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

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr 1 (55) 

KAZIMIERZ KĄKOL 

PROBLEMY WARSZTATOWE 
PUBLICYSTYKI SPOŁECZNO-PRAWNEJ 

Wokół publicystyki społeczno-prawnej toczyły się od daw- \ 
na ożywione dyskusje. Wystarczy wspomnieć z ostatnich i 
lat ostrą polemikę dotyczącą zasadności i rzetelności j 
dziennikarskich relacji na temat wydarzeń w Swinouj- : 
ściu, zbrodni w Rzepinie, procesu lekarzy warszawskich. I 
Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW i redaktor na
czelny PRAWA I ŻYCIA, doc. dr K. Kąkol wskazuje na 
zależność społecznej efektyvjnosci tej publicystyki od jej 
poprawności warsztatowej. Praktyczną przydatność arty
kułu, wzbogaconego refleksjami teoretycznymi, zwiększa
ją konkretne wskazówki warsztatowe dla dziennikarzy. 

f~\ kreślenie przedmiotu publicystyki społeczno-prawnej to warunek 
^- 'konieczny, pozwalający kontynuować rozważania na temat jej 
problemów warsztatowych. Jest to warunek konieczny tym bardziej, 
że doświadczenia praktyki zakłóciły naturalne proporcje między 
poszczególnymi wątkami tematycznymi, pozwalając traktować publi
cystykę prawną (czy społeczno-prawną) w sposób zawężony do za
gadnień wymiaru sprawiedliwości.1) 

Jeśli potraktować działalność klubu publicystów społeczno-praw
nych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jako próbkę zobiekty
wizowania — to (zgodnie z treścią notatki przedłożonej Prezydium 
ZG SDP 9 marca 1972) przedmiot publicystyki społeczno-prawnej 
stanowi „popularyzacja prawa, wychowanie społeczno-prawne oby-

*) Tak traktuje publicystykę prawną T. K u c h a r s k i (Gazeta Sądowa i Pe
nitencjarna 1970 nr 1), prezentujący notabene bardzo pozytywny pogląd na te
mat jej ewolucji i aktualnej rangi: „Publicystyka prawna nie tylko kształtuje 
dziś świadomość i kulturę prawną społeczeństwa, ale wpływa także na kształt 
ustawodawstwa i praktyki wymiaru sprawiedliwości. Między praktyką praw
niczą a publicystyką prawną nastąpiło więc swojego rodzaju sprzężenie zwrot
ne. Toteż publicystyka prawna coraz częściej jest nazywana jednym ze współ
czynników wymiaru sprawiedliwości'". 
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wateli, kształtowanie postaw obywatelskich i dyscypliny społecznej, 
eliminowanie z życia przejawów przestępczej działalności przez: 
ujawnianie przyczyn, dokonywanie ocen systemu zwalczania prze
stępczości, rozwijanie działalności profilaktycznej, wciąganie obywa
teli do współdziałania z organami wykrywania i ścigania, populary
zowanie społeczno-prawnej treści nowych aktów normatywnych, 
poprzedzone krytyką ich słabości w fazie dyskusji nad projektami, 
śledzenie skuteczności działania norm prawnych i sygnalizowanie luk 
w prawie". 

Nieodzowna próba systematyzacji i porządkowania zagadnień 
wymienionych wyżej pozwala, jak się zdaje, na ściślejsze określenie 
przedmiotu publicystyki społeczno-prawnej. Przedmiot ten stanowią: 
procesy stanowienia prawa i procesy stosowania prawa, rozpatrywane 
w kontekście wszechstronnych uwarunkowań. Uzupełniając należa
łoby dodać, że stosowanie prawa może być traktowane odmiennie 
w pionie instytucji wymiaru sprawiedliwości i w pionie instytucji 
pozasądowych. 

Choć jednak właściwe określenie przedmiotu publicystyki jest wa
runkiem koniecznym, nie jest ono warunkiem dostatecznym, wystar
czającym dla podjęcia problematyki warsztatowej. Z tego punktu 
widzenia nieodzowne jest uświadomienie sobie ogólnych uwarunko
wań i przestanek metodologicznych publicystyki społeczno-prawnej. 

Owe ogólne uwarunkowania determinują niewątpliwie treść i formę 
wypowiedzi publicystycznych we wszelkich dziedzinach, choć — są
dzić można — w niejednakowy sposób, z różną intensywnością. 

Za ogólne uwarunkowania uznać trzeba koncepcję państwa i spo
łeczeństwa, koncepcję roli i funkcji prawa, koncepcję roli i funkcji 
prasy, tudzież wzorce obywatelskich postaw. Jeżeli zakres zadań pań
stwa jest pojmowany jako rozległy, a jego funkcje są funkcjami 
czynnego kształtowania procesów społecznych przeobrażeń; jeżeli 
państwo ma być silne świadomością mas i opiera swe funkcjonowanie 
na aktywnych postawach współgospodarzenia; jeżeli władza ma cha
rakter demokratyczny i realizowana jest w toku procesów społecznej 
konsultacji i ciągłego dialogu z obywatelami; jeżeli prasa traktowana 
jest zarówno jako głosiciel idei, jak też jako współorganizator prak
tyki 2) — to powstaje konkretny zespół generalnych uwarunkowań, 
rzutujących także na treść metodologicznych przesłanek publicystyki 
społeczno-prawnej. 

W tej sytuacji szczególnie trafne są tezy akcentujące wspólnotę 
celów prasy i aparatu wymierzania sprawiedliwości3), co, rzecz 

jasna, ma także dyrektywny charakter. 

2) Zwrot „głosiciel idei, współorganizator praktyki" zaczerpnięty został z ar
tykułu M. Szulczewskiego na temat propagandy politycznej (Argumenty 1969 
nr 22). 
8) J. P a r z y ń s k i w pracy „O metodykę współpracy prasy z wymiarem spra
wiedliwości" (Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 1/2) pisze: „...prasa i aparat wy
mierzania sprawiedliwości złączone są jednym wspólnym celem: budowania 
i umacniania kultury prawnej. Tak prasie jak i wymiarowi sprawiedliwości 
przyświeca w naszym ustroju ten sam kierunek społeczno-politycznych zadań: 
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Konkluzje, do których w związku z tym dochodzą różni autorzy 
są niemal jednoznaczne, choć posługują się odmiennymi sformułowa
niami. 

A. Podgórecki4) wskazując na związki między publicystyką prawną 
a ogólnym poglądem na funkcje i zadania zawodu dziennikarskiego 
stwierdza: „Da się tu wyróżnić, w sposób dość określony, współgranie 
co najmniej czterech ról, które nie zawsze mogą pozostawać ze sobą 
we wzajemnej harmonii i zgodzie. A zatem dotyczy to następujących 
postaw. Pierwsza rola — to zadanie przekazywania informacji w spo
sób szybki, jasny, dostosowany do możliwości odbiorców i niefał-
szywy. Druga rola — to diagnostyka społeczna. Reagowanie na te 
typy spraw czy wypadków, w których np. zła organizacja wiedzie do 
marnotrawstwa wysiłków lub nadużycie władzy — do krzywdy. 
Trzecia rola — to branie w obronę wszystkich tych, którzy się bez
pośrednio zwracają do dziennikarza, jako do t rybuna ludu, po to, 
żeby ich bronił przed opresjami — które im zagrażają. I w końcu 
czwarta — to rola wychowawcy: tego kto wdraża nowe pozytywne 
wartości społeczne". 

M. Bereżnicki5) swoje stanowisko w tej sprawie formułuje nastę
pująco: 
,,...cel publicystyki prawnej wyznaczają cztery zasadnicze elementy: 
— Kształtowanie kultury prawnej społeczeństwa, zgodnej z aktual

nymi w danym okresie historycznym imperatywami natury spo
łeczno-politycznej, jako że kultura prawna społeczeństwa — po
dobnie jak normy etyczno-moralne — nie jest wartością samą 
dla siebie. 

— Zwalczanie zjawisk patologicznych czy choćby niepożądanych 
w sferze funkcjonowania organów władzy i administracji. 

— Ujawnianie mechanizmów osłabiających społeczną efektywność 
instytucji i urządzeń prawnych. 

— Kierowanie pod adresem prawodawcy postulatów ustawodaw
czych, wynikających z istotnych potrzeb praktyki społecznej, 
a także sygnalizowanie czy wręcz akcentowanie potrzeby odpo
wiednich modyfikacji w sferze już istniejących instytucji i urzą
dzeń prawnych (ilekroć przestały one spełniać wyznaczone im 
przez ustawodawcę funkcje i cele społeczno-polityczne)". 

piętnowanie zła i wskazywanie środków zaradczych, profilaktyka i prewencja 
ogólna, realizowanie zasady jawności postępownia sądowego, popularyzacja 
prawa, a poprzez podnoszenie społecznej świadomości prawnej — umacnianie 
praworządności i porządku prawnego w państwie" (s. 55). 
Problem wspólnoty celów prasy i aparatu wymierzania sprawiedliwości jest 
problemem o wielorakich uwarunkowaniach klasowych. Wątpliwości co do ist
nienia takiej wspólnoty w warunkach ustrojowych kapitalizmu zapewne 
w mniejszej mierze dotyczą sfery prawa karnego i walki z przestępczością, 
w znacznej natomiast mierze rodzą się na tle roli prawa jako instrumentu 
ugruntowującego panowanie klasowe, strażnika stosunków własnościowych 
i burżuazyjnego porządku społecznego. 
4) A. P o d g ó r e c k i : Prasa a wymiar sprawiedliwości. Prawo i Zycie 1966 
nr 4. 
5 ) M . B e r e ż n i c k i : Publicystyka prawna. Wnioski i propozycje. Prawo 
i Życie 1971 nr 21. 
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T) odejmując próbę sformułowania ogólnych przesłanek metodolo-
•*• gicznych publicystyki społeczno-prawnej w społeczeństwie socja
listycznym można, jak się zdaje, jako takie przesłanki wysunąć: 

A. Upowszechnianie znajomości prawa; 
B. Podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa; 
C. Ugruntowywanie i pogłębianie praworządności w działaniu or

ganów państwa tudzież kształtowanie postaw społecznego zdys
cyplinowania obywateli ; 

D. Zwiększanie efektywności funkcjonowania naszego systemu 
społeczno-politycznego (instytucji państwowych, instytucji spo
łecznych, instytucji prawnych) poprzez zgodne z prawem do
chodzenie do decyzji i rozwiązań optymalnych, odzwierciedla
jących klasową istotę i klaso wy sens tych rozwiązań. 

Realizacja tych przesłanek metodologicznych rozciągać się powinna 
na całą sferę publicystyki społeczno-prawnej 6), a więc zarówno na 
dziedzinę stanowienia prawa, jak też na dziedzinę stosowania prawa. 

Dziedzina stanowienia prawa, to — z punktu widzenia przedmiotu 
niniejszych rozważań, a więc problematyki warsztatowej publicy
styki społeczno-prawnej — nie tylko procesy legislacyjne sensu 
stricto, aie także procesy krytycznego oceniania obowiązujących re
gulacji prawnych, procesy ujawniania stosunków społecznych pozo
stających poza sferą uregulowań prawnych, a takich uregulowań 
wymagających, a także procesy konsultacji społecznych w związku 
z konkretnymi projektami legislacyjnymi, a — sądzić wypada — 
również problematyka funkcjonowania organów legislacyjnych. 

Dla rozwoju stosunków społeczno-politycznych w naszym kraju 
po VII i VIII Plenum КС PZPR charakterystyczny był i jest nurt 
krytycznego przewartościowywania stanu prawa. 

Krytyczne oceny stanu prawa uległy kondensacji w czasie, stały się 
zadaniem programowym nie tylko powołanych do tego organów 
państwowych, ale także tworzonych w tym celu zespołów ekspertów. 

Na tle i w związku z krytyką stanu prawa wyłoniło się wiele kwe
stii warsztatowych, których pozytywne rozstrzygnięcie warunkuje 
w niemałej mierze pozytywne skutki prasowych wystąpień, kampanii, 
konstatacji. Pierwsza z tych kwestii powstaje na tle faktu, że liczba 
niezbędnych regulacji prawnych musi być pomimo wszystko znacz
na, gdyż pozostaje ona w ścisłym związku z zakresem funkcji pań
stwa. Inna — że krytyka stanu prawa nie może i nie powinna dawać 
asumptu do postaw nihilistycznych czy anarchistycznych. Dalsza 
kwestia wynika z faktu daleko idącej ewolucji i przemian charak-
6) J. Pa r z у ń s к i twierdzi, że prawo „oddziałuje na świadomość prawno-
-społeczną czytelników drogą: 
1. krytyki (publicystyki krytycznej), 
2. sprawozdawczości sądowej (reportaż, informacja), 
3. prawnej informacji ogólnej, 
4. dydaktyki i propagandy prawa, 
5. prawnej informacji szczególnej (poradnictwa prawne)". 
J. P a r z y ń s k i : Prawnik w redakcji dziennika. (W:) „Prawo i prasa". ОБР 
Kraków 1963, s. 84. 
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teru prawa. Kontrowersje i polemiki wokół np. problemu ryzyka 
gospodarczego, ryzyka związanego z eksperymentowaniem w tech
nice, ekonomice, zarządzaniu i skutków regulacji prawno-karnej tej 
dziedziny działalności dowodzą, że granice stosowalności i skutecz
ności przepisów prawa nie są bynajmniej łatwe do ustalenia, a tym 
samym i poglądy muszą być niejednolite. 

"O rocesy stanowienia prawa umiejscowione są w kompetentnych 
•*• ciałach prawotwórczych, funkcjonujących w ramach organów 
przedstawicielskich. Nie ulega jednak kwestii, że także w stosunku 
do ciał prawotwórczych prasa sprawować może i powinna kontrolę 
społeczną — choć oczywiście dyskusyjne jest, czy merytorycznie ta 
właśnie kontrola może być potraktowana jako integralna część 
publicystyki społeczno-prawnej, czy też raczej jako integralna część 
publicystyki społeczno-politycznej. 

Ten sam problem — rozgraniczenia sfery publicystyki społeczno-
prawnej i sfery publicystyki społeczno-politycznej — występuje 
w związku z traktowaniem zagadnień stosowania prawa w praktyce 
organów i instytucji pozasądowych. 

Rozgraniczenie sfer właściwych każdemu z tych rodzajów publi
cystyki nastręcza niemałe trudności, gdyż ani kryteria przedmiotowe, 
ani podmiotowe nie prowadzą do precyzyjnych rozgraniczeń. Gene
ralnie uzasadnione wydaje się stanowisko, że przedmiotem zaintere
sowań publicystyki społeczno-prawnej jest problematyka praworząd
ności w funkcjonowaniu organów państwa i instytucji państwowych 
i społecznych; problematyka poszanowania prawa i społecznego 
zdyscyplinowania obywateli; problematyka dopełniania obowiązków 
i egzekucji praw obywatelskich. 

Próba systematyzacji dziennikarskich poczynań w tym zakresie 
prowadzi do wyodrębnienia: 

— publicystyki prezentującej, której nur t główny stanowi pogłę
biona, opatrzona komentarzem, wzbogacona refleksjami infor
macja o stosowaniu prawa przez organa władzy, administracji, 
zarządzania e t c ; 

— publicystyki krytykującej, której nur t główny stanowi kontrola 
społeczna nad przejawami praktyki państwowej i społecznej, 
formułowanie ocen i wniosków, zmierzających do doskonalenia 
tej praktyki; 

— publicystyki interweniującej (będącej odmianą publicystyki 
krytykującej, ale mającej charakter bezpośredniej akcji publicz
nej na rzecz jednostki lub zbiorowości). 

Zdając sobie sprawę z niepełnej adekwatności zaproponowanej sy
stematyki sądzić wypada, że u jej podstaw tkwi mimo wszystko nie
mała doza argumentów racjonalnych. 

T) ublicystyka prezentująca jest nie do pomyślenia bez dostępu 
•*• dziennikarza do źródeł informacji, a co za tym idzie — bez infor
macji aktualnej, rzeczowej i pełnej. 
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Z tej zależności zdają sobie sprawę czynniki oficjalne i kompe
tentne. Prezes Rady Ministrów PRL wystosował 22 kwietnia 1971 
pismo okólne 7), w którym m. in. konstatował: 

„Społeczeństwo powinno być w szerszym niż dotychczas stopniu 
informowane o zamierzeniach i pracy Rządu oraz całej administracji 
państwowej i gospodarczej. 

Konieczne jest więc rozszerzenie zasięgu, a także form i metod 
informacji resortów dla prasy, radia i telewizji, a tym samym dla 
szerokich rzesz obywateli. Współdziałania ze środkami masowego 
przekazu nie należy ograniczać tylko do sporadycznych wywiadów. 
Wskazane jest utrzymywanie stałych i systematycznych kontaktów 
z prasą, radiem i telewizją, często bezpośrednie ich informowanie 
o pracach resortu, organizowanie spotkań, na których byłyby oma
wiane zagadnienia nurtujące społeczeństwo oraz udzielane odpowiedzi 
na zadawane pytania. 

Przedstawicielom prasy, radia i telewizji należy ułatwiać kontakty 
z zakładami pracy i uzyskiwanie na miejscu — w kierownictwie 
i u członków załogi — rzeczowej informacji o pracy i zagadnieniach 
socjalnych zakładu, interesujących opinię publiczną, a nie stanowią
cych przedmiotu tajemnicy przemysłowej i gospodarczej". 

Prezes Rady Ministrów stwierdzał, że sprawy pozostające wyłącznie 
w gestii poszczególnych resortów powinny być przedmiotem infor
macji udzielanych prasie bez żadnych zabiegów wstępnych ze strony 
resortu. Zabiegi takie w formie uprzedniej konsultacji z właściwym 
wiceprezesem Rady Ministrów bądź rzecznikiem prasowym rządu są 
wymagane — jeśli informacje ministrów lub kierowników urzędów 
centralnych mają dotyczyć kierunków pracy rządu jako całości, 
a zwłaszcza ogólnokrajowej polityki gospodarczej i społecznej oraz 
związanych z nią przedsięwzięć resortowych o charakterze general
nym (np. generalnych kierunków rozwoju branż i gałęzi gospodarki, 
polityki płac, cen, handlu zagranicznego). 

Powołanie instytucji rzecznika prasowego rządu traktowane jest 
jako jeden z przejawów dążenia do usprawnienia systemu informacji. 
Zgodnie ze słowami samego rzecznika: ,,Stanowi ona ogniwo, którego 
zadanie polega na aktywnym włączaniu rządu i jego organów do 
istniejącego systemu informowania społeczeństwa" 8). 

Podstawowa wskazówka warsztatowa w dziedzinie publicystyki 
prezentującej sprowadza się do takiego jej usprawnienia, by służyła 
kształtowaniu postaw współuczestnictwa i współgospodarzenia. 

P ublicystyka krytykująca uprawiana być musi z pełną świadomo
ścią faktu, że krytyka jest w ustroju socjalistycznym siłą napę

dową rozwoju i ma charakter szczególny wobec wyeliminowania 
w tym ustroju wolnej gry sił politycznych. 

7) Adresatami pisma Nr P-130/58/71 byli ministrowie i kierownicy urzędów 
centralnych. 
8 ) W . J a n i u r e k : Doskonalimy system informacji (wywiad). Zagadnienia 
i Materiały 1971 nr 7, s. 15. 
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Uchwała VI Zjazdu PZPR stwierdza9), że zespoły redakcyjne po
winny „energicznie zwalczać wszelkie ujemne zjawiska społeczne, 
a w szczególności bierność, asekuranctwo, niegospodarność, brak 
szacunku do pracy i niezdyscyplinowanie, niewłaściwy stosunek do 
człowieka, nieposzanowanie jego praw i krzywdę ludzką. W zwal
czaniu negatywnych zjawisk społecznych należy szeroko korzystać 
z prawa do krytyki, ukazywać społeczeństwu źródła tych zjawisk oraz 
wskazywać środki i metody ich usunięcia, a także informować opinię 
publiczną o sposobie załatwiania spraw będących przedmiotem pu
blicznej krytyki". 

Uchwała czyni zespoły redakcyjne odpowiedzialnymi „przed par
tią i swoimi odbiorcami za rzetelność w oświetlaniu podejmowanej 
problematyki, a zwłaszcza za udokumentowanie materiałów krytycz
nych" 10). 

W przytoczonych fragmentach uchwały VI Zjazdu PZPR zawarte 
są konkretne wskazówki warsztatowe. / Respektowanie w praktyce 
dziennikarskiej podstawowych reguł warsztatowych, wśród których 
na poczesne miejsce wysuwa się nieuleganie pokusom nadmiernych 
uogólnień, czarnowidztwa, skandalizowania — składa się na zjawisko, 
dające się określić jako kultura krytyki. 

Z drugiej strony stwierdzić trzeba, że niedostateczne reagowanie 
na krytykę, niedostateczna skuteczność krytyki jest „złym doradcą" 
w zakresie kultury krytyki — skłania do swoistej eskalacji środków 
wyrazu, prowadząc do nadużyć w tym względzie. 

u ublicystykę interweniującą scharakteryzowano wyżej jako od-
* mianę publicystyki krytykującej, definiując ją jako akcję publiczną 
na rzecz jednostki lub zbiorowości. 

Zmierza owa akcja publiczna do: 
— przywrócenia rządów prawa tam, gdzie zostało ono pogwałcone; 
— uwzględnienia niektórych argumentów, które działający na za

sadzie swobodnego uznania organ pominął; 
— dopuszczenia do głosu zasad współżycia społecznego w sytuacji, 

gdy przepis pozytywny nie wystarcza. 
Interwencja może być potraktowana jako jedna z form instytucjo

nalnego zapewnienia obywatelskiego prawa do krytyki i do kontroli 
społecznej. Jest ona nie tylko zalegalizowana, ale i nakazana przez 
prawo (art. art. 175—179 kpa), wspierana politycznie i organizacyjnie 
(Sekretariat КС PZPR podjął w tej kwestii uchwałę w kwietniu 1960 
roku). 

Przypominając dyskusję na temat interwencji prasowych n ) stwier
dzić trzeba, że aktualny pozostaje nadal postulat prowadzenia prac, 
„które by wzbogaciły naszą wiedzę o instytucji interwencji praso
wych", podobnie jak aktualne pozostaje sformułowane w swoim 
czasie stanowisko, że należy interweniować, by likwidować — likwi-

9) Nowe Drogi 1972 n r 1, s. 176. 
10) Tamże. 
") Por. wypowiedzi dyskusyjne w związku z artykułem W. F a ł k o w s k i e j : 
Interwencje i mity. Prawo i Życie 1964 nr 8. 
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dować nie tylko konflikt ale jego źródła — a nie jak to się zbyt 
często dzieje: interweniować, by interweniować12). 

Interweniować, by likwidować — to dla nas oznacza konieczność 
niepoprzestawania na wyrównaniu krzywdy, lecz dążenie do ujaw
nienia jej źródeł i przyczyn: konieczność przywoływania do porządku 
winnych, dopilnowanie, by wyciągano wnioski personalne bezkom
promisowo i stale; konieczność domagania się, by zastosowane zostały 
środki generalnie uzdrawiające, by z nagromadzenia spraw jednostko
wych wyciągano ogólniejsze wnioski, by „koszty własne socjalizmu" 
ulegały stałemu zmniejszaniu. 

T) ublicystyka na temat stosowania prawa w praktyce organów po-
-*- rządku publicznego, ścigania i wymiaru sprawiedliwości zajmuje 
miejsce tak doniosłe, i tak rozległe w funkcjonowaniu dziennikarskim, 
że niejednokrotnie jest utożsamiana z publicystyką społeczno-prawną 
w ogóle. 

Dzieje się tak nie tylko dlatego, że ta dziedzina stosowania prawa 
obfituje v/ elementy swoistej dramaturgii, ale także z uwagi na skom
plikowane powiązanie różnorakich interesów jednostkowych i spo
łecznych. Obrona dóbr społecznych i dóbr jednostki przed zamachami 
ze strony osób trzecich przeprowadzana środkami, które z jednej 
strony stwarzają gwarancje praw owych osób trzecich podejrzanych 
czy oskarżonych o dokonanie zamachu, z drugiej zaś służyć winny 
celom prewencji — to operacja bynajmniej nie prosta. Podobnie jak 
nie proste jest rozstrzyganie sporów między uprawnionymi podmio
tami, dotyczących mnogości stosunków, w jakich mogą one pozosta
wać. 

Sytuację komplikuje dodatkowo okoliczność, że organa czynne 
w tej dziedzinie mają charakter organów służby publicznej, korzy
stają z autorytetu i prestiżu społecznego, a nawet, jak sądy, wyposa
żone są w przywilej niezawisłości. 

Rejestr negatywów dostrzeganych w zetknięciu prasy z wymiarem 
sprawiedliwości, przedstawiony na łamach Zeszytów prasoznawczych 
a uzyskany w rezultacie analizy 45 wypowiedzi i opinii, obejmował 
m. in. takie mankamenty jak: błędny dobór tematyki, jednostronność 
tematyczna, płytkie traktowanie problemów, brak wszechstronności 
analizowania, brak wniosków, akcyjność publicystyki i informacji, 
przesadna kampanijność, błędy rzeczowe, faktologiczne i prawne 
w publikacjach, przesadny nacisk na sensacyjność, słabe przygotowa
nie fachowo-dziennikarskie 13). 

Polemiki ostatnich miesięcy dowodzą, że wiele z tych zarzutów jest 
aktualnych. Zaniepokojenie społeczne, stan poruszenia umysłów i nie
pokoje można, jak się zdaje, przypisać w pewnej przynajmniej mierze 
niedostatkom czy błędom warsztatowym. 

Zarzuty takie zostały wysunięte w szczególności w związku: 
— z zespołem spraw szczecińskich (sprawa wydarzeń w restauracji 

„Europa", sprawa rzekomych okaleczeń żyletkowych przez ele-
12) K. K ą k o l : Interweniować by likwidować. Prawo i Życie 1964 nr 8. 
1 3) J. P a r z y ń s k i : O metodykę współpracy prasy z wymiarem sprawiedli
wości. Zeszyty Prasoznawcze 1964 nr 1/2, s. 61. 
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menty chuligańskie, sprawa spowodowania śmierci konduktora 
MPK); 

— z telewizyjną transmisją rozprawy rodziny Zakrzewskich, spraw
ców zbrodni w Rzepinie; 

— z informacją prasową o wyroku sądu w Łodzi, który skazał narko
tyzujących się hippiesów i zobowiązał od odpracowania społecznie 
20 godzin, stawiając ich w ten sposób pod pręgierz opinii publicz
nej ; 

— ze sprawą lekarzy oskarżonych o niedopełnienie obowiązków, w re
zultacie czego chora na grypę zmarła. 

