismo gru
py zagadnień. 

Jak wynika z danych opublikowa
nych w Problemach „Ruchu" dziś na 
terenie całego kraju działa ponad 8,4 
tys. klubów, a docelowy plan w tej 
dziedzinie oscyluje około liczby 13 ty
sięcy. Jest to więc rzeczywiście zja
wisko bardzo pokaźne pod względem 
rozmiarów, a przy tym wielofunkcyj
ne. Jak bowiem wiadomo, kluby „Ru
chu" obok funkcji kolportażowych 
pełnią również istotne funkcje ogól-
no-kulturalne, oświatowe, wreszcie 
handlowe. Przy tym zjawisko to cią
gle — mimo kilkuletniej już historii — 
należy do zjawisk rozwojowych, tak 

S) Oczywiście, wszystkie przytoczone tu 
wskaźniki procentowe — ze względu na 
przyjętą jednostkę miary (artykuł) — dają 
tylko przybliżoną orientację co do rzeczy
wistych proporcji miejsca zajmowanego 
przez poszczególne tematy. 
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co do koncepcji, jak i co do zakresu. 
Trwają nadal dyskusje nad najlep
szymi formami pracy klubowej; wie
le rozwiązań, przyjętycn niegdyś, nie 
wytrzymało próby życia... 

Toteż w Problemach „Ruchu' moż
na znaleźć materiały dotyczące nie
mal wszystkiego, co „klubowe": ogól
nych kierunków polityki w tym za
kresie, opieki metodyczno-instrukta-
żowej nad klubami, trudności lokalo
wych tych placówek, spraw organiza
cyjnych, wyposażenia, wychowania 
plastycznego bywalców klubów, szko
lenia społecznego aktywu dla klubów, 
popularyzacji wiedzy i tradycji pa
triotycznej w klubach, wystroju klu
bowych wnętrz, upowszechniania 
świadomości prawnej poprzez kluby 
itd.. itp. 

W tym prawdziwym zalewie infor
macji o życiu i działalności klubów — 
brak jednak prawie zupełnie mate
riałów poświęconych kolportażowi 
prasy w klubach. W całym roczniku 
1970 znalazłem jeden îylko na ten te
mat artykuł H. К o ź b i a ł a pt. ,.Czy
telnictwo prasy w klubach — problem 
wciąż aktualny", zamieszczony w nu
merze 12. Z danych przytoczonych 
przez Autora (dotyczących woj. war
szawskiego) wynika, że przeciętna 
jednorazowa sprzedaż np. Trybuny 
Ludu w jednym klubie wiejskim jest 
bardzo niska i waha sie od 0,5 do 7,6 
egz., w zależności od powiatu. Jedno
cześnie — zdaniem Autora — „kluby 
mają możliwość podniebienia sprzeda
ży prasy, i to nawet większą niż kio
ski. Wynika to m. in. z warunków, 
w jakich klient klubu styka się z pra
są; może on gazetę czy czasopismo 
dokładnie obejrzeć (możliwości tej jest 
pozbawiony przy zakupie w kiosku), 
dokonać wyboru najbardziej intere
sujących go tytułów.,." 

Jak z tego widać, mimo że w in
nych regionach odpowiednie dane są 
niekiedy wyższe, umacnianie kolpor
tażowych funkcji klubów rzeczywi
ście należy do niezwykle aktualnych. 
Niestety, w większości materiałów 
Problemów „Ruchu" poświęconych 
klubom — prasy albo się w ogóle nie 
dostrzega, albo też traktuje się ją ja
ko... element wystroju wnętrza klu
bowego (nr 2 — W. K a r b o w s k i , 
S. N a w r o c k i : „Wystrój wnętrz klu
bowych", str. 26). 

Na zakończenie uwag na „klubowy" 
temat — jeszcze tylko jedna ogólniej
sza, dyskusyjna wątpliwość, dotycząca 

ilości tych materiałów w konfronta
cji z ich charakterem. Otóż trzeba 
powiedzieć, że wśród łych pozycji (w 
przeciwieństwie do innych zestawów 
tematycznych publikowanych w Pro
blemach „Ruchu", zawierających nie
jednokrotnie artykuły bardzo kontro
wersyjne, dyskusyjne) dużą rolę od
grywają materiały typowo przedsta
wiające, sprawozdawcze. Nasuwa się 
więc .refleksja, że ewentualne ograni
czenie ilości tego właśnie rodzaju ma
teriałów „klubowych" nie powinno zu
bożyć tej tematyki od strony mery
torycznej. 

Zanim przejdziemy do szczegółow-
szego omówienia tematyki kolporta
żu — jeszcze kilka stów o drugiej, 
pod względem liczebności, problema
tyce pisma, tzn. o zagadnieniach eko
nomiczno-finansowych. Należy pod
kreślić, że podejmowani;- tej tematy
ki przez Problemy „Ruchu" charak
teryzuje najwyższy chyba stopień re
dakcyjnej konsekwencji. Znajduje to 
wyraz zarówno w wyczerpującym, 
wielostronnym, a jednocześnie dysku
syjnym naświetlaniu określonych 
spraw, jak i w konkretności wynika
jących stąd wniosków. 

Z ciekawszych i obszerniejszych cy
klów dyskusyjnych, mieszczących się 
w obrębie tej tematyki, warto wymie
nić np. dyskusję na temat zasad fak
turowania prasy, czy dyskusję na te
mat ewidencji masy towarowej. 

W grupie artykułów dotyczących 
bezpośrednio kolportażu prasy domi
nują materiały poświęcone proble
mom ogólnej polityki, w tym zakre
sie (8 pozycji) oraz analizom sytuacji 
w tej dziedzinie, istniejących bądź to 
w określonych grupach tytułów, bądź 
na określonych terenach (7 pozycji). 
Sporą grupę stanowią też materiały 
traktujące na temat zassd organiza
cji kolportażu (5 pozycji) oraz prenu
meraty pozapocztowej i indywidual
nej (także 5 pozycji). 

W omawianym roczn.ku bezspornie 
podstawowe znaczenie dla referowa
nej problematyki ma zestaw mate
riałów związanych z doroczną nara
dą kierowniczych kadr „Ruchu", opu
blikowanych w7 numerze 4. Wśród 
tych interesujących, niesztampowo 
potraktowanych pozycji, na szczegól
ną uwagę zasługuje — moim zda
niem — dokonane przez T. S z a-
f r a n k a omówienie wyników prac 
zespołu zajmującego się wnioskami 
dotyczącymi usprawnienia kolportażu. 
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Wnioski te odnosiły si«; głównie do 
sprzedaży egzemplarzowej (komisu), 
prenumeraty i ekspedycji. 

Warto także zwrócić uwagę na za
mieszczony w 3 numerze Problemów 
artykuł „Podyskutujmy" tego samego 
autora, nawiązujący do opublikowa
nego w 1969 r. materiału G. F o r y-
s i а к pt. „Dla usprawnienia techni
ki kolportażu". Poruszono tu takie 
sprawy, jak zmiana systemu zapisów 
na wzorach analitycznych, służąca 
bardziej operatywnej regulacji na-
działów; zmiany organizacyjne w sy
stemie prenumeraty pozapocztowej ; 
praca z kadrami kolportażowymi. 

Skoro mowa o kadrach — należy 
zasygnalizować interesującą pozycję 
S. R a t a j c z a k a : „Dlaczego tak czę
ste zmiany obsady w naszej sieci?" 
(nr 1). Wśród zasadniczych przyczyn 
płynności kadr wśród sprzedawców, 
autor wymienia niewłaściwą rekruta
cję do tego zawodu. 

Krytykę zbędnych, często dublują
cych się, biurokratycznych czynności, 
wykonywanych przy zamówieniach 
i rozliczeniach tzw. prenumeraty in
dywidualnej i prenumeraty pozapocz
towej, zawiera artykuł E. W а к s-
m u n d z k i e g o , również zamiesz
czony w numerze 1, pt. „Tak dysku
tując — niczego w kolportażu nie po
prawimy". 

W numerze 5 cytowana już G F o -
r y s i а к omawia na konkretnym 
materiale kwestię istniejących na Lu-
belszczyźnie, bardzo znacznych rozpię
tości w nasyceniu prasą miast i tere
nów wiejskich. Jednocześnie autorka 
dzieli się z czytelnikami doświadcze
niami lubelskimi w zakresie zmniej
szania tych dysproporcji („Z uporem 
maniaka..."). 

Odwrotne stanowisko, negujące w 
obecnych warunkach ostrego deficytu 
papieru celowość działań mających 
na celu złagodzenie dysproporcji mię
dzy terenami najbardziej i najmniej 
„rozczytanymi", zajmuje w numerze 
10 M. M r o s z c z a k z Katowic („Na 
temat rozdziału prasy — w świetle 
materiałów statystycznych"). Z obie
gowymi sądami na temat niekorzyst
nej sytuacji kolportażowej wojewódz
twa lubelskiego polemizuje w tymże 
numerze — w oparciu o konkretne 
fakty — Z. F r ą с („Niektóre uwagi 
o upowszechnieniu prasy na lubel-
szczyźnie"). Materiał ten stanowi 
przykład ciekawej metody analitycz
nej. 

Ten pobieżny — z konieczności — 
przegląd kolportażowych publikacji 
Problemów „Ruchu" zamknijmy ma
teriałem J. M a z u r a , zamieszczo
nym w numerze 12; ..Regulować, ale 
co i jak?" Przytoczmy zaoadniczą myśl 
autora: „Prawidłowe, społecznie uza
sadnione rozmieszczenie w sieci tytu
łów deficytowych — to tylko jedna 
strona medalu. Jest jesreze druga — 
i ona głównie powinna stanowić 
przedmiot operatywnego współdziała
nia między jednostkami vRuchu" 
a sprzedawcami. Mówię o potrzebie 
intensyfikacji sprzedaży tych tytułów, 
których nakłady — dotychczas przy
najmniej — nie zostały ograniczone, 
bądź też które wykazują jeszcze sto
sunkowo wysokie zwroty." 

Wydaje się, że pod tym wnioskiem 
można się tylko oburącz podpisać. 

Na zakończenie powróćmy jeszcze 
do ogólniejszych kwestii redakcyj
nych. 

Jak np. przedstawia s;ę struktura 
artykułowych publikacji Problemów 
od strony „geograficznego" rozmiesz
czenia ich autorów? 

Nie jest ona bynajmniej równo
mierna. Prawie 40% materiałów po
chodzi od autorów warszawskich. 
Z licznymi także autorami krakow
skimi i kieleckimi daje to w sumie 
ponad 2/3 ogółu artykułów zamiesz
czonych w roczniku 1970. Jednocze
śnie na palcach jednej ręki można 
policzyć materiały pochodzące z ta
kich dużych ośrodków, jak Gdańsk, 
Poznań czy Szczecin. Pewną rolę od
grywają też artykuły pochodzące od 
autorów spoza „Ruchu"' J) oraz prze
druki. 

I ostatnie spostrzeżenie, dotyczące 
układu materiałów wewnątrz nume
rów. Otóż nie zawsze r.iewtajemni-
czony czytelnik może tl'± zorientować, 
czym redakcja kieruje się przyjmu
jąc taką, a inie inną kolejność zamie
szczanych pozycji. Zdarza się пр., że 
artykuły dotyczące tej samej proble
matyki rozrzucono, jak się to mówi, 
„po całym numerze" W połączeniu 
z niewielką ilością stałych rubryk 
i nie najczytelniejszym układem gra
ficznym nie ułatwia to lektury pisma. 

Marek Burczyk 

4) z reguły od przedstawicieli instytucji i 
organizacji współpracujących z „Ruchem" 
na „klubowej" niwie (np. ZMW); nieste
ty — brak artykułów przedstawicieli wy
dawnictw, redakcji i drukarni. 
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1—4/1970 
Rok ubiegły był dla prasy czecho

słowackiej rokiem jubileuszów i rocz
nic. Wiele zatem artykułów zamiesz
czonych w kolejnych zeszytach kwar
talnika Otâzky Zurnalistiky ma ten 
jubileuszowo-wspominkowy charak
ter. Na ogół bywa to określenie uje
mne, lecz nie w tym wypadku. Au
torom i redaktorom udało się wymi
nąć zwykły w takich przypadkach 
odświętny i ogólnikowy ton okolicz
nościowych wypowiedzi na rzecz stu
dyjnych opracowań. 

Z okazji roku Leninowskiego 
J. D a r m o w artykule „Lenin 
a dziennikarstwo" (nr 1) omawia pro
blemy propagandy. Biorąc za podsta
wę rozważań leninowskie sformuło
wanie, że prasa jest orężem klasy ro
botniczej w walce przeciw klasie wy
zyskiwaczy, na historycznych przy
kładach ukazuje stopnie rozwoju 
propagandy i czynniki ten rozwój 
hamujące. Analizę rozwoju propa
gandy w poszczególnych okresach aż 
do dnia dzisiejszego kończy stwier
dzeniem, że mimo licznych studiów 
i opracowań, marksistowska teoria 
propagandy jest jeszcze stale w po
wijakach, a prasoznawstwo, które 
powinno dać naukową podstawę do 
kontrolowania efektów oddziaływania 
propagandy w środkach masowego 
komunikowania, dotychczas nie po
siada opracowanych metod pozwala
jących na stwierdzenie efektywności 
wpływu propagandy na społeczeń
stwo. 

Półwiecze komunistycznej prasy 
słowackiej jest dla tego samego au
tora okazją do przedstawienia synte
zy historycznej tejże prasy w aspek
cie propagowanej przez nią myśli po
litycznej (nr 3). 

Pięćdziesięciolecie założenia Komu
nistycznej Partii Czechosłowacji sta
nowi okazję do rozważań nad zasa
dami jej polityki prasowej, społecz
nymi funkcjami dziennikarstwa i ich 
związkami z ideologią partii 
(J. D a r m o : Strana a llac, nr 4). 

W CZASOPISMACH 

Ćwierćwiecze wyzwolenia dało in
spirację do rozważań nad blaskami 
i cieniami działalności słowackiej 
prasy (O. G r i e ś, nr 4) oraz do pra
cy na temat prasy komunistycznej 
(nr 3). Autor, F. H e l e ś i c , w swo
im opracowaniu daje krytyczny prze
gląd literatury poświęconej temu te
matowi oraz omawia poszczególne 
etapy historyczne z sięgnięciem aż 
do okresu po 1918 roku. 

Charakter małej monografii ma ar
tykuł T. D o m i n e с a pt. „Pierw
sze czeskie czasopismo na Mora
wach" (nr 3). W latach 1842—1846 
w Brnie ukazywało się wydawane 
przez Franciszka Diebela „Śląsko-
-Morawskie czasopismo dla ludu 
o rolnym, leśnym i domowym gospo
darstwie" — w niemieckiej i czeskiej 
wersji językowej. Diebel, profesor 
gospodarki narodowej na Wydziale 
Filozoficznym brneńskiego Instytu
tu, położył wielkie zasługi dla rozwo
ju świadomości i wiedzy językowej, 
pismo jego bowiem w krótkim cza
sie, wbrew tytułowi, stało się maga
zynem literackim, w którym zamie
szczali swoje utwory liczni pisarze 
i poeci tego czasu. Autor artykułu 
w 200 rocznicę urodzin wydawcy te
go pisma przypomina, że stale jesz
cze nie jest ono w pełni opracowane, 
stanowi zaś bogate źródło wiedzy 
dziennikarskiej i literackiej o tym 
okresie. 

O tygodniku Gazette, założonym 
i wydawanym w Paryżu w roku 1631 
i o jego twórcy, którym był Theo-
phraste Renaudot, pisze L. S u 1 с 
(nr 1). Jakkolwiek nie można jedno
znacznie odpowiedzieć na pytanie, kto 
był twórcą gazety (zbyt wiele osób 
brało udział w tym procesie), wszyst
kie dzieła na temat historii świato
wego dziennikarstwa traktują Re-
naudota jako twórcę gazety we 
współczesnym tego słowa znaczeniu. 
Gazette w pełni wyczerpuje zakres 
najnowszych i powszechnie uznanych 
definicji określających podstawowe, 
charakterystyczne cechy prasy. Ga
zette ukazywała się regularnie 
w ustalonych okresach, przynosiła 
aktualne wiadomości na temat naj
nowszych wydarzeń i zaopatrywała 
je komentarzami. Wybór tych wia
domości miał na celu wywieranie 
wpływu politycznego na czytelników. 
Ponieważ ówczesna technika drukar
ska umożliwiła wydawanie wielu 
egzemplarzy jednego numeru — wa
runek „masowego odbioru" był rów-
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nież spełniony. Protektorem Renau-
dota był kardynał Richelieu, który 
często posługiwał się Gazette dla 
urabiania opinii publicznej zgodnie 
ze swoimi planami politycznymi. Ga
zette, wydawana przez wiele lat, 
przetrwała swego twórcę. Po jego 
śmierci prowadził ją jego wnuk, zna
ny w owym czasie orientalista. 

Najnowszej natomiast historii — 
bo z ostatniego dziesiątka lat po
święcony jest artykuł W. W y g 1 e-
d o w s k i e g o na temat wymiany 
informacji w sieci Interwizji oraz 
perspektywom rozwoju tej wymiany 
(nr 4). Międzynarodowa wymiana fil
mowych aktualności drogą łączności 
telewizyjnej jest w ostatnich latach 
przedmiotem skomplikowanych za
biegów organizacyjnych Interwizji. 
Jeszcze do tej pory najnowszy i naj
szybszy środek przekazu — tv — 
jest stale obsługiwar.a przez lot
nictwo. Materiały filmowe z krajów 
uczestniczących w wymianie interwi-
zyjnej, materiały korespondentów za
granicznych i agencyjne, przede wszy
stkim z UPITN i VISNEWS, otrzy
muje się głównie drogą lotniczą. 
Przy dzisiejszym tempie życia, mimo 
pełnej sprawności obsługi telewizyj
nej, stają się one niejednokrotnie 
aktualnościami „z myszką". Bezpo
średnia wymiana telewizyjna w pier
wszym okresie miała miejsce tylko 
raz tygodniowo (zawsze w piątek) 
i uczestniczyli w niej wszyscy człon
kowie organizacji. Od 1965 wymiana 
została powiększona do dwóch razy 
tygodniowo. W tym czasie Polska, 
Czechosławcja, Węgry i NRD rozpo
częły wymieniać programy w ponie
działki i czwartki. W roku 1969 wraz 
z telewizjami ZSRR i Bułgarii wy
miany dokonywano sześć razy tygod
niowo. W obecnej chwili dalszy roz
wój telewizji musi pójść w dwóch 
kierunkach: ilościowym — tzn. do
konywania wymiany w późnych go
dzinach nocnych, i jakościowym — 
transmisji programów kolorowych. 
Według oświadczeń członków Euro-
wizji, procent materiałów koloro
wych wzrasta z dnia na dzień, 
przy wyraźnej tendencji do rozsze
rzania wymiany aktualności filmo
wych. W najbliższym czasie Inter-
wizja musi również przystąpić do 
wymiany informacji w kolorach, 
zwłaszcza że już dziś dwa państwa 
tj. ZSRR i NRD transmitują progra
my kolorowe. 

Szkolnictwo dziennikarskie — ze 

szczególnym uwzględnieniem dydak
tyki, to następny temat, któremu po
święcono kilka artykułów. J. В a r-
t а к (Novinârské skolstvi v ĆSR — 
nr 3) po omówieniu dziejów Wy
działu Dziennikarskiego od 1946 r. 
i jego zmian organizacyjnych, po
święca uwagę programowi studiów. 
Autor omawia specjalistyczne nau
czanie, przez które rozumie teorię 
i historię tv. Szczególnie silnie pod
kreśla zależność nauki teorii od mo
żliwości praktycznego jej zastosowa
nia w okresie studiów. Zajmując się 
programem studiów, omawia powią
zania między Wydziałem Dzienni
karskim a Instytutem Teorii i Histo
rii Środków Masowego Komunikowa
nia. 

Niektórym zagadnieniom dydaktyki 
na Wyższej Szkole Dziennikarskiej 
w Bratysławie ipoświęca swój artykuł 
J. V e r é s К niektórym otâzkam pri 
wysokośkolskom studiu novinarstva 
na FFUK w Bratysławie — nr 3). 
„...Termin praktyka dziennikarska 
nie może być jedynie rozumiany ja
ko nauka pisania, lecz również jako 
zapoznanie się z rytmem, prawidła
mi pracy zespołowej, ramami orga
nizacyjnymi, społecznymi i politycz
nymi aspektami kierownictwa i kon
troli wydawniczej, z elementarnymi 
definicjami i regułami gatunków 
dziennikarskich, metodami i metodo
logią praktyki dziennikarskiej." Au
tor stwierdza, że na studiach uni
wersyteckich konieczna jest korekta 
pojęcia „praktyka dziennikarska". 

Jako uzupełnienie wcześniejszych 
publikacji na temat szkolenia dzien
nikarzy w krajach socjalistycznych 
omawia Z. D u h a j o v â studia 
dziennikarskie w Wielkiej Brytanii 
(nr 1). Omawiając zagadnienia re
krutacji, systemu szkolenia i proble
my programowe, Autorka stwierdza, 
że trudno porównywać system edu
kacji młodych dziennikarzy brytyj
skich z czechosłowackimi, ponieważ 
w Czechosłowacji studia dziennikar
skie są równe studiom uniwersytec
kim, podczas gdy w Anglii są to 
szkoły średnie. 

Niezwykle interesujące studium 
J. B a r t a k a poświęcone szacie gra
ficznej pism ize szczególnym uwzględ
nieniem rodzajów druku znajduje 
się w 4 numerze (Soućasny stav ve 
svétové grafické upravé novin). Au
tor rozważa rozwój i zastosowanie 
różnych rodzajów druku, wed?ug wy-
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różnionych przez siebie metod che-
migraficznych. Szczegółowo omawia 
szatę graficzną różnych znanych na 
świecie czasopism, dając przegląd 
współczesnego stanu szaty graficz
nej prasy zagranicznej w formie ta
belarycznego zestawienia. Podstawą 
jego wywodów jest próba ustalenia 
dolnej granicy czytelności pisma. 
Zmiany wielkości druku wiążą się — 
między innymi — ze sprawami eko
nomicznymi. Przy zwiększonym for
macie zmniejszenie czcionki stanowi 
ukrytą podwyżkę cen ogłoszeń (Ja
ponia). Obniżenie czytelności tekstu 
graniczące ze szkodliwością dla wzro
ku ma jednak i odwrotny skutek 
ekonomiczny. Jak ukazały doświad
czenia prasy amerykańskiej — The 
Saturday Evening Post, Minneapolis 
Star i This Week po wprowadzeniu 
większej czcionki wydatnie zwiększy
ły swój nakład. 

Forma wypowiedzi, ale tym razem 
słowno-obrazowej, jest przedmiotem 
badań F. L e d v i n k a (Néktere pro
blemy obrazové a verbélni komuni-
kace — nr 2). W systemie słowno-
-obrazowej wypowiedzi, jak stwier
dza autor, daje się zauważyć różny 
stopień zespolenia. Różne stopnie 
wzajemnego przenikania informacji 
przekazanej przy pomocy obrazu 
i przy pomocy słowa ujmuje autor 
w tabelkę skupiającą te zależności 
w pięciu stopniach. Opisując posz
czególne stopnie, określa uzupełnia
jące się funkcje słowa i obrazu, wła
ściwości oddziaływania każdej z tych 
form iprzekazu na psychikę odbiorcy 
oraz możliwości ich najskuteczniej
szego zastosowania przy przekazywa
niu informacji. Wbrew wielowieko
wej tradycji komunikowania słowne
go i obrazowego, dopiero ostatnie 
dziesięciolecia — wraz z pojawieniem 
się filmu i telewizji — podjęły nau
kowe badania nad odrębnymi wła
ściwościami tych dwóch form prze
kazywania informacji. Kiedy lepiej 
działać obrazem a gdzie skuteczniej 
działa słowo, oraz granice ich przy
datności >w środkach masowego ko
munikowania próbuje ustalić autor. 
Kontynuacją tych rozważań jest na
stępny artykuł tegoż autora zamiesz
czony w 4 numerze (Obrazovâ kul
tura dneśka). 

Metodologiczne problemy badań 
prasoznawczych reprezentują artyku
ły J. V i f с i к а (К metodologickym 
otśzkam obsahovej analyzy — nr 4) 
oraz — o metodzie badań środków 

masowego komunikowania M. К а-
t r i a k a i V . H o l i n y (nr 2). 

J. V i r c i k już od dłuższego cza
su pracuje nad metodologicznymi za
gadnieniami analizy zawartości. W 
omawianej pracy opisuje metody, 
które zastosował przy realizowanym 
przez siebie badaniu zawartości sze
ściu słowackich dzienników. Opisuje 
dobór próby reprezentatywnej i me
todologię interpretacji rezultatów. 
Omawiając problemy związane 
z opracowaniem klucza kategoryza-
cyjrtego wzmiankuje o trudnościach 
i problemach wyłaniających się pod
czas klasyfikowania badanego mate
riału. Spostrzeżenia swoje autor po
równuje z doświadczeniami zagrani
cznymi z dziedziny analizy zawar
tości. 

Studium M. Katriaka i V. Holiny 
zawiera podstawowe informacje 
o metodach badawczych zastosowa
nych przy badaniu efektów maso
wego komunikowania na dorosłych 
mieszkańcach Słowacji i o proble
mach związanych z realizacją tych 
badań. Badania zrealizowano z koń
cem 1968 roku na grupie 1991 res
pondentów wybranych próbą loso
wą, przeprowadzono przy pomocy 
kwestionariusza zawierającego 103 
pytania. Strona metodologiczna ba
dań nakierowana była na uspraw
nienie metody selekcji losowej res
pondentów i próbę ustalenia warto
ści gnoseologicznej uzyskanych tą 
drogą informacji. Praca zapoznaje 
z rezultatami metodologicznymi ba
dania z wyróżnieniem kręgu proble
mów, które powinny być ponownie 
poddane weryfikacji naukowej. 

Poza częścią studyjno-artykułową, 
w dziale dyskusji znajduje się in
teresująca i obszerna wypowiedź 
J. C h a r v a t a (nr 1) na temat 
struktury prasoznawstwa (Struktura 
vedy o novinârstve). Omawiając pra
ce M. Hyski i V. Holiny, które zo
stały opublikowane w 1966 i 1968 ro
ku, autor wykłada swój pogląd na 
istotę i zakres wiedzy o prasie. Wy
chodząc od analizy działalności dzien
nikarskiej indywidualnej i zespoło
wej określa w pięciu punktach pod
stawowe dziedziny badawcze dla 
prasoznawstwa: 

1) źródła informacji dziennikar
skiej, 2) utwór dziennikarski, 3) re
dakcyjna obróbka tekstów i kompo
zycja całości wypowiedzi prasowej, 
4) wydawnicze przygotowania wy
tworu i jego strona poligraficzna. 
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5) zdobycie informacji o recepcji. 
Zdaniem autora, dopiero na tycn 
podstawach ukształtowane praso-
znawstwo łączyć w sobie może 
wszystkie aspekty działalności dzien
nikarskiej. 

Teresa Lisicka 

ммдгао 
3—4/1970 

Omawiany numer przynosi inte
resujące prace poświęcone rozwojo
wi środków masowego przekazu. 
W dziale rozpraw zwraca uwagę ar-
tytuł F. V r e g a „Razvojni model 
komunikacionog sistema i njegova 
otvorenost". Swą analizę opiera au
tor na założeniu, że system informa
cji stanowi część składową społecz
nego i kulturalnego systemu danego 
społeczeństwa. Otwarty charakter sie
ci masowego przekazu jest możliwy 
jedynie wówczas, jeżeli otwarty 
charakter posiada system, w którym 
działają te środki. Vreg analizuje 
działalność środków informacji w 
ustroju burżuazyjnym, w Związku 
Radzieckim oraz w krajach demo
kracji ludowej,- poświęcając najwię
cej miejsca systemowi komunikowa
nia w Jugosławii. Wyróżnia tu dwa 
okresy, które oddzielają przejście od 
początkowej hermetyczności do usta
nowienia otwartych stosunków z ota
czającym światem i przyjmowania 
idei ożywiających myśl socjali
styczną. 

Zajmując się określeniem nie
zbędnych warunków zarówno stabil
ności, jak i elastyczności systemu 
informacji, Vreg stawia następujące 
wymogi, wiążące się z pewnymi ten
dencjami struktury społecznej w Ju
gosławii: 1) jawny charakter, 2) peł-
noprawność oddziaływania w dwóch 
kierunkach — organizowania infor
macji i systemu zwrotnego działa
nia, 3) selekcyjność polegająca na 
umiejętności wyboru. W zakończeniu 
artykułu podkreślona została zależ
ność rozwoju systemu informacji od 
czynników demograficznych, ekono
micznych, kulturalnych. 

Interesujące są również rozważania 
I. L e a n d r o v a w artykule ,,Neka 
pitanja razvoja radija". Autor oma
wia sytuację, w jakiej znajduje się 
radio w porównaniu z innymi środ
kami masowego przekazu w Jugosła
wii. Stwierdza pewien zastój w roz
powszechnianiu sieci abonentów. Nie 
świadczy to jeszcze o pełnym nasy
ceniu, istnieją bowiem ogromne re
zerwy dla rozwoju radia, szczególnie 
w rejonach rozwiniętych i wśród 
ludności mieszkającej na wsi. Istnie
ją także szanse kupowania przez ro
dzinę drugiego a nawet trzeciego 
odbiornika. Oczywiście w ten sposób 
otrzymuje się efekty jakościowo róż
ne niż w przypadku nabywania 
pierwszego aparatu radiowego. 

Leandrov uważa, że specyficzna 
funkcja radia, jego bezpośredniość, 
stwarza możliwość przekształcenia 
go w nieodłącznego, intymnego ucze
stnika codziennego życia. Wymaga to 
większego zróżnicowania programu, 
którego rozwój mogą ograniczać tyl
ko czynniki techniczne i materialne. 

O działalności Lenina jako teorety
ka prasy, dziennikarza i publicysty 
napisano już bardzo wiele artykułów. 
W tym też aspekcie omawia rolę 
Lenina Ż. K a m p e r e l i ć w arty
kule „Lenin i novinarstvo". Autor 
uważa, że przygotowanie, walka 
i zwycięstwo rewolucji jest bardzo 
mocno związane z publicystyczną 
i dziennikarską działalnością Lenina, 
niezależnie od tego czy są to prace 
filozoficzne, ekonomiczne, czy prze
mówienia lub referaty. Pisząc o ję
zyku Leninowskich artykułów, Kam
perelić podkreśla troskę o styl, ja
sność i prostotę wypowiedzi. Jako 
redaktor Lenin ostro oceniał cudze 
teksty, znany jest też jego surowy 
stosunek do własnych prac. Z uwagą 
i troską odnosił się do sposobu pisa
nia korespondentów, których sieć 
konsekwentnie rozszerzał. 

W omawianym numerze ogłoszono 
wyniki pierwszego badania społecznej 
krytyki w jugosłowiańskich środkach 
masowego przekazu informacji. Cho
ciaż nie przyniosło ono pełnej anali
zy prasy, radia i telewizji, dało moż
liwość wyciągnięcia bardziej obiek
tywnych sądów o treści tej krytyki, 
jej tematycznym zasięgu i społecznym 
oddziaływaniu. Wykazało potrzebę 
uwolnienia opinii o środkach komu
nikowania od argumentów natury 
osobistej; pozwoliło też odejść od 
ogólnikowych lub cząstkowych ocen. 
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Wyniki badań umożliwią stworze
nie odpowiednich warunków dla lep
szego włączenia środków masowej 
informacji w proces rozwoju społe
czeństwa w warunkach samorząd
ności. 

Novinarstvo publikuje również 
przedruk pracy F. S i k o r y — re
daktora bratysławskiej Pravdy. Tre
ścią tej pracy jest konieczność sto
sowania metod cybernetycznych w 
badaniach prasoznawczych. 

Z innych rozpraw zagranicznych 
publikowanych w omawianym nume
rze warto zwrócić uwagę na artykuł 
N. H o l l a n d r a „Omladina i rat: 
izvori socijalizacije". Przedstawione 
tam zostały rezultaty badań przepro
wadzonych w USA wśród uczniów 
ostatnich klas szkoły średniej, a więc 
w okresie, gdy kończy się organizo
wany proces uspołeczniania i słabnie 
zależność od własnej rodziny. Żąda
no od badanych odpowiedzi jakie 
źródła wykorzystują dla zdobycia 
informacji i ukształtowania przeko
nań o międzynarodowych konflik
tach w ogóle (wojna jako taka) i w 

konkretnym przypadku (wojna w 
Wietnamie). 

Analiza odpowiedzi wykazała, źe 
środki masowego przekazu (w pier
wszej kolejności telewizja) są naj
częściej wymienianymi źródłami in
formacji. Drugie miejsce zajmuje 
prasa i radio, które są wykorzysty
wane częściej jako źródła wiadomo
ści o wojnie w ogóle niż o wojnie 
w Wietnamie. Poza środkami infor
macji najczęściej za źródło wiado
mości uznawano szkołę, w niej zaś 
pierwsze miejsce przypada nauczy
cielowi, drugie kolegom. W dalszej 
kolejności wymieniano rodzinę, przy
jaciół, kościół. 

W zakończeniu artykułu Hollander 
podkreśla malejący wpływ rodziny 
na kształtowanie poglądów. W od
różnieniu od wielu poprzednich ba
dań, badanie to wykazało ogromne 
znaczenie środków masowego komu
nikowania w ustalaniu poglądów 
o tak ważnym politycznym zjawisku 
jak wojna. 

Alicja Zagrodnikowa 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 

• W. N. M a r o w: O STRUKTURIE GA-
ZIETNOGO ABZACA. Wiestnik Moskow-
skogo Uniwiersitieta — Żurnalistika 1971 
nr 1. S. 45—54. 

Akapit stanowi jedną z uniwersalnych 
struktur językowych ułatwiających po
strzeganie, pozostawał jednak zawsze na 
marginesie zainteresowań badaczy. Wyjąt
kiem jest książka Chiltona R. Buscha „The 
art of News Communication" wydana przez 
katedrę dziennikarstwa Uniwersytetu Stan
ford w 1954 roku, której autor uważa, że 
akapit w gazecie nie powinien przekraczać 
20—25 słów, co odpowiada przeważnie jed
nemu lub dwu zdaniom. W pierwszym 
wierszu każdego akapitu radzi Busch umie
szczać informacje najcenniejsze dla czytel
nika, aby zachęcić go do dalszego czytania 
artykułu. 

W. N. Marow sądzi, że głównym celem 
analizy akapitu powinny być jego języko-
wo-stylistyczne osobliwości. Praktyka 
dziennikarska dowodzi, że znaczenie aka
pitu, będącego obiektywnym faktem języ
ka literackiego, nie jest jeszcze znane licz
nym dziennikarzom. Jedni w ogóle go nie 
stosują, inni stosują niewłaściwie, kieru
jąc się intuicją. Autor podaje przykłady 
typowych błędów. 

Zdaniem Marowa, akapit, podobnie jak 
inne jednostki językowe (np. zdanie), moż
na badać zarówno w zakresie semantyki, 
jak i składni; zależy to od metodologicz
nego podejścia uczonego. 

Autor omawia problem stosunku złożo
nej syntaktycznej całości i akapitu. Przej
ście od całości syntaktycznej do akapitu 
jest inne niż przejście od zdania do cało
ści syntaktycznej. Rzecz w tym, że wiel
kość akapitu nie jest ograniczona. Może 
on zawierać tylko jedno zdanie lub rozcią
gać się do znacznych rozmiarów. 

Autor rozróżnia trzy główne rodzaje aka
pitów: 
1. Akapit wydzielający część złożonej ca

łości nazywa się r e d u k u j ą c y m . 
Wydzielona część nabiera szczególnej 
ekspresywności. Jeżeli przykładem ze
rowej lub ujemnej ekspresji można na
zwać tekst bez akapitów, to na przeciw
nym biegunie należy postawić akapit 
wyodrębniający jedno zdanie. Ten typ 
akapitu nie jest rzadkością w publicy
styce prasowej, jakkolwiek daje on efekt 
tylko na tle innych akapitów wydziela
jących więcej zdań niż jedno. 

2. Typ akapitu, którego granice zgadzają 
się z granicami złożonej całości syntak
tycznej, nazywamy p r o s t y m . Ściśle 
związana ze sobą złożona całość syntak-
tyczna stanowi akapit, którego forma 
gramatyczna jest neutralna pod wzglę
dem stylistycznym. 

3. Akapit wyodrębniający kilka złożonych 
syntaktycznych całości nazywa się z ł o 
ż o n y m . W prasie jest on rzadko sto
sowany. 
Następnie Marow przechodzi do defini

cji akapitu. Określa go jako językową jed
nostkę komunikatywną, nadrzędną w sto
sunku do złożonej całości syntaktycznej i 
oznaczającą jej stylistyczną modyfikację. 
Całość syntaktyczna jest więc tylko twór
czym elementem jednostki wyższego rzę
du — akapitu. 

Główne typy akapitu nie są jednakowe 
pod względem stylistycznym, jak również 
nie mają stałej częstości występowania. 
Wybór tego czy innego typu zależy od 
konkretnych czynników i potrzeb. 

Akapity spełniają określone funkcje: 1) 
Wydzielają zdanie niosące kluczową infor
mację dla następującego (lub poprzedza
jącego) odcinka tekstu; temat w tym zda
niu jest zazwyczaj zarysowany ogólnie, na
stępne zdania natomiast konkretyzują go 
i rozwijają. 2) Wydzielają zdania, których 
włączenie do tekstu stwarza iluzję dialogu, 
co stanowi najlepszy wariant realizowania 
funkcji oddziaływania prasy. 

az 

• Dietrich H e r f u r t h : EPITHETA IN 
WESTDEUTSCHEN JOURNALISTISCHEN 
TEXTEN. Neue Deutsche Presse 1971 nr 2 
(s. 14—15), 4 (s. 15—16), 6 (s. 14—15). 

„Epitety — to broń dziennikarzy także 
z tamtej strony świata, środek manipulo
wania własnym społeczeństwem, broń w 
wojnie psychologicznej przeciw nam — pi
sze D. Herfurth, przedstawiając wyniki 
analizy nacechowanego emotywnie słow
nictwa używanego w prasie zachodnionie-
mieckiej. Analizę rozpoczyna od Spiegla, 
„tak chętnie pozującego na pismo obiek
tywne i poważne, lewicowe i nonkonfor-
mistyczne". Cytuje przymiotniki takie, za 
pomocą których Spiegel popularyzuje poli
tyków zachodnioniemieckich, oraz takie, 
które mają w czytelniku wywołać niechęć 
do osiągnięć NRD. 

Analogiczne zabiegi w zakresie doboru 
słownictwa ujawnia Herfurth w Sternie. 
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W cyklu artykułów z okazji 50. rocznicy 
Rewolucji Październikowej używa się w 
odniesieniu do komunistów radzieckich 
bardzo często takich określeń, jak Bol-
schewisten, bolschewistiscn, Bolschewis
mus, które mają wzbudzić w mieszkań
cach NRF negatywne emocje wobec socja
lizmu (określenia te panowały w niemiec
kiej prasie hitlerowskiej ; dziś znów prze
żywają swój renesans). Wiele miejsca po
święci! 50. rocznicy Rewolucji Październi
kowej także Spiegel. I rzecz charaktery
styczna, w jego tekstach na ten temat wła
ściwa nazwa Rewolucji Październikowej 
występuje tylko 2 razy, poza tym nazywa 
się ją „puczem piotrogrodzkim", ..zama
chem stanu , „zdradzoną rewolucją", „ata
kiem azjatyckich stepów". Sporo wysiłku 
włożyli redaktorzy Spiegla w to, żeby wy
kazać, iż wydarzenia roku 1917 w Rosji nie 
były ani rewolucją, ani socjalistyczną, ani 
październikową, ani wielką. 

Rok 1970 przyniósł pewne zmiany w sa
mej NRF i w stosunkach między NRF a 
państwami socjalistycznymi. 

Fakty te nie znalazły jednak odbicia we 
frazeologii zachodnioniemieckiej prasy. Na
dal przecież — pisze Herfurth — tamtejsi 
dziennikarze reprezentują interesy kapita
lizmu państwowomonopolistycznego. Nadal 
wysocy urzędnicy i politycy o przeszłości 
hitlerowskiej przedstawiani są jako ludzie 
„o idealnym przygotowaniu do ponadna
rodowej współpracy". Nadal zachodnionie-
mieckie państwo monopolistyczne reklamo
wane jest jako „wolna część Niemiec". Na
dal o granicy między NRF i NRD pisze 
się jako o „linii demarkacyjnej", „grani
cy ze strefą wschodnią", o rokowaniach 
między NRF i NRD jako o „rozmowach 
wewnętrznoniemieckich", a o samej NRD 
jako o „Niemczech środkowych", co suge
ruje, że jeszcze są ..Niemcy wschodnie". 
Nadal podkreśla się, pisząc o NRD, „so
wjetrussische Truppenpräsenz". 

Swoją analizę epitetów w prasie zachod
nioniemieckiej kończy Herfurth wnioskami: 
1) również w doborze wyrazów i użyciu 
epitetów imperializm pozostaje imperiali
zmem, 2) obowiązkiem dziennikarzy socja
listycznych jest prześwietlić ową zasłonę 
dymną słów i ujawnić jej trujące właści
wości, 3) środki komunikowania masowe
go są bowiem ważnym terenem klasowej 
walki między socjalizmem i imperiali
zmem. 

wp 

• Eva-Maria H e s s : DIE LA IN DER DI
SKUSSION DEK SPEZIALISTEN. ZV + ZV 
1971 nr 6. S. 161—163. 

Od kilkunastu lat są corocznie przepro
wadzane w NRF reprezentatywne badania 
czytelnictwa kilkudziesięciu dzienników i 
czasopism. Akcja ta jest szeroko znana pod 
nazwą „Leseranalyse" (LA). W ostatnich 
latach różnorodnym weryfikacjom poddaje 
się technikę badań. Tak np. od 1969 za
miast ustalania przynależności do grupy 
społecznej na podstawie deklaracji respon
denta stosuje się odpowiedni system punk
towy, uwzglęniający dochód, stanowisko 
w zawodzie i wykształcenie. Odrzucono 
psychologiczne skalowanie nastawień czy
telniczych jakoby wywołanych lekturą pra
sy (np. odpowiedzi na pytania „jakie ape
le przekonują respondenta"?), gdyż stwier
dzono, że — np. w reklamie — oddają one 
nastawienie wobec przedmiotu reklamy 
(towaru), lecz nie wobec środka przekazu. 

Niedostatecznie jest uwzględniana w ba
daniach niskonakładowa prasa regionalna; 
przy próbie 5600 gospodarstw domowych 
nie uzyskuje się w tym zakresie reprezen
tatywnych odpowiedzi (dotyczy to także 
założeń tegorocznej LA 71). 

Wykazano także, iż o stosunku między 
ilością sprzedanych egzemplarzy jakiegoś 
tytułu a przeciętną liczbą czytelników jed
nego egzemplarza nie można wnioskować 
przez analogię do podobnych tytułów. Em
piryczne zaś zbadanie tego wymaga 
uwzględnienia całego szerjgu zmiennych. 

pd 

• W. P. J a s p e r t : ZUR HERSTELLUNG 
VON ZEITUNGEN ÜBE« FAKSIMILE
ÜBERTRAGUNGSSYSTEME. ZV + ZV 1971 
nr 7. S. 207—208. 

Od kilku lat znawcy techniki prasowej 
w USA. Związku Radzieckim i krajach 
Europy wschodniej dyskutują nad możli
wością przesyłania faksymile "kolumny ga
zetowej z głównej siedziby redakcji do po
szczególnych oddziałów. 

Poszukiwania idą w kierunku równocze
snych „wydań satelitarnych" tak, aby u-
niezależnić redakcje od długiego i uciążli
wego transportu. Metoda ta stosowana bę
dzie przede wszystkim przy offsecie rolo
wym, ale także przy druku wypukłym po
przez zastosowanie nowych światłoczułych 
płyt z tworzyw sztucznych. 

Pierwsze doświadczenia w celu stworze
nia użytecznego i sprawnego systemu by
ły przeprowadzane w USA i Wielkiej Bry
tanii, a następne w Japonii i Szwecji. 

Równolegle, w codziennej pracy nad ga
zetą, poważne osiągnięcia w tej dziedzinie 
wypracowały takie gazety jak Wall Street 
Journal, japoński Asahi i Mainichi, Neues 
Deutschland w NRD oraz niektóre gazety 
w ZSRR i Czechosłowacji. 

Obecnie przed- tą techniką rozwijają się 
całkiem nowe możliwości. Przeprowadza
ne są bowiem próby przekazu bezprzewo
dowego, przy pomocy satelitów komunika
cyjnych. Posługując się amerykańskimi sa
telitami, przesyła się faksymile gazety z 
Puerto Rico do Anglii oraz z Nowego Jor
ku do Osaki w Japonii. Radzieckie „Moł-
nie" przesyłają faksymile gazet z Moskwy 
na Syberię i do Azji Centralnej. 

Czas potrzebny do przekazu uzależniony 
jest oczywiście od stosowanego systemu, 
a na jakość odbioru wpływa bezsprzecznie 
ilość stosowanych linii. 

W Związku Radzieckim przekazanie ko
lumny formatu berlińskiego trwa cztery 
minuty (informacja TASS). Jest rzeczą ja
sną, że tutaj, tak jak i przy przesyłaniu 
z Berlina Neues Deutschland do innych 
miast drukujących na offsecie rolowym, 
tylko tekst może być przesyłany tak szyb
ko. Zdjęcia natomiast w czasie o połowę 
dłuższym przesyłane są oddzielnie; następ
nie ilustracje, dokładnie ponumerowane, 
montuje się na gotowej kolumnie. 

Czas przesyłania kolumny New York Ti
mes w 1970 r. do Osaki, podczas trwania 
Expo 70, wynosił 50 minut. 

W Europie gazetami przodującymi w sto
sowaniu tej techniki są Dagens Nyheter 
i Express, które pracują brytyjskim syste
mem Muirhead oraz Aflonbladet, która pra
cuje najnowszym systemem Hell-Pressfax. 
(System ten polega na przesyłaniu po
mniejszonego obrazu kolumny. Wpływa to 
na skrócenie czasu przesyłania, podniesie
nie jakości obrazu oraz obniżanie kosztów). 
Częściowe sukcesy osiąga się w Götebor-
gu i Malmö oraz przy druku Daily Mirror 
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i Neues Deutschland. Daily Express dru
kuje tą techniką na maszynach typorota-
cyjnych, a Daily Mirror i Neues Deutsch
land na offsecie rolowym. 