Taka była treść tych zarzutów? Generalnie biorąc, polegały one na 
^ tym, iż obwiniano prasę o aprioryczne, bezzasadne informacje, 
przesądzające sprawę winy sprawców w tym stadium postępowania, 
w którym żadnych kategorycznych stwierdzeń czynić nie było wolno. 
Obwiniano prasę o uporczywe trwanie przy pierwotnych tezach w sy
tuacji, gdy modyfikacja tych tez była i uzasadniona i konieczna. Ob
winiano prasę o rozpętywanie psychozy w opinii publicznej, zakłó
cającej możliwość obiektywnego przebiegu procesu, w szczególności 
także poprzez oddziaływanie na świadków. Obwiniano ją o relacjo
nowanie przebiegu rozprawy niezgodne z rzeczywistością, służące 
podtrzymywaniu tez sformułowanych pierwotnie, a nie znajdują
cych już w toku rozprawy potwierdzenia. Takie zarzuty wysuwane 
były w związku z zespołem spraw szczecińskich. 

W sprawie o zbrodnię w Rzepinie wątpliwości i zastrzeżenia bu
dził sam dobór tematu reportażu telewizyjnego, a ponadto taka je
go realizacja, w wyniku której widzowie nie mogli być utwierdzeni 
w przekonaniu o autorytecie wymiaru sprawiedliwości, kulturze są
dzenia. 

W sprawie łódzkiej nastąpiła ostra wymiana zdań wokół problemu, 
czy praca społecznie użyteczna może być formą dolegliwości i pięt
nowania w oczach opinii publicznej, czy stosowanie takiej formy re
presji nie może być traktowane jako jednoznaczne z poniżeniem oby
wateli zawodowo tę pracę wykonujących. 

Przy okazji sprawy lekarzy, poza złożonymi kwestiami związanymi 
z opinią biegłych, problemem solidarności zawodowej e t c , odżyła, 
po raz niewiadomo który, nieśmiertelna kwestia przytaczania w ma
teriałach prasowych pełnych nazwisk czy inicjałów podejrzanych, ob
winionych, oskarżonych, skazanych nieprawomocnie, skazanych pra
womocnie. 

Na tle i w związku z tymi sprawami doszło do bezpośredniej po
lemiki, w ramach której dokonywano korektur stanu faktycznego, 
prostowano konkretne sformułowania, ale rozważano także kwestie 
zasadnicze: roli i funkcji prasy, roli i funkcji wymiaru sprawiedli
wości. Nie wystąpiła natomiast (i to trzeba chyba traktować jako 
wyraźny postęp) kwestia, czy wolno prasie zajmować się konkretną 
sprawą znajdującą się sub iudice, czy wolno ustosunkowywać się do 
niej przed zapadnięciem prawomocnego wyroku. Tym więcej uwagi 
można było poświęcić problemom zasadniczym. 
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Specyficzność każdej z grup spraw scharakteryzowanych wyżej 
pozwala, mimo wszystko, na sformułowanie raz jeszcze ogólnych re
guł warsztatowych, o których musi pamiętać dziennikarz zabierający 
publicznie głos. Wprawdzie istnieją daleko idące różnice z punktu wi
dzenia społecznego niebezpieczeństwa czynów, charakteru czynu prze
stępczego, motywacji działania, powiązania z ogólnospołecznymi uwa
runkowaniami, ale jednak postulaty, które mogą być wysunięte pod 
adresem dziennikarza i które muszą być przez dziennikarza respek
towane, wyłaniają się w sposób względnie jednoznaczny, mimo nie
jednoznaczności sytuacji wyjściowych. 

Л Ą 7 y da je się więc niewątpliwe, że: 
* ^ A. Formułowanie dziennikarskich wypowiedzi, relacji, komen

tarzy, analiz nie może prowadzić do jakichkolwiek zakłóceń funkcjo
nowania w toku postępowania takich zasad procesowych, jak zasada 
domniemania niewinności oskarżonego, jak zasada tłumaczenia wąt
pliwości na korzyść oskarżonego, jak zasada równości stron procesu, 
jak zasada kontradyktoryjności, jak zasada swobodnej oceny dowo
dów czy wreszcie zasada, że ciężar dowodu spoczywa na oskarżeniu. 

B. Publiczne relacje z sali sądowej stanowią szczególną odmianę 
zasady jawności rozpraw. Specyficzność sytuacji polega na tym, że 
publikacja może stwarzać dodatkową dolegliwość dla oskarżonego, 
może pozostawać w kolizji z jego interesem indywidualnym, ale także 
może w jakiejś mierze popadać w kolizję z interesem społecznym. 

С Relacje sądowe są z konieczności relacjami fragmentarycznymi, 
tym bardziej przeto konieczna jest dbałość o to, by nie były one re
lacjami dowolnymi, przedstawiającymi wypaczony obraz przebiegu 
wydarzeń, argumentacji, stanowiska stron. Fragmentaryczność relacji 
winna skłaniać do uwypuklenia i doboru takich elementów procesu, 
które nie wypaczając przebiegu zawierałyby należyty ładunek wy
chowawczy, ugruntowujący znajomość prawa, podnoszący kulturę 
prawną społeczeństwa. 

D. Relacje z sali sądowej są fragmentaryczne, i w tym sensie ten
dencyjne. Jednakże, nawet gdyby stanowiły stenograficzne odzwier
ciedlenie przebiegu procesu, to ich odbiór w społeczeństwie nie byłby 
identyczny. Warto przypomnieć, że rezultatem telewizyjnej transmisji 
przebiegu ogłaszania wyroku śmierci na Denocha były m. in. listy 
miłosne od kilkunastu rozhisteryzowanych podlotków, podziwiających 
jego spokój w obliczu śmierci i nie chcących pamiętać o popełnio
nych przez niego zbrodniach. Przystając na tendencyjność i prezento
wanie własnych osądów przez dziennikarza trzeba pamiętać, że nie 
mogą one być oderwane od realiów procesu. 

E. Niektóre kwestie muszą być w samym środowisku dziennikar
skim, w porozumieniu ze światem prawniczym, rozstrzygnięte po to, 
by nie musiały ustawicznie odżywać dyskusje, demoralizujące swoją 
niekonsekwencją. Przykładowo sprawa pełnych nazwisk czy inicja
łów powinna być jednoznacznie rozstrzygnięta i konsekwentnie sto
sowana w praktyce. Głęboko demoralizująca jest bowiem sytuacja, 
gdy jednego dnia podaje się w prasie pełne imiona i nazwiska nie
prawomocnie skazanych lekarzy, winnych niedopełnienia obowiąz-
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ków, a następnego dnia pod inicjałem ukrywa się sprawcę napadu 
schwytanego na gorącym uczynku, z zakrwawionym młotkiem, któ
rym zadawał cios niedoszłej ofierze. 

F. Terminologia prawnicza musi być stosowana z absolutną po
prawnością, analogicznie do poprawności, jakiej wymagamy od ma
teriałów dotyczących np. techniki. Brak precyzji jest tu równo
znaczny z zafałszowaniem danych. 

G. Zapoznawanie się ze stanem faktycznym nie może mieć charak
teru pośredniego. Najbardziej żenujące przypadki dziennikarskich 
„błędów i wypaczeń" powstawały na tle fantazjowania wokół stanu 
faktycznego podanego przez jeden z organów prasowych i przyjętego 
bezkrytycznie przez następnych autorów i następne organy. (Tak było 
np. ze sprawą studentek z kawiarni „Europejska" w Warszawie.) 

"przedstawianie poglądów indywidualnych autorów jako rzekomych 
•*• poglądów opinii publicznej kraju nie może mieć (a zbyt często ma) 
charakteru uzurpatorskiego. Skromność w kreowaniu się na orędow
nika i rzecznika opinii publicznej jest równie wskazana, jak zdecy
dowane dążenie do tego, by przemawiać raczej we własnym imieniu. 

Dementi i sprostowanie nie uwłacza w najmniejszej mierze auto
rytetowi dziennikarza i prasy, jeśli nie dotyczy elementarnych kwestii 
etyki i warsztatu. Jeżeli jednak popełnione błędy pozostawały w ko
lizji z zasadami etyki i warsztatu dziennikarskiego, to w istocie au
torytet był pozorny. I nie ma się co nań powoływać. Pamiętać jednak 
trzeba, że żadne dementi i żadne sprostowanie nie jest w stanie na
prawić krzywd, jakie zostały wyrządzone przez nieoględną publi
kację. Należy przeto dziennikarsko funkcjonować tak, by nie trzeba 
było niczego odwoływać i niczego prostować. 

Pamiętając o regułach, które musi respektować dziennikarz, by 
praca jego w sferze publicystyki dotyczącej wymiaru sprawiedliwo
ści odpowiadała kryteriom poprawności warsztatowej, trzeba koniecz
nie wskazać tezy czy supozycje, przed jakimi musi się bronić i jakich 
nie wolno mu akceptować. Nie wolno — moim zdaniem — przystać 
na tezę, że sąd, a także organy porządku publicznego, są immunizo-
wane na błędy i zło. Nie wolno przystać na tezę, że wymiar sprawie
dliwości jest sztuką dla sztuki i że może być sprawowany w wieży 
z kości słoniowej. Że autorytet tych instancji polega na ich nieomyl
ności i na konsekwentnym trwaniu na stanowisku raz zajętym. Że 
dziennikarska penetracja stosunków i funkcjonowania tych organów 
jest zawsze penetracją profana i laika. 

Ogólne zadania prasy, pełniącej funkcje publiczne, realizującej in
teres społeczny, polegający na sprawowaniu kontroli i na dostępie 
do informacji, ulegają oczywistej modyfikacji w zetknięciu z wymia
rem sprawiedliwości, muszą być urzeczywistniane tak, by nie zakłó
cić prawidłowości jego działania. Ale przecież słuszność ma S. Janu-
siewicz, kiedy pisze: „Paradoks — moim zdaniem — polega na tym, 
że w trójkącie : wymiar sprawiedliwości—społeczeństwo—prasa praw
nicy najczęściej za podstawę tego trójkąta uważają wymiar sprawie
dliwości. Gdy jednak, według praw rozwoju społecznego i zgodnie 
z naszą polityką, za podstawę trójkąta uznamy społeczeństwo jako 
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najwyższego suwerena, pozostałe boki trójkąta — wymiar sprawie
dliwości i prasa — ułożą nam się jako odcinki wspierające się wza
jemnie, a nie wykluczające" H . 

) roblemy warsztatowe publicystyki społeczno-prawnej stanowią 
jedno tylko ze źródeł kontrowersji w opinii publicznej i środowi

skowej . 
Jak się zdaje, innego ze źródeł tych kontrowersji szukać trzeba 

w równoczesnosci występowania informacji i publicystyki na te 
tematy. Błędy i niedostatki warsztatowe publicystyki społeczno-
-prawnej są znacznie mniejsze, niż błędy i niedostatki informacji. 
Z reguły nie można publicystyki obciążyć winą za błędy w posługi
waniu się terminologią prawniczą, za niewłaściwe pojmowanie zasad 
i reguł procesowych, rozumienie konstrukcji prawnych. Odmiennie 
informacja prasowa, która aż nazbyt często wykazuje lekceważenie 
i nieznajomość tych wszystkich bardzo istotnych kwestii. Czytelnik 
natomiast skłonny jest traktować obydwa te gatunki dziennikarskie 
łącznie i ciska gromy pod adresem prasy i dziennikarzy. 

Stwierdzić trzeba, że jest sprawą samego środowiska dziennikar
skiego doprowadzenie do uporządkowania tej demoralizującej prze
cież sytuacji. 

Dziedzina publicystyki społeczno-prawnej jest, jak żadna bodaj 
dziedzina publicystyki, terenem oddziaływań wychowawczych, kształ
towania postaw obywatelskich, kojarzenia dóbr jednostkowych i spo
łecznych. Problemy warsztatowe są tu w większej bodajże mierze niż 
gdziekolwiek czynnikiem warunkującym pozytywne oddziaływanie. 

Z tego punktu widzenia godne uwagi jest, że w wyniku starć po
lemicznych między prasą a wymiarem sprawiedliwości, jakie zdarzyły 
się w ostatnim okresie, zrodziło się wiele inicjatyw zmierzających do 
stworzenia organizacyjnych form doskonalenia warsztatu dziennikar
skiego, do stworzenia szerszej płaszczyzny wzajemnego zrozumienia 
i wychodzenia naprzeciw zgłaszanym postulatom. 

14) Prawo i Zycie 1972 nr 4. 
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DYFUZJA WIADOMOŚCI: 
PRZEGLĄD BADAŃ 

W uprawianej na Zachodzie — zwłaszcza zaś w USA — 
nauce o komunikowaniu masowym wyraźnym niedostat
kiem jest prowadzenie wielu badań empirycznych nie po
wiązanych wspólną koncepcją teoretyczną. Takie izolo
wane studia nie mogą ujawnić żadnych ogólniejszych pra
widłowości. Powszechnie amerykańskiej szkole badań nad 
komunikowaniem masowym zarzuca się brak dążenia do 
syntezy. 
W niniejszym artykule prof. К. E. Rosengren z Wydziału 
Socjologii szwedzkiego Uniwersytetu w bundzie podją 
ambitną próbą sformułowania hipotez do jednego z cen
tralnych zagadnień procesu komunikowania masowego: 
mechanizmu rozchodzenia się wiadomości w społeczeń
stwie. Opracowanie jest oparte na porównawczej anali
zie wyników ponad dwudziestu badań empirycznych. 

Wyjaśnienie pojęć 

W badaniach nad innowacjami zazwyczaj odróżnia się d y f u z j ę 
(rozprzestrzenianie) od a d o p c j i (przyswajania) *). Odpowiadające 
powyższym pojęcia w badaniach nad rozchodzeniem się informacji to 
d y f u z j a i u c z e n i e s i ę . Dyfuzja jest procesem grupowym, 
a uczenie się to proces indywidualny (jednostkowy). Na dyfuzję in
formacji o wydarzeniach oddziałują zmienne dotyczące wydarzenia 
(czas zajścia, stopień ważności itp.) i zmienne dotyczące grupy lub 
systemu (struktura środków przekazu, struktura społeczna itp.). Na 
uczenie się wiadomości przez jednostkę oddziałują zmienne dotyczące 
wydarzenia, zmienne dotyczące grupy lub systemu i zmienne doty
czące jednostki, takie jak wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania 

*) E. M. R o g e r s : Diffusion of Innovations. The Free Press of Glencoe. New 
York. IPC2. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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i wiedza. W niniejszym artykule rozważany będzie tylko etap dy
fuzji. 

Najpierw jednak musimy usystematyzować i wyjaśnić pojęcia, któ
rych będziemy używali: nasze zmienne niezależne, zależne i interwe
niujące. Schemat nr 1 daje czytelnikowi przegląd używanych pojęć 
i przyjętych relacji między pojęciami. Pokazuje on także, które 
zmienne będą stosowane w empirycznej części artykułu. (Jak w więk
szości modeli graficznych strzałki skierowane na ramki oznaczają 
jakiś rodzaj związków przyczynowych. Strzałki skierowane na inne 
strzałki symbolizują interakcje — wzajemne oddziaływanie.) 

Omówimy obecnie po kolei pojęcia i zmienne zawarte w schema
cie 1. Zacznijmy od stopnia przewidywalności wydarzenia. 

Nim nastąpi jakieś wydarzenie, można wiedzieć — lub nie wie
dzieć — że ono zajdzie, kiedy i jak zajdzie. To stwierdzenie prowadzi 
nas do stworzenia porządkowej skali przewidywalności, skali o czte
rech wartościach. Dla pewnych wydarzeń przewidzenie tego, że na
stąpią, tego, jak i kiedy nastąpią, jest niemożliwe. Takie wydarzenia 
mają wartość zero na naszej skali przewidywalności. (Przykładem 
może być zabójstwo Kennedyego.) Dla innych wydarzeń można 
z wielką pewnością przewidzieć to, że nastąpią, kiedy i jak nastąpią, 
co na skali przewidywalności daje im wartość 3. (Przykładem może 
być uroczystość państwowa.) Oczywiście, doniesienia o takich wyda
rzeniach mogą dostarczyć tylko marginalnej nowej informacji. 

Pośrednie wartości 1 i 2 na naszej skali przewidywalności powstać 
mogą na trzy różne sposoby, tak jak pewne wartości na skali Likerta 
powstają przez zgodność z różnymi punktami skali. Jako przykład 
(autentyczny) wydarzenia będącego wiadomością o stopniu przewidy
walności 1 można wymienić poród brzemiennej księżny małżonki, 
oczekiwany z wielkim napięciem przez znaczną część ludności: 
wiemy, że się to wydarzy, ale nie wiemy dokładnie, kiedy i jak się 
to zdarzy. Wydarzenie sportowe jest przykładem wiadomości o stop
niu przewidywalności 2: wiemy, że ono nastąpi, a także — kiedy na
stąpi, ale nie wiemy dokładnie — jak. 

Bardzo często wymiennie traktuje się wartość informacyjną (news 
value) wydarzenia tzn. wartość wydarzenia jako przedmiotu wiado
mości dziennikarskiej — i jego ważności (importance). Jednakże na
leży koniecznie rozróżnić te dwa pojęcia. Konieczne także jest wpro
wadzenie trzeciego pojęcia, którym jest szacunkowa wartość informa
cyjna (estimated news value). 

Ważność jakiegoś wydarzenia można określić liczbą ludzi, na któ
rych życie wydarzenie to w decydujący sposób oddziaływa. Wartość 
informacyjną wiadomości mówiącej o wydarzeniu można określić 
liczbą osób, które czują się zaangażowane przez sprawozdanie o wy
darzeniu (a pośrednio — przez samo wydarzenie). Tak więc ważność 
odnosi się do wydarzenia, wartość informacyjna zaś zasadniczo od
nosi się do sprawozdania o wydarzeniu lub raczej sprawozdania — 
tak jak ono jest odbierane i użytkowane przez audytorium. 

Ważna część pracy dziennikarza polega na: 1) ocenie ważności 
wydarzeń, 2) ocenie wartości informacyjnej, która może być uzyskana 



Schemat 1: Wzór badań, relacje między omawianymi pojęciami 
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przez sprawozdania (doniesienia — A. R.) o tych samych wydarzeniach, 
i 3) porównaniu tych obu ocen, co odbywa się (wszystkie te trzy 
momenty) według kryteriów, omawianych np. przez östgaarda, 
Galtunga i Holmboe Rugę, a ostatnio przez Tunstalla i Sande'a 2). 
(Niektóre z owych kryteriów mogliśmy umieścić w schemacie nr 1, 
ale nie uczyniliśmy tego, by nadmiernie nie komplikować modelu.) 

Szacunkowa wartość informacyjna może być określona jako mo
ment 2), jak wyżej : dziennikarskie oceny wartości informacyjnej, 
którą uzyskać mogą doniesienia o danym wydarzeniu. To, co nazwa
liśmy szacunkową wartością informacyjną i, odpowiednio, wartością 
informacyjną, częstokroć traktuje się jak jedno i to samo, przydając 
obu etykietkę wartości informacyjnej. Lecz pojęciowo są to dwie 
różne rzeczy i w konsekwencji winny być od siebie oddzielane. 

Szacunkowa wartość informacyjna jest ważną zmienną, bo oddzia
ływa na uwagę, poświęcaną wydarzeniu przez środki przekazu. Ta 
uwaga z kolei, przez różne wzory dyfuzji i w interakcji (we współ
zależności — A. R.) z innymi zmiennymi, tutaj nie uwzględnionymi, 
oddziaływa na rzeczywistą wartość informacyjną. W konsekwencji — 
wartością informacyjną, tak jak tu została określona, można manipu
lować. 

Szacunkowa wartość informacyjna zależy, przynajmniej częściowo, 
od ważności wydarzenia. Stosunek ten jest raczej skomplikowany 
i zależy — z kolei — od stopnia przewidywalności wydarzenia. Cał
kowicie niespodziewane, nieprzewidziane wydarzenie ma dużą szansę 
uzyskania wysokiej szacunkowej wartości informacyjnej, o tym 
mówi każdy podręcznik dziennikarstwa. Ale przewidywalność to coś 
więcej niż ta wiekowa prawda. Stopień przewidywalności 2 — na 
przykład — oznacza, że wydarzenie ma wszelkie warunki wstępne 
uzyskania wysokiej szacunkowej wartości informacyjnej. Jest to 
prawdziwe zwłaszcza wtedy, gdy stopień 2 powstaje jako kombinacja 
tego, że wydarzenie nastąpi i kiedy nastąpi, ale nie jak będzie prze
biegało. W takim przypadku instytucje informacji masowej mają 
wszelkie możliwości przygotowania swojej publiczności na to wyda
rzenie. Zależność szacunkowej wartości informacyjnej od ważności 
wydarzenia jest wtedy zmniejszona, ale (przynajmniej w poważniej
szych instytucjach) nie może być całkowicie zignorowana. Typowymi 
przykładami wydarzeń o tym rodzaju stopnia przewidywalności 2 
są wybory, pewne ważne oświadczenia przywódców politycznych, 
demonstracje, wydarzenia sportowe itp. 

Takie wydarzenia mają tendencje uzyskiwania wysokiej szacun
kowej wartości informacyjnej, zwłaszcza jeśli wynik — owo „jak" 
z naszego rozumowania — jest nieoczekiwany. W konsekwencji mają 
one większą szansę stania się doniesieniem, a doniesienia te mogą 

г) Е. O s t g a a r d : Factors Influencing the Flow of News. Journal of Peace 
Research, 1965 z. 2, s. 39—63; J. G a l t u n g , M. H o l m b o e R u g e : The 
Structure of Foreign News. Journal of Peace Research 1965, T. 2, s. 64—91; 
J. T u n s t a l l : Journalists at Work Constable London, 1971; O. S a n d e : 
The Perception of Foreign News Journal of Peace Research 1971, zesz. 8, 
s. 221—237. 
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być wykorzystane na różne sposoby 3). Za pomocą pewnych wzorów 
dyfuzji doprowadzi to do wysokiej wartości informacyjnej: wielu 
ludzi poczuje się zaangażowanymi przez doniesienia o takich wyda
rzeniach. 

Z poprzednich dowodzeń wynika, że wartość informacyjną nadać 
można wydarzeniom o niewielkiej ważności. I odwrotnie: wydarzenia 
o wielkiej wadze przejść mogą prawie niezauważalnie. Instytucje 
informacji masowej częstokroć są krytykowane za jedno, albo za jedno 
i drugie. Czasami nie trudno krytykować, ale za to trudno decydować, 
kiedy ta kry tylka jest słuszna, a kiedy nie. Nawet w przypadku wspól
nego systemu wartości trudno jest zdecydować, co powinny oznaczać 
dwie komponenty pojęcia: „oddziaływa" (affects) i „w sposób decy
dujący", pomijając już kłopoty, jakie nastręcza oszacowanie liczby 
ludzi, na których życie oddziaływa wydarzenie. 

Jednak znaczna ilość materiałów informacyjnych dostarczanych 
przez środki przekazu wcale nie może być uważana za ważną w tym 
znaczeniu tego słowa. Większość tego, co zazwyczaj określa się jako 
lżejsze wiadomości (soft news) (moda, sport, wiadomości rodzinne) ma 
niewielką wagę. Na przekór brakowi ważności dyfuzja wiadomości 
lekkich może dorównywać lub współzawodniczyć w ilości i szybkości 
z dyfuzją poważnych (hard news), ważnych wiadomości, ale dla zna
lezienia prawidłowości w procesach dyfuzji informacji jest prawdo
podobnie konieczne oddzielne rozważanie lekkich i poważnych wia
domości. 

Wydaje się zatem niezbędne znalezienie dla wiadomości lekkich 
pojęcia odpowiadającego pojęciu wagi wiadomości poważnych. Z po
mocą mogą tu przyjść pewne myśli z tradycji użycia i gratyfikacji 
(the uses-and-gratifications tradition)4). Kiedy znajdziemy i zdefiniu
jemy pojęcie główne (master concept), któremu podporządkować da 
się zarówno ważność jak i to nieznane pojęcie (dotyczące wiadomości 
lekkich — A. R.) — wówczas stanie się możliwe połączenie badań nad 
dyfuzją wiadomości lekkich z takimiż badaniami nad wiadomościami 
poważnymi. Zainteresowanie lub jakieś podobne pojęcie może stano
wić punkt wyjściowy dla rozwinięcia takiego pojęcia głównego 5). 

Lecz — jak dotąd — przeprowadzono bardzo niewiele badań nad 
dyfuzją wiadomości lekkich 6). Większość badań nad dyfuzją wiado-
3) O pomiarach roli środków przekazu patrz P. H. T a n n e n b a u m , M. D. 
L y n c h : Sensationalism: Some Objective Message Correlates. Journalism 
Quarterly 1962, z. 39, s. 317—323; T. W. B u d d : Attention Score: A Device 
for Measuring News 'Play'. Journalism Quarterly 1964, z. 41, s. 259—262. 
4) Pa t r z np. K. E. R o s e n g r e n , S. W i n d a h l : Mass Media Consumpt ion 
as a Functional Alternative. [W:] Reader in Mass Communication. Pod re
dakcją D. M с Q u a i l a, Penguin London, (w druku). 
5) Zainteresowania uwzględniano w kilku badaniach nad dyfuzją wiadomości. 
Patrz K. E. R o s e n g r e n : Diffusion of News. The Case of Sweden and 
Apollo 13. Psykologiskt försvar t. 51, Stockholm 1971; G. R. F u n k h o u s e r , 
M. E. M c C o m b s : The Rise and Fall of News Diffusion. The Public Opinion 
Quarterly 1971, z. 35, s. 107—113. 
e) Patrz L. В о g a r t : The Spread of News on a Local Event : A Case History. 
The Public Opinion Quartely 1950 z. 14, s. 769—772; B. S. G r e e n b e r g : 
Person — to — Person Communication in the Diffusion of News Events. 
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mości dotyczy wiadomości poważnych. Tym samym wydaje się, że 
owo sugerowane rozróżnienie jest przestrzegane w tradycji stanowią
cej przedmiot naszego przeglądu. W konsekwencji empiryczne wyniki 
z tego przeglądu badań nad dyfuzją wiadomości dotyczą tylko dy
fuzji poważnych wiadomości. 

Nie należy zapominać o czasie występowania wydarzenia. Jest on 
ważny z dwóch co najmniej przyczyn. Dla szacunkowej wartości in
formacyjnej wydarzenia jest korzystne, gdy nastąpi ono w takim 
czasie, że wiadomość o nim przekazać można: a) zaraz po jego wy
stąpieniu lub nawet w czasie jego trwania, b) do dużego audytorium. 
Tym samym szacunkowa wartość informacyjna takich wydarzeń bę
dzie mniej zależeć od ich stopnia ważności. 

Jednak nie można mówić o wpływie, jaki czas wystąpienia może 
mieć na wartość informacyjną wydarzenia, nie biorąc pod uwagę 
stopnia przewidywalności tego wydarzenia. Niezależnie od czasu 
wystąpienia, wydarzenia o stopniu przewidywalności 2 mają większą 
szansę stania się przedmiotem sprawozdania szybko po wystąpieniu 
i dotarcia do dużego audytorium — bo zarówno środki przekazu jak 
i publiczność są przygotowane na takie wydarzenia. To znaczy, że 
szacunkowa wartość informacyjna takich wydarzeń mniej powinna 
zależeć od czasu ich wystąpienia, tak jak jest ona mniej zależna od 
ważności wydarzenia. Co nie oznacza jednak, iż szacunkowa wartość 
informacyjna takich wydarzeń jest całkowicie niezależna od czasu czy 
też od ważności. 

A teraz przejdźmy od niezależnych i interweniujących zmiennych 
do naszych zmiennych zależnych: wiązki zmiennych, którą nazywa 
się wzorcem dyfuzji (diffusion pattern). 

Wzorzec dyfuzji wiadomości o wydarzeniu może być podzielony 
na trzy komponenty: szybkość dyfuzji (rate of diffusion), wielkość 
dyfuzji (amount of diffusion) i udział różnych środków przekazu 
w procesie dyfuzji. Ten ostatni może być wyrażony w procentach 
przypadających na każdy środek przekazu: procentach osób „wiedzą
cych" lub całej populacji, która dowiedziała się o danym wydarzeniu 
z określonego środka przekazu. Wielkość dyfuzji to po prostu propor
cja „wiedzących" w populacji w czasie t. Szybkość dyfuzji może być 
wyrażona jako nachylenie krzywej dyfuzji w czasie t7). [...] 

Nie jest możliwe kontrolowanie wzajemnego wpływu wydarzeń 
jednoczesnych. Stopień przewidywalności potraktowany zostanie jako 
zmienna interweniująca o stałej wartości. Podjęta zostanie próba 
wyeliminowania wpływu wywieranego przez czas występowania. 
Szacunkowa wartość informacyjna, wartość informacyjna i uwaga, 
udzielana wydarzeniu przez środki przekazu nie będzie mierzona 
ani oceniana, ale zakłada się, że ważność i szacunkowa wartość infor-

Journalism Quarterly 1964 z. 41, s. 489—493; B. S. G r e e n b e r g i i n n i : 
Diffusion of News about an Anticipated Major News Event. Journal of Broad
casting 1965 z. 9, s. 129—142. 
7) Interesująco, w sposób sformalizowany potraktowali proces dyfuzji wiado
mości G. R. F u n k h o u s e r : A Probabilistic Model for Predicting News Dif
fusion. Journalism Quarterly 1970 z. 47, s. 41—45 oraz G. R. F u n k h o u s e r , 
M. E. M c C o m b s : Op. cit. 
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macyj na, są dodatnio skorelowane i że doniesieniom o wysokiej 
szacunkowej wartości informacyjnej masowe środki przekazu udzie
lają wiele uwagi. Ta uwaga przypuszczalnie wpływa na wzorzec dy
fuzji, który z kolei, jak się przypuszcza, oddziaływa na wartość in
formacyjną. 

W końcu, należy powtórzyć, że hipotezy przedstawione w następ
nym rozdziale i sprawdzone w dalszym rozdziale odnoszą się tylko 
do wiadomości poważnych (wojna, polityka, ekonomia itp.), a nie do 
lekkich wiadomości (moda, wiadomości rodzinne itp.). W dyfuzji 
lekkich wiadomości występują prawdopodobnie swoiste prawidłowo
ści, do tej pory niezbyt dobrze poznane. 

Hipotezy 

Dotychczasowe rozważania prowadzą nas do następujących hipotez: 
H±: Im bardziej ważne wydarzenie, tym większa szybkość i wielkość 

dyfuzji. 
Szybka dyfuzja wymaga szybkich środków przekazu. Prasa jest 

stosunkowo powolnym środkiem przekazu, radio i telewizja — 
względnie szybkimi. Komunikowanie personalne może być szybkim 
środkiem dla przekazu wiadomości podanych już uprzednio przez 
masowe środki przekazu. 
H 2 : Im większa szybkość i wielkość dyfuzji — 

a) tym mniejsza proporcja poinformowanych o wiadomościach za 
pośrednictwem prasy, 

b) tym większa proporcja tych, którzy dowiedzieli się o nich z elek
tronicznych środków przekazu, 

c) tym większa proporcja tych, którzy dowiedzieli się o nich z kon
taktów personalnych. 

Jeśli Hi i H2 potwierdzone są empirycznie przez wystarczająco wy
sokie korelacje 8), można z nich dedukować: 
H3 : Im ważniejsze wydarzenie — 

a) tym mniejsza proporcja poinformowanych o wiadomościach za 
pośrednictwem prasy, 

b) tym większa proporcja tych, którzy dowiedzieli się o nich z elek
tronicznych środków przekazu, 

c) tym większa proporcja tych, którzy dowiedzieli się o nich z kon
taktów personalnych. 

* Na podstawie H2 lub H3 można oczekiwać, że: 
H4 : Istnieje ujemna korelacja między proporcją tych, którzy poznali 

wiadomości za pośrednictwem prasy a: 
a) proporcją tych, którzy dowiedzieli się o nich z elektronicznych 

środków przekazu, 
8) Patrz H. L. C o s t ner , R. K. L e i k : Deductions from „Axiomatic Theory". 
American Sociological Review, 1954 z. 19, s. 433. 
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b) proporcją tych, którzy dowiedzieli się o nich z personalnego ko
munikowania się. 

W związku z H2 lub H3 można również spodziewać się, że: 
H5: Istnieje dodatnia korelacja między proporcją tych, którzy poznali 

wiadomości z elektronicznych środków przekazu i proporcją tych, 
którzy dowiedzieli się o nich z personalnego komunikowania się. 

Empiryczne sprawdzenie H4 i H5 przyniesie dane o konkurencyj
ności, substytucji czy komplementarności środków przekazu wiado
mości (news media), gdy chodzi o dyfuzję poważnych informacji. 
A jeśli chodzi o dwa elektroniczne środki przekazu? Nasz zarys teo
retyczny nie dostarcza w tym przypadku żadnych sugestii, ale 
subiektywne doświadczenie sugeruje, że przynajmniej w przypadku 
dyfuzji wiadomości raczej konkurują one ze sobą, niż nawzajem się 
uzupełniają. Stąd: 
H6: Istnieje ujemna korelacja między proporcją tych, którzy poznali 

wiadomości z tv i proporcją tych, którzy poznali je z radia. 
W znacznej mierze, oczywiście, hipotezy te są tylko sprecyzowa

nymi poglądami, podyktowanymi zdrowym rozsądkiem. Niektóre 
z nich otrzymały częściowe poparcie we wcześniejszych badaniach 9). 

Nim przedstawimy dane empiryczne dotyczące wzorców dyfuzji, 
musimy omówić operacjonalizacje zmiennej „ważność". Określiliśmy 
ważność jako „liczbę ludzi, na których życie dane wydarzenie wpływa 
w sposób decydujący". Mamy niewielkie możliwości ocenienia 
w szczupłych ramach tego artykułu ważności każdego z wydarzeń, 
będącego przedmiotem empirycznych badań tu przedstawionych. Ale 
po oceny ważności dużej ilości wydarzeń, dokonane przez doświad
czonych fachowców w przeglądzie retrospektywnym, przypuszczalnie 
po dokładnym rozważeniu, można sięgnąć do wydawnictwa „Keesing's 
Contemporary Archives" 10). Im więcej miejsca poświęcono wydarze
niu w tych kronikach, tym ważniejsze jest ono w opinii ich wydaw
ców. Ta wielkość, wyrażona w centymetrach kolumny, posłuży jako 
wskaźnik pojęcia ważności. 

Można podnieść kwestię ujemnego wpływu tej miary: wskazuje 
ona nie ważność per se, ale ocenę tej ważności dokonywaną przez 
ludzi pracujących w instytucjach masowego komunikowania. I nic 
dziwnego, że otrzymujemy później korelacje z innymi zmiennymi 
środków masowego komunikowania. Na co odpowiedzią może być to, 
że jednym z celów „Archiwum Keesinga" jest właśnie uzupełnianie 
i wyważenie (z konieczności czasami zbyt pochopnych) sądów repre
zentowanych przez środki masowe. 

A teraz przejdźmy do danych empirycznych. 

') P. J. D e u t s c h m a n n , W. A. D a n i e l s o n : Diffusion of Knowledge of 
the Major News Story. Journalism Quarterly 1960, z. 37, s. 350; R. J. H i l l , 
С M. В о n j e a n : News Diffusion : A Test of the Regularity Hypothesis. 
Journalism Quarterly 1964 z. 41, s. 342; R. W. B u d d i i n n i : Regularities 
in the Diffusion of Two Major News Events. Journalism Quarterly 1966 z. 43, 
s. 221—230; B. S. G r e e n b e ' r g : op. cit., s. 489.; К. E. R o s e n g r e n : Op. 
cit., s. 23—35 oraz s. 58. 
ie) Keesing's Contemporary Archives. London, Keesings Publications Ltd. 



rabela 1: Niektóre dane o 21 wydarzeniach i ich dyfuzji 
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Dane empiryczne 

W tabeli 1 przedstawione są dane o 21 przypadkach dyfuzji wia
domości, które znaleźć można w literaturze przedmiotu. (Wydarzenia 
są uporządkowane chronologicznie. Literaturę przedmiotu, razem 
z niezbędną informacją, bibliograficzną zawiera aneks.) Dla każdego 
przypadku podany jest procent osób poinformowanych, które poznały 
wiadomości przez różne środki przekazu, całościowa wielkość stwier
dzonej dyfuzji, czas — w godzinach — pierwszego doniesienia i sto
pień przewidywalności każdego wydarzenia. (W pewnych przypad
kach dane z l i teratury przedmiotu przeliczano na nowo dla uzyskania 
lepszej porównywalności.) 

W tabeli 2 przedstawione są dane o szybkości i wielkości dyfuzji 
w różnych momentach czasowych po pierwszym doniesieniu o wyda
rzeniu. W tabeli tej zestawione są dane dotyczące dyfuzji z 17 opra
cowań, które dostarczają takich danych. (Czas zawarty w przybliże
niu między północą a 6 rano został oznaczony linią przerywaną, któ
rej długości różnią się nieco, w zależności od danych z różnych opra
cowań.) 

Na schematach 2 i 3 przedstawione zostały graficznie niektóre dane 
z tabeli 2. Na schemacie 2 uwidocznione zostały krzywe dyfuzji dla 
dziewięciu różnych wydarzeń o stopniu przewidywalności 0 lub 1. 
Schemat 3 przedstawia krzywe dyfuzji trzech wydarzeń o stopniu 
przewidywalności 2. (W obu schematach godziny nocne oznaczone na 
tabeli 2 linią przerywaną zostały pominięte, dla zwiększenia porów
nywalności. To pominięcie oznaczono małym półksiężycem.) 

Schemat 2: Dyfuzja 9 wydarzeń o stopniu przewidywalności 0 lub 1 
Procent ludności poinfor
mowanej o wydarzeniu 

Godziny, które upłynęły 
od pierwszego doniesie
nia (z wyłączeniem go
dzin nocnych) 
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Schemat 3: Dyfuzja 3 wydarzeń o stopniu przewidywalności 2 
Procent ludności poinfor
mowanej o wydarzeniu 

Godziny, które upłynęły 
od pierwszego doniesie
nia (z wyłączeniem go
dzin nocnych) 

Zauważymy, że krzywe dyfuzji w schemacie 2 i 3 są raczej nie
podobne. Krzywe wydarzeń o stopniu przewidywalności 2 (schemat 3) 
są bardziej płaskie. Zaczynają się one na stosunkowo wysokim pozio
mie i wznoszą się tylko umiarkowanie, podczas gdy krzywe sche-
Schemat 4: Krzywe dyfuzji wydarzeń nr 14 i 18 
Procent ludności poinfor
mowanej o wydarzeniu 
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matu 2 wykazują znaczny wzrost — wzrost, który może być bardzo 
szybki albo dosyć wolny. 

W schemacie 4 porównywana jest dyfuzja wydarzeń 14 i 18. Wy
darzenie 14 to ustąpienie z zajmowanych stanowisk Chruszczowa, 
wydarzenie 18 to zapowiedziane oświadczenie prezydenta Johnsona, 
że nie będzie on brał udziału w wyborach w 1968, i że zmniejszone 
zostaną bombardowania Wietnamu Północnego. Badań procesu dy
fuzji dokonywano w East Lansing, Mich. i w małym miasteczku 
Willimantic, Conn. Ważność ustąpienia Chruszczowa w odczuciu pi
szącego obecnie jest większa, niż ważność połączonych oświadczeń 
prezydenta Johnsona, i to subiektywne wrażenie potwierdza „Archi
wum Keesinga", w którym ustąpieniu Chruszczowa poświęcono 
w przybliżeniu dwukrotnie więcej powierzchni, niż obu oświadcze
niom Johnsona. 

Początkowo krzywa Johnsona biegnie powyżej krzywej Chrusz
czowa, ale po około pięciu (efektywnych) godzinach dyfuzji krzywe 
krzyżują się i odtąd krzywa Chruszczowa przebiega powyżej krzywej 
Johnsona. Nęci nas, by uważać zakreśloną powierzchnię między krzy
wymi za surowy wyraz wpływu stopnia przewidywalności, zróżni
cowanego w przypadku tych wydarzeń. Pokratkowana powierzchnia, 
z kolei, może być traktowana jako surowy wyraz zróżnicowanego 
stopnia ważności obu wydarzeń. 

Nie powinno się tu jednak wyciągać zbyt pochopnych wniosków. 
Ten sam schemat krzyżujących się krzywych uzyskać można zesta
wiając wydarzenia 3. z 18., 3. z 21., 5. z 18., 5. z 21., 14. z 21., chociaż 
o wydarzeniach 3. i 5. trudno powiedzieć, by były one ważniejsze od 
dwóch oświadczeń Johnsona. (Wydarzenia 3. i 5. to decyzja Eisen
howera o ponownym kandydowaniu w wyborach prezydenckich i wy
strzelenie Explorera I. Ta ostatnia wiadomość zajęła nieco więcej 
powierzchni w „Kronikach Keesinga" niż oświadczenia Johnsona.) 
Być może wydarzenia o stopniu przewidywalności 2 tracą nawet wię
cej pod koniec procesu dyfuzji niż zyskują na początku. Ludzie mogą 
mieć poczucie braku potrzeby relacjonowania takich wiadomości. 
W każdym razie istnieje tu prawdopodobnie jakieś nieznane bliżej 
wzajemne oddziaływanie pomiędzy ważnością a stopniem przewidy
walności. 

Jest rzeczą jasną, że aby sprawdzić hipotezy Hj — H5 celowe jest 
utrzymanie stopnia przewidywalności na stałym — w przybliżeniu — 
poziomie. Spróbujmy zatem skoncentrować uwagę na wydarzeniach 
o przewidywalności 0 lub 1. Tym samym wyłączyć musimy wydarze
nia 18., 20., 21. Jest również wskazane, by dobrać materiał możliwie 
jednorodny pod względem systemu zmiennych, co wyklucza z kolei 
wydarzenia 1. i 2. (zbyt odległe w czasie wydarzenia i raczej szcze-, 
gólne zbiorowości), 17. (zbiorowość składająca się z holenderskich 
kobiet), 19. (zbiorowość Szwedów). Aby zapewnić niezależność, bę
dziemy wykorzystywali po jednym przykładzie każdego wydarzenia, 
co wyklucza wydarzenia 7., 9., 10., 11. (Wydarzenie 8. wybrano z po
wodu jego większej porównywalności z wydarzeniem 12.) Wreszcie, 
dla wydarzeń 13. i 16. brak krzywych dyfuzji w opracowaniach źró
dłowych. 
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Pozostają nam zatem wzory dyfuzji 8 poważnych wydarzeń, a to 
nr 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15. (Są to wydarzenia przedstawione w sche
macie 2, z dodatkiem wydarzenia nr 17.) Osiem przypadków — to nie 
jest zbyt wielka ilość materiału do sprawdzania hipotez. Ale jest to 
nasz najlepszy materiał i jest rzeczą możliwą obliczenie prostych ko
relacji rangowych na takim niewielkim materiale dla uzyskania przy
najmniej ogólnego pojęcia o stosunkach między działającymi zmien
nymi. Czy rzeczywistość empiryczna potwierdzi, czy też zaprzeczy 
naszym hipotezom? 

Odpowiedź na to pytanie uzyskać można z tabeli 3, na której 8 wy
branych wydarzeń uszeregowano według wartości zmiennych: waż
ności, wielkości i szybkości dyfuzji, i proporcji tych, którzy dowie
dzieli się o wydarzeniach z radia, telewizji, elektronicznych środków 
przekazu, gazet i personalnego komunikowania się. 

Tabela 2: Hierarchia rangowa 8 wydarzeń wg kilku zmiennych 
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Ważność została zoperacjonalizowana jako ilość centymetrów ko
lumny w „Archiwum Współczesnym Keesinga", szybkość i wielkość 
dyfuzji po prostu jako rangowa kolejność punktów krzywej mierzo
nej od górnego lewego do dolnego prawego rogu na schemacie 2. 

Sprawdzenie hipotez 

Tabela 3 zostanie teraz wykorzystana dla obliczania współczynnika 
korelacji rangowej Spearman a, aby sprawdzić hipotezy Hj — H5. 
(Wartość krytyczna N = 8, one-tailed test, 5 % poziom (istotności — 
AR): 0,64.) 

Ważność i szybkość oraz wielkość dyfuzji wykazują współczynnik 
korelacji 0,79, czyli H^ nie jest fałszywa. Możemy więc pozostać przy 
przekonaniu, że im bardziej ważne wydarzenie, tym większa szyb
kość i wielkość dyfuzji. 

W tabeli 4 przedstawione są współczynniki korelacji dotyczące H2 
i Ня. Wynika z nich, że H2 a i с znajdują potwierdzenie, ale H2 b — 
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nie znajduje. To znaczy — według naszych materiałów: im wyższa 
szybkość i wielkość dyfuzji, tym mniejsza proporcja tych, którzy 
poznali wiadomości z prasy, i tym wyższa proporcja tych, którzy 
poznali je z personalnego komunikowania się. Ale — wbrew naszym 
oczekiwaniom — wydaje się, że praktycznie nie ma związku między 
szybkością i wielkością dyfuzji i proporcją tych, którzy poznali wia
domości za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu. 

Tabela 4: Współczynniki korelacji rangowej Spearmana pomiędzy szybkością 
i wielkością dyfuzji, ważnością a proporcją tych, którzy poznali wia
domości z różnych środków przekazu 

Radio 
Telewizja 
Elektroniczne środki prze

kazu 
Gazety 
Personalne komunikowanie się 

Szybkość 
i wielkość 

dyfuzji 

-0,14 
0,04 

0,08 
-0,83 

0,96 

Ważność 

0,04 
-0,12 

-0,17 
-0,55 

0,72 

Z trzech paralelnych hipotez H3 a, b, с — tylko с znajduje zna
czące statystycznie poparcie. Im wyższy stopień ważności, tym więk
sza proporcja tych, którzy zostali poinformowani o wiadomościach 
przez personelne komunikowanie się. Korelacja pomiędzy ważnością 
i proporcją tych, którzy poznali wiadomości z gazet (H3a) układa się 
w oczekiwanym kierunku, ale jest zbyt niska, by być znaczącą. Po
dobnie jak z szybkością i wielkością dyfuzji, praktycznie nie ma 
związku między ważnością i proporcją tych, którzy poznali wiadomo
ści dzięki elektronicznym środkom przekazu (H3b). W tym przypadku 
niska korelacja ma nawet odwrotną wartość (znak — AR). 

W tabeli 5 przedstawione są współczynniki korelacji dotyczące hi
potez H4—H6. Wyniki zgadzają się z takimiż z tabeli 4. 

Tabela 5: Współczynniki korelacji rangowej Spearmana pomiędzy proporcjami 
tych, którzy poznali wiadomości z różnych środków przekazu 

1. Radio 
2. Telewizja 
3. Elektroniczne środki 

przekazu 
4. Gazety 
5. Personalne komunikowa

nie się 

Radio 

-0,55 
* 

0,29 

-0,05 

TV 

* 
-0,36 

-0,05 

Elektron. 
środki 

przekazu 

-0,37 

0,05 

Gazety 

-0,80 

Perso
nalne 
kom. 

* — tych korelacji nie obliczano. 
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Tylko hipoteza H4b zyskuje statystycznie znaczące poparcie. Im 
większa proporcja tych, którzy najpierw poznają wiadomości za po
średnictwem personalnego komunikowania się, tym mniejsza propor
cja tych, którzy dowiadują się o nich z gazet. Ale hipoteza H4a (ga
zety — elektroniczne środki przekazu) nie znajduje uzasadnienia, ani 
też hipoteza H5 (elektroniczne środki przekazu — personalne komu
nikowanie się). Co się tyczy hipotezy H6 (radio — telewizja), empi
rycznie poznane związki zmierzają w oczekiwanym kierunku, lecz 
nie osiągają statystycznego znaczenia. 

Teraz podsumujmy to, czego dowiedzieliśmy się z materiału empi
rycznego. Są podstawy, by sądzić, że: 
1. Im bardziej ważne wydarzenie, tym większa szybkość i wielkość 

dyfuzji. 
2. Im wyższa szybkość i wielkość dyfuzji, tym mniejsza proporcja 

tych, którzy poznali wiadomości z gazet, i tym większa proporcja 
tych, którzy poznali je z personalnego komunikowania się. 

3. Im bardziej ważne wydarzenie, tym większa proporcja tych, któ
rzy poznali wiadomości z personalnego komunikowania się. (Dla 
większego materiału źródłowego może tu również zachodzić zwią
zek z proporcją tych, którzy poznali wiadomości z gazet.) 

4. Im większa proporcja tych, którzy poznali wiadomości z personal
nego komunikowania się, tym mniejsza proporcja tych, którzy po
znali je z gazet. 
Można również podejrzewać, że: 

5. Im większa proporcja tych, którzy poznali wiadomości z telewizji, 
tym mniejsza proporcja tych, którzy poznali ją z radia. (Chociaż 
ten związek nie osiąga statystycznie znaczącego poziomu przy na
szej małej liczebności N.) 

Uwagi końcowe 

Należy podkreślić, że powyższe wyniki dotyczą warunków w ostat
nich 20 latach w USA. Dla innych krajów i okresów mogą one, lecz 
nie muszą być prawdziwe. Obejmują one tylko wydarzenia o stopniu 
przewidywalności 0 i 1, i dotyczą tylko poważnych informacji. Po
czyniwszy te zastrzeżenia należy jeszcze podkreślić, że badane pro
cesy dyfuzji tworzą bardzo zwichrowaną próbę spośród miliardów 
procesów dyfuzji informacji, które toczą się wszędzie, nieprzerwanie. 
Ustalenia mogą być prawdziwe tylko w ramach objętych badaniami 
okresów i zmiennych. Nawet w tych okresach badane wydarzenia nie 
stanowią losowej próby. W konsekwencji, nie ma próby, na której 
można oprzeć ogólnienia i nie ma zbiorowości, o której można formu
łować uogólnienia. Mówiąc dokładnie: opisaliśmy jedynie relacje' mię
dzy niektórymi zmiennymi w ośmiu procesach komunikowania, ale 
też niewiele więcej da się zrobić obecnie. 

Tłum. z angielskiego 
Andrzej Rusinek 
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BARBARA KOLOWCA 

PROBLEMY PRAWNE 
FOTOGRAFII REPORTERSKIEJ 

Obowiązująca ustawa o prawie autorskim nie udziela 
ochrony zdjęciom reporterskim, które traktuje jako bie
żącą informację. Ustawa nie określa jednak, jakie zdjęcia 
mają charakter reporterski; pewne kryteria usiłuje nato
miast podać nauka. Ochronę zaś znajdują zdjęcia repor
terskie m. in. w przepisach prawa cywilnego. 
Tym zagadnieniom poświęca niniejszy artykuł mgr B. 
Kolowca — asystentka Pracowni Badań nad Nadawcą 

Prasy w OBP. 

Obecnie obowiązująca ustawa o prawie autorskim*) w art. 2 § 1 
stanowi: „Utwór wykonany sposobem fotograficznym lub do fotogra
fii podobnym jest przedmiotem prawa autorskiego" wtedy, gdy wy
kazuje cechy artystyczne lub ma znaczenie naukowe i gdy twórca 
dokonał zastrzeżenia praw autorskich, chyba że szczególny przepis 
prawa wyraźnie przewiduje, iż dana kategoria utworów fotograficz
nych nie podlega rządom prawa autorskiego. Wyłączenie takie uczy
nił ustawodawca w art. 5 § 3, w którym przewidział: „Nie stanowią 
przedmiotu prawa autorskiego... informacje prasowe i reporterskie 
zdjęcia fotograficzne". 

Postanowienie dotyczące wyłączenia spod ochrony prawno-autor-
skiej informacji prasowych było już znane ustawie o prawie autor
skim z 1926 г., natomiast dyspozycja odnosząca się do reporterskich 
zdjęć fotograficznych pojawiła się dopiero w ustawie z 1952 r. Zda
niem A. Kopffa 2) przesłanki, które skłoniły ustawodawcę do przyję
cia takiego wyłączenia, są takie same, zarówno gdy chodzi o infor
macje prasowe, jak i reporterskie zdjęcia fotograficzne. W jednym 
i drugim przypadku chodzi o dobro bieżącej informacji, której zada-

*) Ustawa o prawie autorskim z 10 lipca 1952, Dz. U. nr 34 poz. 234. 
2) Andrzej K o p f f : Szata graficzna gazety i ilustracja prasowa w świetle 
prawa. OBP, Kraków 1970, s. 62 i n. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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niem jest wszechstronne i szybkie zaznajamianie społeczeństwa z in
teresującymi je zdarzeniami. Celowi temu służą nie tylko informacje 
prasowe wyrażone słowem drukowanym, ale również zdjęcia repor
terskie stanowiące coraz częściej stosowaną wypowiedź dziennikar
ską. Za zbieżnością przesłanek przemawia także systematyka ustawy, 
która oba wyłączenia ujęła w ramy tego samego przepisu. 