W NRD i w Japonii przeprowadza się 
jednak nadal doświadczenia i poszukuje 
nowych rozwiązań, ponieważ przy obec
nych systemach przesyłania powstają czę
sto zakłócenia, powodujące konieczność po
nownych łączeń lub przesyłania korekty. 
Ponieważ w większości systemów zajmuje 
się jednocześnie 12 linii telefonicznych, 

wpływa to niewątpliwie na wzrost kosztów. 
Jaką techniką będą ostatecznie druko

wane gazety przesyłane metodą faksymi-
le? Interesujący jest fakt, że różne znane 
fabryki maszyn drukarskich, które osią
gnęły bardzo dobre rezultaty w sprzedaży 
offsetów rolowych, planują budowę nowych 
konstrukcyjnie maszyn rotacyjnych druku 
wypukłego, przystosowanych do tej tech
niki. 

kk 

10 —• Zeszyty Prasoznawcze 



K R O N I K A N A U K O W A , S P R A W O Z D A N I A 

Z badań historycznoprasowych 
Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 

XIX i XX wieku IBL PAN 

Na Sympozjum Historyków Prasy 
(grudzień 1967), zorganizowanym 
wspólnie z Ośrodkiem Badań Praso-
znawczych RSW „Prasa" w Krakowie 
w dziesięciolecie istnienia Pracowni 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskie
go XIX i XX w., wysunięto szereg 
postulatów, które stały się podstawą 
szeroko zakreślonego planu badaw
czego Pracowni. Plan ten nie mógł 
być jednak realizowany wyłącznie si
łami Pracowni, która dysponuje sto
sunkowo nielicznym zespołem; ak
tualnie kierowana przez prof, dra Jó
zefa S k r z y p k a liczy ośmiu pra
cowników: czterech naukowo-badaw
czych, jeden pracownik dokumentacji 
naukowej i trzech asystentów nauko
wo-technicznych. Zgodnie z progra
mem, który obliguje placówki PAN do 
koordynacji badań, Pracownia stara 
się skupić wysiłki badawcze wszyst
kich, którzy interesują się badaniami 
historycznoprasowymi na terenie kra
ju przez umożliwienie im publikowa
nia i dyskutowania wyników swych 
badań, a także przez udostępnianie 
zgromadzonego materiału dokumen
tacyjnego. 

Głównym zadaniem, jakie uczest
nicy Sympozjum Historyków Prasy 
i władze Akademii postawiły przed 
Pracownią Historii Czasopiśmiennic
twa Polskiego, jest opracowanie 
p o d r ę c z n i k a h i s t o r i i p r a 
s y p o l s k i e j . Jest to zadanie dłu
gofalowe. Ze względu na stan badań 
historycznoprasowych podręcznik ta
ki nie może powstać w krótkim cza
sie; na jego opracowanie trzeba mi-

*) Por. sprawozdanie Mariana T y r o w i -
c z a w poprzednim numerze Zeszytów 
(Red.). 

nimum kilka lat pracy licznego ze
społu, którego wysiłki koordynować 
ma redakcja skupiona w Pracowni. 
Założono, że najpierw powstanie skró
cona wersja podręcznika, a następ
nie przystąpi się do opracowania 
wersji szerszej, kilkutomowej, na 
podstawie nowych studiów anality
cznych. Do końca 1970 przedyskuto
wano w Pracowni koncepcję i plan 
takiego podręcznika oraz podzielono 
materiał do opracowania. Z począt
kiem grudnia 1970 zorganizowano w 
Pracowni dyskusję*) z udziałem kil
kudziesięciu zainteresowanych osób 
nad dotychczas opracowanymi pierw
szymi partiami podręcznika — napi
sanymi w pierwszej wersji rozdzia
łami (jeszcze nie ujednoliconymi przez 
redakcję). Dyskutantom przedłożono 
cztery fragmenty podręcznika, stano
wiące łącznie mniej więcej 60°/o ma
teriału planowanej całości. Były to 
następujące części: doc. dra hab. Je
rzego Ł o j k a — zarys dziejów pra
sy polskiej do 1831; dra Zenona 
K m i e c i k a — dzieje prasy polskiej 
w zaborze rosyjskim w latach 1864— 
1904; dra hab. Jerzego M y ś l i ń -
s к i e g o — dzieje prasy polskiej w 
Galicji w dobie autonomicznej (do 
1918 r.) oraz dra Andrzeja P a c z 
k o w s k i e g o — historia prasy pol
skiej lat 1918—1939 z włączeniem pra
sy polonijnej. Ten ostatni, obszerny 
rozdział, liczy blisko 700 stron ma
szynopisu, wymagał niesłychanie pra
cochłonnych kwerend i ustaleń wo
bec całkowitego niemal braku opra
cowań cząstkowych dziejów prasy 
polskiej tego okresu. Rozdział ten 
został pozytywnie oceniony podczas 
dyskusji, a przedstawiciele Instytutu 
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Historii PAN wyrazili gotowość zor
ganizowania na forum Instytutu do
datkowych dyskusji szczegółowych 
nad tym materiałem. 

W przygotowaniu znajdują się dal
sze partie podręcznika: prof, dr Ta
deusz C i e ś l a k opracowuje dzieje 
prasy poïskiej w zaborze pruskim od 
Wiosny Ludów do 1918; mgr Ale
ksandra G a r l i c k a pracuje nad 
okresem 1905—1918 w Królestwie 
Polskim; dr Sławomir K a l e m b k a 
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu podjął się opracowania 
dziejów polskiej prasy emigracyjnej 
do końca XIX w.; red. Władysław 
B a r t o s z e w s k i opracowuje roz
dział poświęcony prasie konspiracyj
nej lat 1939—1945 i prasie powstania 
warszawskiego; doc. dr hab. Alina 
S ł o m k o w s k a przygotowuje roz
dział obejmujący okres 1944—1948. 
Zamówiono ponadto kilka specjali
stycznych referatów materiałowych 
dotyczących m. in. prawa prasowe
go i technicznej strony produkcji cza-
sopiśmienniczej. 

Czyni się dodatkowe starania aby 
pozyskać autorów dla pozostałych 
partii podręcznika, m. in. trzeba je
szcze opracować historię prasy pol
skiej w okresie międzypowstaniowym 
(1832—1848/1864) prasy polonijnej i 
emigracyjnej od końca XIX w. do 
1918 i po 1939. 

Pracownia planuje organizowanie 
dyskusji nad dalszymi partiami pod
ręcznika, natomiast odcinki już opra
cowane zostaną w 1972 wydane w 
niewielkich nakładach w odrębnych 
tomikach, przygotowanych techniką 
„małej poligrafii". Zostaną one pod
dane dalszej dyskusji, zanim opra
cuje się je w wersji nadającej się do 
publikacji w formie gotowych roz
działów. Niektóre tomiki „makiety" 
będą mogły już teraz doraźnie słu
żyć jako pomoc dydaktyczna studen
tom studiów dziennikarskich i histo
rycznych, nim ukaże się planowany 
podręcznik. 

Oprócz prac nad podręcznikiem, 
ważnym kierunkiem działania zespołu 
jest opracowywanie t e m a t ó w m o 
n o g r a f i c z n y c h , bez których 
oczywiście trudno sobie wyobrazić 
przygotowywanie syntez. W zespole 
Pracowni prof, dr J. S k r z y p e k 
zajmuje się dziejami prasy polonij
nej w XIX i XX w., doc. dr hab. 
J. Ł o j e k kontynuuje badania nad 
prasą polską końca XVIII i pierw
szej połowy XIX stulecia, dr A. 

P a c z k o w s k i po opracowaniu pra
sy politycznego ruchu ludowego w 
okresie dwudziestolecia międzywo
jennego zajął się prasą polonijną we 
Francji w tym samym okresie. Dr 
hab. Eugeniusz R u d z i ń s k i ogłosił 
wyniki swych badań nad dziejami 
polskich agencji prasowych w latach 
1926—1939, a dr Z. K m i e c i k kon
tynuuje pracę nad prasą polską w za
borze rosyjskim w drugiej połowie 
XIX w. Autor niniejszego sprawo
zdania opracowuje dwa tematy: pier
wszy, chronologicznie późniejszy, do
tyczy dziejów prasy w języku pol
skim w krajach socjalistycznych, dru
gi stanowi kontynuację mych do
tychczasowych zainteresowań (formy 
dziennikarskie w polskiej prasie co
dziennej na przełomie XIX i XX w.). 
Mgr A. G a r l i c k a poza historią 
prasy organizacji młodzieżowych na 
początku XX w. przygotowuje też 
dzieje polskiej ilustracji prasowej. 
Mgr Andrzej N o t k o w s k i zajął 
się prasą informacyjno-polityczną w 
okresie międzywojennym. 

Odrębną dziedziną pracy zespołu 
jest d o k u m e n t a c j a b i b l i o 
g r a f i c z n a . Po wydaniu trzech to
mików bibliografii prasy polskiej, w 
tej chwili na warsztacie znajduje się 
zaawansowany już znacznie tom bi
bliografii prasy polonijnej i emigra
cyjnej w opracowaniu prof, dra J. 
S k r z y p k a . Mgr A. G a r l i c k a 
kończy ustalanie listy tytułów pra
sowych, które wejdą do kolejnego 
chronologicznie tomu bibliografii ty
tułów, obejmującego lata 1864—1918. 
Lista owa obejmuje blisko 6000 pozy
cji. Sporządzono ją opierając się na 
źródłach drukowanych, archiwalnych 
oraz katalogach większych bibliotek 
w kraju i w ZSRR. W trakcie wstęp
nych kwerend okazało się. że w zbio
rach publicznych nie zachowało się 
ok. 30% ustalonych tytułów. Dalszym 
etapem przygotowania tego tomu bę
dzie opracowanie zapisów z autopsji. 
Zanim przystąpi się do intensywnych 
prac w tym zakresie, planuje się zor
ganizowanie roboczej konferencji z 
udziałem zainteresowanych bibliogra
fów, która to konferencja zajmie się 
zakresem opisu bibliograficznego i 
charakterem adnotacji. Pracownia 
zamierza bowiem oprzeć się na po
mocy bibliografów, bibliotekarzy i 
innych osób, które podejmą odpo
wiednie prace zlecone. 

Poza przygotowywaniem bibliogra
fii tytułów prowadzi się kartotekę 

10* 
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bibliograficzną opracowań dotyczą
cych historii prasy (w układzie alfa
betycznym i chronologicznym), kar
totekę wycinków prasowych z tego 
zakresu, gromadzi się numery jubi
leuszowe gazet i czasopism. Bibliote
ka Pracowni uzupełniana jest, w mia
rę posiadanych środków, literaturą 
historycznoprasową krajową i zagra
niczną. Gromadzi się leż /w rękopi
sach wspomnienia dziennikarzy i in
ne materiały, które są udostępniane 
na miejscu zainteresowanym bada
czom. 

Ostatnią dziedziną naszej działal
ności są w y d a w n i c t w a , w któ
rych publikuje się wyniki badań pra
cowników i współpracowników. Sy
stematycznie ukazuje się Rocznik Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego. 
W bieżącym roku pojawią się czte
ry zeszyty tomu X po około 10 arku
szy każdy. W przygotowaniu znajdu
ją się pierwsze zeszyty tomu XI, pla
nowane do wydania w 1972. Rocznik 
przynosi przede wszystkim artykuły 
i rozprawy, przy czym coraz więcej 
tekstów dotyczy dziejów prasy pol
skiej XX wieku; w dziale materiałów 
poza tekstami dokumentów publiku
je się głównie wspomnienia dzienni
karzy. Ostatnio drukuje się w odcin
kach te fragmenty wspomnień red. 
Klaudiusza H r a b у к a, które doty
czą jego związków z prasą w okre
sie międzywojennym; drukuje się też 
wspomnienia dziennikarzy z lat 
1944—1947, gromadzone przy udziale 
Komisji Pamiętnikarskiej Zespołu 
Starszych Dziennikarzy ZG SDP. 
Oprócz tego Rocznik drukuje recen
zje i sprawozdania, z którym to dzia
łem redakcja ma najwięcej kłopotów. 
Nie jest łatwo pozyskać recenzentów, 
których prace, ze względu na bardzo 
długi cykl druku ustalony przez Osso
lineum, ukazują się po 18 miesiącach 
od chwili oddania ich przez autorów. 
Około 25% materiałów zamieszczo
nych w Roczniku wychodzi spod pió
ra stałych pracowników, pozostałe 
nadsyłają współpracownicy z różnych 
ośrodków; historycy prasy nie dyspo
nują innym wydawnictwem specjali
zującym się w ogłaszaniu obszerniej
szych tekstów historycznoprasowych. 
Redakcją Rocznika kieruje prof, dr 
J. S k r z y p e k przy udziale zespo
łu, w skład którego wchodzą: prof, 
dr T. C i e ś l a k , dr Jadwiga С z a-
c h o w s к a, dr hab. J. M y ś 1 i ń s к i 
(sekretarz redakcji) i dr A. P a c z 
k o w s k i . 

Kontynuowane też jest wydawanie 
serii „Materiały i studia do historii 
prasy i czasopiśmiennictwa polskie
go". Serią tą kieruje doc. dr hab. J. 
Ł o j e k , a w skład zespołu redakcyj
nego wchodzą: mgr A. G a r l i c k a 
jako sekretarz redakcji, dr Z. K m i e 
c i k i doc. dr hab. Alina W i t k o w 
s k a . W ostatnich trzech latach (od 
1969) w serii tej ukazały się kolej
no: B. K o r c z a k a „Bibliografia pra
sy polskiej 1832—1864"; z zakresu ma
teriałów „Wspomnienia dziennikarzy 
z okresu okupacji hitlerowskiej" w 
oprać. E. R u d z i ń s k i e g o ; mono
grafie: I. Ł o s s o w s k i e j - Z a p o 
r o w s k i e j „Korespondent Warszaw
ski w latach 1792—1796", J. Ł o j k a 
„Polska inspiracja prasowa w Holan
dii i Niemczech w czasach Stanisła
wa Augusta", Z. K m i e c i k a „Kraj 
za czasów redaktorstwa Erazma Pil-
tza", A. P a c z k o w s k i e g o „Prasa 
polityczna ruchu ludowego 1918— 
1939", J. M y ś l i ń s k i e g o „Studia 
nad polską prasą społeczno-politycz
ną w zachodniej Galicji 1905—1914", 
E. R u d z i ń s k i e g o „Informacyjne 
agencje prasowe w Polsce 1926—1939". 
W druku znajduje się opracowanie 
Z. K m i e c i k a „Prasa warszawska 
okresu pozytywizmu 1865—1885", a 
w przygotowaniu — monografia J. 
R a t a j e w s k i e g o o prasie opol
skiej z początków XX stulecia 
i A. P a c z k o w s k i e g o o dzienni
kach informacyjno-politycznych w 
Polsce w okresie międzywojennym. 

Spośród wszystkich wymienionych 
tu prac za najważniejsze przedsię
wzięcie uważa się przygotowanie 
podręcznika, i temu celowi zespół po
święca najwięcej uwagi, nie tracąc 
z pola widzenia tematów monogra
ficznych, dokumentacyjnych (biblio
grafia tytułów z lat 1918—1939) i prac 
edytorskich. Są to zadania na lata 
najbliższe. W dalszej perspektywie 
zalecenia władz Akademii przewidy
wały, że zespół Pracowni, odpowied
nio wzmocniony, zajmować się bę
dzie badaniami nad historią innych 
środków masowego przekazu w Pol
sce, a także badaniami wiążącymi się 
bezpośrednio z aktualnym stanem i 
perspektywami tych środków. Są to 
oczywiście postulaty wymagające dal
szych przemyśleń, ustaleń i zgroma
dzenia zarówno odpowiednich środ
ków, jak i odpowiedniego ukształto
wania zespołu badawczego. 

Jerzy Myśliński 
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Badania pi 
Zakładu Teorii Literatury 

Uniwersytetu 

Istniejący od lat dwunastu Zakład 
Teorii Literatury (w obrębie Insty
tutu Filologii Polskiej) Uniwersytetu 
Wrocławskiego, zgodnie z zadaniami 
naukowo-dydaktycznymi, nastawiony 
jest na dwa kierunki działań. Pierw
szy — to obsługa dydaktyczna prze
de wszystkim studiów polonistycz
nych w zakresie programowo okre
ślonych dziedzin teoretycznoliterac-
kich: poetyka, stylistyka, nauka o 
wierszu, metodologia badań literac
kich, naturalnie z uwzględnieniem 
nowoczesnych aspektów badawczych 
oraz pograniczy nauk interesujących 
w sposób zasadniczy teoretyka lite
ratury. 

Równolegle rozwijała się i nadal 
rozwija praca badawcza wszystkich 
członków Zakładu w wybranych 
przez nich dziedzinach teoretycznych. 
Wyniki tych prac ogłaszano drukiem 
zarówno w publikacjach samoistnycn 
(książkowych), jak i w wydawnic
twach zbiorowych oraz w czasopi
smach. Z wydawnictw ciągłych, w 
których przede wszystkim ukazują 
się prace Zakładu, wymienić należy 
Prace Literackie (Uniwersytet Wro
cławski). Zagadnienia Rodzajów Li
terackich (Łódzkie Towarzystwo Nau
kowe), Litteraria (Wrocławskie To
warzystwo Naukowe). 

Te zbiorowe kontynuanda wydaw
nicze wymieniamy dlatego, że w nich 
właśnie ukazały się w głównej mie
rze prace z zakresu interesującego 
nas obecnie, mianowicie prasoznaw-
stwa. 

Niemal od początku swego istnie
nia Zakład Teorii Literatury żywo 
interesował się problematyką badań 
prasoznawczych. Zainteresowania te 
wyrosły z przyczyn zupełnie natural
nych. Najważniejszą z nich był fakt 
uwzględnienia w planach badawczych 
Zakładu (zarówno pracowników jak 
i uczestników seminariów magister
skich) zagadnień genologicznych oraz 
metodologicznych dotyczących zasad 
funkcjonowania struktur literackich. 
Stąd bardzo już bliski krok do wszel
kiego rodzaju form „paraliterackich" 
oraz innych, stanowiących wyższego 
rzędu układy zwerbalizowane. Do ta-

Instytutu Filologii Polskiej 
Wrocławskiego 

kich właśnie układów należą bez
spornie gatunki prasowe w szerokim 
tego słowa znaczeniu. W tym miej
scu dodać należy dalszą argumenta
cję: zależności literackie form praso
wych i sensu stricto literatury, ana
logie i opozycje semiotyczne, seman
tyczne oraz kompozycyjne, obserwa
cje nad zakresem i granicami fikcjo-
nalności, wreszcie badania nad ukła
dami stylistycznymi. Nie należy rów
nież zapominać o pożytkach z roz
sądnie i ostrożnie uprawianej kom-
paratystyki oraz o fakcie wprowa
dzania w obręb współczesnej wie
dzy o literaturze wszelkich wyżej 
zorganizowanych wytworów słownych 
niezależnie od ich strukturalnego spo
sobu istnienia. 

W ten właśnie sposób metodologi
cznie zalegalizowany, nie zaś drogą 
badawczej uzurpacji, Zakład Teorii 
Literatury Uniwersytetu Wrocław
skiego wszedł na teren prasoznaw-
stwa, utrzymując się w granicach 
swych poznawczych zainteresowań i 
kompetencji. 

Charakter metodologicznych i sy
stematyzujących propozycji posiadają 
dwie rozprawy autora tej notatki, 
kierownika Zakładu: O metodzie ba
dania gatunków publicystycznych 
(głos w dyskusji opublikowanej na 
łamach Zeszytów Prasoznawczych1) ) 
oraz W kręgu gatunkowych wyznacz
ników form dziennikarskich2). Pra
ce te, będące wynikiem badań nad 
strukturami prasowymi oraz funk
cjonowaniem ładunków informatyw-
nych w obrębie podległych weryfi
kacji wypowiedzi prasowych o cha
rakterze postulatywnym, są próbą 
metodologicznego rozgraniczenia ga
tunków literackich i prasowych oraz 
wyznaczenia istoty publicystyki w 
obrębie gatunków prasowych. 

i) Zeszyty Prasoznawcze 1968 nr 4. 
2) Prace Literackie t. 10 ora/ przedruk 
(w:) Metody i techniki badawcze w pra-
soznawstwie, Warszawa 19(59. Por. również 
J. T r z y n a d l o w s k i : Szkic ogólnej 
teorii publicystyki. Zeszyty Prasoznawcze 
1961 nr 1/2 oraz t e n ż e : rec. „Publicy
styki" M. Szulczewskiego, Zagadnienia 
Rodzajów Literackich t. 5, z. 1. 
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Jak zaznaczono na wstępie, głów
ny punkt ciężkości prasoznawczych 
badań Zakładu spoczywa na proble
matyce gatunkowej. Wymienić tu na
leży najwcześniej podjętą w tym za
kresie pracę Bogdana D a l e s z a k a : 
Z dziejów i teorii reportażu polskie
go (1964), wyprzedzającą monografię 
J. M a z i a r s k i e g o pt. Anatomia 
reportażu (1966). Praca ta, formułu
jąca podstawowe dyrektywy gatun
kowe i funkcjonalne reportażu, uka
zała się drukiem w postaci skróco
nej w jęz. angielskim i spotkała się 
z nader przychylnym przyjęciem w 
krytyce fachowej USA.3) 

Próbą monograficznego ujęcia ga
tunku zdecydowanie z pogranicza 
konwencjonalnie rozumianej literatu
ry była praca magisterska W. G ł o-
w a l i : Zarys teorii eseju literackie
go (1965), oparta na bogatym mate
riale porównawczym z różnych litera
tur europejskich, ogłoszona drukiem 
w postaci skróconej.4) Rozprawę tę 
uznać można za wiodącą w zakresie 
dość skromnych badań polskich tego 
gatunku oraz — bardzo licznych, ale 
luźnych wypowiedzi. 

Prace badawcze nad gatunkami 
prasowymi, prowadzone przez kie
rownika Zakładu Teorii Literatury, 
dały dalsze wyniki w postaci szcze
gółowych opracowań1, o charakterze 
encyklopedycznym; chodzi tu o wy
brane gatunki piśmiennicze związa
ne bezpośrednio ze środkami maso
wego przekazu oraz szereg pojęć wy
specjalizowanych dotyczących prasy 
jako skonwencjonalizowanej formy 
informowania, zarówno w ich aktual
nym kształcie, jak i w ich rozwoju 
historycznym. Opracowania te prze
znaczone były dla dwu przygotowy
wanych encyklopedii.5) 

Dorobek Zakładu w zakresie badań 
prasoznawczych obejmuje również 
szereg nie opublikowanych opraco
wań zarówno gatunków piśmienni
czych, jak i form przekazów praso
wych ściślej skorelowanych z ujęcia-

s ) B . D a l e s z a k : An Attempted Theory 
of the Reportage. Zagadnienia Rodzajów 
Literackich t. 8, z. 1. 
4) w. G ł o w a l a : Próba teorii eseju li
terackiego. Prace Literackie t. 8. 
5) Encyklopedia Wiedzy o Książce (Osso
lineum Wrocław) pod naczelną redakcją 
B. K o c o w s k i e g o (w druku). Ency
klopedia Prasowo-Wydawnicza (Ośrodek 
Badań Prasoznawczych Kraków), w przy
gotowaniu. 

mi literackimi. Wymienić tu należy 
następujące prace: B. W o j t c z a k : 
Próba teorii recenzji teatralnej (1967), 
J. W o ś : Elementy literackie w ga
tunkach dziennikarskich (1968), R. 
B a c z y ń s k i : Próba teorii felietonu 
literackiego (1969), Barbara D a l e 
s z a k : Poetyka i zasady wywiadu 
prasowego (1969), A. P o p o w : Próba 
charakterystyki i teorii krótkich, re
lacjonujących form prasowych (1969), 
B. P o t e r : Problematyka teoretycz
na powieści w odcinkach (1969), S. 
W i n k o w s k i : Polska szopka poli
tyczna lat 1925—1939 (1969) .«) T. S z y 
m a ń s k i : Z zagadnień teoretycznych 
recenzji literackiej i naukowej (1970).') 
W przygotowaniu znajdują się nastę
pujące opracowania: B. D a l e s z a k : 
Teoria publicystyki (praca doktor
ska), A. P i e c h o t a : Polski współ
czesny reportaż egzotyczny, J. P i e 
c h o c k a : Polska powieść reporta
żowa po 1945 (praca oparta na ma
teriałach ściśle prasoznawczych). 

Ostatnią wreszcie kategorią prac 
dotyczących zagadnień prasoznaw
czych są opracowania problematyki 
edytorskiej wydawnictw periodycz
nych. Prace te podejmowane są na 
seminariach z zakresu edytorstwa 
naukowego na Studium Biblioteko
znawstwa dla Pracujących Instytutu 
Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu 
Wrocławskiego (prowadzonych przez 
autora tego komunikatu). W pracach 
tych chodzi zarówno o osiągnięcie 
określonych efektów poznawczych, 
jak i o przygotowanie kandydatów 
do ew. pracy redakcyjnej (celowi te
mu służą odpowiednie wykłady oraz 
ogólny program seminarium). 

Wymienionej problematyce poświę
cone są następujące prace: magister
ska zakończona T. W a j s b r o t : Stru
ktura i organizacja czasopisma nau
kowego (1963) ;8) w przygotowaniu — 
B. C z a j k o w s k a : Sprawozdania z 
działalności towarzystw naukowych, 
układ, redakcja, problematyka edy
torska; S. C z e k a l s k i : Zagadnie
nia redakcyjno-edytorskie współcze
snego tygodnika społeczno-kultural-
nego. 

6) Wyciąg ogłoszony drukiem: Litteraria 
t. 2. 
7) Wymienione prace znajdują się w biblio
tece Instytutu Filologii Polskiej Uniwersy
tetu Wrocławskiego, Wroclaw, Grodzka 12. 
8) Prace w bibliotece Instytutu Bibliote
koznawstwa Uniwesytetu Wrocławskiego, 
Wrocław, Jadwigi 6. 
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Wszystkie wymienione kierunki ba
dań oraz podejmowane prace ściśle 
tematyczne zmierzają do naukowego 
naświetlenia różnorakiej, aktualnej 
problematyki teoretycznej form prze
kazu prasowego oraz struktury wy
dawnictw periodycznych. W ten spo-

Swiatową sławę zawdzięcza Allens-
bach, małe miasteczko nad Jeziorem 
Bodeńskim, właściwie przypadkowi, 
jeżeli uznamy za przypadek, że tutaj 
po wojnie zamieszkali Elisabeth i 
Erich Neumannowie. Institut für De
moskopie powstał w roku 1947 dzię
ki ich inicjatywie, energii i pracy. 
Obydwoje kierują nim do dzisiejsze
go dnia, choć stanowisko dyrektora 
piastuje oficjalnie Elisabeth Noelle-
Neumann, znana czytelnikom Zeszy
tów Prasoznawczych z recenzowanych 
przez nas jej prac. 

Neumannowie, splamieni współpra
cą z propagandą III Rzeszy (Erich 
pełnił odpowiedzialne funkcje w re
dakcji Das Reich), przyjechali z Ber
lina do Allensbachu szlakiem dość 
typowym dla Niemców o nazistow
skiej przeszłości. Tu, już w latach 
1945—1946, Elisabeth Noelle-Neumann 
zaproponowała okupacyjnym wła
dzom francuskim swoje usługi w za
kresie badania lokalnej opinii publi
cznej. Takie były początki. 

Dziś Instytut Demoskopu (termin 
„Demoskopie", stworzony przez p. 
Noelle-Neumann, znaczy mniej wię
cej tyle co „Meinungsforschung" czy
li badania opinii publicznej) zajmuje 
jeden z czyściutkich domków o wy
glądzie willi, jakich wiele w Allens
bachu i innych miasteczkach Bade
nii. Pięterka, półpięterka, facjatki, 
przed domkiem kwiatki i klombiki — 
wygląd zewnętrzny niczym nie zapo
wiada, że w środku mieści się jed
na z bardziej znanych na świecie za-
chodnioniemieckich instytucji badaw
czych. Wewnątrz — mimo wzorowej 
schludności i porządku — uderza cia
snota. W malutkich izdebkach, któ
rych na pewno nie budowano z prze
znaczeniem na pracownie naukowe, 
siedzi przy nowoczesnych biurkach i 
nowoczesnym sprzęcie po kilka osób. 

sób konwencjonalny przedmiot badań 
teoretycznoliterackich ulega poważ
nemu rozszerzeniu o dziedziny od
grywające poważną rolę we współ
czesnym życiu społecznym. 

Jan Trzynadlowski 

Oczywiście nie tylko siedzą, ale pra
cują tak zapamiętale, że nawet, kie
dy do pokoju wchodzi grupa gości za
granicznych, mało kto podniesie gło
wę, by rzucić okiem na przybyłych. 

W tym schludnym i pomyślnie za
gospodarowanym wnętrzu znać ko
biecą rękę zaradnej pani domu — po
wiedziałby złośliwy mizoginysta. 

Ale owa złośliwość mogłaby w wie
lu wypadkach oznaczać pospolitą za
zdrość, którą musi wzbudzać widok 
tak świetnie zorganizowanego kom-
binaciku badawczego. Oto nowocześ
nie wyposażone laboratorium do eks
perymentów psychologicznych, pomie
szczenia dla zespołów wyspecjalizo
wanych w różnych rodzajach i eta
pach badań społecznych, pracownia 
dla plastyków, własna komórka ele
ktronicznej techniki obliczeniowej, 
własna drukarenka, garaż z samocho
dami. Całość funkcjonuje jak taśmo
wy zakład produkcyjny, jak fabrycz
ka wytwarzająca informacje o tym, 
co myśli i czuje zachodnioniemieckie 
społeczeństwo. 

Przedmiotem badań Instytutu są 
(podobnie jak w innych placówkach 
tego typu w państwach kapitalistycz
nych) głównie zagadnienia rynku i 
reklamy, ale prócz nich także opinia 
publiczna w NRF w kwestiach poli
tycznych i społecznych oraz publicz
ność środków masowego komuniko
wania. Badania odbioru prasy, radia 
i telewizji łączą się zresztą ściśle z 
badaniami zasięgu i oddziaływania 
ogłoszeń, bo z punktu widzenia ka
pitalistycznego гупки — środki maso
wego komunikowania są przede 
wszystkim środkami masowej rekla
my. 

Instytut w Allensbachu zatrudnia 
75 osób, w tym 20 pracowników nau
kowych: ekonomistów, psychologów, 
matematyków i socjologów. Prowa-

Instytut Demoskopu w Allensbachu 
(Korespondencja własna) 
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dzą oni zarówno badania terenowe, 
jak i laboratoryjne. Do badań tere
nowych służy sieć stałych, płatnych, 
przeszkolonych ankieterów, licząca 
około 900 osób. Obejmuje ona cały 
obszar NRF oraz Berlin Zachodni. 
Respondentów dobiera się bądź na 
zasadzie losowania z kart adreso
wych, bądź na zasadzie próby udzia
łowej. Badana zbiorowość liczy za
zwyczaj od 1500 do 2000 osób. Insty
tut szczyci się tym, że z dokładno
ścią do ok. 1% przewidział wynik 
(tak w każdym razie oświadczył w 
oficjalnej wypowiedzi zastępca dy
rektora) czterech kolejnych wyborów 
(1957, 1961, 1965, 1969). 

Przedmiotem badań laboratoryj
nych, które stanowią głównie dome
nę psychologów, są reakcje odbior
ców na różne chwyty reklamowe, 
wpływ opakowań na decyzję kupna, 
skuteczność argumentacji, motywy 
zachowania się itp. Wyniki tych ba
dań, weryfikowane następnie na sta
tystycznie reprezentatywnych pró
bach, pomagają później w opracowa
niu najskuteczniejszych kampanii re
klamowych oraz podejmowaniu de
cyzji produkcyjnych. 

Szybkiemu opracowaniu materia
łów zgromadzonych w badaniach te
renowych i laboratoryjnych sprzyja 
własny ośrodek obliczeniowy (wypo
sażony w kilka maszyn typu IBM) 
oraz własne wydawnictwo (Verlag 
für Demoskopie). 

Dzięki nim oraz zespołowi spraw
nych ankieterów wynik badań mo
że zostać rozpowszechniony w formie 
powielonego raportu już w kilkana
ście dni po ich rozpoczęciu. 

Przemysł, handel, środki masowe
go komunikowania oraz instytucje 
polityczne i naukowe korzystają z 
wyników badań Instytutu, prowadzo
nych na zamówienie bądź jednego, 
bądź kilku zleceniodawców albo też 
z jego własnej inicjatywy. Wyniki te 
ukazują się w cotygodniowym biule
tynie „Aliensbacher Berichte" a na
stępnie zbiorczo publikowane są co 
rok w wydawnictwie Jahrbuch der 
Öffentlichen Meinung. 

Prof. dr Elisabeth Noelle-Neumann 
ma 54 lata. Jest nie tylko dyrektorem 
Instytutu Demoskopu, który stano
wi jej prywatne przedsiębiorstwo, 
ale także dyrektorem Instytutu Pu
blicystyki Uniwersytetu w Mogun
cji, gdzie wykłada historię komuni
kowania masowego oraz teorię i me
todologię badania opinii publicznej. 

Nazywają ją „ankieterem Niemiec 
nr 1" (Die Zeit). Ogłosiła wiele ce
nionych artykułów i książek. 

Jako wierna uczennica zmarłego 
przed kilku laty Emila Dovifata, gło
si, że sens prasoznawstwa leży w je
go użyteczności dla praktyki polity
cznej, wydawniczej, redakcyjnej i 
dziennikarskiej. Ścisły związek mię
dzy badaniami społecznymi i prak
tyką masowego komunikowania z jed
nej strony a nauczaniem dziennikar
stwa z drugiej — to jej zdaniem je
dyny sposób wyprowadzenia praso
znawstwa z zastoju, w jakim się znaj
duje od wielu lat. Takie stanowi
sko — rzecz oczywista — ma uza
sadniać słuszność jej osobistego za
angażowania jednocześnie w bada
niach społecznych, dydaktyce dzien
nikarskiej i teorii masowego komuni
kowania. 

Zapewne nie bez wpływu przed
wojennej i wojennej przeszłości, pani 
Noelle-Neumann znana jest ze swych 
konserwatywnych przekonań i związ
ków z prawicowymi kołami CDU (je
den z działaczy tej partii nazwał ją 
kiedyś publicznie „naszą świętą Elż
bietą"). Jej przekonania nie ograni
czają się zresztą do platonicznej svm-
patii, ale wpływają tak na działal
ność Instytutu w Allensbachu, jak 
i na treść wykładów uniwersytec
kich. W ankietach Instytutu Niemiec
ką Republikę Demokratyczną nazy
wa się „radziecką strefą okupacyj
ną", a np. w badaniach nad wojen
ną przeszłością mieszkańców NRF, 
przynależność do SS czy pracę w or
ganach bezpieczeństwa zaliczono do 
eufemistycznej kategorii „służba w 
innych formacjach". Politycy z SPD 
zarzucają badaniom Instytutu Demo
skopu jednostronność, nazywając go 
wręcz „instytutem na usługach par
tyjnej propagandy politycznej". Stu
denci i pracownicy naukowi o rady
kalnych przekonaniach lewicowych 
atakują panią Noelle-Neumann za to, 
że unika w swoich wykładach takich 
podstawowych kwestii, jak koncen
tracja i monopolizacja środków ko
munikowania masowego, albo ogra
niczanie wolności prasy wskutek za
leżności od reklamy. Z tych samych 
kół pochodzą zarzuty, że cała dzia
łalność dydaktyczna i badawcza p. 
Noelle-Neumann stanowi „naukową 
pomoc w ogłupianiu społeczeństwa". 

Sprawiedliwie ocenić działalność 
naukową p. Noelle-Neumann nie jest 
łatwo. Trzeba bowiem z jednej stro-



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 153 

ny mieć świadomość tego, komu i w 
jaki sposób ona służy, z drugiej zaś 
dostrzec jej niewątpliwe osiągnięcia 
w zakresie metodologii badań nad ko
munikowaniem masowym. 

Aby ukazać podstawy tej metodo
logii, przytoczmy na koniec niniej
szego sprawozdania fragmenty wy
wiadu, jakiego prof. Noelle-Neumann 
udzieliła w grudniu 1966 studenckiej 
gazecie monachijskiej Relationen. 
Pytanie: Jak określiłaby Pani nau
kę o komunikowaniu masowym (Pu
blizistikwissenschaft) czyli praso-
znawstwo (Zeitungswissenschaft) i je
go przedmiot? 
Odpowiedź: Według mnie przedmio
tem tej dyscypliny jest analiza pu
blicznych wypowiedzi mających na 
celu informowanie, kształtowanie 
przekonań lub dostarczanie rozryw
ki, ze szczególnym uwzględnieniem 
wypowiedzi przekazywanych środka
mi technicznymi. Należy badać wszy
stkie składniki procesu komunikowa
nia (1) niezależnie od niebie, (2) z u-
względnieniem wpływu czynników 
zewnętrznych oraz (3) z uwzględnie
niem ich wzajemnych zależności i 
wpływu procesów komunikowania na 
państwo, społeczeństwo i jednostkę. 

W Moguncji skupiamy naszą uwa
gę na rozwijaniu metod empirycz
nych (badania laboratoryjne, tereno
we, panelowe i reprezentatywne; ana

liza zawartości). Ponadto, korzystając 
z dostępnych materiałów empirycz
nych, próbujemy opracować syntezę 
amerykańskich i angielskich badań 
z ostatnich 30 lat. Osobiście mnie 
najbardziej interesuje zjawisko opinii 
publicznej. 
Pytanie: Kogo uważa Pani za swego 
naukowego mistrza? 
Odpowiedź: Emila Dovifata (dzięki 
któremu poświęciłam się tej dziedzi
nie badań), Paula F. Lazarsfelda i 
Caria J. Hovlanda. 
Pytanie: Jak określiłaby Pani różni
ce między swoją dyscypliną i inny
mi naukami? Które gałęzie wiedzy 
obejmuje wiedza o masowym komu
nikowaniu? 
Odpowiedź: Opieramy się na meto
dach i wynikach nauk społecznych 
(psychologia, socjologia, wiedza poli
tyczna, niektóre dziedziny prawa i 
ekonomii), filologii, historii, matema
tyce i statystyce. O ile metody i od
krycia tych dyscyplin pomagają ba
dać wypowiedzi publiczne i pogłębia
ją zrozumienie komunikowania ma
sowego, o tyle mieszczą się one w 
ramach wiedzy o komunikowaniu, 
która tworzy centrum problematyki 
i zgodnie z własnym punktem widze
nia kształtuje pojęcia, metody i wy
niki badawcze. 

Walery Pisarek 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 stycznia — 31 marca 1971) 

51 — na Studium Dziennikarskim UW 
(pod kier. dra Т. К o ź 1 u к a) rozpoczęło 
pracę seminarium doktoranckie poświęco
ne satelitarnemu systemowi przekazu in
formacji. Celem seminarium jest objęcie 
badaniami naukowymi społeczno-ekonomi-
cznych i polityczno-prawnych problemów 
wiążących się z wprowadzeniem w przy
szłości globalnego systemu telewizji sateli
tarnej. 

35 I — spotkanie członka Biura Politycz
nego, sekretarza КС PZPR S. O l s z o w 
s k i e g o i kierownika Biura Prasy КС 
W. В е к a z członkami Prezydium SDP. 
Omówiono na tle aktualnej sytuacji po
litycznej zadania stojące przed prasą pol
ską i Stowarzyszeniem. 

261 — w Szczecinie spotkanie miejsco
wych dziennikarzy z sekretarzem КС PZPR 
K. B a r c i k o w s k i m poświęcone ak
tualnym problemom politycznym środków 
masowego przekazu. 

13II — prasa codzienna opublikowała 
..Komunikat GUS o wykonaniu Narodowe
go Planu Gospodarczego i o rozwoju go
spodarki narodowej w 1970 r." Z doku
mentu wynika, iż łączny nakład globalny 
gazet i czasopism wyniósł 3003,9 min egz. 
i wzrósł w porównaniu z 1969 o 2,4%. 
Liczba abonentów tv wyniosła 4215 tys., 
co oznacza wzrost o 10%. 

19 II — posiedzenie Prezydium Komitetu 
d. s. Radia i Tv poświęcone dziennikom 
radiowym i telewizyjnym. 

II — obrady komisji prasowej przy Biu
rze Prasy КС PZPR poświęcone aktual
nym problemom kultury fizycznej i kie
runkom rozwoju publicystyki w sprawach 
dotyczących sportu kwalifikowanego i ma
sowej kultury fizycznej. 

2 III — spotkanie I sekretarza КС PZPR 
E. G i e r k a z redaktorami naczelnymi 
niektórych centralnych organów praso
wych, agencji, radia i tv, poświęcone ak
tualnym zadaniom prasy na tle uchwal 
VIII Plenum КС. 

3 III — spotkanie prezesa NK ZSL S. 
G u с w у z dziennikarzami pism ludowych 
oraz członkami Stronnictwa, pracującymi 
w agencjach prasowych, radiu. tv i cen
tralnych organach prasowych. 

4—5 III — plenarne obrady ZG ZZ Prac. 
Książki, Prasy i Radia. Uczestnicy Ple
num zapoznali się z wynikami badań pro
filaktycznych przeprowadzonych ostatnio 
wśród dziennikarzy RSW „Prasa". Jak wy
nika z tej analizy, najczęstszymi schorze
niami zawodowymi tego środowiska są: 
nerwice (27,3°/« ogółu przebadanych), cho
roby układu krążenia (19,4%) i układu tra
wienia (14,7%). 

5 III — w red. Ekranu spotkanie przed
stawicieli łódzkiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej 
(doc. dr J. K o t o w s k i ) i Studium Dzien
nikarskiego UW (doc. dr К. К ą к o 1 i doc. 
dr T. K u p i s). Tematem dyskusji były 
perspektywy współpracy obu uczelni w 
dziedzinie kształcenia kadr dziennikarskich 
w specjalności telewizyjnej; rozważano 
m. in. możliwość uruchomienia specjalne
go studium dla dziennikarzy w ramach 
Wydziału Telewizyjnego łódzkiej uczelni. 

9 III — Biuro Polityczne КС PZPR pod
jęło decyzję w sprawie usprawnienia sy
stemu informowania opinii publicznej przez 
organa rządowe. Dotyczy to głównie roz
szerzenia informacji z zakresu polityki go
spodarczej, społecznej i kulturalnej, zagra
nicznej, o pracach rządu i poszczególnych 
resortów. Rozpatrzono również sytuację i 
program rozwoju przemysłu poligraficzne
go. 

10 III — realizując decyzję Biura Poli
tycznego КС PZPR, Prezes Rady Ministrów 
powołał rzecznika prasowego rządu PRL 
w randze podsekretarza stanu. Stanowisko 
to objął red. W. J a n i u r e k . 

13 III — spotkanie redaktorów naczelnych 
i publicystów rolnych z sekretarzem КС 
PZPR K. B a r c i k o w s k i m i kierowni
kiem Wydz. Rolnego КС — E. M a z u r 
k i e w i c z e m . 

25 III — w Warszawie narada redakto
rów prasy zakładowej poświęcona aktual
nym zadaniom ruchu zawodowego w świe
tle oceny dokonanej przez XXI Plenum 
CRZZ. Uczestnicy spotkania zwracali uwa
gę na wiele nierozwiązanych problemów 
prasy zakładowej, w wyniku czego nie mo
że ona należycie spełniać funkcji organów 
samorządów robotniczych i rad zakłado
wych. Postulowano zwiększenie opieki i po
mocy dla zespołów redakcyjnych ze stro-
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n y CRZZ i innych instancj i związkowych. 
Obszerniejsze uwagi o naradz ie — J. К a r-
c z e w s k i w Glosie Pracy n r 76. 

26—28 III — w Krakowie ogólnopolskie 
s e m i n a r i u m s tudenck ich kół pen i tenc ja r 
nych . J e d e n z re fera tów (wygłoszony przez 
s tuden tów UJ) dotyczył wpływu ś rodków 
masowego przekazu na przestępczość nie
letnich. 

27 III — w Urzędzie Rady Ministrów 
pierwsza inauguracy jna konferencja rzecz
n ika prasowego rządu PRL — W. J a-
n i u г к a z r edak to rami nacze lnymi pol
skie j prasy , radia i tv. W spotkaniu uczest
niczył k ie rownik Biura P r a s y КС PZPR 
W. B e k oraz wiceminis te r sp raw zagr. 
J. С z у г е к. W. J a n i u r e k p rzypomnia ł , 
że s tanowisko rzecznika prasowego rządu 
zostało powołane w celu wypracowania 
lepszego sys temu informowania opinii pu
blicznej i poszerzenia zakresu informacji . 
Jes t to j eden z k r o k ó w podnoszących rolę. 
prasy , rad ia i tv w procesie rozwoju de
mokrac j i socjal is tycznej . 

29 III — w siedzibie КС PZPR z udzia
ł em członka Biura Pol i tycznego, sekre ta 
rza КС PZPR J. S z y d l a k a n a r a d a re
daktorów nacze lnych i publ icystów prasy , 
agencji , radia i tv, poświęcona ak tua lnym 
prob lemom gospodarczym po VIII P l enum. 
P rob lemy gospodarcze w pras ie , radiu i tv 
po VIII P l e n u m omówił J . P t a s z e k 
z Biura P r a s y КС PZPR. 

31 III — posiedzenie Sejmowej Komisji 
Sp raw Zagranicznych na temat koordyna
cji i inspiracj i p ropagandy polskiej za 
granicą. Obszerniejsze sp rawozdan ie : Try
buna Ludu n r 91 s. 1, 10. 

K O N T A K T Y ZAGRANICZNE 

3—111 — w Hawanie VII Kongres MOD. 
Delegat polski — S. M o j k o w s k i (Try
buna Ludu) w y b r a n y j e d n y m z wiceprze
wodniczących MOD; wiceprzewodniczącym 
komisj i socjalnej Z. C h y l i ń s k i . Ob
szerniejsze in formacje : Z. C h y l i ń s k i : 
Zapiski z VII Kongresu MOD w Hawa
nie — Prasa Polska n r 3. 

8—161 — w Polsce przebywała delega
cja Rumuńskie j Par t i i Komunis tyczne! , 
k tórej przewodniczył k ie rownik Wydziahi 
P r a s y КС RPK M. В u j o r S i o n . Go
ście przyjęci zostali (14 1) przez członka 
Biura Politycznego, sekre ta rza КС PZPR 
S. O l s z o w s k i e g o , odbyli rozmowy z 
k ie rownic twem Biura Prasy , a t akże spot
kali się z kolegiami r edakcy jnymi Trybu
ny Ludu. Życia Warszawy, PAP, k ie row
n ic twem Komitetu d. s. Radia i TV, ZG 
RSW „ P r a s a " i SDP. 

111 — w Hawanie wiceprzewodniczący 
ZG SDP M. S z u l c z e w s k i i prezes 
Związku Dziennikarzy Kubańsk ich E. V e-
r a podpisal i porozumienie o współpracy 
między obu organizacjami na lata 1971—73. 
Przewiduje ona m. in. współpracę w dzie
dzinie szkolenia dziennikarzy. 

161 — spotkanie a t tachés p rasowych 
k ra jów socjal is tycznych z k ie rownic twem 
Biura P ra sy КС PZPR, Depa r t amen tu P r a 
sy i Informacj i MSZ oraz ZG SDP. 

16—22 1 — w DRW p rzebywała delegacja 
Komite tu d. is. Radia i TV, k tóra uczest

niczyła w uroczystości oddan ia do eks 
ploatacj i polskiej a p a r a t u r y nadawczej dla 
pierwszej stacji te lewizyjnej w DRW. 