Zdaniem B. Michalskiego3), jedną z przyczyn wyłączenia spod 
ochrony prawno-autorskiej reporterskich zdjęć fotograficznych było 
to, że poprzednio obowiązująca ustawa o prawie autorskim z 1926 r. 
nie uwzględniała w dziedzinie związanej z fotografią słusznych inte
resów ogółu, a zwłaszcza prasy. Jeżeli zdjęcie zostało opublikowane 
w piśmie periodycznym i twórca dokonał zastrzeżenia praw autor
skich, to zdjęcie to nie mogło być reprodukowane bez zgody autora. 
Uzyskanie zaś takiej zgody wymagało czasami tak długiego czasu, że 
zdjęcie traciło swoją aktualność. Natomiast reprodukcja zdjęcia bez 
zgody autora była naruszeniem prawa do wyłącznej dyspozycji dzie
łem. 

Tu warto przedstawić koncepcję oferty, za jaką na przykład Sąd 
Najwyższy uważa umieszczenie zastrzeżenia na zdjęciu puszczonym 
w obieg. Orzeczenie Sądu Najwyższego4) zawiera stwierdzenie, że 
autor, umieszczając na wykonanych przez siebie zdjęciach adnotację, 
iż „prawa autorskie są chronione przez ZAiKS, a reprodukowanie 
zdjęć jest dozwolone pod warunkiem wymienienia autora i opłacenia 
honorarium według umowy, a w przypadku jej braku według cen
nika ZAiKS-u" — daje wyraz swej woli zawarcia umowy o repro
dukcję swych zdjęć. To, że osoba trzecia bez zastrzeżeń reprodukuje 
zdjęcia — oznacza, iż zgadza się na ofertę autora, przystępując do 
wykonania umowy i w ten sposób między stronami zostaje zawarta 
umowa o reprodukcję zdjęć. 

Przy tej koncepcji znika trudność, o której pisze B. Michalski. Na
leży tu zaznaczyć, że uwagi B. Michalskiego odnosiły się do stanu 
prawnego z 1952 r. — a koncepcja oferty pojawiła się później, kiedy 
nastąpiła znaczna zmiana sytuacji w wyniku o wiele większego na
sycenia rynku zdjęciami, między innymi agencyjnymi. 

Obok braku uprawnień do reprodukowania dzieła bez zgody twór
cy, występował także brak uprawnień do tak zwanego „cytatu foto
graficznego" (to znaczy ukazania jedynie fragmentu fotografii z po
daniem źródła oryginału). Wszystkie ustawodawstwa, traktujące 
o prawie autorskim, wprowadzają ograniczenia praw w dziedzinie 
piśmiennictwa (możliwość cytowania, lub dokonywania przedruków 
pewnych kategorii artykułów), natomiast tylko w niektórych pań
stwach ograniczono w podobny sposób prawa fotografików i fotore
porterów, zezwalając prasie na reprodukcję aktualnych fotografii pu
blikowanych w pismach periodycznych. Jednakże tego rodzaju ogra
niczenie nie pozbawia na ogół utworu ochrony prawno-autorskiej5) 
s) Bogdan M i c h a l s k i : Tylko prasowa czy także twórcza? Refleks 1969 
nr 11, s. 10 i n. 
*) Orzeczenie SN z 12 III 1958, 2CR 347/57. OSPIKA 1959 poz. 125. 
s) B. M i c h a l s k i : Op. cit., s. 11. 
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Kryteria decydujące o uznaniu fotografii za zdjęcie reporterskie 

Ustawodawca, wyłączając w art. 5 p. 3 spod ochrony prawno-au-
torskiej reporterskie zdjęcia fotograficzne, nie określił bliżej, jakie 
zdjęcia mają charakter reporterskich zdjęć fotograficznych. Tego ro
dzaju brak powoduje sporo trudności praktycznych i jest przyczyną 
wielu nieporozumień oraz wątpliwości, a więc warto podjąć próbę 
określenia tego pojęcia. 

Na wstępie należałoby zaznaczyć, że wykładnia art. 5 prawa au
torskiego powinna być ścieśniająca, nigdy rozszerzająca, ponieważ 
przepis wyjątkowy nie dopuszcza interpretacji rozszerzającej. 

Zdaniem A. Kopffa 6) podstawowym czynnnikiem wyznaczającym 
granice zdjęcia reporterskiego jest interes społeczny w postaci za
pewniania właściwej i pełnej informacji o bieżących wydarzeniach. 
Przy tego rodzaju stanowisku należy przyjąć, że o reporterskim zdję
ciu fotograficznym można mówić tylko wtedy, gdy przedstawia ono 
aktualne zdarzenia (na przykład gospodarcze, polityczne, kulturalne) 
i gdy jest użyte w celu poinformowania społeczeństwa o takich wy
darzeniach. 

Kryterium pierwsze — dokumentowanie aktualnych wydarzeń — 
powinno być rozumiane dość wąsko. Chodzi o to, by zdjęcie przed
stawiało zdarzenie bieżące, o którym prasa — zgodnie z jej celami — 
ma informować społeczeństwo. 

Kryterium drugie — użycie „bieżąco" zdjęcia w celach informa
cyjnych — wyjaśnia nam to, że nie można uznać za zdjęcie repor
terskie fotografii użytej w jakiś czas po zdarzeniu, którego doku
mentacji służy. W ten sposób należy odróżnić zdjęcia reporterskie od 
zdjęć historycznych, które nie podlegają dyspozycji art. 5 p. 3 prawa 
autorskiego. 

B. Michalski7) wyróżnia jeszcze trzecie kryterium, jako decydujące 
o uznaniu fotografii za zdjęcie reporterskie, a mianowicie „prostotę 
środków" użytych przez fotografującego. Według tego poglądu zdję
cia wykraczające poza konwencję dokumentacyjną nie są zdjęciami 
reporterskimi, gdyż reprezentują pewien poziom artystyczny. Kon
wencja dokumentacyjna, stosowana przy zdjęciu reporterskim, wy
kluczać ma zastosowanie specjalnych technik lub wprowadzenie świa
domie deformacji artystycznych. „Prostota środków" oznacza zdję
cia zawierające minimum informacji przedstawione środkami naj
bardziej typowymi. 

Przeciwko uznaniu za obowiązujące trzeciego kryterium „prostoty 
środków" wypowiada się A. Kopff 8), argumentując swoje stanowi
sko tym, że gdyby ustawodawca chciał rzeczywiście ograniczyć zdję
cia reporterskie do zdjęć nie reprezentujących poziomu artystycz
nego, to nie wprowadzałby do ustawy postanowienia dotyczącego 
zdjęć reporterskich, gdyż zdjęcia pozbawione poziomu artystycznego 

6) A. K o p f f: Op. cit., s. 63 i n. 
7) B. M i c h a l s k i : Op. cit., s. 13. 
8) A. K o p f f: Op. cit., s. 64. 
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nie są w ogóle utworami i w związku z tym nie podlegają ustawie 
o prawie autorskim. Poza tym trudno przypuszczać, żeby ustawo
dawca zakładał, iż zdjęcia reporterskie są zdjęciami pozbawionymi 
jakichkolwiek wartości artystycznych, gdyż równałoby się to „ska
zaniu'1 prasy na bezwartościowe „szmiry". 

E. Drabienko 9) twierdzi, że zdjęciem reporterskim jest fotografia 
służąca bieżącej wiadomości, wykonana przez osobę zatrudnioną na 
podstawie umowy o pracę, przez wykonawcę umowy zlecenia lub 
umowy o dzieło, w celu opublikowania w czasopiśmie lub zamieszcze
nia w serwisie agencyjnym. Przyjął on więc jako podstawowe dwa 
kryteria: jedno związane z formą dzieła, drugie — z działalnością 
zawodową autora. 

B. Michalski10) wyraźnie odcina się od tego stanowiska, stwierdza
jąc, że pojęcie zdjęcia reporterskiego wiąże się z określonymi cechami 
przedmiotowymi utworu; bez znaczenia jest natomiast zawód osoby, 
która wykonała zdjęcie oraz miejsce jego publikacji. 

T. Cyprian n ) określa reporterskie zdjęcie fotograficzne jako „su
rowy materiał" dla redakcji, która ich wykonanie zleciła, bądź któ
rej je do wykorzystania ofiarowano. 

Zdjęciom tym przeciwstawia on „reportaż fotograficzny", który — 
jego zdaniem — nie podpada pod dyspozycję art. 5 p. 3 prawa au
torskiego. Reportażem fotograficznym są — jego zdaniem •—• uni
kalne zdjęcia wykazujące doskonałą znajomość techniki fotograficz
nej, umiejętność artystycznego ujęcia tematu i stwarzające doku
ment o walorach artystycznych. 

Moim zdaniem o reporterskim charakterze zdjęcia rozstrzygają dwa 
elementy, a mianowicie 1) dokumentacja aktualnych wydarzeń 
i 2) użycie „bieżąco" zdjęcia w celach informacyjnych. 

Przyjmując, że celem zdjęcia reporterskiego jest poinformowanie 
jak najszerszego grona czytelników o bieżących wydarzeniach, nie 
uznaję za zdjęcie reporterskie zdjęcia publikowanego w czasopismach 
specjalistycznych adresowanych do bardzo wąskiego grona odbiorców. 

Ochrona zdjęć reporterskich 

Wprawdzie zdjęcia reporterskie pozbawione są ochrony płynącej 
z przepisów prawa autorskiego, jednak nie oznacza to, że twórca 
pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony, ponieważ zapewniają mu ją 
przepisy zarówno prawa cywilnego, jak i przepisy ustawy o zwal
czaniu nieuczciwej konkurencji i normy etyczne, zawarte w Dzien
nikarskim Kodeksie Obyczajowym SDP. Na płaszczyźnie cywilno
prawnej osobiste prawa autora zdjęcia reporterskiego chronione są 

°) Edward D r a b i e n k o : Prawa autorskie fotoreporterów. Przegląd Ustawo-
dowslira Gospodarczego 1953 nr 4. 
i0) B. M i c h a l s k i : Op. cit., s. 15. 
n) Tadeusz C y p r i a n : Zdjęcie fotoreporterskie — pojęcie wieloznaczne. Re
fleks 1970 nr 14, s. 21. 
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PRZYKŁADY I DEFI
NICJE RÓŻNYCH RO
DZAJÓW FOTOGRAFII 
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1. Fotografia artystycz
na stanowi subiektywne 
przetworzenie rzeczywi
stości przez autora w ce
lu uzyskania odpowied
nich efektów estetycz
nych lub intelektual
nych. 

(foto S. Kolowca) 

2. Fotografia naukowa przedstawia wyselekcjonowane treści obiektywne, w ce
lu ujawnienia wszystkich lub wybranych cech badanego przedmiotu w kon
wencjach warsztatowych określonej dyscypliny naukowej. 
Operacja serca w szpitalu kolejowym w Międzylesiu. (jolo CAF) 
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3 FM. ,.Mîia odtwórcza. Fotografik zn wa i, i-, r'o г ч 
slau o m pewnego przymiotu p, Л , , ' 1 r f G ' j l v ' ° ' ' <> 
men г , y t e g 0 r o d z a j u ^ g ^ ; ; . s -c,a n , t„ _ 
pized, j ^ a j ą c utwór w pewnej когн.ч n -n Д s . „ , ' ' n v n o c ^ -* 

(foto. S. Kolowca) 

W 
4. Fotografia publicystyczna o b - r n u - ^ w ^ ™^„„ . , , 
społeczną, polityczną, sportowa Ъ о Г ^ - ^ м Л Г z

+ tematyką bieżącą 
ani dokumentacja zdarzeń, ani do-ыД-;•!""'"; i- • Л a u r a n i e j e s t t u t a J 
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w; czasie afceji pacyfikacyjnej w Mv т „s' LIL.^.I <.a*cr*cuh Amerykanie 

d "• (telefoto CAF-AP) 
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5. Fotografia saty
ryczna obejmuje 
zdjęcia, które 
w sposób świado
my przedstawiają 
konkretne zjawi
ska, wykazując 

absurdalność 
określonych sytu
acji, lub są jedy
nie formą żartu. 
(foto F. B. Grun-
zweig) 

£& W:-^»^i^^|^^^^^f^^«^«^ö<' 
rS* 
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6. Reporterskie zdjęcie 
fotograficzne przedsta
wia aktualne zdarzenia 
np. gospodarcze, poli
tyczne, kulturalne i jest 
używane „na bieżąco" 
v/ celu poinformowania 
społeczeństwa o takich 
wydarzeniach. 

Spawanie pieców obro
towych najnowocze
śniejszej polskiej cemen
towni w Małogoszczy, 
której rozruch przewi
dziany jest w 1974 r. 
(foto CAF — Wawrzyn-
kieicicz) 

Definicje od 1—5 pochodzą z artykułu B. Michalskiego „Fotografia jako przedmiot pra
wa autorskiego", Refleks nr 10 s. 19 i n. 
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przez art. 24 k .c , a jego interesy majątkowe chronią także przepisy 
o czynach niedozwolonych i bezpodstawnym wzbogaceniu. Fakt, że 
zdjęcie reporterskie nie korzysta z ochrony przewidzianej przepisami 
prawa autorskiego, prowadzi bardzo często do błędnego wniosku, że 
zdjęcia takie nie są chronione jakimikolwiek przepisami prawa; 
w praktyce stwarza to niekorzystną sytuację dla fotoreportera. Istnie
je ogólna tendencja do zupełnie dowolnego dysponowania zdjęciami 
reporterskimi, wykorzystywania ich w działalności reklamowej, de
koracyjnej, plastycznej. Równocześnie występuje tendencja do t rak
towania również negatywów jako „zdjęć reporterskich". 

Zwolennicy omawianego poglądu wychodzą z założenia, że skoro 
zdjęcie reporterskie traci po opublikowaniu ochronę wynikającą 
z przepisów prawa autorskiego, to nie ma tej ochrony negatyw ze 
względu na swój bezpośredni związek ze zdjęciami. Pogląd ten spo
tyka się często i stanowi on podstawę do nieodpłatnego wykorzysty
wania negatywów zdjęć reporterskich przez osoby nieuprawnione. 

Zdaniem B. Michalskiego 12) pogląd ten jest błędny, ponieważ opie
ra się na niedostrzeganiu faktu, że z jednego negatywu można nie
kiedy, na przykład przez stosowane wykadrowanie, uzyskać zdjęcie 
o charakterze autorskim. Tak więc zajmuje on stanowisko, że dyspo
zycja art. 5 p. 3 dotyczy tylko reprodukowanej odbitki, czyli konkret
nego pojedynczego zdjęcia, a w żadnym wypadku nie dotyczy ne
gatywu. 

Dozwolone prawem wykorzystanie zdjęć reporterskich przez osoby 
uprawnione, uzależnione jest od spełnienia przesłanek wynikających 
z art. 5 k .c , który stanowi, że osoby uprawnione mogą czynić uży
tek ze swego prawa w granicach zgodnych z jego przeznaczeniem 
i obowiązującymi w PRL zasadami współżycia społecznego. Dozwo
lone zatem prawnie wykorzystanie zdjęć reporterskich ma określone 
ramy, które wyznacza cel pozbawienia fotoreporterów ochrony praw-
noautorskiej, a więc usprawnienie procesu aktualnej informacji oraz 
działanie w granicach wyznaczonych przez obowiązujące w PRL za
sady współżycia społecznego. 

Przy omawianiu tego zagadnienia istotnym problemem jest okre
ślenie niedozwolonych form wykorzystania zdjęć reporterskich. B. Mi
chalski13) podaje najczęściej spotykane uchybienia. Są nimi: 
— wykorzystanie zdjęć reporterskich dla realizacji innego celu, niż to 

wynika z zamierzeń ustawodawcy (na przykład do celów rekla
mowych lub komercyjnych), 

— naruszenie przepisów związanych z ochroną praw osobistych foto
reportera (art. 23—24 k.c.) 

Problem „odżycia" praw autorskich 

Przy omawianiu reporterskich zdjęć fotograficznych nasuwa się 
jeszcze jeden problem: chodzi mianowicie o to, czy po upływie pew-
1 2) Bogdan M i c h a l s k i : Fotografia reporterska w obliczu prawa. Refleks 
1969 nr 12, s. 19. 
13) Ib idem, s. 20 i n. 
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nego czasu i w związku z dezaktualizacją zdjęcia autor odzyskuje 
swe prawa, mimo że zdjęcie zostało już wykorzystane przez prasę. 

A. Kopff14) analizując powyższe zagadnienie stwierdził, że prze
ciwko takiemu rozwiązaniu przemawia brak odpowiedniego przepisu 
w ustawie (podobne stanowisko zajął B. Michalski) oraz okoliczność, 
że przepis art. 5 prawa autorskiego oparty jest na zupełnie innych 
przesłankach niż na przykład przepisy statuujące tak zwany dozwo
lony użytek prywatny i publiczny, które — jak art. 18 p. 2 —- ze
zwalają drukować w czasopismach (lub dziełach przeznaczonych na 
publikacje tego rodzaju) mowy wygłoszone na publicznych rozpra
wach lub zebraniach, zastrzegając jednakże dla autora prawo zbioro
wego ich wydania. Poza tym przeciwko „odżyciu" praw autorskich 
(ściśle zaś mówiąc — ich powstaniu) przemawiają — zdaniem A. Kopi
ła — także względy praktyczne. Fotografia jest bowiem chroniona 
przez stosunkowo krótki okres — tylko przez 10 lat od chwili jej 
pierwszej publikacji (art. 27 p. 1, a co do serii zdjęć fotograficz
nych — art. 27 p. 4 prawa autorskiego), w związku z czym ewentu
alna ilość zdjęć reporterskich zdezaktualizowanych, co do których 
odżycie mogłoby mieć znaczenie praktyczne, byłaby nieznaczna. 

Dlatego A. Kopff nie widzi możliwości „odżycia" praw autorskich 
do poszczególnego zdjęcia o charakterze reporterskim. Jednakże — 
jego zdaniem — autor takiego utworu zachowuje prawo autorskie do 
fragmentów zdjęcia, które dzięki odpowiednim zabiegom uczyni sa
modzielną fotografią oraz do zbioru — czyli serii zdjęć reporter
skich — pod warunkiem wszakże, iż mają one znaczenie artystyczne 
lub naukowe oraz są publikowane łącznie, ich celem zaś nie jest bie
żąca informacja o aktualnych wydarzeniach. Za takim rozwiązaniem 
przemawiałaby między innymi redakcja art. 27 p. 4 prawa autor
skiego, który wyraźnie stanowi, że autorskie prawa majątkowe gasną 
dla „...serii zdjęć fotograficznych mającej znaczenie artystyczne lub 
naukowe — z upływem lat 10 od pierwszej publikacji", wobec czego 
publikacja reporterska (prasowa) nie przeszkodzi w tym wypadku 
zachowaniu praw do serii, chociażby nawet nastąpiła wcześniej ni
żeli 10 lat przed zbiorowym ich wydaniem. 

Problem „odżycia" praw autorskich był niejednokrotnie poruszany 
przez środowisko fotografów — reporterów, czego dowodem są na 
przykład postulaty znowelizowania prawa autorskiego idące w tym 
właśnie kierunku. Postulaty takie były wypowiadane między innymi 
w związku z pracami Ministerstwa Kultury i Sztuki nad nowelizacją 
cennika za prace fotograficzne. Reprodukcja zdjęcia reporterskiego, 
wykonanego w ramach umowy i przedstawiającego bieżące wydarze
nia, dla prasy codziennej miałaby być w pewnym okresie dozwolona 
bez zgody autora i bez honorarium, następnie zaś autor miałby od
zyskać swe prawa1 5) . 

K. Stępińska zgadza się z A. Kopffem, że przeciwko „odżyciu" 
praw przemawia brak odpowiedniego przepisu ustawy, jednakże nie 

") A. K o p f f : Op. cit., s. 64 i n. 
15) B. M i c h a l s k i : Tylko prasowa... Op. cit., s. 12. 
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zgadza się z twierdzeniem, iż brak jest możliwości „odżycia" praw 
autorskich do poszczególnych zdjęć o charakterze reporterskim16). 

Moim zdaniem, byłoby wskazane określić ściśle pojęcie „repor
terskich zdjęć fotograficznych" nie stanowiących przedmiotu prawa 
autorskiego; poza tym należałoby wyraźnie przewidzieć możliwość 
„odżycia" praw autorskich do reporterskich zdjęć fotograficznych — 
tych naturalnie, które mają odpowiedni poziom artystyczny, zezwa
lający zaliczyć je do kategorii utworów podlegających ochronie praw-
no-autorskiej, „Odżycie" praw mogłoby naturalnie nastąpić dopiero 
po upływie czasu, w którym służą one bieżącej informacji. 
ie) Krystyna S t ę p i ń s k a : Recenzja pracy A. Kopffa „Szata graficzna gazety 
i ilustracja prasowa w świetle prawa". Refleks 1971 nr 16, s. 63. 
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TRUDNA SZTUKA PROJEKTOWANIA 

W numerze 3/1972 opublikowaliśmy artykuł inż. J. Rataj
czaka krytykujący funkcjonalność projektu Domu Prasy 
powstającego w Krakowie. W odpowiedzi trzej autorzy — 
inżynierowie z Działu Poligraficznego i Działu Inwesty
cji Zarządu Głównego RSW „Prasa", broniąc założeń pro
jektu polemizują z artykułem J. Ratajczaka. 

Artykuł red. J. Ratajczaka o „Trudnej sztuce budowania", oma
wiający projekt krakowskiego ośrodka prasowego, podyktowany zo
stał troską o architektoniczny i funkcjonalny poziom jego rozwiązań. 
Punktem odniesienia były dla autora wysokie standardy zachodnio
europejskie w zakresie organizacji pracy i technologii. 

Wydaje się celowe, aby tak poważnemu problemowi poświęcić jesz
cze nieco uwagi i miejsca, a to dla wyjaśnienia niektórych spraw łą
czących się z warsztatem projektowym i stanowiskiem inwestorskim. 

Założenia ogólne i programowe projektu 

Projekt krakowskiego ośrodka prasowego jest pierwszym zadaniem 
tej skali, realizowanym przez RSW „Prasa". Opracowano wprawdzie 
kilka podobnych projektów, ale sytuacja w tych przypadkach była 
o tyle prostsza, że chodziło o powiązanie z obiektem poligraficznym 
redakcji jednego lub dwóch dzienników. W tych warunkach powią
zania funkcjonalne były łatwiejsze do przeprowadzenia. 

W wydawnictwie takim jak KWP (10 tytułów prasowych) wyzna
czenie jednej wspólnej linii produkcyjnej, wiodącej od redakcji do 
ekspedycji, stwarza w projekcie wiele dodatkowych problemów. Na
rzuca się przeto konieczność kompromisowego łączenia funkcji iden-



\ 
44 ' A. ROLKĘ, W. WRÓBLEWSKI, Z. ZADROŻNY 

tycznych lub zbliżonych, charakteryzujących pracę redakcji i profil 
wydawniczy periodyku. W projektowaniu znajduje to wyraz w po
dziale i zebraniu pomieszczeń o jednakowych lub podobnych cechach 
jakościowych w jednolite strefy przestrzenne. Osiąga się przez to 
układy bardziej uporządkowane i czytelne a także bardziej ekono
miczne w realizacji. 

Te względy oraz stawiane wymogi urbanistyczne spowodowały 
w pierwszym rzędzie podział kombinatu na 4 główne obiekty usłu
gowe o różnej strukturze budowlanej i dostosowanej do funkcji ar
chitekturze. Ma to tę niebagatelną zaletę, że umożliwia budowę kom
binatu etapami, co w okresie wprowadzenia inwestycji do planu stało 
się nieodzownym warunkiem rozpoczęcia budowy. Jako najpilniejsze 
zadanie przewidywana była budowa drukarni. Obiekt krakowski za
wiera około dwudziestu różnych jednostek funkcjonalnych, kilka nie
zależnych ciągów produkcyjnych, przyjmuje dużo klientów z ze
wnątrz, dysponuje bogatym zapleczem socjalnym dla własnej za
łogi — tendencja wyodrębnienia funkcji w tak złożonym obiekcie 
jest więc słuszna. Nie przeczy to również zasadzie integracji poszcze
gólnych jego zespołów. 

Odrębną jednostką organizacyjną kombinatu jest np. Centralna 
Agencja Fotograficzna, której specyficzna działalność to nie tylko 
obsługa fotograficzna prasy, ale w dużej mierze także świadczenie 
usług na rzecz jednostek obcych. Stąd też program zagospodarowania 
i usytuowania pomieszczeń CAF, jak również związany z tym układ 
komunikacyjny, został w projekcie wyodrębniony, zachowując nawią
zanie do głównego traktu komunikacyjnego, łączącego redakcje z dru
karnią. W ramach zespołu fotolaboratoriów CAF zaprojektowane zo
stały odrębne pomieszczenia dla reporterów obsługujących poszcze
gólne redakcje. Zapewniono w ten sposób najbardziej elastyczny 
układ na wypadek przejęcia przez CAF pełnej obsługi reporterskiej 
redakcji. 

Jeśli do tego dodać wyodrębnioną działalność Biura Reklam i Ogło
szeń, Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, ekspozytury redakcji cen
tralnych to trzeba stwierdzić, że program budowy staje się dość zło
żony, a utrzymanie prostej linii przebiegu kompleksowej funkcji wy
maga odpowiedniego ukształtowania przestrzennego i komunikacji. 

Wróćmy jednak do istoty sprawy i odpowiedzmy na pytanie, czy 
projekt kombinatu KWP odpowiada warunkom integracji funkcjo
nalnej i współczesnym standardom nowoczesności? 

Integracja procesów produkcyjnych redakcja—drukarnia 

Dążenie do powiązania procesów pracy redakcji i drukarni jest na 
pewno jednym z postulatów nowoczesnej organizacji pracy. Wielkie 
wydawnictwa światowe uczyniły duży krok naprzód w tej dziedzinie 
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i wprowadzają organizację pracy składu i montażu kolumn w po
łączonym zespole redakcja—zecernia. System ten przede wszystkim 
podporządkowuje pracę redakcji warunkom techniczno-produkcyj
nym. Duże nakłady inwestycyjne na wprowadzenie tego systemu są 
uzasadnione znaczną objętością gazet i wielkością ich nakładów. In
nym problemem, może bardziej złożonym, jest przełamanie tradycji 
pracy redakcji. 

W naszych warunkach organizacyjnych kontakt i przenikanie się 
prac redakcji i zecerni ogranicza się do przekazywania materiałów 
redakcyjnych do zecerni i chemigrafii. Dalszą płaszczyzną współpracy 
jest korekta i łamanie kolumn. Tu o możliwościach współdziałania 
nie decyduje wzajemne ukształtowanie przestrzenne lecz urządzenia 
łączności (poczta pneumatyczna, telefon) oraz zlokalizowanie na te
renie zecerni pomieszczeń i urządzeń dla redakcji technicznej, ko
rekty, depeszowców itp. 