29 I — w Warszawie podpisany został 
pro tokół o wspó łp racy między Komi te tem 
d. s. Radia i TV a r a d i e m i tv Króles twa 
Danii . Ze s t rony polskiej protokół podpi
sał przewodniczący Komite tu — W. S o -
к o r s к i, ze s t rony duńskie j — dyr . H. 
S o 1 v h o j . 

I — w Sofii spo tkan ie k ie rownic tw pism 
spor towych kra jów demokrac j i ludowej ; 
omawiano rozszerzenie wspó łpracy między 
poszczególnymi redakcjami . 

I — w Pradze na zaproszenie komi te tu 
do s p r a w tu rys tyk i spo tkan ie delegacji 
F I JET kra jów demokrac j i ludowych. W 
skład delegacji polskiej wchodzi l i : Z. M i 
k o ł a j c z a k (Światowid, p rezes polskiej 
sekcj i FIJET), T. R y c e r s k i (Świato
wid) i T J a b ł o ń s k i (Glos Wybrzeża). 

10II — w Warszawie podpisan ie p ro to 
kołu o wspó łpracy między SDP i Związ
k iem Dziennikarzy Jugosławi i na lata 
1971—72. 

16 II — członek Biura Pol i tycznego, se
k re t a r z КС PZPR J . S z y d l a k przyjął 
członka Biura Pol i tycznego КС K P Austri i , 
red. nacz. Volksstimme H. К а 11 a, p rze
bywającego w Polsce na zaproszenie Try
buny Ludu. 

16—21II — w Bukareszc ie p rzebywał 
red. nacz. P A P M. H o f m a n . Rozmowy 
z g e n e r a l n y m d y r e k t o r e m Agerpres — I. 
M a r g i n e a n u na t e m a t wspó łpracy obu 
agencj i w dziedzinie w y m i a n y informacj i , 
j ak i rozwoju bazy techniczne j . 

17 II — w Sofii podpisanie u m o w y o 
współpracy na lata 1971— 72 między s towa
rzyszeniami dz iennikarzy Polski i Buł
gari i . 

25 II — obowiązki ko re sponden ta P A P w 
Bonn objął red. Z. K u s t o s i k w mie j 
sce wracającego do kra ju Cz. J a c k o w 
s k i e g o 

II — w Warszawie na zaproszenie De
p a r t a m e n t u P ra sy i Informacj i MSZ prze
bywał M. T u o v i n e n — d y r e k t o r De
p a r t a m e n t u P r a s y MSZ Finlandi i . 

5 III — w Ambasadzie PRL w Helsin
kach parafowanie u m o w y o wspó łpracy na 
lata 1971—72 między SDP a Powszechnym 
Związkiem Dziennikarzy Finlandi i . 

11 III — w Warszawie podpisanie umo
wy o wspó łpracy na 1971 między SDP 
a Kra jowym Związkiem Dziennikarzy Wę
gierskich. Umowę podpisal i przewodniczą
cy obu związków: S. M o j k o w s k i i S. 
В а г с s. 

13—22 III — na zaproszenie Kultury prze
bywał w Polsce red. nacz. Sowietskoj Kul
tury P . D a r i e n k o . Gościa radzieckie
go przyjął wiceprezes Radj- Minis t rów W. 
K r a s k o . 

16 III — do Warszawy przybył na za
proszenie D e p a r t a m e n t u P r a s y i Informa
cji MSZ — d y r e k t o r D e p a r t a m e n t u Prasy 
MSZ ZSRR J. C z e r n i a k ó w . Gościa 
radzieckiego przyjął (18 III) członek Biura 
Pol i tycznego, jsekretarz КС P Z P R S. 0 1 -
s z o w s к i. 
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22—26 III — na Węgrzech przebywała de
legacja Departamentu Prasy i Informacji 
MSZ, której przewodniczył amb. R. P o-
l e s z c z u k . Przedmiotem konsultacji i 
rozmów były zagadnienia związane z po-
głęoieniem wzajemnej informacji o rozwo
ju budownictwa socjalistycznego, a także 
sprawy związane z wojną psychologiczną 
i dywersją ideologiczną prowadzoną przez 
zachodnie ośrodki imperialistyczne. Kon
sultacje zakończyły się podpisaniem (26 Ш) 
protokołu określającego program współ
pracy między obu departamentami na dwa 
lata. 

24 III — do Warszawy powróciła z NRD 
delegacja SDP. Omówiono zakres tego
rocznej współpracy ze Związkiem Dzien
nikarzy NRD. 

31 III — Polska Agencja Prasowa za
warła umowę o współpracy z Tunezyjską 
Agencją Prasową. 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 

7 1 — w Warszawie wybór zarządu od
działu SDP (zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze odbyło się 10 XII). Przewodniczą
cym Zarządu został R. W o j n a (Zycie 
Warszawy). Obszerniej: Prasa Polska nr 1 
s. 5—15, nr 2 s. 6—7. 

I — w Olsztynie zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze oddziału SDP. Przewodni
czącym Zarządu został B. L e s i e w i c z . 
Obszerniej : Prasa Polska nr 3 s. 16—17. 

1II — w Opolu zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze oddziału SDP. Przewodni
czącym Zarządu ponownie M. S z y m a ń 
s k i (Trybuna Opolska). Obszerniej: Pra
sa Polska nr 3 s. 17—18. 

24 II — Plenum ZG SDP poświęcone roii 
i zadaniom dziennikarzy w popularyzowa
niu i realizacji uchwał VIII Plenum КС 
PZPR. Obszerniejsze sprawozdanie: Prasa 
Polska nr 3 s. 4—5, nr 4 s. Ä—19. 

II III — w Łodzi zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze oddziału SDP. Przewodni
czącym Zarządu ponownie W. D r y g a s . 
Obszerniej: Prasa Polska nr 4 s. 124—26. 

13 III — w Bydgoszczy zebranie śpra-
wozdawczo-wyborcze oddziału SDP. Prze
wodniczącym Zarządu został D. С z a p 1 i c-
k i (Gazeta Pomorska). 

31 III — w Krakowie zebranie sprawo-
zdawczo-wyborcze oddziału SDP. Przewod
niczącym Zarządu został W. L o r a n c 
(rozgłośnia PR). Obszerniej: Prasa Polska 
nr 5 s. 15—17. 

III — posiedzenie Klubu Zagadnień Po
lonijnych poświęcone roli środków maso
wego przekazu w podtrzymywaniu więzi 
z Polonią. Z nadsyłanych do Tow. „Polo
nia" wycinków prasowych wynika, że w 
r. ub. w 150 krajowych czasopismach uka
zało się ponad 2 tysiące artykułów, wy
wiadów i informacji na tf.maty polonijne 
(najwięcej na łamach Życia Warszawy, 
Trybuny Ludu i Expressu Wieczornego). 
Za mało, jak dotychczas, poświęca się tym 
sprawom miejsca w programie tv. 

RSW „PRASA" 

11II — w ZG RSW „Prasa" spotkanie 
z przedstawicielami szeregu warszawskich 
redakcji i dyrektorami warszawskich wy
dawnictw RSW „Prasa", poświęcone dy
skusji nad kierunkami rozwoju prasy w 
najbliższej przyszłości. 

REDAKCYJNE INICJATYWY 

3—41 — Z. B a j k a na łamach Słowa 
Polskiego (nr 2) omawia wyniki ankiety 
czytelniczej (przeprowadzonej przez Zespół 
Badania Opinii Społecznej Wrocławskiego 
Wyd. Prasowego). Wśród 2 tys. respon
dentów 60% to mieszkańcy województwa 
wrocławskiego. 60% badanych czyta Słowo 
równocześnie (stale lub dorywczo) z Gazetą 
Robotniczą, 30°/o — z Wieczorem Wrocławia. 
80% respondentów czyta ten dziennik od 
co najmniej il5 lat. Przeważają pracowni
cy umysłowi. Każdy egzemplarz Słowa jest 
czytany przynajmniej przez 3 osoby. Naj
ważniejszy dla czytelnika Słowa jest co
dzienny serwis wiadomości z kraju i ze 
świata (56%). 

51 — kolegium redakcji Agencji Publi-
cystyczno-Informacyjnej AR poświęcone 
omówieniu uwag krytycznych i postula
tów redakcji prasowych dotyczących tre
ści i formy biuletynów API (szerzej o wy
nikach obrad R. D z i ę c i o ł k i e w i c z 
w Prasie Polskiej nr 2 s. 17—19). 

23—241 — R. J u r k i e w i c z na ła
mach Sztandaru Młodych (nr 19) omawia 
wyniki ankiety czytelniczej „Redaguj z na
mi". Wśród 2659 respondentów ponad 80Vo 
stanowią mężczyźni; połowa uczestników 
ankiety to młodzież ucząca się, pracowni
cy fizyczni — I6V0, umysłowi — 28% (z 
wyższym wykształceniem — 2%). Większość 
respondentów pochodzi z miast: dużych — 
blisko 46%, małych — 35%; ze wsi — po
nad 19%. Z różnorodnych postulatów naj
istotniejsze dotyczą zwiększenia publicy
styki na tematy „leżące w kręgu ich szcze
gólnych i osobistych zainteresowań". 

21II — w n-rze 8 i 9 Nowej Wsi omó
wienie wyników ankiety czytelniczej (ogło
szonej w 1970 nr 13) pt. „Co sądzisz o No
wej Wsi". Wśród 3930 .respondentów ok. 
60% stanowią kobiety; 70% respondentów 
znajduje się w grupie wieku 17—30 lat; 
28*/o ukończyło szkołę średnią, 34% posia
da wykształcenie średnie niepełne; na wsi 
mieszka 54%. Najchętniej czytane są ar
tykuły na tematy oświaty, kultury i nau
ki (60%), życia wsi (38%), rozrywkowe 
(34%). 

7 III — w n-rze 10 Życia Literackiego 
Z. K w i a t k o w s k i omawia wyniki an
kiety czytelniczej (ogłoszonej w n-rze 3). 
Uczestnicy ankiety zaakceptowali dotych
czasowy charakter czasopisma społeczno-
kulturalnego, podkreślając konieczność za
chowania równowagi między publicystyką 
na tematy literackie i społeczne. 

ANKIETY CZYTELNICZE w ciągu I 
kwartału ogłosiły następujące czasopisma: 
ITD — magazyn studencki (nr 2), Morze 
(nr 1), Wiadomości (nr 2), Widnokręgi 
(nr 3). 
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ODZNACZENIA 
91 — za propagowanie piłkarstwa, zło

tymi odznakami Polskiego Związku Piłki 
Nożnej wyróżnione zostały działy sporto
we Trybuny Ludu, PAP i TV oraz T. 
M i e d z i a n o w s k i (PAP) ; medale 
PZPN: A. B i l i ń s k i (Trybuna Ludu), 
W. D o b r o w o l s k i (PR) i E. S t r z e 
l e c k i („Sportowe miesięczniki facho
we"). 

22 I — red. K. C z a c h o w s k i (PAP, 
oddz. w Bydgoszczy) odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

261 — dziennikarze Expressu Ilustrowa
nego: B. D r z e w i ń s k a , M. G r a b s k a 
S. H o r o w s к a, H. M o d r o , D. N i-
t e c k a , J. S z e l e w i c k i wyróżnieni ho
norowymi odznakami m. Łodzi. 

I — M. Z a w a d o w s k i (Gazeta Ro
botnicza) wyróżniony „Medalem zwycię
stwa i wolności". 

21II — z okazji swego 20-lecia Zycie 
Literackie wyróżnione złotą odznaką m. 
Krakowa. Odznaczenia państwowe: Z. 
K w i a t k o w s k i (Krzyż Kawalerski Or
deru Odrodzenia Polski), T. R o b a k 
(Srebrny Krzyż Zasługi). 

II — Wiadomości Fabryczne (gazeta za
kładowa WSK w Rzeszowie) wyróżniona 
złotą odznaką TPPR. 

1 III — Głos Szczeciński, Kurier Szcze
ciński, Wiadomości Zachodnie, rozgłośnia 
PR i szczeciński ośrodek TV wyróżnione 
okolicznościowymi medalami z okazji 25-le-
cia ORMO. 

2 III — z okazji swego 10-lecia Odra wy
różniona złotą odznaką ».Zasłużony dla 
Dolnego Śląska"; Z. K u b i k o w s k i — 
Srebrnym Krzyżem Zasługi; K. K r z y ż a -
g ó r s k i , T. N o w i c k a i Z. P a l u -
s z а к — odznakami „Budowniczy Wrocła
wia". 

5 III — K. P u s z k a r z e w i c z (Gaze
ta Krakowska) wyróżniony tytułem „Za
służonego działacza kultury fizycznej". 

6 III — z okazji 20-lecia Głosu Pracy 
dziennikarze tego pisma wyróżnieni srebr
nymi odznakami Zw. Zaw. Prac. Prasy, 
Książki i Radia. Otrzymali je: J. A r t y-
s i e w i c z , J. B o b r y k, W. F i g i e l , 
W. F r ą с z, S. J a k u b o w s k i , z. 
S a c h n o w s k i , W. S t r z a ł k o w s k a , 
K. W i g u r a i H. Z a k r z e w s k a . 

9 III — T. L i p s k i i J. I w a s z k i e 
w i c z (Głos Pracy) wyróżnieni dyploma
mi za zasługi w rozwoju związkowej kul
tury fizycznej i turystyki oraz okoliczno
ściowymi medalami. 

10 III — A. S z y m u r a (wrocł. oddz. 
PAP) wyróżniony złotą odznaką „Zasłu
żonego dla Dolnego Śląska". 

13 III — z okazji 25-lecia Echa Krakowa 
dziennikarze tego pisma wyróżnieni od
znaczeniami państwowymi. Krzyż Kawa
lerski Odrodzenia Polski: M. K w i a t 
k ó w s к а ; Srebrny Krzyż Zasługi : J. L o-
v e l l o w a i K. K w i n t a . Złote odzna
ki m. Krakowa : J. L a n g i e r , J. L e w i c 
k i , Z. M a l i n o w s k a , B. P i e c z o n -
k o w a , M. W i t e k , S. Z a r z e c k a . Ty

tuł „Zasłużonego działacza turystyki" — 
Cz. M o r a w e t z, „Zasłużonego działacza 
kultury fizycznej" — J. F r a n d o f e r t . 

26 III — wrocławski oddz. PAP, rozgło
śnia PR, Wrocławski Ośrodek Telewizyj
ny, Wiadomości, Rolnik Dolnośląski oraz 
Gazeta Robotnicza wyróżnione „Medalami 
XXV-lecia Odzyskania Dolnego Śląska". 
Takież same medale dla: J. B a j d o r a 
(TV Wrocław), T. H a l u c h a i S. K a c z 
m a r s k i e g o (TV W-wa). K. K o s z u t 
s k i e g o , J. W o j t a n o w i c z , M. Za-
w a d o w s k i e g o i B. Z u b l e w i c z a 
(Gazeta Robotnicza). 

30 III — Glos Pracy i jego red. nacz. 
T. L i p s k i wyróżniony złotą odznaką 
ZNP. 

NAGRODY 
91 — w Bydgoszczy wręczenie nagród 

laureatom konkursu „Popularyzujemy fil
my zaangażowane", zorganizowanego przez 
Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kultu
ralne i miejscowy oddział SDP. Otrzymali 
je : T. H e l l e n (Pomorze); wyróżnienia: 
D. R u d n i c k a (Gazeta Pomorska) 1 T. 
Ż o ł n i e r o w i c z (Dziennik Wieczorny). 

10 I — wręczenie nagród laureatom kon
kursu dziennikarskiego (organizowanego 
przez Wydz. Komunikacji Prez. WRN) na 
publikacje dot. popularyzacji zasad bez
pieczeństwa ruchu. Nagrody: T. H o r o s z-
k i e w i c z , A. L a c h i S. R a c ł a w i c k i 
(rozgł. PR) oraz M. S z y m a ń s k i (Try
buna Opolska). 

12 I — wręczenie nagród laureatom kon
kursu dziennikarskiego „Ludzie dobrej ro
boty", zorganizowanego przez rzeszowską 
WKZZ, Wydz. Prop. KW PZPR i miejsco
wy oddział SDP. I nagr. : R. B i l s k i (No
winy Rzeszowskie), II: J. C z a r n o b a j , 
A. S o c h a i A. J a k u b o w i c z (rozgł. 
PR), W. S o w a (Socjalistyczne Tempo); 
III: С G n i e w e k (rozgł. PR), R. N i e 
m i e c (Nowiny Rzeszowskie) oraz Z. 
KI a t k a i Z. S z e r e r (Wiadomości Fa
bryczne); wyróżnienia: J. W o ś , M. Ny
c z e k (Nowiny Rzeszowskie), J. A m b r o -
z o w i c z (Echo Załogi). Z. S z a n i a w 
s k a (Głos Załogi) i D. G a r b a c z (Socja
listyczne Tempo). 

14 I — wyniki XIII Ogólnopolskiego Kon
kursu Fotografii Prasowej (91 fotorepor
terów przedstawiło 1212 prac). Przyznano 
5 nagród głównych oraz 32 fundowane. 
Nagr. główne w dziale fotografii czarno
białej — I: H. W e i n b e r g (Polska); II: 
J. M o r e k (PA „Interpress"); III: J. 
T r e m b e c k i (C AF Lublin) ; w dziale 
fotografii barwnej — I: Z. S t a s z y s z y n 
(CAF Poznań); II: J. M o r e k (PA „Inter
press"). Nagrody fundowane: Ministerstwa 
Rolnictwa: E. W o ł o s z c z u k (CAF Wro
cław) i A. K u c i ń s k i (Chłopska Dro
ga) ; GKKFiT — E. W a r m i ń s k i (Spor
towiec) ; Panoramy — R. C z e r n i e w s k i 
(Gazeta Olsztyńska); Trybuny Ludu — Z. 
S t a s z y s z y n (CAF Poznań); Chłopskiej 
Drogi — к . S ę d z i k o w s k i (Zielony 
Sztandar); Dziennika Ludowego — J. Mo
r e k (PA „Interpress"); Dookoła Świata — 
Z. S t a s z y s z y n (CAF Poznań); Sztan
daru Młodych — A. B a t u r o (Na Prze
łaj); Wojskowej Agencji Fotograficznej: 
E. P i e k a r s k i (WAF) ; GZP WP: I. S o-
b i e s z c z u k (WAF); Żołnierza Polskiego: 
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S. I w a n (WAF); Przyjaźni: J. S i e l s k i 
(Stolica); Głosu Pracy: z. S i e m a s z k o 
(Perspektywy); ZZ Prac. Książki, Prasy 
i Radia: S. S y n d o m i a n (Żołnierz Pol
ski); Expressu Wieczornego: E. U c h y -
m i а к (СAF W-wa) ; Przeglądu Sportowe
go: E. W a r m i ń s k i (Sportowiec); świa
towida: Z. W d o w i ń s k i (Tramp); Ży
cia Warszawy: M. B i l l e w i c z (Polska); 
Zielonego Sztandaru: R. S i e ń k o (CAF 
Białystok) ; Przyjaciółki, S. P u d 1 i к 
(WAF); Stolicy: M. S o k o ł o w s k i (CAF 
W-wa) ; Słowa Ludu : D. K w i a t k o w 
s k i (CAF Rzeszów); Kuriera Polskiego: 
S. D ą b r o w i e c k i (CAF W-wa); Trybu
ny Mazowieckiej: A. U r b a n e k (CAF 
W-wa) ; Perspektyw : L. D z i k o w s k i 
(Sztandar Młodych); Panoramy Północy: 
B. Ł o p i e ń s k i (Perspektywy); PA „In
terpress": J. M o r e k (PA „Interpress"); 
Nowej Wsi: M. M u s i a ł (1TD); Ekranu: 
M. S o k o ł o w s k i (CAF W-wa); Ilustro
wanego Kuriera Polskiego: M. M o n a -
s t e r s к a (AR). 

251 — rozstrzygnięcie dorocznego kon
kursu dla dziennikarzy zajmujących się 
problematyką młodzieżową, organizowane
go przez łódzki ZMS i miejscowy oddział 
SDP. I nagr. : H . B a t o r o w i c z (Głos 
Robotniczy); l i : W. Ł u s z c z y k i e w i c z 
i H. P o l l a k (rozgł. PR); III: E. L e c h 
(Express Ilustrowany), M. W a l c z a k (TV 
Łódź), G. P r z y s i ę ż n y (Głos Robotni
czy) ; wyróżnienia : A. D z i e r ż a n o w 
s k i (PAP Łódź), J. K r a s k o w s k i 
(Dziennik Łódzki), E. К u d a j (Express 
Ilustrowany), F. L e w a n d o w s k i i Z. 
W o j C i e c h o w s k i (rozgł. PR). 

301 — ogłoszenie wyników dorocznego 
konkursu Szpilek na najlepszy rysunek 
satyryczny 1970. W dziale karykatury spo
łeczno-politycznej I nagr. ,,Złotej Szpil
ki" — M. S t a c h u r s k i , srebrne i brą
zowe : W. R o s t k o w s k i i J. B o h d a 
n o w i c z . W dz. rysunku obyczaj owo-hu-
morystycznego I nagr.: A. C z e c z o t ; 
П i Ш: M. O l s z e w s k i i S. K o b y 
l i ń s k i . 

I — Ekran przyznał doroczne nagrody 
„Złotego Ekranu" 1970 dla twórców naj
lepszych programów tv. otrzymali je : w 
dziedzinie programów publicystycznych — 
J. B ł a c h o w i c z ; programów edukacyj
nych: redakcja popularno-naukowego pro
gramu „Eureka"; programów z ośrodków 
terenowych: TV Wrocław. Jury postano
wiło przyznać specjalny „Złoty Ekran 1970" 
za realizację transmisji z manifestacji mło
dzieży Ziem Zachodnich i Północnych na 
Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu z 
okazji 25-lecia Zwycięstwa. 

I — rozstrzygnięcie konkursu zorganizo
wanego przez Opole na reportaż o współ
czesnej tematyce regionu opolskiego. II 
nagr.: T. K u c h a r s k i , w. P a n e k ; 
III: J. R z y t k o , E. M i ś ; wyróżnienia: 
H. W o l n a i A. J. B i e ń . Jednocześnie 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny na pro
jekt stałej okładki dla miesięcznika. I 
nagr. : Z. Ś w i e r c z ; wyróżnienia : K. 
W i e j a k i J. S z c z y r b a . 

I — rozstrzygnięcie konkursu na repor
taż pn. „Miasto dzisiejsze", zorganizowa
nego przez Współczesność, Iskry, CRZZ 
i ZG ZMS. W konkursie otwartym I nagr.: 
T. Z i m e с к i (W-wa) ; II: M. O l b r o r a -
s к i (W-wa); III: E. W o j e с h (Łódź); wy
różnienia: J. Ż u k o w s k i (Kraków), J. 
P l u t a (Wrocław). W konkursie zamknię

tym I nagr.: R. K a r a ś (Lublin); II: A. 
K. W r ó b l e w s k i (W-wa); III: J. R o s z-
k o (Kraków); wyróżnienie: E. R e d 1 i ń-
s к i (Białystok). 

9II — w Poznaniu wręczenie nagród 
laureatom konkursu dla dziennikarzy zaj
mujących się problematyką bezpieczeń
stwa na drogach. I nagr.: W. O f i e r s k i 
(Gazeta Poznańska); II: H. B a k o ś (rozgł. 
PR) ; III: M. S t a b r o w s k i (Głos Wiel
kopolski); IV: W. R o g a l e w i c z (Gaze
ta Poznańska); V: K. F e l i c z a k (Gaze
ta Poznańska); VI: M. Ł u c z a k (Glos 
Wielkopolski). 