Operacje redakcyjne merytoryczne — łącznie z obsługą reporter
ską (radiotelefony, stacje magnetofonowe, dalekopisy) — nie potrze
bujące bezpośredniego kontaktu z procesem poligraficznym toczą się 
w budynku redakcyjnym, ukształtowanym zgodnie z programem 
i wymaganiami urbanistycznymi jako budynek wysoki o elastycznych 
możliwościach zagospodarowania poszczególnych kondygnacji. 

Architektura 

Krakowski projekt Obiektu RSW „Prasa", chociaż wykonywany 
w trudnym okresie budownictwa, skutecznie oparł się zbytniemu for-
malizowaniu i biurokracji. Od szkicu koncepcyjnego, poprzez projekt 
wstępny przystosowany potem z łatwością do problematyki Założeń 
Techniczno-Ekonomicznych, aż po projekty techniczne, przebiegał bez 
zmian i zakłóceń. Korekty wynikały z uściśleń technicznych, dopra
cowywania projektu technologicznego drukarni, wymogów wyko
nawców. 

Dzisiejsze założenia teoretyczne sceptycznie oceniają skuteczność 
zbyt dalekiego programowania oraz prognozowania postępu technicz
nego — jedyne, co trzeba zrobić, to nie uniemożliwiać przyszłych 
przekształceń i zachować elastyczność. To starano się zarówno w dru
karni jak i w budynku redakcyjnym i agencyjnym zapewnić. Przy
jęta zasada konstrukcji i instalacji pozwala na daleko idące zmiany 
wewnątrz budynków. 

Dla każdej redakcji mamy rzut wolny, bezsłupowy, z minimalną 
długością komunikacji wewnętrznej. Przestawne ścianki poprzeczne 
i dostosowanie wszystkich instalacji pozwala na znalezienie dla każ
dej kondygnacji optymalnego rozwiązania rzutu. Projekt wnętrz nie 
ma w swej problematyce niczego ze źle pojętej „dekoracyjności" i la
kierowania błędów, jak to sugeruje Autor. Jest rzeczowy i koordy-
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nujący w stosunku do innych branż, jest zrobiony pod kątem funkcji 
i prawidłowych stosunków przestrzennych. Wnętrza wyposażone będą 
w nowoczesne meble redakcyjne, których prototypy, wykonywane 
w oparciu o projekt RSW „Prasa" są już na warsztacie. 

Sposób posadowienia budynków nie został przez Autora prawidło
wo odczytany. Ze względu na trudne warunki fizjograficzne i ko
nieczność rozwiązania w układzie poziomym palowana jest drukarnia 
i budynek agencyjny. Budynek redakcyjny, wysoki, o stosunkowo 
małym rzucie, posadowiony jest na płycie, na terenie o nieco więk
szej nośności. Rozwiązanie takie jest prawidłowe. 

Technologia drukur gazet 

W nowej drukarni w Krakowie prasa drukowana będzie w dwóch 
technikach — gazety w technice typograficznej, czasopisma w tech
nice offsetowej. Decydując o wyborze tej lub innej techniki druku 
należ}' kierować się nie tylko aktualnymi tendencjami panującymi na 
świecie, lecz również trzeba brać pod uwagę możliwości zakupu ma
szyn i urządzeń, opłacalność ich eksploatacji, zaplecze materiałowe 
i wiele podobnych czynników. 

Przechodząc na druk gazet wyłącznie na offsecie należałoby za
instalować kilka dużych offsetowych maszyn rolowych. Koszt takiej 
maszyny jest kilkakrotnie wyższy od odpowiadającej jej możliwo
ściami technicznymi maszyny typograficznej gazetowej, co należy 
brać pod uwagę przy ekonomicznej analizie przedsięwzięcia, szczegól
nie w wypadku większej liczby maszyn. Innym istotnym elementem 
jest to, że maszyny typograficzne kupujemy w kraju socjalistycznym 
(NRD), natomiast gazetowe maszyny offsetowe musielibyśmy kupo
wać w krajach kapitalistycznych (odpowiednia maszyna wyproduko
wana w NRD jest prototypem i nie dorównuje swą konstrukcją ma
szynom zachodnim, natomiast rotacje typograficzne osiągają średni 
poziom europejski). Kilka dużych maszyn offsetowych rolowych za
instalowanych w Krakowie, o mocy produkcyjnej niezbędnej do dru
ku gazet oraz ich wydań magazynowych, byłoby wykorzystanych 
tylko częściowo. Oczywiście podobna sytuacja występuje także przy 
maszynach typograficznych, lecz przy wielokrotnie droższych maszy
nach offsetowych straty będą o wiele wyższe (wysoka amortyzacja 
przy niepełnym wykorzystaniu). 

Nie posiadamy także wystarczającego zaplecza materiałowego 
v/ postaci farb, papieru i form drukowych o takiej jakości, która 
umożliwiałaby przejście z gazetą na offset. Dopiero w najbliższych 
latach podjęte zostaną prace nad opracowaniem szybkoschnących, 
wysokointensywnych farb offsetowych oraz wstępnie uczulanych płyt 
aluminiowych przystosowanych do szybkiego wykonania formy do 
druku. Przemysł papierniczy musi podjąć działanie zmierzające do 
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produkowania ulepszonego papieru gazetowego, przystosowanego do 
druku na offsecie. 

Przy dużych ilościach używanych materiałów niemożliwy jest 
import, gdyż byłoby to zbyt kosztowne. Należałoby więc oprzeć się 
na bazie krajowej, która jednak nieprędko będzie mogła sprostać sta
wianym wymaganiom. 

Z przedstawionych wyżej faktów wynika logiczny wniosek, że 
istniejąca sytuacja nie pozwala nam na całkowite przejście na offset 
w druku gazet. Taka decyzja byłaby zbyt wielkim ryzykiem technicz
nym przy nieprzygotowanej bazie materiałowej oraz przedsięwzię
ciem ekonomicznie nieuzasadnionym. 

W krajach zachodnich wiele gazet drukowanych jest całkowicie na 
offsecie, lecz wniosek, że tak samo należy postąpić i u nas, byłby 
zbyt pochopny. Zachodnie czy amerykańskie gazety offsetowe mają — 
jak na nasze warunki — małe nakłady: od kilku tysięcy do kilku
dziesięciu tysięcy egzemplarzy (nielicznymi wyjątkami są gazety 
offsetowe o nakładach kilkuset tysięcy egzemplarzy). Przy tak ma
łych nakładach opłaci się przejść na offset, gdyż wystarcza wtedy 
jedna mała maszyna offsetowa (o pojedynczej szerokości taśmy pa
pieru), która w krótkim czasie wydrukuje gazetę, a potem może być 
wykorzystana do druku innych prac. Poza tym kraje zachodnie i USA 
mają doskonałą bazę techniczną i surowcową, co ma olbrzymie i de
cydujące znaczenie przy rozważaniu zmiany techniki druku. 

W tym samym numerze Zeszytów Prasoznawczych, w którym uka
zał się artykuł J. Ratajczaka, na s. 198 znajduje się informacja o dru
ku dzienników w technice offsetowej w USA. Wynika z niej, że 
mimo iż już blisko połowa gazet amerykańskich drukowana jest na 
offsecie, ich nakłady stanowią zaledwie 14% nakładów prasy codzien
nej, a średni nakład wynosi zaledwie około 15 000 egzemplarzy. 

Mimo więc poważnego rozwoju offsetu zdecydowana większość wy-
sokonakładowych dzienników w USA i w innych krajach drukowana 
jest w dalszym ciągu w technice typograficznej. Wiele poważnych 
drukarń instaluje nowe maszyny rotacyjne, np. Le Monde, Sun, Bir
mingham Post and Mail i wiele innych. Na szczególną uwagę za
sługuje tu dziennik Birmingham Post and Mail. Przed trzema laty 
oddano do użytku w Birmingham nowy zakład dla druku tego 
dziennika, wyposażony wyłącznie w rotacyjne maszyny typogra
ficzne i tradycyjną technikę składu gorącego. Profil technicznego 
wyposażenia tej drukarni jest bardzo zbliżony do obiektu krakow
skiego. 

Tak więc w Anglii znaleźć można przykłady nowoczesnych zakła
dów gazetowych zarówno offsetowych jak i typograficznych. Te przy
kłady, wyrwane z ogólnego tła dowodzą, że nie można dziś jedno
znacznie wykazać wyższości jednej technologii nad drugą. Obie tech
niki druku mają swoje wady i zalety, obie też intensywnie się roz
wijają, przy czym typografia zachowuje w dalszym ciągu dominu-
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jącą pozycję. Prognozy amerykańskiego instytutu poligraficznego 
ANPA na rok 1978 przewidują, że w USA w tym roku 75% ogólnej 
ilości papieru gazetowego zadrukowywać się będzie techniką typogra
ficzną — w porównaniu z ilością papieru obecnie zadrukowywaną 
w tej technice nastąpi dalszy wzrost. Oznacza to, że nawet w USA, 
w kraju, w którym najszybciej rozwija się baza techniczna do druku 
dzienników na offsecie, rozwija się i będzie się dalej rozwijała rów
nież baza dla typografii. W wysoko rozwiniętych krajach skandy
nawskich udział techniki offsetowej w globalnych nakładach dzien
ników wynosi obecnie po około 6'% w Danii i Finlandii, 11% w Nor
wegii i 16'% w Szwecji. W tych krajach dzienniki o dużych nakła
dach, zbliżonych do nakładów prasy krakowskiej, nie wykazują ten
dencji do zmiany techniki druku, proces przechodzenia na offset 
obejmuje wyłącznie gazety prowincjonalne o nakładach nie przekra
czających kilkudziesięciu tysięcy egz. Maszyny offsetowe, które 
w krakowskim kombinacie służyć będą do druku czasopism, zostaną 
zakupione najprawdopodobniej w NRD, gdyż — wg posiadanego 
przez nas rozeznania — do roku 1976 kraj ten całkowicie opanuje 
produkcję nowoczesnych rotacyjnych maszyn offsetowych wąsko
taśmowych (szerokość taśmy papieru 1 m). Zapewnią one opłacalną 
produkcję czasopism barwnych w nakładach od ok. 20 000 egz. do 
ok. 100 000 egz. Dziś wiele pism o podobnych nakładach drukuje się 
w technice wklęsłodrukowej — przejście na offset powinno pozwolić 
na pewną obniżkę kosztów produkcji. 

Jeszcze kilka słów o technologii składu, która jednoznacznie wy
nika z przyjętej techniki druku gazet. Prawdą jest, że fotoskład roz
szerza się na świecie coraz bardziej i wypiera skład gorący — lecz 
tylko w druku offsetowym i we wklęsłodruku. Tam gdzie stosowana 
jest technika typograficzna, a więc w naszym przypadku przy druku 
gazet, pozostaje się przy składzie linotypowym. Jest to oczywiste, 
gdyż są to najbardziej odpowiadające, sobie technologie, zapewniające 
prawidłowe i szybkie przygotowanie formy do druku. Oczywiście dla 
przyspieszenia składu i zwiększenia wydajności stosuje się tzw. skład 
szybki, oparty na linotypach sterowanych taśmą perforowaną. Jest 
to szeroko na świecie stosowana nowoczesna technologia składu gorą
cego; ta technologia przewidziana jest w nowej drukarni prasowej 
w Krakowie i w 1976 r. nie będzie ona anachronizmem. 

Jeżeli chodzi o skład fotograficzny, to jego zastosowanie przewi
dujemy po roku 1980 dla składu czasopism drukowanych techniką 
offsetową. Przy typograficznej technice druku gazet nie znajduje on 
zastosowania. 

Reasumując przedstawione problemy technologii druku gazet na
leży stwierdzić, że — wbrew obawom red. Ratajczaka — nowa dru
karnia prasowa w ^rakowie będzie drukarnią nowoczesną. Oczywi
ście nie będzie to najnowocześniejsza drukarnia gazetowa na świecie, 
gdyż osiągnięcie tego — przynajmniej w tej chwili — jest niemo-

A-
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żliwe. Nowoczesność drukarni krakowskiej będzie dostosowana do 
naszych potrzeb i aktualnych możliwości; z upływem lat jej poziom 
będzie stale podwyższany zgodnie z ogólnym rozwojem techniki 
i technologii poligrafii, przede wszystkim poprzez automatyzację 
składu i standaryzację oraz programowanie procesu reprodukcji. 

Uwagi ogólne i wnioski 

Prawdą jest, że kuźnia postępu techniczno-organizacyjnego poli
grafii i baza zaopatrzenia znajduje się poza granicami PRL. Sięga
nie po najnowsze zdobycze techniczne z tej dziedziny opierać się 
musi na posiadanych środkach dewizowych, ale w wypadku instalo
wania nowej technologii i organizacji pracy nie wystarcza już import 
poszczególnych urządzeń; dostawą muszą być objęte kompleksowe 
linie technologiczne, jeśli nie licencja na korzystanie z systemu or
ganizacyjnego. 

W projektowaniu nowych zakładów sprowadzałoby się to co na j 
mniej do importu całych projektów technologicznych. Rozwiązanie 
takie byłoby słuszne tylko wówczas, kiedy skala zagadnienia zacho
wywałaby odpowiednie proporcje do ponoszonych kosztów. W skali 
projektu KWP — proporcje takie nie istnieją. 

Warto również wspomnieć o tym, że nowoczesność każdego roz
wiązania projektowego, jako klauzula przywiązana do aktualnego 
projektu, jest pojęciem przemijającym wobec szybko następujących 
zmian w technologii i organizacji pracy. Stąd obserwuje się w kra
jach o wysoko postawionej technice cyklicznie następujące przebudo
wy zakładów, dokonywane w imię unowocześnienia procesów pro
dukcyjnych. Zjawisko to należy traktować jako nieuniknione, ponie
waż nigdy trwające dość długo projektowanie i realizacja (u nas 
6—8 lat), nie pozwoli uchwycić najbardziej nowoczesnej techniki, ak
tualnej na rok uruchomienia zakładu. 

Przedsiębiorstwo badawczo-projektowe budownictwa drukarń 
„PRINTPROJEKT" w NRF widzi jako jedyne wyjście w podob
nych sytuacjach stosowanie zasady elastyczności rozwiązań projek
towych budowlano-instalacyjnych, umożliwiających w przyszłości do
konywanie zmian w systemie zagospodarowania istniejących obiek
tów i ich rozbudowę. 

Wracając do projektu KWP i jego oceny zawartej w artykule red. 
Ratajczaka, trzeba w świetle przytoczonych wyjaśnień stwierdzić, że 
projekt spełnia podstawowe warunki funkcjonalne dla aktualnych 
potrzeb wydawnictwa i jego perspektyw rozwojowych. Odpowiada on 
również naszym możliwościom realizacyjnym, z którymi autorzy pro
jektu musieli się liczyć przede wszystkim. Technika i organizacja 
pracy kombinatu w Glasgow, będącego przykładem najwyższego 
stopnia nowoczesności w technice wydawniczej prasy w Europie nie 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 



50 A. ROLKĘ, W. WRÓBLEWSKI, Z. ZADROŻNY 

może być aktualnym wzorem dla projektu krakowskiego ośrodka 
prasowego. Jest ona jeszcze zbyt odległa od naszych możliwości, 
a także i potrzeb. 

Tym niemniej wydaje się możliwe i celowe, aby w opracowaniu 
projektowym uwzględnić jeszcze następujące sprawy: 
— dopracowanie technologii pracy redakcji i jej zespołów, 
— wynikające z tego wyposażenie, 
— zespół ogólnoredakcyjnego Działu Dokumentacji Prasowej, który 

nie ma opracowanej żadnej technologii. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr 1 (55) 

JAN KUCIA 

DYSKUSJA 
O KRAKOWSKIEJ PRASIE KONSPIRACYJNE 

4939-1945 

Zamieszczone w latach 1969—1970 na łamach Zeszytów Praso
znawczych artykuły na temat krakowskiej prasy konspiracyjnej *) 
stały się niejako pretekstem do dyskusji redakcyjnej, która stworzyła 
jednocześnie dogodną okazję do podzielenia się ogólniejszymi re 
fleksjami odnoszącymi się do tej tematyki. 

Bezpośredni udział w dyskusji wzięła stosunkowo niewielka grupa 
osób — twórcy tej prasy oraz naukowcy zajmujący się badaniami 
dziejów podziemnej prasy polskiej — niemniej jednak na tyle repre
zentatywna, aby jej opinie, sądy i propozycje uznać w pełni za mia
rodajne 2). Pośrednio udział w dyskusji wzięła ponadto spora grupa 
osób, również tym zagadnieniem zainteresowanych, do których re
dakcja Zeszytów Prasoznawczych skierowała komplet wspomnianych 
artykułów z zaproszeniem do pisemnej wypowiedzi na temat dziejów 
prasy konspiracyjnej w okupowanym Krakowie 3). 

Uzyskany tą drogą materiał, wsparty stenogramem z dyskusji, sta
nowi niebagatelny zbiór faktograficzny, w większości uzupełniający 
ł) Por. Jan K u c i a : Krakowska prasa konspiracyjna 1939—1945. Zeszyty Prasoznawcze 
1969 nr 2; Tajne drukarnie krakowskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1969 nr 4; 
Kolportaż krakowskiej prasy konspiracyjnej w okresie okupacji hitlerowskiej 1970 nr 2. 
2) W dyskus j i zorgan izowane j przez r e d a k c j ę Zeszytów Prasoznawczych 28 m a r c a 1972 
uczes tn iczyl i : Józef B u s z k o , J e r z y J a r o w i e c k i , S tefan K a m i ń s k i , Andrze j 
К o p f f, Tadeusz К o t, Alfred K o z a k i e w i c z , Andrze j K o z a n e c k i , J a n К u -
c i a, Kazimierz M a ś l a n k i e w i c z , Tadeusz M i 1 d n e r, Andrze j P i l c h , Izabela 
S t y r n a - M a r c ó w n a , Andrze j Z a g ó r s k i o raz z r a m i e n i a r e d a k c j i Pawe ł D u 
b i e l , E d w a r d K a m i ń s k i i Władys ław M a s ł o w s k i . P e ł n y s t e n o g r a m w r a z z a u 
t o r y z o w a n y m i p o p r a w k a m i r edakc ja p rzekaza ła do Z a k ł a d u His tor i i Polski Najnowszej 
I n s t y t u t u Histor i i UJ . 
3) Wypowiedzi nades ła l i : Stefan K a m i ń s k i (28 III 1972) — 8 s. maszynopisu , Karo l 
К i e ć (8 IX 1971) — 2 s. mnp . , Tadeusz K o t (21 IX 1971) — 7 s. m n p . , Tadeusz K w i a t 
k o w s k i (29 VII 1971) — 1 s. mnp . , B a r b a r a M a t u s (20 VIII 1971) — 1 s. mnp . , Ta 
deusz M i 1 d n e r (28 VIII 1971) — 4 s. m n p . oraz u lo tka konsp i r acy jna „Dziesięcioro 
p r z y k a z a ń dla P o l a k ó w " i 2 n u m e r y Wiadomości z 18 g r u d n i a 1944 (nr 363) i 19 g rudn ia 
1944 (nr 364), I r ena P o r z y c k a (31 VIII 1971) — 2 s. mnp . , Witold Z e c h e n t e r 
(29 VII 1971) — 2 s. mnp . , S tefan ż b i k (13 VIII 1971) — 5 s. r k p . D o d a t k o w o S. Kamińsk i 
i Alfred Kozakiewicz złożyli re lac ję Józefy S z u m i e ć (spisaną 15 VI 1972) — 2 s. m n p . 
Wszystkie t e wypowiedz i r edakc j a przekaza ła do Z H P N I n s t y t u t u Histor i i UJ . 
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i rozszerzający dane zawarte w moich artykułach, czy wreszcie wery
fikujący pewne nieścisłości. 

Ustosunkowanie się do głosów w dyskusji i nadesłanych materiałów 
nie jest rzeczą łatwą. Przede wszystkim z uwagi na ilość merytorycz
nych ustaleń, jak również ze względu na brak miejsca zmuszony je
stem dokonać pewnego rodzaju wyboru spośród nadesłanych wypo
wiedzi i głosów w dyskusji i przedstawić tylko to, co moim zdaniem 
ma istotne znaczenie dla określonej tematem problematyki. 

Zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych artykuły na temat kra
kowskiej prasy podziemnej noszą wyraźny charakter szkicowy i nie 
mogły wyczerpywać całości zagadnienia. Zdawałem sobie bowiem 
sprawę, że materiał, którym dysponowałem i który był wówczas dla 
mnie dostępny, nie jest i nie mógł być kompletny. Dyskusja i nade
słane materiały potwierdziły to, przynosząc wiele nowych i niezwykle 
cennych informacji, uzupełniających pierwszy artykuł. 

Podana w nim liczba 111 tytułów tajnej prasy Krakowa okazała się 
nieaktualna. Obok wcześniej ustalonego przez Stanisława S i e r o-
t w i ń s k i e g o czasopisma Pokutnik — pismo włóczęgów górskich 
i łazików skalnych dolinek podkrakowskich wydawanego w 1944 г., 
w trakcie dyskusji ujawnione zostały dalsze. 

Oto pisemna wypowiedź Tadeusza K w i a t k o w s k i e g o przy
nosi zupełnie nieznane dane na temat czasopisma: Grunwałd, wyda
wanego na przełomie 1939/1940 przez m. in. Zdzisława Kosieka i Bo
gusławę Czuprynównę. Informacja wskazywałaby, że wydawnictwo 
to było pierwszym pismem konspiracyjnym wydawanym w Krako
wie. 

Z kolei Tadeusz M i 1 d n e r, ps. „Mściwoj", w swej wypowiedzi 
autorytatywnie stwierdził, że w pierwszych czterech miesiącach 
1940 r. redagował w Krakowie pismo pt. Odwet, pomyślane jako 
tygodnik. Według jego relacji, czasopisma tego nie należy łączyć z pi
smem o tym samym tytule wydawanym przez „Jędrusiów"; redago
wane i powielane było w mieszkaniu T. Mildnera przy pi. Matejki 9. 
Pierwsze dwa numery ukazały się w liczbie 60 egz., następne w na
kładzie 100 egz. Pismo to miała wydawać — cytuję za T. Mildne-
rem — „Powstańcza Organizacja, znana również pod nazwą Grupa 
Odwetu". 

Relacja T. Mildnera przyniosła jeszcze jedną nową informację. Mia
nowicie w 1941 r. ukazało się jednorazowe wydanie Nowej Polski, 
której również nie należy łączyć z żadnym innym wydawnictwem. 
Jednodniówka ta została w całości opracowana przez T. Mildnera. 

Wiele cennych wiadomości na temat nie notowanych dotychczas 
tytułów tajnej prasy krakowskiej, popartych rozległymi pracami po
szukiwawczymi, przyniosła wypowiedź Jerzego J a r o w i e c k i e g o . 
Wiadomości te dotyczą dwu nieznanych w dotychczasowej literaturze 
czasopism: BIMS-u i Szturmowca. 

BIMS, pismo o charakterze społeczno-kulturalnym, zaczęło się uka
zywać w styczniu 1944 w formie powielanej, w liczbie 30—40 egz. 
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Wydawane było z inicjatywy indywidualnej przez grupę młodzieży 
z Podgórza, związaną z SzSz i AK. Redaktorem był Wiesław Zapa-
łowicz; współpracowali z pismem: Jerzy Szewczyk — redaktor na
czelny tygodnika Na Ucho, Magda Chodakówna, Tadeusz Mohr, Jad
wiga Waruszyńska, Przemysław Wilkosz. 

Szturmowiec wydawany był przez SzSz w latach 1944—1945. Pi
smo to ukazywało się w formie powielanej, kilka razy w tygodniu. 

Kilka wypowiedzi przyniosło uwagi prostujące pewne ustalenia 
zawarte zarówno w dotychczasowej literaturze, jak i w moim arty
kule. I tak: Andrzej K o z a n e c k i w swej niezwykle interesującej 
wypowiedzi poświęconej głównie czasopismom lewicy rewolucyjnej 
stwierdził m. in., że „R" to nie był tytuł pisma, lecz raczej krypto
nim powstającej organizacji lewicowej. „R" w intencjach redaktorów 
pisma i autorów dokumentów programowych było skrótem słowa: 
Rewolucja, stanowiącego synonim idei, której chciano służyć i z którą 
wiązano nadzieje na przyszłość. 

Z kolei T. K w i a t k o w s k i autorytatywnie stwierdził, prosząc 
jednocześnie o publiczne sprostowanie, że Miesięcznik Literacki, któ
rego był jednym z inicjatorów i redaktorów, nigdy nie był związany 
z Unią, ani z żadną inną organizacją polityczną. Wprawdzie w Mie
sięczniku drukowało swe artykuły kilku członków Unii, lecz nie mieli 
oni żadnego wpływu ani na wybór materiałów, ani na skład autorów 
drukujących swe utwory w tym czasopiśmie. 

Wreszcie Izabela S t y r n a - M a r c ó w n a i Stefan K a m i ń s k i 
zakwestionowali moje sformułowanie, jakoby Germania, pismo o cha
rakterze dywersyjnym, stanowiło wydanie jednorazowe. Według ich 
wypowiedzi Germania pomyślana była jako periodyk, lecz pacyfika
cja Woli Justowskiej i wykrycie drukarni u Ludmiły Korbuttowej 
stanęły temu zamiarowi na przeszkodzie. 

Winien jestem jeszcze udzielenia odpowiedzi kilku polemistom, za
rzucającym mi wręcz świadome przeinaczenie faktów. Dotyczy to 
uwag grupy osób, związanych w czasie okupacji hitlerowskiej ze 
Stronnictwem Demokratycznym i redakcją Dziennika Polskiego. We
dług relacji tych osób Dziennik Polski nigdy nie ukazywał się: 
1) w formie rękopiśmiennej, 2) i jako taki — w nakładzie ok. 
40 egz. 

Podane w artykule informacje na ten temat oparłem na relacjach 
osób, związanych z podziemnym ruchem wydawniczym Krakowa od 
samego niemal początku okupacji, tj. od końca 1939 r. Relacje te zo
stały potwierdzone niedwuznacznie wynikami kwerend przeprowa
dzonych przeze mnie w zbiorach publicznych. Dostępne archiwalia 
wskazują, że w okresie 10 V 1940 — 29 VI1940 ukazało się 7 nume
rów tego typu gazetki, pisanej ręcznie ołówkiem kopiowym na papie
rze przebitkowym. 

Zgadzam się jednak, że sprawa ta mimo wszystko wymagać będzie 
podjęcia szczególnie dokładnych badań, zwłaszcza w świetle niezwy
kle cennego, monograficznego opracowania Marka A r c z y ń s k i e -



54 JAN KUCIA 

g o „Z dziejów prasy konspiracyjnej Stronnictwa Demokratycznego 
w Krakowie 1939—1945" 4). 