12 II — w Koszalinie rozstrzygnięcie kon
kursu dla dziennikarzy zajmujących się 
tematyką działalności przeciwpożarowej. 
Nagrody: R. K m i e c i k , L. F i g a s i A. 
M a ś l a n k i e w i c z (Głos Koszaliński) ; 
J. Z e s ł a w s k i (rozgł. PR), L. D a n e c-
k i (Ilustrowany Kurier Polski), J. К i e ł b 
(Chłopska Droga). 

II — wręczenie corocznych nagród kry
tyki radiowej — „Złotego mikrofonu", 
przyznawanych osobom szczególnie zasłu
żonym dla rozwoju programów Polskiego 
Radia, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia 
twórcze na antenie. Za działalność dzien
nikarską i publicystyczną otrzymali je: 
H. K o l i a t, J. K o w a l s k i , M. O k ę c -
k a , B. B r o m e k , W. Z a d r o w s k i , 
J. Z a k r z e w s k i , M. Z a s a d z i ń s k a . 

II — wręczenie dorocznej nagrody Sek
cji Krytyków SPAM za działalność publi
cystyczną w zakresie muzyki 1970. Nagro
dę otrzymał W. M a l i n o w s k i (Współ
czesność, Sztandar Młodych). Dyplomy 
uznania: Dziennik Polski, Odra oraz Ty 
i Ja. 

II — rozstrzygnięcie IV konkursu dla 
gazet zakładowych (zorganizowanego przez 
Inspektorat Pracy CRZZ i Zespół Praso-
wo-Wydawniczy) na najlepiej prowadzo
ną działalność popularyzacyjno-propagan-
dową w zakresie ochrony pracy. I nagr.: 
Wspólny Cel (Jelenia Góra); II: Głos Za
łogi SHL (Kielce), Profile (Bydgoszcz); III: 
Elektronowiec (W-wa), Nasza Trybuna 
(Poznań), Glos Metalowca (Nowa Sól). 

7 III — laureatem nagrody prasowej 
Krajowej Rady Kobiet Polskich została H. 
M i r o s z o w a (TV W-wa) ; wyróżnienie : 
J. P o l - Ł a c h w a (PR Wrocław). 

11 III — wręczenie nagród laureatom do
rocznego konkursu na publikacje o mło
dzieży wiejskiej i ZMW organizowanego 
przez ZG ZMW i SDP. II nagr. : J. B i-
j а к (Polityka), K. S i e m i a t y c k a (AR), 
M. C h r z a n o w s k i , M. G a r d o w s k i 
i J. K u ź n i a r s k i (PKF) ; III: A. G o-
c e 1 (PR W-wa), J. M o d r z e j e w s k i 
(TV Poznań), J. W o 1 d a n (Głos Robot
niczy); wyróżnienia: H. M a r k e r t (Dzien
nik Ludowy), A. S k ł o d o w s k i (PAP). 

13 III — rozstrzygnięcie konkursu dzien
nikarskiego pn. „Lubuska nagroda dzien
nikarska 1970". Za publikacje poświęcone 
25-leciu Ziemi Lubuskiej i Ziem Zachod
nich — II nagr.: H. A n k i e w i c z (Ga
zeta Zielonogróska), T. C e g i e l s k i 
(rozgł. PR) i J. N o g i e ć (Gazeta Zielo
nogórska) ; III: H. D o b o s z o w a (Nad-
odrze), E. M a t u s z e w s k i (rozgł. PR), 
R. R o w i ń s k i (Nadodrze) i A. Z a t г y-
b ó w n a (Gazeta Zielonogórska). Za pu
blikacje o nowej strategii gospodarczej — 
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I nagr. : J. N o g i ę ć ; II: F. B r o d z i k 
(Gazeta Zielonogórska) i T. C e g i e l s k i ; 
Ш: L. G ą s i o r i A. S i m i ń s k a (Ga
zeta Zielonogórska). Za publikacje popu
laryzujące „nowoczesny sposób myślenia, 
inicjatywy, odwagę, gospodarność i za
angażowanie" — I nagr.: H. A n к i e-
w i c z (Gazeta Zielonogórska); U: G. F a j -
g e r (rozgl. PR), Z. G r z y b (Gazeta Zie
lonogórska); III: А. В u r t o w s к i, Z. 
S z y d ł o w s k i i A. Z a t r y b ó w n a 
(Gazeta Zielonogórska). Za reportaż o te
matyce społeczno-kulturalnej — I nagr.: 
B. O b r e m b s k a (rozgł. PR); П: H. D o-
b o s z o w a (Nadodrze), A. Z a t r y b ó w 
n a (Gazeta Zielonogórska); III: H. A n-
k i e w i с z (Gazeta Zielonogórska), G. 
F a j g e r (rozgł. PR). 

III — wśród laureatów nagrody kultu
ralnej szczecińskiej WKZZ dla dziennika
rzy na publikację o problemach kultural
no-oświatowych iw środowiskach pracy: M. 
C z a r n i e c k i (Glos Szczeciński), т. К a-
m i ń s k i (7 Głos Tygodnia) i S. W i t-
- W i l i ń s k i (rozgł. PR). 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe tytuły: 
I — w Szczecinie nr 1 społeczno-kultu-

ralnego miesięcznika Spojrzenia; wyd. 
Szczecińskie Wyd. Pras. RSW „Prasa ' ; 
format 25X35 cm, objętość 36 stron, na
kład początkowy 6 tys. egz.; cena 10 zł. 

I — nr 1 kwartalnika poświęconego po
pularyzacji wiedzy o skutecznym posługi
waniu się środkami propagandy poglądo
wej — Sugestie; wyd. WAG; format 25X35 
cm, objętość 36 stron, technika druku: 
wklęsłodruk arkuszowy, nakład 15 tys. 
egz.; cena 30 zł. Stałą edycję czasopisma 
poprzedziły 2 n-ry próbne wydane w ub. r. 

Zmiana formatu: 
41 — Przegląd Sportowy zmienił do

tychczasowy format (42X60) na 35,5X51 cm, 
zwiększając objętość do 6 stron. 

I — mieś. Płomienie zmienił dotych
czasowy format (17,5X25) na 25X35 cm; 
zmianie uległa również objętość z 64 ko
lumn do 32. 

III — Słowo Polskie, Dimokratis, Wia
domości i Trybuna Wałbrzyska zmieniły 
format z 35,5X51 na 37,5X53 cm. 

Zmiana techniki druku: 
I — śląski tygodnik lokalny Wiadomo

ści Zagłębia jest wykonywany techniką 
offsetową, zamiast dotychczasowej typo
graficznej. 

Różne: 
I I — RSW „Prasa" przejęła od Mini

sterstwa Kultury i Sztuki drukarnię ga
zetową w Zielonej Górze. Drukarnia zo
stała organizacyjnie włączona do Zielono
górskiego Wydawnictwa Prasowego. 

Opracował: Sylwester Dziki 
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ROZPOWSZECHNIENIE ŚRODKÓW 
MASOWEJ INFORMACJI 
INDIE. Rząd przeznaczył 140 m i n rup i i na 
rozbudowę sieci te lewizyjnej . Obecnie ist
nie je ty lko j edna s tacja nadawcza w New 
Delhi , ale na rok 1973 przewiduje się uru
chomienie 8 dalszych. Równolegle p lanuje 
się wzrost liczby t e l eabonen tów % 18 tys . 
(wyłącznie w New Delhi) do 365 tys . z koń
cem 1974 (Neue Deutsche Presse 1971 s. 5) 
pd 

JUGOSŁAWIA. Ukazuje się tu ki lkadzie
siąt p i sm o cha rak te rze re l ig i jnym; prze
ciętny nak ład każdego przekracza 500 egz. 
Najwięcej ich wychodzi w Serbi i (16) i w 
Chorwacj i (15). W Serbii w 1969 najwięk
szy nak ład osiągnęły: Pravoslavnji Misio-
nov (50 000 egz.), Pravoslavije (25 000 egz.) 
oraz Blagovest i Hitelet (po 16 000 egz.). 
Najmniejszy — Glasnik Reformacije i Nä
vi Rod po 1000 egz. 

W Chorwacji w 1960 wychodzi ły tylko 
t rzy p isma rel igi jne o nak ładz ie więk
szym od 500 egz. Obecnie z 15 p ism na j 
większy nak ład ma Glas Koncila 175 000 
egz., Glasnik Srva Isusova i Mariina oraz 
Veritas po 40 000 egz. 

W Bośni i Hercegowinie od 1950 u k a 
zuje się j edno p ismo rel igi jne — Glasnik.. 
W porównan iu z rok iem 1S50 n a k ł a d jego 
wzrós ł z 3000 do 15 500 egz. W Słowenii 
wychodzą cztery p isma re l ig i jne; na jwięk
szy nak ład ma Druźina — 129 000 egz. (Na
sa Stampa 1970 n r 181 s. 181) az 

RUMUNIA. Zasięg telewizji obejmuje 95°/i 
t e r y t o r i u m kra ju . N a d a w a n e są 2 progra
m y . Liczba abonen tów tv osiągnęła 1,3 
min . (Neue Deutsche Presse 1971 n r 4 
s. 5) pd 

USA. Stan „p rzemys łu p r a s o w e g o " w nad
chodzącym ДО-leciu w Stanach Zjednoczo
nych przedstawił miesięcznik The Ame
rican Press, zwracając uwagę na nas tę 
pujące fak ty : 

Według oficjalnych d a n y c h rządowych 
za lata 1963—1967 przemys ł p r a sowy stoi 
n a d rug im miejscu pod względem ak
tywnośc i po p rzemyś le s amochodowym. 
Wydawnic twa dz ienników są p ią tym co do 
wielkości pracodawcą w USA, p rzy czym 
liczba za t rudn ionych w tych wydawnic 
t w a c h w os ta tn im ćwierćwieczu wzras ta 
ła szybciej niż liczba wszys tk ich za t rud
n ionych. Objętość przecię tnego dziennika 
o nakładzie ponad 50 tys . egz. zwiększyła 
się od zakończenia wojny więcej niż dwa 
razy. Wpływy z r e k l a m y w t y m s a m y m 
czasie wzrosły n i ema l p ięc iokrotnie . Glo
b a l n y nak ład dz ienników w 1946 wynosi ł 
51 mil ionów, a w 1969 przekroczył 62 mi
l iony ( jednak w t y m czasie ludność USA 

wzras ta ła szybciej) . Liczba dzienników 
zwiększyła się n ieznacznie , a le liczba cza
sopism spadła . (The American Press 1971 
n r 1 s. 27) wp 

USA. P rzep rowadzone przez Izbę Handlo
wą w N o w y m J o r k u badan ia na t e m a t 
sy tuacj i p rasy codziennej wykaza ły in tere
sujące dane o wychodzących od 1910 w 
S tanach Zjednoczonych ty tu łach, j a k i o 
ich ilości i n a k ł a d a c h : 

Rok : Ilość ty tu łów: Nak ł ad : 
1910 2 433 24 211 000 
1930 1 942 37 878 433 
1956 1 768 57 101 503 

(w t y m 317 dzienników p o r a n n y c h 
o 22 491 500 egz.) 

1964 1 760 60 412 266 
1967 1 749 61 560 951 

(w t y m 310 dzienników p o r a n n y c h 
z ilością 25 281 087 egz.) 
(L'Interstages 1971 n r 68—69 s. 30) jap 

USA. Co przynies ie p ras ie a m e r y k a ń s k i e j 
rozpoczynające się dziesięciolecie? Według 
J . G. Udella z ANPA (American News
p a p e r Pub l i she r s Association) zyski z re
k l a m y będą w roku 1930 wyższe o 703/o 
niż w 1969, przy czym blisko (dwukrotnie 
szybciej wzras tać będą zyski w gazetach 
loka lnych niż ogólnokra jowychh. W tym 
s a m y m czasie j ednorazowy nak ład dzien
n ików zwiększy się o 25°/o i osiągnie t y m 
s a m y m liczbę 77 min egz. Należy się rów
nież liczyć ze wzros tem zużycia pap ie ru 
о ок. 34,5ю/«. ANPA podkreś la , że p rogno
zy J . G. Udella na poprzedn ie dziesięcio
lecia okaza ły się w znacznym s topniu d o 
k ł a d n e i t ra fne . (Editor and Publisher 
1971 n r 6 s. 22) wp 

WĘGRY. Prawie wszystkie szkoły k r a ju zo
stały wyposażone w telewizory. Osiągnię
to to w wyniku akcji „ te lewizor w każ 
dej szkole" , podczas k tóre j przedsiębior
s twa, organizacje społeczne i osoby p ry 
w a t n e zakupywa ły dla szkół odbiorniki . 
Telewizję nazywa się , ,największą uczel
nią Węgier" , gdyż ponad 10°/o p r o g r a m ó w 
ma c h a r a k t e r szkolno-oświatowy. (Neue 
Deutsche Presse 1971 n r 4 s. 5) pd 

ODBIORCY 
FRANCJA. La Nouvelle République du 
Centre-Ouest opubl ikowała sporządzoną na 
pods tawie badań SOFRES broszurę na te
ma t związków, j ak ie łączą dziennik re
g ionalny z jego czyte ln ikami . Francuz i 
z prowincj i wydają 350 min (s tarych fran
ków) n a p rasę codzienną, co oznacza 
s k r o m n ą s u m ę ok. 11 c e r t y m ó w na d o ' 
rosłą osobę. J e d n a k 80V« spośród nich 
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uznaje się za bardzo lub dosyć zaintere
sowanych wiadomościami lokalnymi lub 
regionalnymi; odnosi się to do 2/3 czytel
ników w wieku od 15 do 30 lat, a do 
80% czytelników od 21 do 24 lat. 

W sondażach czytelnicy prowincjonalni 
przyznają się do dwukrotnie częstszego 
czytania „swego" dziennika niż tygodni
ka, a 2/3 z nich przypominają sobie, że 
widziało go u swych rodziców. W wypadku 
długotrwałego strajku odczuwali jednak 2 
i pół razy rzadziej brak dziennika niż pe
riodyków. Z 14 motywów przywiązania 
do swego dziennika najsilniej uzasadnia
ją je przyzwyczajeniem, tym, że otocze
nie go czyta, istnieniem tradycyjnych ru
bryk, „wrażeniem że są na bieżąco in
formowani", dokładnością faktów i sądów. 

Głównymi zarzutami co do periodyków 
są: brak dynamizmu, nowoczesności, fakt, 
że są one mniej miłe do czytania, brak 
doskonałego wyglądu. Tymczasem dla 
dwóch czytelników na trzech, którzy słu
chają radia, dziennik staje się uzupełnie
niem wiadomości szczegółowymi danymi, 
potwierdzeniem wiadomości usłyszanych, 
pomocą w lepszym zrozumieniu spraw i 
możnością porównania. Na 88% telewidzów 
wobec 70% nie posiadających telewizo
rów, telewizja nie zastępuje dziennika re
gionalnego. Z 15 głównych rubryk dzien
nika czytelnicy najchętniej czytają: wiado
mości lokalne i regionalne (po 86°/o), spra
wy różne (81%), zmiany stanu cywilnego 
(68%), program radia i telewizji (59%), 
ogłoszenia drobne (47%), informacje poli
tyczne i ekonomiczne (46%). (L'Echo de 
la Presse... 1971 nr 757 s. 6) jap 

JUGOSŁAWIA. Oddział badania progra
mów radiowych i telewizyjnych w Belgra
dzie w końcu 1970 (październik—listopad) 
przeprowadził pierwszą serię badań nad 
publicznością radiową i telewizyjną na te
rytorium Serbii. Badaniem objęto prawie 
15 000 osób, co stanowi reprezentację tzw. 
potencjalnej masy radiosłuchaczy i tele
widzów. Największa część badanej pu
bliczności słucha pierwszego programu 
Radia Belgrad (1217 osób w niedzielę, 1129 
w sobotę, 1252 w pozostałe dni tygodnia) 
i ogląda telewizję (1220 osób w niedzie
lę, 1076 w sobotę, 1112 w pozostałe dni 
tygodnia). 

Najwięcej czasu poświęca się na oglą
danie telewizji w niedzielę (przeciętnie 
205 min.) oraz na słuchanie radia w nie
dzielę (I programu 172 min.) i w sobotę 
(II programu 148 min.). W przeciwieństwie 
do radiowego programu I i telewizji, II 
program radiowy jest dłużej słuchany w 
sobotę niż w inne dni robocze. Radio 
jest najchętniej słuchane rano i po po
łudniu, telewizja najczęściej oglądana wie
czorem. (Naśa Stampa 1971 nr 182 s. 5) az 

WIELKA BRYTANIA. Według Daily Ex
press, gazety angielskie mają przewagę 
nad telewizją w informacji, mimo że 
pierwsze transmisje telewizyjne istnieją 
juz ponad dwadzieścia lat. Według ankie
ty pt. „Sociologia środków masowego ko
munikowania" — stu dorosłych czyta 181 
dzienników krajowych dziennie (chodzi tu 
o wielkie dzienniki londyńskie), podczas 
gdy 69 na 100 dorosłych śledzi telewizję 
W latach 1950—1958 popyt na komentarze 
dziennikarskie i artykuły wstępne wzrósł 
dwukrotnie, a czytanie gazet podniosło się 
od czasu istnienia telewizji (w Wielkiej 
Brytanii istnieje 15,5 min odbiorców) 
(L'Echo de la Presse... 1971 nr 758 s 15) 
jap 

RUCH WYDAWNICZY 
FRANCJA. 22 lutego 1971 tygodnik Figaro 
Littéraire wydał ostatni numer, od 26 lu
tego zastąpił go dodatek 8—10 stronicowy, 
poświęcony literaturze i kulturze, załącza
ny jako wkładka do dziennika Le Figaro. 
Dodatek ten prowadzi André Brincourt. 
(L'Echo de la Presse... nr 757 s. 29) jap 

NRF. Z tegorocznym numerem marcowym 
uległ likwidacji miesięcznik społeczno-
polityczny dla inteligencji Der Monat. 
Czasopismo zostało założone w 1948 w Ber
linie Zach. przez amerykańskie władze 
okupacyjne, które (z funduszy CIA) do
finansowywały je aż do 1969 roczną sub
wencją 250 tys. mk. Pismo w latach „zim
nej wojny" eksponowało swój antykomu-
nizm i było sprzedawane w nakładzie 40 
tys. egz. Dwa lata temu przejął edycję 
wydawca hamburskiego tygodnika liberal
nego Die Zeit, Gerd Bucerius, który na
był 76% akcji miesięcznika. Zmiany re
dakcyjne i w układzie graficznym pisma 
nie zapobiegły postępującemu spadkowi 
jego popularności: nakład spadł poniżej 
10 tys., a deficyt roczny osiągnął ok. pół 
miliona marek. (Der Spiegel 1971 nr 11 
s. 180 i n.) pd 

NRF. Największe w Europie wydawnictwo 
czasopism, /Heinrich Bauer Verlag w Ham
burgu, wkroczyło na rynek prasy codzien
nej, nabywając Norddeutsche Rundschau 
oraz 2 gazety lokalne o łącznym nakła
dzie 25 tys. egz. (IPl-Rundschau styczeń 
1971 s. 11) pd 

USA. W grudniu 1970 ukazał się w No
wym Jorku pierwszy numer ilustrowanego 
dziennika Daily Mirror. (IPI-Rundschau 
styczeń 1971 s. 11) pd 

USA. W 1970 narodziły się tu dwa ma
gazyny redagowane „przez dzieci dla dzie
ci o dzieciach". Jeden z nich — Hoot Owl 
(Hukająca Sowa) — ukazuje się od sierp
nia w Arlington (Texas), drugi — Kids — 
od listopada w Bostonie. Mimo dość znacz
nych nakładów (Hoot Owl — 15 000 egz., 
Kids — 600 000), oba pisma jak dotąd są 
deficytowe, bo programowo nie zamie
szczają ogłoszeń. Wydawcy wierzą jednak, 
że za kilka miesięcy nakłady wzrosną na 
tyle, że wpływ ze sprzedaży pokryje ko
szty redagowania, druku i kolportażu. Wy
dawcami są oczywiście dorośli: 34-letni 
nauczyciel Jim Robinson i jego żona dzien
nikarka (Kids) oraz 34-letni Dane Ed
wards — właściciel agencji reklamowej 
(Hoot Owl). (Time z 25 I 1971 s. 44—45) wp 

WIELKA BRYTANIA. 8 marca 1971 Asso
ciated Newspapers podała oficjalną wia
domość, że w maju 1970 łączą się dwa 
dzienniki londyńskie: Daily Mail i Daily 
Sketch. W ten sposób kolejny dziennik 
londyński. Daily Sketch, cieszący się dużą 
poczytnością, przestaje się ukazywać, co 
świadczy o wzrastających trudnościach 
prasy brytyjskiej. 