Obok wielu nowych momentów z dziejów tajnego edytorstwa 
w Krakowie w latach 1939—1945, wielu nieznanych dotąd infor
macji na temat ukazujących się na terenie miasta wydawnictw orga
nizacji niepodległościowych, w jakimś sensie uzupełniających arty
kuł „Krakowska prasa konspiracyjna 1939—1945", znalazły się rów
nież w wystąpieniach w dyskusji uwagi kwestionujące niektóre z do
tychczasowych ustaleń. Powiedzmy sobie szczerze zresztą, że doty
czyły one raczej jasnych już dla badaczy spraw, wokół których nadal 
jednak istnieje wiele nieporozumień i niedopowiedzeń. 

Przykładem owych nieporozumień i niedopowiedzeń stała się 
w trakcie dyskusji wypowiedź kwestionująca ogólną liczbę ustalonych 
tytułów prasy podziemnej Krakowa, a raczej podważająca ustalone 
przez prasoznawców zasady rejestracji poszczególnych konspiracyj
nych wydawnictw periodycznych. 

Sprawa jest w zasadzie jasna. Wspominam o niej tylko dlatego, 
aby raz jeszcze podkreślić (co zresztą znalazło swoje odbicie w wypo
wiedziach Józefa B u s z k i i J. J a r o w i e c k i e g o ) , że wśród 
tytułów prasy konspiracyjnej winno się znaleźć każde pismo wyda
wane przez organizacje niepodległościowe, nawet w wypadku uka
zania się tylko jednego czy kilku zaledwie numerów, przy czym tech
nika wydawnicza nie powinna odgrywać tutaj zasadniczej roli. Nie 
ciągłość wydawnictwa i wielkość nakładu winna decydować o ustale
niu listy tytułów wydawnictw periodycznych ukazujących się w wa
runkach konspiracyjnych, zupełnie odmiennych niż normalny tok 
edycji prasy. 

Uzyskany materiał przyniósł również wiele nowych informacji 
uzupełniających kolejny artykuł „Tajne drukarnie krakowskie 
w okresie okupacji hitlerowskiej", charakteryzujących bazę technicz
no-wydawniczą krakowskiej prasy podziemnej. Prawie każda z pi
semnych i wygłoszonych wypowiedzi zawierała jakiś fakt czy frag
ment z dziejów tajnego drukarstwa krakowskiego w okresie okupacji. 
Nie sposób cytować tych wszystkich cząstkowych niejednokrotnie in
formacji. Nie sposób jednak nie wspomnieć o jednej, bardzo cieka
wej wypowiedzi i poruszonym w niej zagadnieniu, które nie znalazło 
właściwego odbicia w moim artykule. 

Zagadnieniem tym jest pomoc drukarń przemysłowych oraz sze
roki udział pracowników tych drukarń, głównie zecerów, w konspi
racyjnej pracy wydawniczej. Autorem tej wypowiedzi jest S. К а-
m i ń s k i , w czasie okupacji hitlerowskiej organizator drukarń 
Stronnictwa Demokratycznego oraz współredaktor pism wydawa
nych przez tę organizację. Niewątpliwie, zagadnienie poruszone przez 
S. Kamińskiego wymagać będzie w przyszłości osobnych opracowań, 
poprzedzonych szerokimi badaniami w tym zakresie. 

') Z nadesłanego do dyspozycji redakcji egzemplarza (22 s. maszynopisu) drukujemy 
w załączeniu fragmenty, zaś pełny tekst przekazała redakcja także do ZHPN Insty
tutu Historii UJ. 
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Ponadto S. K a m i ń s k i oraz I. S t y r n a - M a r c ó w n a po
święcili wiele miejsca historii drukarni SD, mieszczącej się w mie
szkaniu Ludmiły Korbutowej na Woli Justowskiej. O ile dzieje zwią
zane z funkcjonowaniem tej drukarni są na ogół w dotychczasowej 
literaturze w miarę pełnie i właściwie przedstawione, o tyle zde-
konspirowanie jej w świetle publikowanych relacji nasuwa wątpli
wości. Zakwestionowana została również wersja zlikwidowania dru
karni u Korbutowej przedstawiona w moim artykule. 

Faktem jest, że wokół przyczyn katastrofy na Woli Justowskiej 
krąży kilka najrozmaitszych wersji. Ale faktem jest również i to, że 
żadna z dotychczasowych relacji osób związanych z konspiracyjnym 
Stronnictwem Demokratycznym w Krakowie nie wyjaśniła tej spra
wy w sposób jednoznaczny. 

M. A r c z y ń s k i przedstawiając w swoim opracowaniu moment 
dekonspiracji drukarni tak pisze: „Do jej mieszkania (Ludmiły Kor
butowej) weszło dwu żołnierzy czy żandarmów, uzbrojonych w krótką 
broń oraz kilofy do rozbijania ścian i podłóg. (...) Po zamienieniu kil
ku słów jeden z nich w pewnej chwili zażądał wody do picia, a drugi 
tymczasem wszedł do pokoju, w którym właśnie znajdowała się dru
karnia. Odsunął dywan i łóżko, które maskowały wejście do dru
karni, podważył kilofem deski i zobaczył dół a w nim tajną dru
karnię." 

Jeśli się zważy, że relacja ta pozostaje w pewnej sprzeczności z in
nymi, w tym szczególnie z relacją Józefy S z u m i e ć i Tadeusza 
S e w e r y n a , to nietrudno przyjdzie się nam zgodzić z koniecz
nością co szybszego i dokładnego przebadania tego zagadnienia, 
tak istotnego — z racji roli, jaką odgrywała drukarnia SD na Woli 
Justowskiej — dla całości dziejów tajnego drukarstwa krakow
skiego. 

Stosunkowo najmniej można znaleźć w uzyskanych materiałach 
uzupełnień, nowych informacji i sprostowań do trzeciego artykułu 
„Kolportaż krakowskiej prasy konspiracyjnej w okresie okupacji hi
tlerowskiej". 

„Kolportaż — jak pisałem w tym artykule — ta najbardziej ze
wnętrzna część służby, jaką spełniała prasa konspiracyjna, jest naj
trudniejszy do badania". I to jest prawda, a prawdę tę potwierdziła 
dyskusja wokół tego problemu. Niemniej jednak wydaje się, że 
istnieje natychmiastowa konieczność podjęcia badań nad tym odcin
kiem prasy konspiracyjnej. 

Relacjonując jeden z dwu głównych nurtów dyskusji, mający na 
celu merytoryczne uzupełnienia i sprostowania niektórych faktów 
zawartych w moich artykułach, winien jestem dokonać przynaj
mniej w sposób bardzo ogólny, charakterystyki pisemnych i ustnych 
wypowiedzi. 

Ogólnie rzecz ujmując, większość wypowiedzi — jak już wspomnia
łem — uzupełnia informacje zawarte w moich artykułach. Przy czym 
jedne uzupełnienia są szczegółowe, konkretne, wskazujące drogę 
(przykładowo wypowiedzi : J. J a r o w i e c k i e g o , S. K a m i ń -
s k i e g o , A. K o p f f a , T. K o t a , A. K o z a n e c k i e g o , A. Za-



56 
\ 

JAN KUCIA 

g ó r s k i e g o ) , inne bardzo ogólnikowe. Cóż bowiem znaczą takie 
określenia jak: „Były inne powielarnie". Wiadomo, że były, trzeba 
tylko ustalić gdzie, kto tam pracował i co powielano. 

Każda wypowiedź zawierała tylko fragment, większy lub mniejszy, 
ale zawsze fragment wiadomości o prasie konspiracyjnej z lat oku
pacji hitlerowskiej. Czas najwyższy, by te fragmenty złożyć w ja
kąś całość. Czas bowiem działa na naszą szkodę i za bardzo znamien
ną uważam jedną z wypowiedzi, której autor pisze: „wychodziło 
jeszcze jedno czasopismo, ale tytułu — choć byłem pracownikiem 
drukarni — nie pamiętam. Nie żyje już żaden z kolegów, aby mógł 
ustalić nazwę". 

Jeżeli człowiek, który pismo drukował, nie pamięta jego tytułu 
(a podobnie mogę przytoczyć dwa znane mi przykłady kolporterów, 
którzy nie mogą sobie przypomnieć tytułów pism przez siebie kol
portowanych) — to znaczy, że dysponujemy już w tej chwili infor
macjami bardzo uszczuplonymi i tym pilniejsza jest potrzeba, by to, 
czym jeszcze dysponujemy, ocalić. 

Jest oczywiste, że istniejąca podstawowa baza źródłowa do proble
matyki prasy konspiracyjnej przedstawia się bardzo skąpo, a dotych
czasowy stan badań nad prasą konspiracyjną w Polsce nie wygląda 
zbyt imponująco. 

Na pewno jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest zbyt późne 
rozpoczęcie prac badawczych nad tym problemem. Prace te w za
sadzie zapoczątkowano dopiero w 1957 roku, a ich wynikiem był 
pierwszy katalog tajnej prasy i właśnie on (chociaż katalog nie może 
zastąpić bardzo potrzebnej bibliografii prasy konspiracyjnej) przy
czynił się w dużym stopniu do zaktywizowania badań bardziej szcze
gółowych. Dodać tu jednak należy, że „Centralny katalog polskiej 
prasy konspiracyjnej 1939—1945", który ukazał się w 1962 roku 
(a pracowano nad nim w latach 1957—1960) dzisiaj jest już mocno 
zdezaktualizowany, a nikt nie pokusił się o sporządzenie jakiegoś 
aneksu, który by rejestrował egzemplarze prasy czy tytuły czasopism 
ujawnionych w ciągu ostatnich 10 lat. Mimo istnienia katalogu i wielu 
opracowań szczegółowych w dalszym ciągu, po upływie tylu lat, nie 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na tak?*elementarne pytanie, jak ilość 
tytułów prasy konspiracyjnej wydawanych w okresie okupacji hitle
rowskiej. 

Wspomniałem o wydanym katalogu i braku bibliografii. Nie negu
jąc walorów i niezbędności tych pozycji, pragnę jednak zauważyć, że 
jest to pierwszy, wstępny niejako i chyba najprostszy etap badań. 
Polega bowiem przede wszystkim na rejestracji materiału konkret
nie istniejącego. Od tego niewątpliwie trzeba zacząć, ale ani katalog, 
ani bibliografia nie zastąpią badań bardziej szczegółowych, bardziej 
wszechstronnych, obejmujących wszystkie możliwe aspekty zagad
nienia, jakim jest prasa podziemna. W dalszym ciągu niestety nie je
steśmy w stanie objąć całokształtu tej problematyki czy dokonać 
wreszcie pierwszej próby syntetycznej oceny dziejów nie tylko pol
skiej prasy konspiracyjnej w ogóle, ale nawet dziejów wydawnictw 
regionalnych czy czasopiśmiennictwa specjalistycznego. 
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W wypadku krakowskiej prasy konspiracyjnej doczekaliśmy się już 
kilku świetnych opracowań, głównie jednak monografii poszczegól
nych tytułów (S. S i e r o t w i ń s k i , J. J a r o w i e c k i ) rzadziej 
prasy poszczególnych organizacji (J. J a r o w i e с к i, А. К о z a-
n e с к i). Niemniej jednak istnieją nadal olbrzymie trudności w pod
jęciu prac badawczych nad dziejami krakowskiej prasy podziemnej 
w całości, uwzględniając wszystkie możliwe aspekty konspiracyjnego 
ruchu wydawniczego. 

Nie można w tym miejscu odmówić słuszności J. J a r o w i e c 
k i e m u, który w swoim wystąpieniu wysuwając m. in. pewne po
stulaty określające dalsze etapy badań nad dziejami prasy konspira
cyjnej lat 1939—1945, powiedział: „Monograficzne opracowania poje
dynczych pism mogłyby doprowadzić do cząstkowych prac o szerszym 
temacie, np. monografia pism młodzieżowych w Krakowie, pism kon
spiracyjnych PPR, ruchu ludowego czy innych ugrupowań politycz
nych..." 

W ogóle sprawa planu już bardziej zorganizowanych badań nad 
dziejami prasy konspiracyjnej Krakowa i regionu krakowskiego 
(w granicach województwa czy w granicach okręgów, obwodów po
szczególnych organizacji: PPR, AK, ludowców itp.) w trakcie dysku
sji była mocno eksponowana. Zaproponowany przeze mnie plan ba
dań w formie luźnych propozycji stał się podstawą do szerokiej wy
miany poglądów na ten temat i jak się wydaje, może liczyć w przy
szłości, po dokonaniu niezbędnej korekty i uściśleniu, na realizację. 
Dali wyraz temu w swych wystąpieniach zarówno kierownik Zakła
du Historii Polski Najnowszej Instytutu Historii UJ prof, dr Józef 
B u s z k o , jak i prowadzący tę dyskusję doc. dr Andrzej P i l c h . 

Moje propozycje na ten temat (nie pierwszy zresztą raz wypowia
dane na forum publicznym) sprowadzają się w najogólniejszym za
rysie do następujących momentów. Po pierwsze — przeprowadzenie 
bardzo szerokiej akcji heurystycznej, mającej na celu zebranie 
wszystkich możliwych jeszcze do uzyskania informacji na temat pod
ziemnego ruchu wydawniczego. Akcja ta byłaby pomyślana równo
legle z inną, mającą na celu uzupełnianie znanych tytułów prasy 
krakowskiej zarówno w formie realnej, jak również na podstawie 
napływających informacji oraz uzupełniania o inne nieznane jeszcze 
egzemplarze. 

Po drugie — zarówno pierwsza, jak i druga wspomniana akcja 
wymagałaby stworzenia jakiegoś ośrodka, w którym koncentrowa
łyby się badania nad tym problemem. W ramach takiego ośrodka wy
pracowano by odpowiednią formę organizacyjną tych badań, które 
powinny przede wszystkim obejmować kartoteki tytułowe, kartoteki 
imienne (pseudonimy) i kartoteki tematyczne. Ustanowienie takiej 
centralnej niejako (w skali regionalnej) kartoteki pozwoliłoby ujed
nolicić kierunki badań i uniknąć błędów merytorycznych powtarza
jących się w poszczególnych opracowaniach. 

Uwagi nadesłane do redakcji skłaniają do jednej generalnej, a przy 
tym bardzo smutnej refleksji. Wykazały, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia, by poznać dzieje podziemnego ruchu wydawniczego; jak 
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wiele istotnych informacji, a nawet materiałów źródłowych, znajduje 
się u osób prywatnych, a tym samym jak niewielkie są szanse na to, 
aby mogły być przedmiotem badań. 

Dyskusja redakcyjna potwierdziła z jednej strony powyższe stwier
dzenie, z drugiej jednak — dała jakąś nadzieję na wzrost zaintereso
wania problematyką podziemnej prasy; stała się na pewno w jakimś 
stopniu zaczątkiem pracy, zmierzającej do podjęcia planowanych 
i ukierunkowanych badań nad krakowskim ruchem wydawniczym 
w konspiracyjnych warunkach lat 1939—1945. 

MAREK ARCZYNSKI 

Z DZIEJÓW PRASY KONSPIRACYJNEJ 
W KRAKOWIE 1939-1945 

(Fragmenty wspomnień) 

Pod koniec 1939 roku, po otrząśnięciu się z pierwszego szoku klęski, patrio
tyczna część społeczeństwa przystąpiła do organizowania różnych form oporu, 
uznając, że pierwszym nakazem chwili jest walka z okupantem. W tym czasie 
w Warszawie wykrystalizował się już ośrodek władzy Polski Podziemnej, którą 
stanowiły: Polityczny Komitet Porozumiewawczy (PKP), Pełnomocnik Rządu 
na kraj oraz Związek Walki Zbrojnej (ZWZ). Na terenie Krakowa powstały ich 
odpowiedniki. 

Największym pragnieniem społeczeństwa było w owym czasie zdobywanie 
wiadomości z kraju i z innych krajów, zwłaszcza z Francji, gdzie ulokowano 
wszystkie nadzieje. 

Było to najważniejsze zadanie chwili. Szło nie tylko o wiadomości ze świata, 
ale o oddziaływanie na postawę społeczeństwa wobec okupanta, o podnoszenie 
na duchu ludzi załamanych i wskazywanie społeczeństwu najbliższych zadań. 
Potrzeby te mogła zaspokoić jedynie dobrze zorganizowana prasa podziemna. 
W tym czasie wychodził dość regularnie i dobrze redagowany periodyk war
szawski Polska Żyje, wydawany drukiem, o olbrzymim nakładzie, tak że kol
portowano go również w Krakowie. Pismo to było wydawane przez organiza
cję KOP (b. Korpus Ochrony Pogranicza) i po kilku zaledwie miesiącach zo
stało zlikwidowane przez gestapo. Poza tym w Krakowie miejscowy ZWZ wy
dawał sporadycznie Biuletyn pod nazwą Nakazy Dnia, dostępny tylko dla wą
skiego grona działaczy ZWZ i partii politycznych. 

Wszystko inne, co ukazywało się na terenie Krakowa, miało charakter ulotek 
informacyjnych, wydawanych od okazji do okazji przez grupki lub orga
nizacje, które poza doraźnymi informacjami nie prowadziły stałej i konsek
wentnej akcji uświadamiającej społeczeństwo. 
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W tych warunkach jako przedwojenny prezes Okręgu Związku Powstańców 
Śląskich i pracownik PKP, w porozumieniu z inż. Janem Ogłódkiem, również 
b. powstańcem śląskim, oraz prof. Józefem Figną, zorganizowałem w styczniu 
1940 roku, w mieszkaniu inż. Ogłódka, przy ul. Madalińskiego 7, spotkanie 
konspiracyjne, złażone z wybranych osób spośród b. powstańców śląskich 
i b. pracowników PKP, cieszących się absolutnym zaufaniem i gotowych na 
wszystko. Celem spotkania było zorganizowanie i wydawanie stałego, codzien
nego pisma, szeroko kolportowanego przede wszystkim wśród społeczeństwa 
niezorganizowanego. Z czasem system zbiorowego czy indywidualnego kolpor
tażu przekształcił się w system łańcuszkowy, tak że nakład ok. 700 egzemplarzy 
dziennika czytało wiele tysięcy ludzi, nie mówiąc o tym, że niektóre organi
zacje, zwłaszcza prowincjonalne, reprodukowały to pismo w setkach egzem
plarzy. 

Na zebranie to przybyli z grupy powstańców śląskich: Marek Arczyński 
(pseudonim „Janek"), Henryk Poprawski („Hel"), Jan Ogłódek („Inżynier"), 
Stanisław Wielebnowski („Słoń"); z grupy b. pracowników PKP: Izabela Mar
co wna („Iza"), Edward Marszałek („Felek"). 

Niebawem dokooptowano do tego "zespołu: prof. Józefa Fignę, również 
b. powstańca śląskiego (pseud. „Profesor"), prof. Kazimierza Maślankiewicza 
(„Kazimierz"), redaktora Kuriera Wieczornego Rembowskiego, Alfreda Droź-
dzikowskiego („Antoś"), drukarza Edwarda Zembalskiego („Ząb") oraz prof. 
Ludwika Leszkę. 

Wymieniony zespół organizatorów ustalił nazwę pisma na Dziennik Polskie 
Winietę dla pisma opracował inż. arch. Jan Ogłódek, a pracę rozdzielono 
w następujący sposób: na naczelnego redaktora powołano mnie jako inspira
tora organizacji z tym, że redakcję i powielarnię umieszczono w mieszkaniu 
inż. J. Ogłódka. Nasłuch radiowy powierzono E. Marszałkowi na zmianę 
z E. Zembalskim. Przeszło rok nasłuch radiowy mieścił się w mieszkaniu 
E. Marszałka przy ul. Robotniczej 6, a po aresztowaniach — w mieszkaniu Lu
cyny Czernek przy ul. Miodowej 37. Po pewnym czasie, po aresztowaniu 
L. Czernek i jej córki nasłuch przeniesiono z powrotem do E. Marszałka. 
Organizację kolportażu powierzono S. Wielebnowskiemu, który dokooptował 
sobie do pomocy brata Jana. Sekretarzem redakcji oraz łącznikiem z ZWZ 
i organizacjami politycznymi została I. Marcówna, do której również należała 
organizacja pracy na zewnątrz w zastępstwie naczelnego redaktora (od pierw
szej chwili okupacji musiałem się ukrywać jako b. powstaniec śląski, znajdu
jący się już na początku 1940 roku na zbiorowej liście poszukiwanych przez 
gestapo — Fahndungsblatt). 

Po pewnym czasie lokal redakcji został przeniesiony z ul. Madalińskiego na 
ul. Piaski 55, przy Rondzie, do mieszkania Józefy Pierackiej, związanej ideowo 
ze Stronnictwem; tam przez dłuższy czas mieściła się też powielarnia i ekspe
dycja dziennika. Pod koniec 1940 r. druk pisma przeniesiono do magazynu 
H. Poprąwskiego przy ul. Pawiej. 

Dziennik Polski spotkał się od razu z wielkim entuzjazmem i sympatią nie 
tylko w Krakowie, ale i na prowincji, a nawet w Warszawie w sferach SD, 
albowiem było to pierwsze codzienne, regularnie ukazujące się pismo kon
spiracyjne, przynoszące ciekawe wiadomości, aktualną publicystykę, ostrzeże
nia itp. Pismo zawierało 4 strony druku. Na pierwszej stronie pozostawiano 
codziennie wolne miejsce na kilkanaście wierszy, gdzie zamieszczano najważ
niejsze wiadomości „Z ostatniej chwili", tj . z tego samego dnia, z godziny 6.30 
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rano. O tej bowiem godzinie nasz nasłuch odbierał Londyn i specjalnym 
posłańcem posyłał do redakcji co ciekawsze wiadomości. Dziennik był już w kol
portażu o 9 rano, w kopertach i paczkach do podpunktów, tak że czytelnicy 
nasi otrzymywali pismo między 9 a 12 w południe. Sprawnie też działała kon
trola kolportażu. Codziennie o określonej godzinie szef kolportażu składał 
sekretarzowi redakcji meldunek dnia, wraz ze swymi uwagami na temat bez
pieczeństwa i pracy kolporterów, odbierał od nich korespondencję i datki na 
pismo, tak że w razie jakiejś wsypy można było działać bezzwłocznie. W sto
sunku do czytelników lekceważących zasady ostrożności, szef kolportażu przed
stawiał wnioski o pozbawienie ich pisma. 

Popularność pisma zawdzięczać należy przede wszystkim rzetelnej informacji, 
ciekawym wiadomościom zdobywanym w urzędach hitlerowskich, ujawnianiu 
zamierzeń okupanta i ostrzeżeniom przed zdrajcami i kolaborantami. Byliśmy 
jedynym pismem podziemnym, które zamieszczało w odcinkach listę pierwszych 
w Krakowie volksdeutschow czy trauhenderów oraz listę poszukiwanych osób 
na podstawie wydawanego przez gestapo Dziennika Inwigilacyjnego dla GG. 
Organ len z dnia 1 VII 1941 zawierał już 108 stron druku, a pod koniec wojny 
ok. 500 stron, obejmując ponad dwadzieścia tysięcy nazwisk. Na liście tej 
znalazło się od pierwszego numeru moje nazwisko i figurowało tam do końca 
wojny. 

Dużą wartość przedstawiała w dzienniku rubryka dotycząca walk na fron
tach świata, prowadzona przez wybitnych fachowców. Artykuły o charakterze 
publicystycznym pisali ludzie nauki i politycy. Wiele uwagi poświęcało pismo 
akcji mającej na celu ratowanie i udzielanie pomocy Żydom zagrożonym 
eksterminacją. 

Warunki materialne pisma były bardzo ciężkie. Wszyscy pracowali w za
sadzie społecznie, nie pobierając żadnych uposażeń stałych, lecz tylko doraźne 
zapomogi z funduszu redakcyjnego. 

Poza tym rozpisaliśmy w Dzienniku łańcuch dobrowolnych datków od czy
telników; te, wpłacane do rąk kolporterów lub pozostawiane w skrytkach, 
były następnie potwierdzane w dzienniku pod podanymi kryptonimami. Zebrane 
tą drogą sumy przeznaczano na zakup papieru, matryc, farby, zapomogi, a za 
pozostałe pieniądze chcieliśmy kupić maszynę drukarską, którą nam oferował 
b. właściciel drukarni „Sztuka" w Krakowie, T. Polanowski. Kupiliśmy ją 
dopiero z końcem grudnia 1940 po otrzymaniu większego datku od nieznanego 
nam czytelnika, występującego pod kryptonimem „Gdowa". 

Organizacja Dziennika Polskiego nie ograniczała się tylko do wydawania 
pisma codziennego. Niezależnie od drukowania i kolportażu różnych ulotek dla 
innych organizacji, jak np. PPS, ZWZ wydawano też druki okolicznościowe. 
Do najważniejszych należała wówczas skrócona edycja „Białej, Księgi", wydanej 
przez Rząd Sikorskiego w Paryżu wiosną 1940 roku. Księgę tę dostarczył 
nam w maju 1940 J. Cyrankiewicz. W ciągu maja została ona przetłumaczona 
z języka francuskiego na polski przez prof. К. Maślankiewicza, a następnie 
opracowana dla celów propagandowych przeze mnie oraz I. Marcównę. 
W czerwcu 1940 została rozkolportowna. 

Pod koniec lata 1940 roku, kiedy rozpoczęły się znaczne przerzuty Wehr
machtu do wschodniej części Polski, rzekomo na odpoczynek, Dziennik Polski 
wydał tysiące ulotek w języku niemieckim (opracowanie — prof. Maślankie-
wicz i prof. Figna), które rozrzucono na dworcach kolejowych, a które infor
mowały żołnierzy, że Hitler przygotowuje wojnę ze Związkiem Radzieckim. 
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W późniejszym czasie zespół nasz wydał drukiem wiele ulotek powstrzymują
cych Polaków od wyjazdu do Niemiec na roboty, wydrukował i wylepił klepsy
drę po śmierci gen. Sikorskiego, wydał kilka numerów dywersyjnego czasopi
sma dla Niemców pt. Germania i in. 

Ale opinia, jaką cieszył się Dziennik Polski, miała również i złe strony. 
Z Dziennikiem zaczęli szukać kontaktów ludzie, do których postawy politycznej 
przed wojną mieli poważne zastrzeżenia zwłaszcza młodsi działacze zgrupo^ 
wani wokół Dziennika. Pismo już wówczas było w pewnym stopniu wyrazicie
lem opinii publicznej i z jego głosem liczono się poważnie. Nie wolno więc 
było kierownictwu pisma roztrwonić zdobytego kapitału zaufania, zaspokajając 
ambicje przedwojennych bankrutów politycznych. I to wywołało pierwsze 
konflikty w łonie Zarządu Stronnictwa Demokratycznego, zakończone secesją 
grupy Dziennika Polskiego. 