Associated Newspapers wydawało do
tąd trzy dzienniki londyńskie, dwa po
ranne: Daily Mail i Daily Sketch oraz 
jeden wieczorny Evening News. Mimo róż
nego rodzaju oszczędności, szczególnie re
dukcji personelu, deficyt Towarzystwa 
wzrósł do 2 min funtów. Skłoniło to osta
tecznie kierownictwo do fuzji dwóch dzien
ników. 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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W ciągu ostatnich lat koszty produkcji 
tych gazet wzrosły о 23%, a nakłady i 
sprzedaż nie przestały maleć. W 1960 po 
zlikwidowaniu News Chronicie, sam Daily 
Mail osiągnął nakład 2,5 min egz., obec
nie nakłady tych dwóch dzienników po
rannych wynoszą 3,5 min egz. Tak więc 
ofiarą padł Daily Sketch. Nowy dzien
nik ma się ukazać w innym formacie. 
Konsekwencją fuzji będzie zwolnienie 1700 
osób, w tym 300 dziennikarzy. Zdaniem 
kierownictwa Associated Newspapers jest 
to jedyna szansa przeżycia dla przekształ
conego Daily Mail. (L'Echo de la Presse... 
1971 nr 759 s. 33) jap 

WŁOCHY. Pod koniec lutego 1971 ukazała 
się pierwsza włoska gazeta dźwiękowa 
w Turynie, Audiominerva — miesięcznik 
medyczny informacyjny, którego rozpro
wadzanie ma się odbywać tylko na zasa
dzie abonamentu, wynoszącego 10 tys. li
rów rocznie. Pismo zarejestrowane jest 
na taśmie magnetycznej 50-cio minutowej. 
Zawiera rubryki poświęcone specjaliza
cjom, nowościom farmaceutycznym, kon
gresom międzynarodowym oraz badaniom 
medycznym, a także dźwiękowe wstawki 
reklamowe zamieszczone między poszcze
gólnymi ,,rubrykami". Audiominerva wy
dawana jest przez Minerva Medica w Tu
rynie — jedno z naj znaczniejszych wy
dawnictw świata w dziedzinie medycyny. 
Towarzystwo to wydaje 110 publikacji, 
których nakład globalny przekracza 5O0 
tys. egz. Wydawanie pisma powierzono 
ERI (Edizioni Radio Italiana). Dyrektorem 
jest Tommaso Oliaro, redaktorem naczel
nym Andrea Salvati. Zespół redakcyjny 
na początek składa się z siedmiu redakto
rów. Zdaniem inicjatorów, wydawnictwo 
powinno odnieść duży sukces w środowi
sku medycznym, które będzie mogło go 
słuchać w samochodach, pociągach, ła
zienkach itp. W czasie 2 dni kongresu 
medycznego Audiominerva pozyskała ty
siąc abonentów. Inicjatorzy pisma liczą 
na to, że pod koniec roku ilość ich osią
gnie 10 tys. (L'Echo de la Presse... 1971 
nr 755 s XXIX) jap 

AGENCJE 
FRANCJA. Francuska Agencja Prasowa 
(AFP) podała do wiadomości, że w ra
mach programu ekspansji utworzy dla 
swych klientów amerykańskich serwis w 
języku angielskim (40 tys. słów dziennie). 
AFP obsługująca 11 640 abonentów w tym 
1500 gazet i 140 stacji radiowych i telewizyj
nych w 107 krajach i na terytoriach ca
łego świata ma obecnie jedynie dwóch 
klientów w Stanach Zjednoczonych, dzien
niki: New York Times i Diario de las 
Americas. (L'Echo de la Presse... 1971 nr 
757 s. 25) jap 

EKONOMIKA 
USA. Ceny dzienników amerykańskich sta
le wzrastają. I tak w ciągu 1970 roku licz
ba dzienników o cenie 15 centów wzrosła 
o 127 (z 19 do 146). Tym samym zmniej
szyła się liczba dzienników sprzedawanych 
po 10 centów (do 1606). Już tylko 51 
dzienników utrzymuje cenę 5 centów. Po
dane tu ceny obowiązują w sprzedaży uli
cznej ; w prenumeracie są one niższe. 
(Editor and Publisher 1971 nr 3 s. 16) wp 

REKLAMA 
MIĘDZYNARODOWE. Jak wykazano w 
„Data Container — Reader's Digest Eu
ropean Survey", w kapitalistycznych kra
jach Europy opinia o reklamie nie jest 
jednakowa. Na pytanie, czy reklama jest 
ważna lub informuje, odpowiedź twierdzą
cą w Portugalii i Hiszpanii udzieliło je
dynie 66—70% osób, natomiast w NRF 
i Włoszech — ok. 80%, w Finlandii i Nor
wegii — ok. 85°/o, w Austrii, krajach Be
neluksu, Francji, Szwajcarii, Szwecji i W. 
Brytanii — ok. 90%. a w Danii i Irlandii 
aż 95% osób. (ZV + ZV 1971 nr 7 S. 239) pd 

USA. Największy dom towarowy w Atlan
cie, Rich's, sfinansował badania mające 
określić skuteczność różnych środków ko
munikowania masowego jako nosicieli re
klamy. Wyniki prowadzą do wniosku, że 
ani radio, ani telewizja nie dorównują 
pod tym względem prasie. Reklama w pra
sie pochłonęła 38% całości kosztów przy 
wskaźniku skuteczności 71, koszty rekla
my w telewizji wyniosły 49% budżetu 
przy wskaźniku skuteczności 28, reklama 
radiowa (12% budżetu) uzyskała wskaźnik 
skuteczności najniższy (9). Jak z tego wy
nika, reklama prasowa okazała się nie 
tylko skuteczniejsza, ale także tańsza. 
(Editor and Publisher 1971 nr 3 s. 11). wp 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
SZWAJCARIA. W październiku 1970 w Zu
rychu utworzony został Szwajcarski Syn
dykat Dziennikarzy. Przyłączony do socja
listycznego syndykatu Union du person
nel des Services, Szwajcarski Syndykat 
Dziennikarzy (l'Union Suisse des Journa
listes) posiada 35 członków (wszyscy ze 
strefy językowej niemieckiej). Syndykat 
ten, który według swego statutu zamierza 
być „neutralny w sprawach wyznanio
wych i politycznych", będzie bronił inte
resów zawodowych oraz popierał zawo
dowe kształcenie dziennikarzy. (L'Echo de 
la Presse... 1971 nr 739 s. 22) jap 

USA. Zespół redakcyjny dziennika Los 
Angeles Times (redaktorzy, publicyści, re
porterzy, korespondenci, adiustatorzy i se
kretarki) zwiększył się w ostatnich Ю la
tach dwukrotnie i liczy obecnie 516 osób. 
Zwiększone koszty osobowe znalazły jed
nak pokrycie we wzroście nakładu. W 
1960 wynosił on 496 tys. egz., a w 1970 — 
982 tys. Wydanie niedzielne Los Angeles 
Times, mimo ceny 50 centów, rozchodzi 
się w nakładzie 1 317 000 egz. (Editor and 
Publisher 1971 nr 6 s. 20) wp 

WIELKA BRYTANIA. Syndykat dzienni
karzy brytyjskich (NUJ) doszedł do po
rozumienia ze Stowarzyszeniem Wydawców 
Prasowych (NPA) w sprawie podwyżek 
płac dla dziennikarzy brytyjskich. Umową 
tą objęci zostali wszyscy dziennikarze od 
1 stycznia 1971, a wysokość podwyżki wy
nosi 250 funtów rocznie. Od października 
tegoż roku nastąpić ma kolejna podwyżka 
w wysokości 150 funtów. Wynagrodzenie 
minimalne początkującego dziennikarza 
wyniesie 1900 funtów rocznie: po pięciu 
latach pracy 2700 funtów. (L'Interstages 
1971 nr 68—69 s. 32) jap 

WIELKA BRYTANIA. Dziennik The Sun 
uznany został przez jury towarzystwa 
Granada Television „gazetą roku 1970". 
Decyzja ta spotkała się z oburzeniem 
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większości brytyjskich dziennikarzy. The 
Sun opiera swą popularność na seksie 
i sensacji, co wprawdzie przysparza mu 
czytelników, ale też wystawia na ataki 
ze strony poważnej prasy. Jest on jed
nak jedną z nielicznych wielkonakłado
wych gazet brytyjskich, które w 1970 po-
więszyły swój nakład. W roku tym nakład 
The Sun wzrósł o 750 tyb. egz., a nakład 
jego największego rywala Daily Mirror 
spadł o 500 tys. (Editor and Publisher 
1971 nr 6 s. 14) wp 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
KAMERUN. W Yaounde została otwarta 
szkoła dziennikarska. (lPl-Rundschau sty
czeń 1971 s. 10) pd 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Od połowy 1967 dzia
ła Międzynarodowy Instytut Badań nad 
Transmitowaniem (IBI) z siedzibą w Rzy
mie. Jego start zapewniła subwencja fun
dacji Forda w wysokości 300 tys. dolarów, 
a bieżące wydatki pokrywane są z dota
cji członkowskich (oprócz indywidualnych 
naukowców IBI skupia bogate przedsię
biorstwa radiowo-telewizyjne). 

Z najważniejszych prowadzonych ak
tualnie przez IBI badań można wymienić 
porównawczą analizę informacji rozpo
wszechnianych przez telewizję w 3 kra
jach o różnorodnej strukturze politycznej, 
społecznej i gospodarczej oraz badania 
nad rozdźwiękiem między obowiązujący
mi międzynarodowymi przepisami prawny
mi a współczesną techniką przekazu sa
telitarnego. (Der Monat 1971 nr 3 s. 73 
i d.) pd 

HAWAJE. Ośrodek dokumentacji komuni
kowania masowego powołano do życia w 
Honolulu [jesienią 1970. Oparcie dla nowo 
powstałego ośrodka będzie stanowił tam
tejszy instytut Komunikowania East-West 
Center. Współpracę z ośrodkiem doku
mentacji w Honolulu, nad którym opiekę 
sprawuje UNESCO, zadeklarowali naukow
cy z Malajzji, Kolumbii, Filipin, Japonii, 
Korei Południowej, Tajwanu, USA (J. M. 
Markham i W. Schramm), Pakistanu, Indii 
i Singapuru. (ICB 1971 nr 1 s. 3) wp 

NRF. Wydawnictwo prasowe Grüner + 
Jahr ufundowało nagrodę za badania nad 
masowymi środkami informacji, wspoma
gające wzajemne zrozumienie między teo
rią a praktyką prasową. I nagrodę (20 
tys. mk) otrzymał dr Erp R i n g z Allens-
bach za pracę „Analiza porównawcza 
środków przekazu w świetle ich warto
ściowania przez respondentów"; nagrodę 
II (10 tys. mk) badacze z Hamburga Karl 
S u t h o f f oraz Erich M. R u c z i n s k i 
za opracowanie na temat efektywności re
klam prasowych, III nagrodę (5 tys. mk) — 
psycholog z Kolonii dr Werner S e i f e r t 
za pracę „Selektywność wyboru środków 
przekazu przez recypientów". (ZV+ZV 
1971 nr 4 s. 93) pd 

NRF. W Monachium powstało Stowarzy
szenie Badań nad Komunikowaniem (Ar
beitsgemeinschaft für Kommunikations
forschung). Utworzyło je grono prasoznaw-
ców z Bawarii, Austrii i Szwajcarii. Pod
stawowym zadaniem Stowarzyszenia jest 
zbliżenie działalności prowadzonej w uni
wersyteckich instytutach prasoznawczycb 
do empirycznych badań nad komuniko
waniem, zorientowanych na potrzeby pra
ktyki. Jako jedno z najważniejszych za
dań określono badania jakościowe nad 
programami radia i telewizji. 

Stowarzyszenie ma zamiar nawiązać ści
słą współpracę tylko z niektórymi dzia
łającymi na terenie pozauniwersyteckim 
instytucjami, prowadzącymi badania nad 
komunikowaniem dla wydawców i inse-
rentów. Pierwszym tego rodzaju człon
kiem Stowarzyszenia został instytut Basis 
Research z Frankfurtu n/M. (ZV+ZV 1971 
nr 12 s. 469) pd 

SZWAJCARIA. Przeprowadza się tu bada
nia czytelnictwa, mające informować o je
go natężeniu na terenie całego kraju. Na 
podstawie wyników dwu ostatnich analiz 
(LF 70 oraz LF 71) postanowiono zmody
fikować technikę badawczą. Dotąd prze
prowadzano badania w 2 osobnych fa
zach — co dwa lata w Szwajcarii romań
skiej lub niemieckojęzycznej. Tegoroczna 
LF 72 przeprowadzona zostanie w 6 fa
zach na terenie całego terytorium i obej
mie co najmniej 8 tys. respondentów. 
Obok czytelnictwa prasy ma też być u-
względniony odbiór tv. (ZV+ZV 1971 nr 8 
s. 294) pd 

USA. iPrzeszło milion dolarów przeznaczy
ły wydawnictwa prasowe na opracowanie 
projektu wspólnego banku informacji o 
odbiorze dzienników w Stanach Zjedno
czonych. Inicjatorem przedsięwzięcia jest 
Biuro Reklamy, a personalnie jego dyrek
tor znany na forum międzynarodowym 
socjolog komunikowania masowego, prof. 
Leo Bogart. (The American Press 1970 
nr 12 s. 4) wp 

TECHNIKA 
USA. Jeśli lata sześćdziesiąte przejdą do 
historii amerykańskiej jako epoka offse
tu, to lata siedemdziesiąte staną się epoką 
elektroniki. Niemal wszystkie ważniejsze 
ulepszenia w technologii produkcji gazet 
skupiają się wokół różnych systemów 
opartych na komputerach. Początkowo te 
ulepszenia technologiczne dotyczyły dru
karni, później objęły zecernię, a w naj
bliższych latach należy się spodziewać ich 
wkroczenia do redakcji. Pierwsze udane 
próby wyzyskania elektroniki w zakresie 
makietowania i łamania gazet mamy już 
za sobą. (The American Press 1971 nr 2 
s. 21) wp 

NRF. W Instytucie Badań nad Prasą w 
Dortmundzie zarchiwizowano na mikrofil
mach 10 tys. gazet. W roku 1970 korzy
stano z mikrofilmów 11 tys. razy, prze
ciętnie więc każdy film był przynajmniej 
raz wykorzystany. (ZV+ZV 1971 nr 7 
s. 227) pd 

USA. Przewiduje się tu (wg danych Crea
tive Strategies Inc.), że w ciągu najbliż
szego 5-lecia ilość tekstów prasowych skła
danych fotoelektrycznie wzrośnie trzykrot
nie. Oznacza to, że w roku 1975 ok. 65°/o 
wszystkich tekstów prasowych w USA skła
danych będzie tą techniką. (The Ameri
can Press 1970 nr 12 s. 4) wp 

USA. Pismo amerykańskie Business Week 
posługuje się fotoskladarką Fototronic 
1200, pozwalającą jej zasilać na odległość 
inne fotoskładarki zainstalowane w róż
nych drukarniach. Część redakcyjna skła-

11* 
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dana (jest na Fotot ronic 1200. k tó ra wyko
nuje na miejscu (w Nowym Jorku) po
p rawki , nas tępnie przekazuje kab l em sko
rygowane taśmy, aby zaopat rzyć fotoskła-
da rk i za ins ta lowane w Albany, Ny i Mil
w a u k e e . (L'Echo de la Presse... 1971 n r 
756 s. 28) jap 

USA. Nowojorska f irma Genera l Dynamics 
Corporat ion wyprodukowa ła superszybką 
au to typ ię , składającą w 1 sekundzie 2000 
znaków. Za poś redn ic twem k o m p u t e r a 
sk ładane są całe ko lumny na mikrof i lmie , 
z k tórego bezpośrednio można sporządzać 
ma t ryce d ruka r sk ie . Tekst może b y ć skła
dany dowolnym k r o j e m czcionki w wiel
kościach od 6 do 24 p . Dzielenie wyrazów 
zostało wye l iminowane przez au tomatycz
ne spacjowanie l i ter lub słów. Można też 
zap rogramować au tomatyczne ws tawian ie 
linii, i lustracj i k r e skowych i specja lnych 
uk ładów teks towych. (ZV+ZV 1971 n r 7 
s. 218) pd 

PAPIER 
FRANCJA. Od 1 marca 1971 cena pap ie ru 
gazetowego wzrosła na 93,70 f r anków za 
100 kg ; poprzednia wynosi ła od roku 
89,80 f. Zapowiedziano za ki lka miesięcy 
ponowną zmianę ceny. (ZV+ZV 1971 n r 12 
s. 462) pd 

USA. Zużycie pap ie ru gazetowego w Sta
nach Zjednoczonych w 1970 zmniejszyło 
s ię o bl isko 200 tys . ton w porównan iu 
z rok iem 1969. W 1970 wynios ło bowiem 
9 544 930 ton. w 1969 — 9 740 640 ton . Licz
by te ogłosiło A m e r y k a ń s k i e Stowarzy
szenie Wydawców Dzienników (ANPA) na 
pods tawie danych, sys tematyczn ie zbiera
nych z 525 dzienników. (The American 
Press 1971 n r 2 s. 4) wp 

HISTORIA 
MIĘDZYNARODOWE. Tygodn ik f rancuski 
L'Echo de la Presse et de la Publicité 
sporządził wykaz na js tarszych do dziś wy
chodzących gazet świata , są t o : 

1. Haarlems Dagblad (Holandia) — 1656. 
2. Hildesheimer Allgemeine Zeitung 

(NRF) — 1705. 
3. The Nottingham Guardian-Journal 

(Wielka Brytania) — 1710. 
4. The Newcastle Journal (Wielka Bry

tania) — 1711. 
5. Hanauer Anzeiger (NRF) — 1725. 
6. The Belfast News-Letter (Wielka 

Brytania) — 1737. 
7. Feuille d'Avis de Neuchâtel (Szwaj

caria) — 1738. 
8. Darmstaedter Tagblatt (NRF) — 1739. 
9. Gluckstädter Tageblatt (NRF) — 1740. 

10. Bremer Nachrichten (NRF) — 1743. 
11. Berlingske Tidende (Dania) — 1749. 
12. Giessener Anzeiger (NRF) — 1750. 
13. Leeuwarder Courant (Holandia) ~ 

1752). 
14. The Yorkshire Post (Wielka Bry ta 

nia) — 1754. 
15. Norrköpings Tidningar (Szwecja) — 

1758. 
16. Provinciale Zeeuwse Courant (Holan

dia) — 1758. 
17. Saarbrücker Zeitung (NRF) — 1761. 
18. Schaumburger Zeitung (NRF) — 1761. 
19. Hersfelder Zeitung (NRF) — 1763. 
20. Quebec Chronicle Telegraph (Kana

da) — 1764 
21. Hartford Courant (USA) — 1764. 

22. Lippische Landeszeitung (NRF) — 
1766. 

23. Aalborg Stifstidende (Dania) — 1767. 
Przeds tawia jąc najs tarsze gazety świa

ta , redakc ja L'Echo de la Presse zamieści
ła informację o na jdawnie jszych dotąd 
pub l ikowanych gazetach we Franc j i : Peti
tes Affiches — pismo założone w 1762 
przez Teofrasta Renaudot . Najs tarszymi 
dz ienn ikami są: le Journal de la Corse 
(1815), le Figaro (1826). k tó ry stał się dzien
n ik iem w 1866), le Bien Public, w y d a w a 
n y w Dijon (1850. pod obecnym ty tu łem 
od r. 1868), Le Progrès — w Lyon (185Э), 
L'Indépendant — w Pe rp ignan (1868), La 
Dépêche — w Tuluzie 1870), La Croix 
(1880), le Nouvel Alsacien — w S t rasbur 
gu (1885), L'Union Républicaine de la Mar
ne — w Châlons (1889), l'Est Républicain — 
w Nancy (1889), La Croix du Nord — w 
Lille (1889), L'Humanité (1904) i les Echos 
(1908). 

Co do Dziennika Urzędowego Republ i 
ki F rancusk i e j , p ierwszy jego n u m e r uka 
zał się 5 września 1870. Najs ta rszym cza
sop i smem we Francj i jest La Revue des 
Deux-Mondes (1829). (L'Echo de la Presse... 
1971 n r 757 s. 12) jap 
JUGOSŁAWIA. 23 stycznia 1971 minęło 
100 lat od chwil i ukazania się pierwszego 
p i sma czarnogórskiego Crnogorac (pierw
sze gazety w języku se rbsk im pojawiły 
się w 1791. w języku s łoweńskim w 1797, 
w chorwack im w 1806). Tygodnik ten zaj
mował się p rob lema tyką polityczną, ku l 
tura lną i gospodarczą nie tylko Jugosła
wii, ale i i nnych kra jów. Ukazywał się 
do 15 lutego 1873. P ie rwszym redak to rem 
był znany l i tera t Simo Popovic . Do nu
m e r u z 10 VI1871 dołączono doda tek lite
racki Crnogorka, będący również pierw
szym p i smem l i te rackim w Czarnogórze. 
(Nasa Stampa 1970 n r 181 s. 12 i 1971 nr 
182 s. 7) az 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Dziesięć mil ionów 
telefonicznych rozmów t ransoceanicznych 
p rzeprowadzono w roku 1971 za pośred
n ic twem satel i tów. Globalny sys tem ko
m u n i k a c y j n y obe jmuje dziś ponad 10 ty
sięcy (połączeń sa te l i ta rnych przez Ocean 
At lan tyck i i Pacyfik, to znaczy t rzy razy 
więcej niż połączeń kablowych. 

Dzięki u lepszeniom techn icznym koszt 
t e lekomunikac j i stale się zmniejsza: 3-mi-
n u t o w a rozmowa z Nowego J o r k u do Lon
dynu kosztowała w 1965 roku 9 dolarów, 
a w 1970 — 5,4 doi. (Editor and Publisher 
1971 n r 9 s. 2) wp 

USA. Podobnie j a k w la tach poprzednich 
Associated Press ogłosiła listę Ю najważ
niejszych t e m a t ó w w pras ie 1970 r o k u : 

1. Niepowodzenie misji Apolla 13; 
2. Rozruchy na un iwersy tec ie Kent i 

J a c k s o n ; 
3. Decyzja Nixona w sprawie wysłania 

wojska do Kambodży ; 
4. Wzrost t e r ro ryzmu w USA; 
5. Po rwan ie przez pa les tyńskich par ty

zantów czterech odrzu towców; 
6. Lis topadowe wybory w USA; 
7. Recesja i inflacja w gospodarce ame

rykańsk ie j ; 
8. Senat odrzuca k a n d y d a t u r ę G. H. 

Carswella do Sądu Najwyższego; 
9. Wzrastające za in teresowanie zanie

czyszczaniem otoczenia; 
10. Po rwan ie dyp lomatów w Kanadzie . 
(Editor and Publisher 1971 n r 1 s. 36) 

wp 
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TEOFIL GŁOWACKI 
(11 V 1906 Ostrowiec — 2 II1971 

Warszawa) 
Pochodził z rodziny robotniczej. Szko

łę średnią ukończył w Radomiu, studia 
wyższe w okresie 1931—1935 na Wydziale 
Prawa i Nauk Ekonomiczno-Społecznych 
Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. 
Karierę dziennikarską rozpoczął w 1928 
i do 1931 był współpracownikiem kato
wickiej Gazety Robotniczej. W latach 1931— 
1933 pracował w Czerwonej Pomocy, piś
mie Międzynarodowej Organizacji Pomo
cy Rewolucjonistom. W okresie 1935—1939 
był redaktorem działu społecznego w 
Dzienniku Ludowym, popołudniówce war
szawskiej wydawanej przez PPS. Jed
nocześnie pisywał artykuły o tematyce 
politycznej i społecznej do pism lewico
wych i do prasy związkowej, m. in. do 
Światła, Czarno na Białem, Nowej Wsi, Ze 
Świata, Myśli Socjalistycznej, Ruchu Pra
cowniczego, Biuletynu Społecznego, Gro~ 
mady. 

W okresie okupacji hitlerowskiej był 
członkiem kolegium redakcyjnego Sztan
daru Wolności, dziennika wychodzącego 
w Mińsku i przeznaczonego dla ludności 
polskiej na terenie Białoruskiej Socjali
stycznej Republiki Radzieckiej. Zajmował 
się w tym piśmie głównie problematyką 
kulturalną i literacką. Jako członek władz 
centralnych Robotniczej Partii Polskich 
Socjalistów (1941—1944) był redaktorem na
czelnym podziemnego Robotnika, założy
cielem i redaktorem naczelnym miesięcz
nika literackiego Lewą Marsz oraz re
daktorem Chłopskiej Sprawy i Reflektora. 

Po wyzwoleniu w latach 1945—1946 pra
cował w redakcji zagranicznej Polskiej 
Agencji Prasowej. Od 1946 do końca 1948 
był kierownikiem działu publicystycznego 
Socjalistycznej Agencji Prasowej, a w 1946 
sekretarzem redakcji teoretycznego orga
nu PPS Przegląd Socjalistyczny i w la
tach 1947/48 redaktorem naczelnym tego 
pisma. Drukował w tym czasie artykuły 
również w Robotniku, Barykadzie Wolno
ści, Wiedzy i Życiu, w Robotniczym Prze
glądzie Gospodarczym, w pismach Chłopi, 
Młodzi Idą i in. 

W latach 1957—1960 był redaktorem na
czelnym Głosu Pracy, w okresie 1960— 
1963 przewodniczącym komisji prasowej 
CRZZ, a od 1965 zastępcą redaktora na
czelnego Expressu Wieczornego. Był tak
że stałym współpracownikiem Prawa i Ży
cia oraz pisywał do pism periodycznych 
takich jak Zycie Literackie, Kultura i Spo
łeczeństwo, Przegląd Związkowy. Był au
torem przedmów do książek, m. in. auto
rem wstępu do „Manifestu Komunistycz
nego", do pracy Oskara Langego „Ludwik 
Krzywicki jako teoretyk materializmu hi

storycznego", Johna Hersleya „Hiroszi
ma", szkicu „Działalność wydawnicza PPS 
w okresie międzywojennym" i wielu in
nych. W 1956 wydał broszurę „Rolnictwo 
radzieckie w świetle uchwał XX Zjazdu 
KPZR", a w 1967 zarys biograficzny „Jan 
Kawalec" z cyklu ,,Zasłużeni ludzie Ślą
ska". 

Wybitny publicysta i działacz społecz
ny, od wczesnych lat życia był związany 
z postępowym ruchem społecznym, brał 
udział w działalności lewicowych organi
zacji politycznych i związkowych. Członek 
PPS, a następnie PZPR, b. członek ple
num i prezydium CRZZ (1957—1963), poseł 
na Sejm PRL z ramienia PZPR (1957— 
1965). Był odznaczony Orderem Sztandaru 
Pracy II klasy, Krzyżem Oficerskim Or
deru Odrodzenia Polski oraz wielu inny
mi wysokimi odznaczeniami. 