Jednocześnie przeprowadziliśmy reorganizację redakcji i drukarni, która 
pozostawała całkowicie w gestii grupy. Redakcję przeniesiono na ul. Cieszyńską 
do lokalu oddanego przez ZWZ, zaś drukarnię na ul. Berka Joselewicza 7, do 
mieszkania ob. Sukowej, wdowy po działaczu PPS. Działo się to wszystko 
w dniach 6—10 stycznia 1941. Niestety, już w 3 dniu po uruchomieniu drukarni, 
tj . w piątek 17 stycznia 1941, drukarnia została nakryta przez gestapo. Żbstali 
wtedy na miejscu aresztowani: Izabela Marcowna, pełniąca wówczas funkcje 
sekretarza redakcji i organizatora drukarni, oraz Stanisław i Jan Wielebnowscy, 
jako drukarze. Obok maszyny drukarskiej i gotowych numerów Dziennika 
gestapowcy znaleźli również rewolwer. Zaskoczenie było absolutne. 

Jak doszło do wsypy, nie można było ustalić. Pewne jest, że dekonspiracja 
dotyczyła wyłącznie drukarni, a nie osób. Np., mimo że ulica była otoczona 
szpiclami już o godz. 8 rano, przepuszczono łączniczkę „Pumę", która o tej po
rze doniosła dodatkowe materiały redakcyjne. 

W ciągu tej tragicznej doby aresztowano: I. Marcownę, S. Wielebnowskiego, 
J. Wielebnowskiego, Henryka Poprawskiego, inż. Jana Ogłódka, Czesława 
Ogłódka (brata), Aleksandra Adlera, Mikołaja Kwaśniewskiego. Na szczęście 
pozostałym udało się zakonspirować i przetrwać, by nadal prowadzić rozpoczęte 
dzieło. 

Po upływie niespełna 2 miesięcy od wsypy ukazał się pierwszy numer Dzien
nika Polskiego, przyjęty przez społeczeństwo z dużą radością i uznaniem, 
a także z satysfakcją, że hitlerowcom nie udało się zniszczyć całego dorobku 
Dziennika. 

Uległ zmianie skład redakcji, kierownictwa Stronnictwa i aparatu technicz
nego. W krótkim czasie zdobyliśmy nowe maszyny, lokale i odbudowaliśmy 
kontakty na czytelników. 

Pośpiech, z jakim montowaliśmy pismo pomyślany był też jako pomoc dla 
aresztowanych: miało to świadczyć, że w ręce gestapo dostała się tylko nielicz
na grupa, że sztab istnieje nadal i działa. Po kilku jednak numerach wydało się 
nam, że takie rozumowanie jest błędne, że właśnie fakt pozostawania na wolno
ści czołówki Dziennika i SD może prowadzić do zaostrzenia metod śledczych 
w stosunku do uwięzionych, aby z nich wydobyć dalsze szczegóły i nazwiska. 
A było jeszcze co ujawniać. O tym wszystkim wiedzieliśmy z grypsów, jakie 
I. Marcowna przesyłała nam z więzienia, ostrzegając w nich dziesiątki osób 
przed aresztowaniami, sygnalizując, kto sypie, kogo, ujawniając nazwiska zdraj
ców itd. Dla podtrzymania jej na duchu szły też grypsy i od nas. 
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Tak więc po kilku numerach Dziennika Polskiego zmieniliśmy tytuł pisma, 
dając mu co pewien czas kolejno inne nazwy: Polska i Świat, Jutro Polski 
i inne (lecz nazw tych dziś już nie pamiętam). Ponad pół roku minęło, zanim 
powróciliśmy znów do naszego, tradycyjnego tytułu Dziennik Polski i taki już 
pozostał do końca wojny. 

Gestapowcy wściekali się, że mimo represji liczba tajnych pism wzrasta. 
Dzisiejsi badacze prasy podziemnej mylą się i np. Dziennik Polski, który — jak 
to wyżej wyjaśniamy — zmieniał kilkakrotnie nazwę, został ujęty w opraco
waniach jako kilka pism, mimo że był wciąż tym samym Dziennikiem Polskim 
o czasowo zmienionej nazwie. Społeczeństwo orientowało się w tych zmianach, 
albowiem zarówno treść jak i układ graficzny pisma nie odbiegały w zasadzie 
od Dziennika. 

W krótkim stosunkowo czasie organizacja okrzepła, choć braki w naszych 
szeregach wywołane aresztowaniami odczuwaliśmy dotkliwie. Zwiększyła się 
liczba członków w kierownictwie i wbrew terrorowi poszerzył się znacznie 
krąg naszych czytelników i sympatyków ruchu. Redakcję stanowili: red. na
czelny — Marek Arczyński („Janek"), sekretarz red. i kontakty zewnętrzne — 
Alfred Droździkowski („Antoś"), Edward Marszałek („Felek") — nasłuch 
radiowy i organizacja materiału miejskiego, dr Adam Bar („Fil"), prof. Ka
zimierz Maślankiewicz, Albin Jura, Kazimierz Eustachiewicz, Stefan Kamiński, 
Aleksandra Mianowska („Krysta"), prof. Józef Figna i przez pewien czas Sta
nisław Witold Balicki („Rudawa"). Redakcja pisma i mieszkanie redaktora 
naczelnego mieściło się w willi pp. Jarnuszkiewiczów na ul. Łokietka, następ
nie w mieszkaniu p. Janiny Czarnkowej przy ul. Kazimierza Wielkiego. Druk 
Dziennika odbywał się kolejno przy ul. Paulińskiej (nazwisk nie pamiętam), 
ul. Traugutta, następnie dzięki staraniom S. Kaminskiego przy ul. Poselskiej 9 
w dawnej księgarni Basińskiego oraz w księgarni S. Kaminskiego przy ul. Kar
melickiej 29 aż do końca wojny. Nasłuch prowadził nadal E. Marszałek w mie
szkaniu i przy pomocy Lucyny Czernek przy ul. Miodowej 37. 

Przez jakiś czas Dziennik Polski wychodził już jako pismo drukowane. Dru
kowano je we własnej drukarni na Woli Justowskiej. Nieco później drukowano 
tam pismo SD pt. Tygodnik Polski, na którego łamach krystalizowała się już 
linia polityczna SD i jego program po wyzwoleniu. 

Kilka słów należy tu poświęcić roli księgarni Stefana Kaminskiego, którego 
do organizacji wciągnął prof. Józef Figna w 1940 r. 

Księgarnia ta mieszcząca się przy ul. Podwale, a później przy ul. Karme
lickiej 29 była niezwykle ważnym punktem kontaktowym. Tu spotykali się 
działacze konspiracyjni, tu przekazywano materiały dla redakcji, nawiązywano 
nowe kontakty itd. Dzięki temu mieliśmy możliwości bezpieczniejszego zaopa
trywania się w papier, matryce i farby. Ta szeroka i niezwykle żywa działalność 
połączona była z codziennym niemal niebezpieczeństwem wsypy. Kol. S. Ka
miński wykazał tu dużo odwagi osobistej i spokoju. Sekundował mu w tej pracy 
Andrzej Kopff, jego współpracownik, załatwiając dla Dziennika wiele spraw 
łącznie z kolportażem, łącznością, współpracą z drukarnią i czuwaniem nad 
jej bezpieczeństwem, oraz Maria Wilusz, również pracownik księgarni, jako 
kierownik podpunktu kolportażu. Tak więc księgarnia S. Kaminskiego była • 
przez cały czas wojny jak na dynamicie. Ażeby obraz był pełny, należy dodać, 
że w księgarni tej na Karmelickiej powielano przez pewien czas Dziennik Pol
ski, a później zainstalowano drukarnię. 

Poza lokalami, gdzie powielano Dziennik Polski, posiadaliśmy drukarnię 
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z pełnym wyposażeniem drukarskim typu bostonka, na której drukowano 
czasopisma SD, ulotki, afisze, różnego rodzaju druki i blankiety. Pierwsza 
drukarnia mieściła się na Woli Justowskiej, począwszy od końca 1941 roku 
do tragicznej dekonspiracji 28 VII 1943, w mieszkaniu Ludmiły Korbutowej 
(„Doktorowa"), która została zamęczona przez gestapo i zmarła w więzieniu 
przy Montelupich. Druga drukarnia, o której już wyżej wspomnieliśmy, mieściła 
się w księgarni Stefana Kamińskiego przy Karmelickiej 29. Ta przetrwała 
szczęśliwie do końca wojny. Drukarzami na Woli Justowskiej byli: Edward 
Porębski („Albin"), którego Niemcy bestialsko zamordowali w czasie pacyfikacji 
na Woli Justowskiej oraz Alfred Kozakiewicz („Blok"), który funkcje te 
pełnił następnie w drukarni przy ul. Karmelickiej do końca. 

Z końcem 1941 roku zostałem powołany do prac w Centrali SD w War
szawie. Redakcja pisma spoczęła w rękach Alfreda Droździkowskiego („Antoś") 
i Edwarda Marszałka („Felek"). Sam zaś zachowałem funkcję kierowniczą. 

Wspomnieliśmy zaledwie o wydawnictwie dywersyjnym przeznaczonym dla 
Niemców, pt. Germania. Jeden egzemplarz tego dziś prawie nieznanego nawet 
w archiwach wydawnictwa jest własnością prof. Kazimierza Maślankiewicza, 
który był jego redaktorem. Pismo to drukowano w drukarni na Woli Justow
skiej w nakładzie ok. 2 tysięcy egzemplarzy. Było ono adresowane przede wszyst
kim do żołnierzy Wehrmachtu udających się na front, do dygnitarzy hitlerow
skich (wg adresów z książki telefonicznej) oraz robotników w przemyśle wo
jennym. Pismo starało się unaocznić niechybną klęskę Hitlera i wskazywało, 
co robić w obliczu katastrofy; demaskowało zbrodnie gestapo i SS oraz uświa
damiało, jaki los czeka Niemców po przegranej wojnie. Kolportaż był anoni
mowy i należał do zadań chłopców „Antosia". Po pewnym czasie otrzymaliśmy 
wiadomość z pewnej fabryki amunicji w Niemczech, że Germania została 
znaleziona w skrzynce amunicji na froncie. Ogółem wyszło 5 do 10 numerów 
(niestety nie pamiętam dokładnie tej liczby ani dat). Winieta pisma miała 
następującą treść: „Germania — Kampfblatt der nationalen Bewegung Gross
deutschlands. II. Jahrg. Nr. 73 — 22. Juni 1943. Ausgabe С (für das General
gouvernement)". 

Kilka słów na temat organizacji kolportażu. Szefem kolportażu był do 
stycznia 1941 Stanisław Wielebnowski, a po jego aresztowaniu — aż do końca 
wojny — Stanisław Rospond („Leszek"). Cały nakład pisma w odpowiednio 
zamaskowany sposób i podzielony na podpunkty był przerzucany do innego 
lokalu (często zmienianego), gdzie zespoły kolporterów i łączniczek odbierały 
przygotowane dla nich paczki, doręczając je następnie do punktów, których 
adresy znały na pamięć. Żadnych notatek — to była podstawowa zasada pracy 
tych wystawionych na codzienne niebezpieczeństwo ludzi. W zasadzie pisma 
nie doręczano do mieszkań, lecz do specjalnie wyszukanych schowków, tak 
aby odbiorca nie znał kolportera i na odwrót. W razie wsypy — ani jedna ani 
druga strona nie znały się. Poza kolportażem indywidualnym był jeszcze kol
portaż organizacyjny, zbiorowy. I tak: PPS prenumerowała 100 egzemplarzy 
Dziennika Polskiego i pewną liczbę tygodników. Delegatura Rządu i Propaganda 
AK — po kilkadziesiąt egzemplarzy. Dziennik Polski był prenumerowany 
również przez organizacje prowincjonalne, transportowany m. in. statkami 
na Wiśle w kierunku Sandomierza, na rzeszowszczyznę, gdzie — jak mi wia
domo — był reprodukowany przez organizację „Odwet". Ogólny nakład 
Dziennika Polskiego, który powielano na świetnym powielaczu (Gestetner) i na 
trwałych matrycach, przekraczał liczbę 700 egzemplarzy czterostronicowych. 
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Do pracy kolporterskiej, łączności i kurierów pozyskaliśmy w tym czasie 
nową, ideową młodzież, przeważnie ze sfer inteligencji. Ze względów konspi
racyjnych, kierownictwo znało nazwiska tylko tych osób, które współpracowały 
z nim bezpośrednio. Były to następujące osoby: Maria Marszałkowa, Stanisław 
Rospond, Zofia Rospond, Ada Katzerówna, Lucyna Czernek, Maria Czernek 
(córka), Elżbieta Szwarcówna, Andrzej Micewski, Linus Szczerba, Maria Wilu-
szówna, Wanda Jurówna, Janina Eisele, Zofia Eisele, „Puma" (nazwisko nie
znane), Józefa Pieracka, Aleksandra Pieracka. Większość kolporterek — bo 
przeważnie kobiety angażowało się do tej niebezpiecznej roboty — była znana 
z nazwiska tylko szefom punktów i podpunktów kolporterskich. 

Oblicze polityczne Dziennika i Tygodnika jako organów Stronnictwa było 
zgodne z postawą większości społeczeństwa, które pod wpływem wydarzeń 
wojennych radykalizowało się z roku na rok. A więc walka o wyzwolenie 
narodowe i społeczne; a więc sojusz ze Związkiem Radzieckim i wspólny 
front walki z okupantem od centrum do skrajnej lewicy. Szczególnie zaś pro
cesy radykalizacji i nasilenia walki datują się od Stalingradu, zapowiadają
cego niechybną klęskę hitlerowskich Niemiec. W społeczeństwie coraz bardziej 
ugruntowała się świadomość, że wyzwolenie przyjdzie ze wschodu, a nie 
z zachodu i do tego należy się przygotować. Toteż prasa naszego Stronnictwa 
jak i wystąpienia naszych działaczy torowały drogę tej — jak się później oka
zało — jedynie słusznej koncepcji politycznej. 

Kiedy z powodu poważnej wsypy i licznych aresztowań w PPR (druga 
połowa 1943 roku) na Ludwinowie Komendant AL na okręg krakowski, pseud. 
„Franciszek", obecny gen. Księżarczyk, z którym w r. 1943 nawiązałem oso
bisty kontakt i często się z nim spotykałem (w lokalu krawca Kowalika przy 
ul. Pędzichów) został przez dłuższy czas odcięty od swej centrali i prasy 
partyjnej — prenumerował przez blisko trzy miesiące dla swoich członków 
prasę Stronnictwa Demokratycznego, jako najbliższą programowo i politycznie 
najsłuszniejszą. Był to jednocześnie wyraz współpracy politycznej między 
naszym Stronnictwem a Polską Partią Robotniczą. 

Kilka słów należy poświęcić jakże tragicznej w skutkach wsypie naszej dru
karni na Woli Justowskiej*. Wokół tej sprawy krążą do dziś całe legendy 
w swojej większości dalekie od prawdy. 

Drukarnia na Woli Justowskiej została zorganizowana w małym, jednoro
dzinnym domku Ludmiły Korbutowej, u której latem i jesienią 1941 ukrywa
łem się pod zmienionym nazwiskiem. L. Korbutowa, córka powstańca z 1863 
roku, wielka patriotka gotowa do największych poświęceń, z radością przyjęła 
propozycję urządzenia w jej domu tajnej drukarni. Drukarnię zbudowano je
sienią 1941, a uruchomiono na przełomie 1941/42. Drukarnia była usytuowana 
dosłownie pod ziemią w jednym z pokoi mieszkalnych, świetnie zamaskowaną 
i wyposażona w sygnalizację. Była to dużego formatu pedałówka, pracująca 
również na prąd oraz dobrze zaopatrzona kaszta. Drukarze jak i L. Korbu-
tcwa byli zaopatrzeni w broń. 

Poza tym drukarnia posiadała bogate zaplecze techniczne. Mianowicie z dzia
łalnością naszą związał się mój znajomy drukarz, syn właściciela dużej dru
karni przy ul. Kościuszki, Włodzimierz Zemanek pseud. „Zośka", który do koń
ca wojny dostarczał nam lub ułatwiał nabycie papieru drukarskiego, farb, 
czcionek, nawet gotowych tekstów złożonych we własnej drukarni. W później
szej fazie kontakt z Zemankiem utrzymywali S. Kamiński i A. Kopff. 
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O ile dobrze pamiętam, maszynę przewożono częściami, na furce załadowanej 
węglem, a ziemię spod wykopu wynoszono nocami na sąsiadujące pola i do 
Rudawy. W pracy tej brali udział: Jan Kaganek, murarz, który był jednocześnie 
specjalistą od maskowania aparatów radiowych do nasłuchu; drukarze: Edward 
Porębski („Albin"), Alfred Kozakiewicz („Blok") oraz L. Korbutowa. Drukarnia 
pracowała do 28 lipca 1943, w którym to dniu w czasie pacyfikacji na Woli 
Justowskiej została przez hitlerowców zdekonspirowana i zlikwidowana. 

W sprawie przyczyn wykrycia tej drukarni były doraźnie prowadzone docho
dzenia przez nas, przez wywiad AK i przez Delegaturę Rządu. Wynikało 
z nich, że drukarnia wpadła zupełnie przypadkowo. Otóż okazało się, że już na 
długo przed tą katastrofą gestapo — na skutek licznych donosów i własnych 
obserwacji — poddało Wolę Justowską szczególnej inwigilacji, jako dzielnicą 
wyjątkowo niebezpieczną, gdzie jakoby organizacje podziemne gromadziły broń. 
Był to według mniemania gestapowców arsenał broni podziemnego wojska. 

Na Woli Justowskiej drukowaliśmy Tygodnik Polski, Jutro Polski także 
jako tygodnik (zamienny tytuł), dywersyjne czasopismo w języku niemieckim 
pt. Germania, afisze (w tej liczbie słynny ośmieszający Niemców afisz dwuję
zyczny zapowiadający wycieczki do obozów koncentracyjnych), liczne ulotki 
czy apele do rodzin niemieckich, aby opuszczały teren GG wobec zbliżających 
się wydarzeń wojennych i akcji partyzantek. 

Warto tu dodać, że w drukarni na Woli Justowskiej przeprowadziliśmy eks
peryment w kierunku ustalenia możliwości wydawania Dziennika Polskiego 
na maszynie drukarskiej. Eksperyment się udał o tyle, że przy wielkim nakła
dzie wysiłku Dziennik wychodził co drugi dzień. Po jakimś czasie (dokładnych 
dat nie pamiętam) powróciliśmy jednak do powielacza, jako że drukarnia była 
potrzebna dla innych,, równie ważnych celów i nie można jej było przeciążać. 

Po utracie drukarni na Woli Justowskiej, z inicjatywy S. Kamińskiego zorga
nizowaliśmy pod koniec 1943 roku drugą drukarnię, tym razem w centrum Kra
kowa, w księgarni S. Kamińskiego przy ul. Karmelickiej- 29, kilkaset kroków 
zaledwie od siedziby gestapo i rządu GG. Drukarnię tę zorganizowali prawie 
ci sami ludzie, którzy zbudowali drukarnię na Woli Justowskiej. Nad bezpie
czeństwem drukarni czuwał osobiście S. Kamiński i A. Kopff, a drukarzem 
był znany nam już z Woli Justowskiej Alfred Kozakiewicz. Drukarnia ta, mimo 
że była w każdym niemal dniu wystawiona na niebezpieczeństwo, przetrwała 
do końca. Drukowano w niej w dalszym ciągu Tygodnik Polski i inne wydaw
nictwa Stronnictwa Demokratycznego, a także wydawnictwa doraźne na zamó
wienie bratnich organizacji. Po zburzeniu Warszawy, w październiku 1944 roku 
w drukarni tej wydano specjalny numer, poświęcony omówieniu przyczyn klę
ski Powstania Warszawskiego. Numer ten kolportowano w Krakowie i na pro
wincji, a tylko do samych miejscowości podwarszawskich, gdzie znalazły się 
dziesiątki tysięcy bezdomnych warszawiaków, skierowano nakład w wysoko
ści ok. 3 tys. egzemplarzy. 

Z pismem pod nazwą Dziennik Polski można się było spotkać w czasie oku
pacji również w Warszawie oraz w okresie Powstania Warszawskiego i po po
wstaniu w okolicach podwarszawskich. Były to pisma wydawane przez cen
tralne władze Stronnictwa Demokratycznego w Warszawie w r. 1944, a w Mi
lanówku dla ludności zamieszkałej pod Warszawą (wysiedlonej w czasie Po
wstania) od października 1944 do 16 stycznia 1945, to jest do wyzwolenia. Ale 
to już sprawy dotyczące historii Stronnictwa i jego prasy w Warszawie. Dzien-
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nik Polski był niewątpliwie jednym spośród niewielu pism konspiracyjnych 
w okupowanej Polsce, które przetrwało niemal całą hitlerowską okupację. 

Kończąc, pragnę kilka słów poświęcić sprawom zbiorów archiwalnych i do
kumentacji z okresu minionej wojny. 

Nie ulega wątpliwości, że jedną z najsłabszych stron naszej działalności 
konspiracyjnej była niedostateczna troska o prace kronikarskie i organizację 
archiwów. Oczywiście da się to łatwo uzasadnić niebywałym terrorem, rewi
zjami i groźnymi konsekwencjami ze strony okupanta. Wiele też zasobów 
archiwalnych zginęło w spalonej Warszawie. Braki w tej dziedzinie działal
ności dają się dzisiaj dotkliwie odczuwać. 

Z myślą jednak o przyszłości pod koniec 1941 roku nawiązałem współpracę 
z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, drem Adamem Barem, 
który, niezależnie od współpracy z naszymi wydawnictwami, zadeklarował po
moc w organizacji archiwum naszego Stronnictwa i jego wydawnictw. Była 
to pomoc bezcenna, ponieważ dawała ona maksimum bezpieczeństwa i ma
ksimum fachowości. Od tej chwili do „Jagiellonki" wędrowały wszystkie 
codzienne numery dzienników i czasopism własnych i innych organizacji kon
spiracyjnych, różnego rodzaju dokumenty, korespondencje o tematyce poli
tycznej, memoriały do polskich władz podziemnych, grypsy z więzień i z obo
zów. W czasie późniejszym (1942—1944) zasilałem archiwum przywożoną spe
cjalnie z Warszawy prasą konspiracyjną prawie wszystkich tamtejszych 
tajnych organizacji; był to tzw. „śmietnik", który znakomicie wzbogacał nasze 
zbiory biblioteczne. 

Trzeba tu dodać, że nawiązując tę współpracę z drem A. Barem oświadczy
łem mu, że po zakończeniu wojny zbiory te przekażę jako dar Bibliotece Ja
giellońskiej. I słowa dotrzymałem. 

Po kilku latach otrzymałem od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Kra
kowie pismo następującej treści: 

„UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 
L. Dz. Nr 30/7/18/19. Kraków, dnia 15 listopada 1958 r. 

PAN FERDYNAND „MAREK" ARCZYNSKI, Warszawa, Marszałkow
ska 8 m. 21. 

Wielce Szanowny Panie. 

Uniwersytet Jagielloński składa Panu bardzo serdeczne podziękowanie za 
ofiarowanie w ciężkim okresie okupacji, w warunkach narażania się na po
ważne represje, egzemplarzy tajnej prasy do Biblioteki Jagiellońskiej. Druki 
te wzbogaciły w sposób bardzo istotny zbiory naszej najstarszej Biblioteki. 

Z wysokim poważaniem — Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego 

Prof. dr Stefan Grzybowski 

r Dokument ten przechowuję starannie w swoich archiwach. Jest on dla mnie 
najpiękniejszą nagrodą za konspiracyjny trud. 

Warszawa, w maju 1972 r. 
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Obyczaje 

W SPRAWIE PUBLIKATORÓW 

W listopadzie 1972 roku ogłoszono wyniki konkursu „Jak nazwać środki 
masowego przekazu?" Konkurs zorganizowała redakcja Expressu Wieczornego 
pół roku wcześniej; na jej apel czytelnicy przesłali kilkaset propozycji, spo
śród których jury wybrało jako najwłaściwszą nazwę — publikatory. Uzasad
niając swą decyzję „jury — cytuję za Życiem Warszawy — stwierdza, że 
wyraz publikatory nawiązuje do czasownika publikować mającego odpowiednik 
we wszystkich językach europejskich, jest zbudowany według wzorca struk
turalnego zakorzenionego i przyjętego w polszczyznie, a pochodzącego z łaciny, 
stanowi przejrzystą formację słowotwórczą i może skutecznie przejąć zakres 
znaczeniowy, o jaki chodziło orgnizatorom konkursu". 

W skład jury wchodzili: prof, dr Witold D o r o s z e w s k i (językoznawca), 
doc. dr Halina K u r k o w s k a (językoznawca), doc. dr Danuta B u t t l e r o -
w a (językoznawca), prof, dr Stanisław S k o r u p k a (językoznawca), doc. 
dr Andrzej S i e c z k o w s k i (językoznawca), Lesław B a r t e l s k i (literat), 
Ludwika W o y c i e c h o w s k a (dziennikarka). Przy stole konferencyjnym za
siedli więc wybitni przedstawiciele językoznawstwa oraz dwie osoby repre
zentujące literaturę i dziennikarstwo. Zabrakło — co stwierdzam ze smut
kiem — nawet jednego przedstawiciela prasoznawstwa albo socjologii czy psy
chologii społecznej, nauk, które komunikowaniu masowemu poświęcają od lat 
najwięcej uwagi. 

Konkurs na nazwę „środków masowego przekazu" nie był pierwszym kon
kursem mającym wzbogacić zasób leksykalny polszczyzny o nowe słowo. Re
zygnując z odwoływania się do jego precedensów sprzed półwiecza i ćwierć
wiecza, przypomnijmy, że ten sam Express Wieczorny ogłosił wiosną 1965 roku 
konkurs na wyraz oznaczający poruszanie się kosmonauty w próżni po opu
szczeniu kabiny. Plonem było przeszło 2300 propozycji, z których jury wy
brało czasownik orbitować. W skład jury wchodzili wówczas: prof, dr Zenon 
K l e m e n s i e w i c z (językoznawca), Jan Br z e с h w a (literat), prof, dr Hen
ryk G r e n i e w s k i (logik i cybernetyk), prof, dr Józef H u r w i с (fizyko-
chemik), Jarosław I w a s z k i e w i c z (literat), Mieczysław J a s t r u n (lite
rat), prof, dr Stanisław S k o r u p k a (językoznawca), prof, dr Włodzimierz 
Z o n n (astronom) oraz Leon B i e l s k i (dziennikarz). 
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Różnica między zespołami jury z roku 1965 i z roku 1972 jest uderzająca: 
w 1965 obok 2 językoznawców i 4 „kwalifikowanych użytkowników języka" 
(literaci i dziennikarz) zasiedli za stołem konkursowym 3 specjaliści reprezen
tujący 3 różne dziedziny nauki i techniki związane z kosmonautyką; w roku 
1972 — wyrok wydali tylko językoznawcy i ludzie pióra. Nie byłoby w tym 
nic zaskakującego, gdyby chodziło, dajmy na to, o nazwę dla „spodnium" (tego 
dziwoląga używa się na oznaczanie damskiego garnituru) czy koktajlu, a więc 
o wyrazy używane przede wszystkim w mowie potocznej. Chociaż i w tym 
wypadku udział odpowiednich specjalistów od mody i od napojów mógłby się 
okazać bardzo pożyteczny. 