Członek władz naczelnych Zw. Zawodo
wego Dziennikarzy RP w latach 1946—48, 
aktywista i członek SDP. 

(mc) 

HELENA SŁOMCZYŃSKA 
(7 11909 Akimowka (ZSRR) — 

6 II1971 Warszawa) 
Z rodziny inteligenckiej. Szkołę śred

nią ukończyła w Tarnowie, studia wyższe 
na wydziale lekarskim Uniwersytetu War
szawskiego w 1936, po czym pracowała 
jako lekarz w domu wychowawczym im. 
ks. Boduena w Warszawie. Podczas oku
pacji współdziałała czynnie w akcji za
pewnienia opieki i przechowania w tym 
domu dzieci z lubelszczyzny i dzieci ży
dowskich. Była członkiem ruchu oporu 
i prowadziła wykłady dla konspiracyjnej 
służby zdrowia. Jako ppor. AK, ps. „Ma
gdalena" w Batalionie Chrobry I, w cza
sie Powstania Warszawskiego była komen
dantem szpitala przy ul. Miodowej 23, 
później zaś lekarzem w Szpitalu Wolskim. 
Po upadku Powstania przebywała w Ra
wie Mazowieckiej. Do Warszawy wróciła 
1 lutego 1945. Objęła kierownictwo Domu 
im. ks. Boduena i tu pracowała do cza
su powołania jej na stanowisko dyrekto
ra Departamentu Matki i Dziecka w Mi
nisterstwie Zdrowia (1949—1953). 

Pracę dziennikarską rozpoczęła w 1957, 
jako redaktor naczelny Służby Zdrowia, 
gdzie systematycznie publikowała artyku
ły problemowe. Uprawiała publicystykę 
polityczno-społeczną i popularnonaukową, 
współpracując z czasopismami lekarskimi 
Zdrowie Publiczne i Twoje Dziecko. 

Była działaczką Towarzystwa Świado
mego Macierzyństwa i popularną autorką 
opracowań oświatowo-propagandowych 
„Chcę mieć zdrowe dziecko", .,o mnie 
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mamo" i in. Opracowania te o dużej do
niosłości społecznej i sile oddziaływania 
były wydawane przez Państwowe Zakła
dy Wydawnictw Lekarskich w milionowych 
nakładach. 

Społeczniczka, żołnierz podziemia, od
znaczona Krzyżem Walecznych, była człon
kiem PZPR i członkiem Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich. 

(mc) 

WŁADYSŁAW JAN SWIRSKI 
(6 VII 1894 Zbaraż — 15 II1971 

Wrocław) 
Syn oficjalisty dworskiego Kazimierza 

i Barbary z Zylewiczów. Maturę zdał w 
gimnazjum I w Tarnopolu w 1913 z od
znaczeniem. Studia politechniczne prze
rwała mu wojna. W 1915 znalazł się na 
uchodźstwie w Kijowie, tam przerzucił się 
do studiów prawnych w Charkowie, re
dagował Robotnika Polskiego. Po repa
triacji był sekretarzem W. Korfantego w 
I półroczu 1919. Członek „Zetu" i Ligi 
Narodowej, przewodniczący Narodowego 
Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej, se
kretarz Związku Ludowo-Narodowego na 
Małopolskę zachodnią. Od 1920 członek 

redakcji Wieńca-Pszczółki i Gońca Kra
kowskiego i przez rok redaktor naczelny 
tego ostatniego. Doktor praw Uniw. Jagiel
lońskiego (1922). W 1925 przeniósł się do 
Lwowa. Był publicystą politycznym Sło
wa Polskiego do marca 1928, redaktorem 
ludowej Ojczyzny. Od stycznia 1928 reda
gował efemerydy partyjne: Sztandar Pol
ski i Lwowski Biuletyn Polityczny. Na
czelny redaktor Lwowskiego Kuriera Po
rannego od 15 marca 1929 i Kuriera Lwow
skiego w 1930—1934. Jako zwolennik linii 
politycznej Stanisława Grabskiego został 
usunięty z kierownictwa dziennika i wy
cofał się ze Stronnictwa Narodowego (1934). 
Działacz Zjednoczenia Polaków Ziemi 
Czerwieńskiej od 1936, referent Izby Rol
niczej we Lwowie i redaktor jej organu. 
Pisywał o sprawach ekonomicznych do 
pism narodowych. Podczas drugiej woj
ny światowej zastępca Delegata Rządu na 
Małopolskę wschodnią i redaktor podziem
nego tygodnika Wytrwamy. Od 1945—55 
przebywał na Dalekim Wschodzie. Wró
cił do Polski w grudniu 1956 i osiadł we 
Wrocławiu. Współpracował z Agencją Pu-
blicystyczno-Informacyjną, a potem z Kra
jową Agencją Informacyjną dla Polonii 
zagranicznej. 

Członek SDP i Zespołu Starszych Dzien
nikarzy przy Oddziale Warszawskim. 

(cl) 



РЕЗЮМЕ 

Валерий П и c a р е к: Будущее нашей прессы — проблема выбора 
На основании анализа статистических данных и результатов эмпири

ческих исследований в области прессы автор формулирует следующие те
зисы: 
1) В течение ближайших 30 лет положение прессы в национальной систе

ме коммуникации не будет утрачено. 
2) Вследствие недостаточных темпов роста тиражей и объема газет 

и журналов (что особенно резко замечалось по отношению к самым 
популярным изданиям) следует предприять всякие меры для того, что
бы в возможно кратчайший срок ликвидировать расхождение между 
предложением и спросом на прессу. 

3) Между прочим, вследствие воздействия национальных традиций, 
а также развития радиовещания и телевидения следует ожидать 
и в будущем сохранения существующей и ныне доминации местной 
ежедневной прессы над центральной. 

4) В перспективных планах развития прессы в Польше следует больше 
внимания уделить популярной печати, предназначенной для менее об
разованных читателей. Главная задача в настоящее время — обеспе
чить каждого гражданина такой газетой и журналом, в которых он 
больше всего нуждается. 

Владислав М а с л о в с к и й : Торговля и ежедневная печать 
Вопросам торговли, теснее всего связанной с повседневной жизнью на

селения, газеты посвящают много места, отражая при этом отношение 
прессы ко многим вопросам общественной жизни. Автором анализируют
ся все относящиеся к торговле публикации, появившиеся на страницах 
польских газет (38 заглавий) осенью 1970 года, в период особых затруд
нений на внутреннем рынке. Им обсуждаются количество, журналистская 
форма и тематика посвященных торговле публикаций, а также пределы, 
частотнось и недостатки газетной критики в этой области, реакция на эту 
критику. Автор обращает внимание на значительную дифференциацию 
в подходе отдельных газет к вопросам торговли и в заинтересованности 
этими вопросами. 

Данута Я к у б е ц: Периодические издания польских беженцев в Венгрии 
в 1939—1944 гг. 

Начало польской журналистики в Венгрии относится еще ко И поло
вине XIX столетия. Позднее важную роль сыграла издававшаяся в Бу
дапеште в период существования Венгерской Совестской Республики 
Czerwona Gazeta. Настоящая статья посвящена в основном периоду Вто
рой мировой войны. Читательский спрос на печать со стороны многочи-
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сленных в то время интернированных польских военных, а также бежен
цев удовлетворяли многочисленные издания как печатные, как и рукопис
ные и размножавшиеся на гектографах. Наибольшее распространение 
имело издание Wieści Polskie, выходившее сперва два, а затем три раза 
в неделю. Важную роль играл также печатный еженедельник Tygodnik 
Polski — Materiały Obozowe. Оба эти издания, первоначально печатав
шиеся на гектографе, выходили до момента оккупации Венгрии гитлеров
скими войсками в марте 1944 года. В период оккупации Венгрии некото
рое время издавалось печатное Słowo. Это должно быть декадное издание, 
однако выходило нерегулярно и не добилось популярности. 

По всей стране распространялись двухнедельный журнал для детей 
Jestem Wasza, Rocznik Polski — Kalendarz Polaka na Węgrzech, а также 
Młodzież и несколько других журналов. 

Дополнительную роль играли многочисленные лагерные многотиражки, 
печатавшиеся на пишущих машинках, на гектографах, вручную. К со
жалению, они не сохранились. Автор цитирует в работе 17 изданий, при
веденных в „Библиографии венгерских изданий на польском языке", 
составленной Иреной Михаляк, пополняя ее 9 найденными в результате 
собственных поисков заглавиями, не указанными в „Библиографии". 

Заключительная часть статьи посвящается подпольным изданиям, как 
редагировавшимся в Венгрии, так и привозившимся из заграницы. И от 
этих изданий остались лишь незначительные следы, что затрудняет более 
подробное обсуждение их роли и пределов воздействия. 

Пути к лучшей информации 

Это стенограмма дискуссии с сотрудниками нескольких варшавских 
газет, занимающимися телеграфными сообщениями. Прежде всего обсуж
дались различия в организации труда в отдельных редакциях, возмож
ности усовершенствования сотрудничества с информацонным и фотогра
фическим агенством, подбор кадров в редакциях, необходимость улучше
ния подручных архивов в ночных редакциях и привлечения других от
делений редакции в комментирование актуальных событий. 

Ольгерд Т е р л е ц к и й : Как публицист становится историком 

У польской публицистики имеются серьезные достижения в области 
освещения и толкования новейшей истории, особенно после Второй ми
ровой войны. Автор описывает свою творческую лабораторию, начиная 
с первых полемических высказываний и кончая крупными монографиче
скими трудами. 

Мария Ч а й к о в с к а я : Библиография трудов Мечислава Кафеля 

1 марта 1971 года скончался профессор журналистики Варшавского 
университета Мечислав Кафель, многолетний вице-председатель Меж
дународной ассоциации по изучению и исследованиям в области печати 
(AIERI), автор многочисленных работ в области изучения печати. В на
стоящей библиографии названы 134 труда, в том числе на иностранных 
языках. 

Мацей Л у к о в с к и й : Лодзинская пресса о телевидении 

Работа основана на анализе содержания газет и журналов, издавав
шихся в Додзи в 1952—1968 годах. В общем за этот период было опубли
ковано свыше двух тысяч статей и заметок, посвященных телевидению. 
Весь этот материал был проанализирован с точки зрения их содержания 
и журналистских жанров. Лодзинская пресса постоянно и систематически 
интересовалась телевидением, отводя ему постоянные рубрики либо циклы 
статей. Вначале главной темой были технические новинки, по мере ж е 
развития телевидения все больше внимания стали уделять программе. 
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Преобладающей была театральная тематика. Чаще всего это были ре
цензии, в первый же период накопления телевидением опыта работы — 
краткая информация. 

Эдвард К а м и н с к и й : Пресса в Индии 

Статья написана в результате пребывания автора несколько недель 
в Индии как на основании его собственных наблюдений, так и официаль
ных индийских статистических источников. Вследствие отсутствия точных 
данных автор пополнил их некоторыми западными источниками и меж
дународной статистикой ЮНЕСКО. 

В статье индийская пресса представлена на фоне чрезвычайно сложных 
общественно-экономических и культурно-языковых отношений, затем 
подчеркивается роль радио и телевидения — особо действенных средств 
массовой передачи в условиях этой страны. 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 

Walery P i s a r e k : The Future of Our Press — A Question of Choice 
On the basis of an analysis of statistical data and results of empiric press 

research, the Author formulates the following theses: 
1. In the course of next 30 years the position which the printed press occu

pies in the national communication system will remain unchanged. 
2. The insufficient rate of increase in circulation and volume of newspa

pers and periodicals (which was particularily low in the group of most 
popular press) calls for a great effort to reduce as early possible the diffe
rence between supply and reading demands of the society. 

3. The influence of national tradition as well as the radio and TV develop
ment are, among others, the reasons for which one may expect that the 
local press will preserve in future its present domination over the cen
tral press. 

4. In perspective plans of the press development in Poland more attention 
should be paid to the problems of popular press addressed to less-educated 
readers. The most urgent task of today is to provide each citizen with 
such a newspaper and periodical which could best satisfy his taste and 
demands. 

Władysław M a s ł o w s k i : The Image of Commerce, As Reflected in the 
Daily Press 

The problems of commerce, being closely linked with everyday problems 
of population, constitute an important part of newspaper content and re
flect the attitude of press towards many social problems. The Author ana-
lizes all publications concerning the commerce, which had appeared in daily 
press (38 newspapers) in the autumn of 1970 i.e. in the period characterized 
by quite significant difficulties on the home market. He discusses in turn 
the quantity, journalistic form and contents of publications on commerce, 
and the range, frequency, and weak points of press criticism as well as the 
reactions to it. He emphasizes a great differentiation of individual dailies 
in the interest they pay to commerce problems and the way they treat that 
subject. 

Danuta J a k u b i e c : Periodic Publications of the Polish Exiles in Hungary 
in the Years 1939—1944 

The beginnings of Polish periodical press in Hungary date back to the 
second half of the 19th century. Later, an important part played — in the 
period of the Hungarian Soviet Republic — Czerwona Gazeta (The Red Ga
zette), published in Budapest. The article deals mainly with the period of 
World War II. The reading demands of many Poles (both military and civi
lians) interned in Hungary were partly satisfied by numerous publications 
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appearing in print, duplicated or even handwritten. The broadest range of 
influence had Wieści Polskie (The Polish News), playing the part of a news
paper and appearing first twice and later three times a week. An equally 
important part played Tygodnik Polski — Materiały Obozowe (The Polish 
Weekly — Camp Materials). Both periodicals, preceded by duplicated publi
cations, ceased to appear after Nazi army occupied Hungary in March 1944. 
During the occupation there was published — for a short time — a periodical 
called Słowo (The Word) which was originally intended to appear every ten 
days but in fact was not appearing regularily and did not win much po
pularity. 

The same country-wide range had also a duplicated fortnightly for children 
Jestem Wasza (I am Yours), Rocznik Polski — Kalendarz Polaka na Węgrzech 
(Polish Annals — Almanach of the Poles in Hungary), and Młodzież (The 
Youth) and several other publications. 

A supplementary role played also the numerous camp papers duplicated, 
typed or handwritten — no copies of which have been unfortunately preser
ved. The Authoress names — after „Bibliografia poloniców węgierskich 
1939—1945" (A Bibliography of Polish Historical Documents in Hungary) of 
Irena Michalska — 17 papers, adding to them 9 more which had not been 
mentioned in the „Bibliography" and which she found in the course of her 
research work. 

The final part of the article deals with Underground publications edited 
and duplicated in Hungary or brought to that country. They are also hard 
to be traced and it is quite difficult to give a more detailed description of 
their role and range of influence. 

The Way to a Better Information 
This is as shorthand report of a discussion with cable-desk editors of War

saw newspapers. The subject of discussion were foremost the differences in 
work organization of editorial bureaus concerned, possibilities of improving 
the co-operation with news and photographic agencies, selection of personnel, 
the need of expanding the reference libraries of night-duty desks and of 
joining the other desks in the direct commenting of current events. 

Olgierd T e r l e c k i : How the Journalist Becomes a Historian 
Polish journalism has made considerable contribution to throwing some 

light on modern history and interpreting it, in particular as regards the 
period of World War II. The Author presents his historical journalist's out
put — beginning with the early contributions of polemic character and 
ending with big, monographic works. 

Maria C z a j k o w s k a : A Bibliography of the Works of Mieczysław Kafel 
On the 1st of March 1971 died Mieczysław Kafel, the Professor of Jour

nalism at the Warsaw University, for many years the Vice-Chairman of 
IAMCR. Professor Kafel was the Author of numerous works in the field of 
the knowledge of press. The list given in the Bibliography comprises 134 
works, some of them in foreign languages. 

Maciej Ł u k o w s k i : Television, as Seen by the Press of Łódź 

The work is based on a content analysis of newspapers published in 
Łódź in the years 1952—1968. In that period of time there were published 
in the Łódź press more than two thousand items on the subject of TV. The 
material has been analysed in regard to contents and journalistic genres. It 
has been found that reaction of the Łódź press to TV actions had been sy
stematic and was reflected in the form of columns or a series of articles. 
In the beginning the chief subject were technical news, but in pair with the 
development of TV more and more attention was being paid to the pro-
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gramme itself. Most widely discussed was the TV Theatre. A dominant form 
of utterance were critiques and reviews and in the earliest period — short 
information notes. 

Edward K a m i ń s k i : The Press in India 
The article originated in the result of a couple of weeks — long stay in 

India, on the basis of personal observations and official Indian statistical 
sources information. Because of the lack of full particulars the Author sup
plemented the information with some data coming from the Western sources 
and international statistics of UNESCO. 

The article gives a description of the Indian press as seen against a back
ground of the complex social, economic, cultural and language problems. Also 
shown has been the role which radio and TV — as the mass communica
tion media of particularity effective influence — ought to be playing in 
those conditions. 

Translated by: 
Andrzej Głowacz 



RÉSUMÉS 

Walery P i s a r e k : L'avenir de notre presse — une question de choix 

A partir d'une analyse des données statistiques ainsi que des résultats des 
recherches empiriques, l'auteur avance les thèses suivantes: 

1. Au cours des prochaines 30 années la position de la presse imprimée dans 
le système nationale de l'information ne sera nulîement ébranlée. 

2. La rapidité insuffisante de l'augmentation des tirages et des volumes des 
quotidiens et des périodiques (qui était la plus lente dans la presse la 
plus populaire) exige un effort important afin de réduire l'écart entre 
l'offre et la demande du public. 

3. Sous l'influence des traditions nationales et en raison du développement 
de la radio et de la télévision, il faut prévoir à l'avenir la domination 
actuelle de la presse quotidienne locale sur celle à diffusion nationale. 

4. Dans les plans de développement de la presse en Pologne, il faut attirer 
l'attention la plus grande sur la presse populaire destinée aux lecteurs 
les moins instruits. La tâche la plus urgente consiste à chaque citoyen 
le quotidien et le périodique dont il a besoin. 

Władysław M a s ł o w s k i : L'image du commerce dans la presse quotidienne 
Les questions du commerce en tant que problème lié aux soucis quoti

diens de la population constituent une partie importante du contenu de la 
presse quotidienne et un reflet fidèle de l'opinion de la presse sur l'ensemble 
des problèmes de la vie sociale. L'auteur analyse toutes les publications 
ayant trait au commerce parues dans la presse quotidienne polonaise (38 ti
tres) au cours de l'automne 1970, c'est-à-dire pendant une période assez 
difficile sur le marché intérieur. Il analyse le nombre, la forme journalisti
que et les sujets traités dans les publications sur le commerce ainsi que 
l'étendue, la périodicité et les lacunes de la critique de presse sur ce sujet, 
il étudie également la réaction à cette critique. Il attire l'attention sur l'im
portante différenciation des quotidiens en ce qui concerne l'intérêt porté 
aux questions du commerce ainsi que sur la façon de les traiter. 

Danuta J a k u b i e c : Les publications périodiques des émigrés polonais en 
Hongrie de 1939 à 1944 

Les débuts de la presse polonaise en Hongrie datent de la seconde moitié 
du XlX-ème siècle. Plus tard un rôle important a été joué pendant la Ré
publique Hongroise des Soviets par la Czerwona Gazeta. L'article se con
centre sur la période de la II guerre mondiale. Un nombre important de 
publications imprimées, polycopiées ou copiées à la main satisfaisaient les 
besoins en lecture des nombreux émigrés civils polonais ou internés mili-
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taires. Le rôle le plus important a été joué par les Wieści Polskie, journal 
paraissant au début deux fois et ensuite trois fois par semaine. Parmi les 
autres publications importantes signalons l'imprimé Tygodnik Polski — Ma
teriały Obozowe. Ces deux publications, au début polycopiées, furent publiées 
jusqu'à l'occupation de la Hongrie par les armées hitlériennes en mars 1944. 
Pendant l'occupation fit son apparition Słowo qui devait paraître tous les 
dix jours, cependant il fut édité d'une manière peu régulière ce qui ne lui 
permit pas de devenir populaire. 

Certaines publications étaient diffusées à travers toute la Hongrie, il 
s'agissait entre autres des périodiques pour les enfants Jestem Wasza, Rocz
nik Polski — Kalendarz Polaka na Węgrzech et Młodzież. 

Un rôle complémentaire était joué par les nombreux journaux de camps 
polycopiés, tapés à la machine ou copiés à> la main dont malheureusement 
aucun exemplaire n'a été retrouvé. D'après la „Bibliografia poloniców wę
gierskich 1939—1945", l'auteur cite 17 titres en y ajoutant 9 qui n'ont pas 
été signalés dans cette bibliographie. 

La dernière partie de l'article est consacrée aux publications clandestines 
tant rédigées et éditées en Hongrie qu'expédiées vers ce pays. Les traces 
de ces publications se sont effacées avec le temps et il est difficile de pré
ciser leur rôle et leur importance. 

La voie menant à une meilleure information 

Compte-rendu d'une discussion avec la participation de journalistes de 
quitidiens de Varsovie travaillant dans la rubrique de l'information. On s'est 
penché sur les différences dans l'organisation du travail dans les différentes 
rédactions, sur les possibilités d'améliorer les rapports avec les agences 
d'information et photographiques, sur le choix des cadres, sur te nécessité 
d'améliorer les archives des rédactions et la possibilité de collaborer avec 
les autres rubriques du journal pour commenter les événements. 

Olgierd T e r l e c k i : Comment le publiciste devient historien 

La publicistique polonaise compte de nombreux succès en ce qui concerne 
l'explication et l'interprétation de l'histoire moderne, en particulier la II guer
re mondiale. L'auteur présente son activité de publiciste-historien depuis ses 
premières polémiques jusqu'à ses ouvrages monographiques. 

Maria C z a j k o w s k a : La bibliographie des ouvrages de Mieczysław Kafel 

Le 1 mars 1971 disparaissait Mieczysław Kafel, professeur à l'Ecole de 
Journalisme de l'Université de Varsovie, vice-président depuis de longues 
années de ГА1ЕШ. Il était l 'auteur de nombreux ouvrages dans le domaine 
de la science de la presse. La bibliographie publiée ici comprend 134 posi
tions dont certaines en langues étrangères. 

Maciej Ł u k o w s k i : La presse de Łódź sur la télévision 

L'article est basé sur une analyse du contenu des quotidiens et périodi
ques publiés à Łódź de 1952 à 1968. Les articles consacrés à la télévision 
publiés dans la presse de cette ville pendant cette période se montent à plus 
de 2 mille positions. Le matériel a été analysé du point de vue du contenu 
et des genres journalistiques appliqués. On a constaté que la presse de Łódź 
a réagi aux expériences de la TV d'une manière systématique et sous forme 
de rubriques et de cycles permanents. Au début la presse s'intéressait avant 
tout aux aspects techniques de la télévision, ensuite vint l'appréciation de 
ses programmes. C'est le théâtre qui était le plus suivi. La forme la plus 
représentée était l'article de critique ainsi que l'information brève. 
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Edward K a m i ń s k i : La presse en Inde 

L'article a été rédigé à la suite d'un séjour en Inde de quelques semaines 
de l'auteur. Il se base sur ses propres observations ainsi que sur les données 
statistiques en provenance du pays. En raison du manque de données préci
ses l'auteur présente certaines sources occidentales ainsi que les statistiques 
internationales de l'UNESCO. 

L'article caractérise la presse de l'Inde par rapport aux conditions sociales 
et économiques compliquées ainsi qu'aux problèmes de la culture et des lan
gues. Il présente également le rôle essentiel qui devrait être joué par la 
radio et la télévision en raison de leur grande efficacité dans les conditions 
particulières de l'Inde. 

Traduit par: 
Henryk Kurta 
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