Tymczasem nazwa „środków masowego przekazu" należy — a tym samym 
proponowany wyraz publikatory miałby należeć — jednocześnie do dwóch 
warstw zasobu leksykalnego polszczyzny: do słownictwa potocznego oraz do 
terminologii naukowej. Z różnych względów jest rzeczą pożądaną, by znacze
nie terminologiczne wyrazu nie odbiegało zbytnio od jego znaczenia potocz
nego. Współcześnie, w okresie wzrastającego wpływu nauki i techniki na ży
cie codzienne jesteśmy świadkami zwiększonej presji języka nauki i techniki 
oraz pojęć naukowych na język potoczny i odbity w nim obraz świata, co na
leży uznać za naturalną i zdrową tendencję, oczywiście pod warunkiem, że 
„unaukowienie" mowy potocznej utrzymuje się w rozsądnych granicach, tzn. 
nie razi społecznego poczucia językowego. 

Kto jak kto, ale językoznawcy powinni łatwo zrozumieć moje zastrzeżenia 
co do kompetencji jury z 1972 roku. Nikt bowiem bardziej niż oni nie jest 
narażony na wysłuchiwanie lub czytanie amatorskich a przemądrzałych uwag 
na temat przedmiotu ich specjalności. Domorosłych uzdrawiaczy języka jest 
znacznie więcej niż domorosłych lekarzy i polityków. Ponieważ każdy Polak 
mówi po polsku, każdy uważa się za kompetentnego znawcę tego języka. Pc 
dobnie tylu mamy specjalistów w dziedzinie komunikowania masowego, ilu czy
telników prasy, słuchaczy radia i odbiorców telewizji. Oczywiście narzekanie 
na język czy pomstowanie na prasę i programy radiowo-telewizyjne są naj 
świętszym prawem każdego obywatela i nikt nie może mu tego zabronić. Co 
innego jednak wypowiadanie osobistych opinii opartych na własnym jednostko
wym guście a co innego oficjalne występowanie w roli specjalisty. 

Językoznawczo-literacko-dziennikarskie jury uznało wyraz publikatory za 
lepszy niż wyrażenie „środki masowego przekazu". Członkom jury powiedziano, 
że chodzi o wybór nazwy dla prasy, radia i telewizji. Gdybym nie był praso-
znawcą, a znalazł się w składzie jury, głosowałbym również za publikatorami. 
Podane uzasadnienie wyboru tego wyrazu całkowicie by mnie przekonało 
i jako świadomego użytkownika polszczyzny i jako językoznawcę. Po prostu 
potraktowałbym ten wyraz tak, jak się traktuje każde nowe słowo mowy po
tocznej. 

Jako prasoznawca opowiadam się przeciw wprowadzaniu wyrazu publikatory 
do terminologii prasoznawczej. Dlaczego? 

Termin naukowy oprócz spełniania wszystkich warunków stawianych wy
razom należącym do słownictwa mowy potocznej powinien czynić zadość dwóm 
dodatkowym wymaganiom: 1) odpowiadać t e r m i n o m używanym w innych 
językach na oznaczenie danego pojęcia, 2) zgadzać się z całym s y s t e m e m 
pojęć przyjętym w danej nauce. 

Terminami coraz powszechniej zdobywającymi prawo obywatelstwa we 
wszystkich językach, w których uprawiana jest nauka o prasie, radiu, telewizji 
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i ewentualnie i n n y c h masowych środkach komunikowania są terminy: 
masowe środki komunikowania, środki komunikowania masowego lub krócej 
(gdy kontekst wyklucza wieloznaczność) — środki masowe. 

Funkcjonowania prasy, radia i telewizji nie można traktować w oderwaniu 
od całości systemu komunikownia się ludzi między sobą. Komunikowanie ma
sowe (= za pomocą środków masowych) jest jego szczególną odmianą. A ko
munikowanie — to nie pompowanie określonych treści za pomocą kanałów-pu-
blikatorów w jednym kierunku, ale porozumiewanie się ze sobą wszystkich 
członków społeczeństwa. Środki masowe są jednym ze sposobów komuniko
wania społecznego, ale choć ich znaczenie z roku na rok wzrasta, nie były 
i nie są sposobem izolowanym. Nie były i nie są ani jedynym źródłem infor
macji o świecie, ani jedynym instrumentem wychowywania i propagowania 
różnych wartości i idei. 

Właśnie z tych względów, nie występując przeciw werdyktowi jury co do 
użyteczności wyrazu publikatory w mowie potocznej, a także ewentualnie 
w prasie, radiu i telewizji, uważam go za niewłaściwy jako termin z dzie
dziny nauk społecznych. 

Być może jestem w tym mniemaniu osamotniony, ale nawet gdyby tak 
było — nie usprawiedliwiałoby to n i e o b y c z a j n o ś c i faktu, że organiza
torzy konkursu nie zaprosili do jury przedstawiciela nauki o „publikatorach". 

WALERY PISAREK 
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PANIE REDAKTORZE! 
W 3. ubiegłorocznym numerze Zeszytów ukazało się omówienie — pióra Wła

dysława Masłowskiego — pt. „Polskie prasoznawstwo w zwierciadle Prasy Pol
skiej". 

Z prawdziwym wzruszeniem znalazłem tam również moje nazwisko, a to 
z okazji omówienia mojej dyskusji sprzed lat (tj. z numeru 10/1957 i 6/1969) 
z Jackiem Maziarskim nt. wzajemnych relacji zachodzących mięć/y praktyką 
i teorią prasy, zwłaszcza zaś ewentualnych priorytetów w formułowaniu celów 
poznawczo-badawczych w zakresie dyscyplin zajmujących się wiedzą o prasie. 
Moja autorska satysfakcja z odnotowania w Pańskim piśmie tych wypowiedzi 
sprzed lat byłaby całkowita, gdyby nie to, że przytoczony przez W. Masłow
skiego cytat, charakteryzujący główny motyw mojej wypowiedzi, został tak 
przykrojony, że... zatarto jakiekolwiek różnice między polemistami. Pisał J. Ma-
ziarski (który zabrał głos jako pierwszy), a za nim wiernie to przytacza W. Ma
słowski : 

„Środowisko zawodowe dziennikarzy (...) zostało przyzwyczajone (...) do publikacji 
niezbyt wyspecjalizowanych, służących bezpośrednio potrzebom dydaktyki i praktyki 
zawodowej, dotyczących zagadnień i pojęć doskonale znanych doświadczonym prakty
kom (...). Dopiero w miarę pojawiania się publikacji stawiających nowe, teoretyczne 
zagadnienia i odchodzących coraz dalej w swej aparaturze pojęciowej od potocznego 
języka... zaczęły mnożyć się protesty ze strony praktyków..." 

I dalej: 
„Teza, że każde opracowanie prasoznawcze powinno zaspokajać jakieś potrzeby 

dydaktyczne lub zawodowe zasługuje na wyraźnie sformułowany protest". 
I dalej W. Masłowski pisze: 
„Odpowiadając (podkr. moje, M. B.) mu, Marek Burczyk stwierdza, że „cele praso-

znawstwa nie są z innego świata niż świat społecznej praktyki prasowej. Rzecz nie 
w ezoterycznym słownictwie opracowań prasoznawczych. Mówmy o wzajemnym wy
jaśnianiu nieporozumień między badaczami a praktykami". 

Niezorientowany czytelnik tego omówienia może sobie — i słusznie — zadać 
pytanie: dobrze, Burczyk „odpowiadał" Maziarskiemu, ale gdzie tu różnica? Toć 
on mu nie odpowiadał, on mu przytakiwał! 

Rzecz jednak w tym, że ja faktycznie próbowałem — poprzez polemikę 
z J. Maziarskim — rozwinąć (zresztą bez powodzenia) szerszą dyskusję nad 
tymi, uważanymi przeze mnie za nader istotne, problemami. Zgadzałem się 
z Maziarskim w wielu kwestiach, ale przecie nie we wszystkich, być może 
zresztą nieprecyzyjnie odczytując jego intencje. W rzeczywistości bowiem pi
sałem co następuje: 

„(...) zgadzając się z J. Maziarskim, że teoria nie może wyręczać ani dydaktyki ani 
pragmatyki, że ma prawo do własnych, sobie właściwych celów badawczych, trudno mi 
przyjąć pogląd, jakoby te cele muszą być z innego świata, niż świat społecznej praktyki 
prasy, jakoby muszą być od niego nieuchronnie zdystansowane. Wybaczą mi teoretycy, 
ale trudno przyjąć jako nietykalne tabu teorię tylko dlatego, że jest teorią". I dalej: 
„W tym kontekście problem ezoterycznego słownictwa niektórych opracowań prasoznaw
czych jest w gruncie rzeczy problemem marginesowym i technicznym. Rzecz idzie 
o sprawy ważniejsze — o integrację czy też dezintegrację wewnętrzną i zewnętrzną 
prasoznawstwa. O to czy zachowa i rozwinie ono swoje wielopłaszczyznowe związki z ży
ciem, czy też zamknie się w szklanym azylu hermetycznych teorii". 

Tak więc: różnice były! I chyba można je było pokazać bez nadmiernego 
wydłużenia omówienia? 

Nadal jestem przekonany, że problem jest jednym z kapitalniejszych i dla 
praktyki, i dla prasoznawstwa. Co więcej, sądzę, że — mimo upływu lat — 
pewne, podnoszone wówczas kwestie nadal zachowują swoją aktualność. Dla
tego nie czas chyba klajstrować różnice poglądów. 

Wyznam na koniec, że obok — podstawowych — względów merytorycznych, 
do napisania tego listu skłoniła mnie też pewna okoliczność natury formalnej. 
Mianowicie kwestionowana część omówienia W. Masłowskiego została sporzą
dzona nie „własnymi słowami Autora", lecz w formie montażu cytatów. Sądzę 
zaś, że o ile autor omówienia czy recenzji w warstwie własnego, odautorskiego 
opisu ma prawo do znacznego nawet subiektywizmu w przedstawieniu relacjo
nowanych przez się poglądów — o tyle z cytatami trzeba poczynać sobie zna
cznie ostrożniej. W przeciwnym razie żonglerka cytatami może się łacno prze
mienić w... manipulację cytatami. A w ten sposób wkraczamy już w sferę 
obyczajów. 

Może zresztą się mylę — może tylko w sferę warsztatu? 
Z poważaniem Marek Burczyk 
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Kandydat nauk filozoficznych, kierownik Katedry Te
orii i Praktyki Dziennikarstwa Uniwersytetu Uralskiego, 
docent W. A. Szandra oraz współpracująca z gazetą 
URALSKIJ RABOCZIJ literatka M. M. Troicka — przed
stawiają nowy typ reportaży socjologicznych, które stwo
rzyli publicyści KOMSOMOLSKIEJ PRAWDY. Artykuł 
radzieckich autorów powinien zaciekawić zarówno na
szych dziennikarzy, jak i socjologów. Redakcja dokonała 

w tekście pewnych skrótów, które zaznaczono. 

[...] Prasa radziecka nieustannie poszukuje nowych sposobów, metod i form 
pracy, mogących pomóc we wszechstronnym rozwoju ludzi radzieckich oraz 
zaktywizować ich w społecznie potrzebnej działalności: I właśnie dla realizacji 
tych celów zaczęto wprowadzać badania socjologiczne do pracy dziennikarskiej. 
Przy właściwym zastosowaniu pomagają one dokładniej ukazać prawidłowości 
procesów zachodzących w życiu, istotę różnych zjawisk, ich przyczyn i skutków, 
pozwalają wyprowadzać wnioski nie z przypadkowych obserwacji, lecz na dro
dze naukowych badań rzeczywistości. Wszystko to jest zgodne z leninowskimi 
zasadami i tradycjami twórczego prowadzenia komunistycznej propagandy. 

Obecnie w prasie radzieckiej często pojawiają się rubryki z takimi tytułami: 
„Socjologia i życie", „Głos zabiera socjolog", „Esej społeczno-ekonomiczny", 
„W zwierciadle socjologii" itp. Wśród nich czymś w zasadzie nowym było 
pojawienie się reportaży opublikowanych w Komsomolskiej Prawdzie w ru
bryce zatytułowanej „Portret społeczny"*). 

[...] Publikacja portretów była przewidziana w planie Komsomolskiej Prawdy 
dla uczczenia 50 rocznicy powstania Związku Radzieckiego. Według intencji re
dakcji powinny one „przedstawić typy rozmaitych grup społecznych, a zatem 
ukazywać typowych bohaterów i takież osiągnięcia tych grup." [...] 

') Część reportaży z tej serii została wydana przez wyd. „Prawda" w r. 1967 w zbiorze 
Pt. „Socialnyj portriet". 
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Marksistowska metoda badania życia społecznego wyodrębnia z jednej strony 
w strukturze jednostki jej istotę i z drugiej strony ogół stosunków społecznych. 
Jednostka będąc przedmiotem stosunków społecznych i równocześnie wchłania
jąc je w siebie staje się ich nosicielem. Podkreślając tę sytuację Karol Marks 
mówił: „Bynajmniej nie w różowym świetle maluję postaci kapitalisty i właści
ciela ziemskiego. Ale o osoby tu idzie o tyle tylko, o ile są uosobieniem kate
gorii ekonomicznych, przedstawicielami określonych stosunków i interesów 
klasowych" 2). 

W ten sposób osobowość może stać się nosicielem głównych cech charakte
ryzujących społeczeństwo. Dziennikarze Komsomolskiej Prawdy, tworząc por
trety konkretnych typów społecznych, pokazując je w procesie wypełniania 
konkretnych społecznych zadań — propagują układ, który wytworzył owe oso
bowości. 

[...] Dla zbadania osobowości potrzebna jest metodyka oraz aparat naukowy, 
który by pozwolił przeprowadzić naukowe badanie socjologiczne cech współ
cześnie żyjącego wśród nas człowieka. Zdobycze radzieckiej socjologii w tej 
dziedzinie wzbogaciły warsztat pracy dziennikarzy. To pozwoliło im mieć od
mienny od pisarskiego punkt widzenia na przedmiot badania. 

Jeżeli artysta, tworząc artystyczny obraz postaci, konstruuje go przez uka
zanie wielu niepowtarzalnych indywidualnych cech człowieka (charakter, 
postępowanie, pasje, gusty itp.), to autor „Portretu społecznego" główną uwagę 
skupia na społecznych cechach osobowości, ukazując ją w społecznych rolach. 
Dlatego dziennikarz nie konstruuje portretu z mnogości obserwacji, lecz ujaw
nia go na przykładzie najbardziej istotnych społecznych przymiotów i cech 
wybranej osoby, typowych dla przedstawianej przez autora grupy społecznej. 

W pierwszym „Portrecie społecznym" pt. „Kierowca" autor W. Agranowski 
tak określił zadania nowej rubryki: „Opowiem jak żyją, jak pracują, o czym 
myślą współcześni kierowcy"3). 

W innym „Portrecie" pt. „Student" credo autorskie powtarza się: „W jego 
indywidualności powinienem był znaleźć cechy, właściwe wszystkim studen
tom, tzn. cechy wspólne czterem milionom ludzi" 4). 

Taka praca wymaga nie tylko intuicji, ale również wiedzy teoretycznej 
i filozoficznej kultury, są to bowiem w ścisłym tego słowa znaczeniu studia 
badawcze, socjologiczne. Oto dlaczego, oceniając nowy eksperyment Komsomol
skiej Prawdy, A. Jegorow powiedział: „Podług mnie podjęty przez reportaży-
stów Komsomolskiej Prawdy eksperyment socjologiczny wykonany został 
w sposób czysty, w oparciu o naukowe zasady"5). 

Przenikanie do praktyki dziennikarskiej elementów naukowych jest w chwili 
obecnej jak najbardziej prawidłowe. W tym procesie konkretyzuje się wyzna
czony cel zwiększenia roli nauki w życiu socjalistycznego społeczeństwa, za
spokaja się wzrastające wymagania czytelników, którzy oczekują od dziennika
rza nie tylko nowych tematów ale i nowego, prawdziwie naukowego ich 
opracowania oraz umiejętności głębokiego analizowania wykorzystywanego ma
teriału życiowego. 

2) K. M a r k s i F. E n g e l s : Dzieła, t. 1. Warszawa 1968, s. 8. 
») „Socialnyj portriet", s. 6. 
<) W. A g r a n o w s k i : Studient. Junosf, 1967 nr 12, s. 89. 
5) A. J e g o r o w : Przedmowa do zbioru „Socialnyj portriet", s. 4. 
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Z tego punktu widzenia duże znaczenie przedstawia metodyka tworzenia 
„Portretu społecznego". 

Przede wszystkim trzeba zauważyć to, iż bohaterowie reprezentowali struk
turę społeczeństwa Związku Radzieckiego. Ukazani zostali przedstawiciele 
następujących grup społecznych: kierowca i ślusarz — robotnicy; owczarz — 
robotnik rolny; młodszy pracownik naukowy, lekarz, nauczyciel — inteligenci 
sfery nieprodukcyjnej oraz inżynier. 

Ale, oprócz klasowej charakterystyki, w pojęciu struktury socjalnej w spo
łeczeństwie radzieckim mieszczą się również cechy związane ściśle z zawodem, 
tzn. wynikające ze społecznego podziału pracy. Dlatego [...] wybór bohaterów 
podług cech grup społecznych jest metodą naukową i w pełni uzasadnioną. 

Dziennikarze bardzo dokładnie wyodrębnili zarówno momenty składające się 
na warunki pracy, zarobki, charakter pracy, a zatem zewnętrzne, niezależne 
warunki życia — jak i wynikające z konkretnej osobowości człowieka: stosunek 
do pracy, do społecznej wartości. Te ostatnie określają uznawaną przez daną 
jednostkę hierarchię wartości. A właśnie ta uznawana hierarchia wartości ma 
wpływ na wyznaczenie jednostce roli w społeczeństwie, decyduje o jej spo
łecznym znaczeniu. Jak widzimy, dziennikarze przy opracowywaniu tematu 
korzystali z wiedzy socjologicznej. 

W swej codziennej pracy nasi reportażyści najczęściej starają się znaleźć 
osobowość, w której by najpełniej skupione były jakieś określone charaktery
styczne cechy człowieka dnia dzisiejszego lub na odwrót — okresu minionego. 
W „Portrecie społecznym" ta metoda została odrzucona. Potrzebny był bohater 
reprezentujący całą grupę. Być może nawet nie bohater w tradycyjnym tego 
słowa znaczeniu. Potrzebna była osobowość, która by w swoim układzie we
wnętrznym w związkach ze społeczeństwem, w potrzebach duchowych, bycie, 
w warunkach materialnych przekazała socjalne i psychiczne właściwości cha
rakterystyczne dla całej grupy społecznej. I tu dziennikarzom przyszła z po
mocą socjologia, ucząca metodyki takich poszukiwań. W jednym przypadku 
kompasem w poszukiwaniach bohatera stały się badania socjologicznej grupy 
КС Komsomołu. 900 młodych uczonych odpowiedziało na specjalnie przygo
towaną ankietę. Zbadane zostały dane działów kadr, stenogramy konferencji 
naukowych i narad. Przeprowadzono ponad sto wywiadów z ekspertami. W re
zultacie elektronowa maszyna wydała „cyfrową charakterystykę młodego uczo
nego" e). W innym przypadku — były to setki przejrzanych kartotek osobo
wych w poszukiwaniu „najbardziej typowego" rybaka. 

A oto jak opowiada I. Ziuziukin o „technologii" poszukiwania przez niego 
bohatera reportażu „Lekarz": „Zanim wybraliśmy kogoś, dokonaliśmy ana
lizy warunków. Stwierdziliśmy, że poszukiwania należy przeprowadzić wśród 
kobiet. Ich przewaga w medycynie widoczna jest nawet na pierwszy rzut 
oka (jeśli ktoś nie wierzy swoim oczom, odsyłam do danych statystycznych, 
które informują, że na 74 kobiety przypada 26 mężczyzn), a następnie z 73 le
karskich specjalności postanowiliśmy wybrać najbardziej powszechną — tzn. 
terapeutykę" 7). 

We wszystkich przypadkach autor dokonując wyboru świadomie poszuki
wał „średniego" statystycznego bohatera. W związku z tym trzeba było świa-

•) W. К o n d а к o w: M. N. S. Komsomolskaja Prawda z 26 września 1967. 
T) Komsomolskaja Prawda z 3 marca 1968. 
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domie odrzucać, wydawało by się, „wygrane" kandydatury, jeśli w ich bio
grafiach znajdowało się coś wyjątkowego. W reportażu W. Laszenki „Owczarz" 
czytamy : 

„Do Sagybieka dostawałem się przez dwie przełęcze. Dyrektor sowchozu 
„Komunizm" Mamytbiek Dżakipow odwodził mnie: 

— Dlaczego Sagybiek? Wyszukam ci dżigita z orderem.... 
— Posłuchaj, mój drogi, mam dwóch Bohaterów Pracy Socjalistycznej — 

nie rezygnował dyrektor. 
On szczerze chciał mnie wprowadzić w środowisko owczarzy bramą trium

falną". 
Ale dziennikarz odrzuca tę propozycję, poszukuje bowiem i znajduje „bo

hatera średniej statystycznej", najbardziej typowego reprezentanta przedsta
wianej grupy społecznej: 

„W największym gospodarstwie Kirgizji trzeba było wykonać to, czego nie 
udało się zrobić ani w Moskwie, ani we Frunze: opracować w średnich cy
frach portret owczarza. Według obliczeń moskiewskich przeciętny owczarz 
powinien być w starszym wieku i chodzenie po górach i dolinach powinno mu 
sprawiać trudność. We Frunze owczarz odmłodniał: frunzowska statystyka po
dała, że 7 tysięcy chłopców związało swój los z pasterstwem. Ale wszystko to 
były przypuszczenia. I dopiero po dwóch dniach, kiedy wrócili z zimowisk 
specjalni gońcy i sowchozowy księgowy wszystko popodliczał, zobaczyłem Sa
gybieka Turgunbajewa. 

To znaczy moim bohaterem nie był jeszcze Sagybiek, lecz po prostu silny 
krępy mężczyzna, mający 35—40 lat i ukończonych 5 lat szkoły podstawowej 
oraz żonę, sześcioro dzieci, 10 własnych owiec, jedną kumy sową kobyłę i t ran
zystor „Efir..." 8). 

Metodyka tworzenia „Portretów społecznych" zakładała również wybór ty
powych instytucji, fabryk, w których pracowali bohaterowie. Oto jak to zo
stało powiedziane na przykład w reportażu „Ślusarz": „Postanowiono znaleźć 
bohatera nie w Moskwie, lecz w jednym z typowych miast". Statystyka podała 
cyfry typowego ślusarza mieszkającego w typowym mieście, „...w którym prze
waża przemysł metalurgiczny i którego ilość mieszkańców przekracza pół mi
liona ludzi"9). 

W ten sposób główne cechy przyszłego bohatera „Portretu" autor ustalił 
wcześniej. Z pomocą przyszła statystyka, która zainspirowała gazetę, by po
kazać życie rozmaitych grup społecznych w nowym, niewyeksponowanym do
tąd aspekcie. Te surowe matematyczne metody oceny zjawisk życiowych w wie
lu przypadkach pomogły i samym publicystom zmienić tradycyjne poglądy 
o niektórych, zdawałoby się ogólnie znanych faktach. 

W poszukiwaniu typowego statystycznego bohatera autorzy zetknęli się z na
turami bogatymi, wielowymiarowymi. „Ludzie szukali przeciętności, niczego 
od siebie nie narzucając, nie dodając. Ale i tak znaleźli nietuzinkowość"10). 

Taka jest w zarysie ogólnym metodyka określania bohaterów „Portretu spo
łecznego". 

*) Komsomolskaja Prawda z 19 marca 1967. 
») „Socialnyj portriet", s. 23. 
'•) Tamże, s. 4. 
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Pouczające jest również jego przestudiowanie. Plan badań wyznaczył głów
ne charakterystyki. Decydował przy ich opracowaniu przede wszystkim s t o 
s u n e k d o p r a c y . 

Człowieka kształtuje praca. Jednym z głównych osiągnięć ustroju Związku 
Radzieckiego jest to, że wolność pracy tworzy nowy stosunek do obowiązków. 
I ta prawidłowość znajduje odbicie w każdym „portrecie społecznym" Komso-
molskiej Prawdy. Rozpatrzmy sprawę młodego pracownika naukowego 
(M.N.S.): „Przedstawcie sobie sytuację młodego człowieka, który nagle uświa
damia sobie, że jego umysł i jego ręce mogą pracować nad każdym ważnym 
technicznym problemem. Trzeba poświęcić wszystko, a więc w pełni podpo
rządkować swe życie nauce, jak tego wymaga wybrana specjalizacja. Oczywi
ście Walery z radością zgodził się na taką -«ofiarę»-" — pisze W. Kondakow 
o młodszym pracowniku naukowym W. Altowie. 

W cytowanym fragmencie w szczególnym znaczeniu użyto słów „uświada
mia sobie". W tym, że Walery Altów świadomie poświęca życie wybranej pra
cy, że jest to dla niego „praca — odpoczynek" i że ten młodszy pracownik 
naukowy ponad wszystko przedkłada tę pracę — wyraża się nie przypadko
wość, lecz prawidłowość. Swój wniosek dziennikarz opiera na bezspornych 
naukowo-statystycznych danych: Głównym motywem wyboru przez 84,5% 
naukowców pracy naukowej jest pasja poznania i badania zjawisk życia. Taką 
informację przekazała maszyna elektronowa. 

Nie jest wykluczone, że twórczy stosunek do pracy łatwiej wykazać wśród 
ludzi nauki. Oczywiście sam jej charakter nie pozwala na inny do niej sto
sunek. (...) 

Z większą emocją, bardziej miękko pisze L. Pleszakow o stosunku do pracy 
rybaka Winogradowan). Czy to legenda o „Długim rublu" trzyma rybaka na 
morzu? Nic, że męczy tęsknota za bliskimi w ciągu pięciu miesięcy, że wokół 
tylko woda, że setny już raz ogląda stare, starte filmy, że brak już nerwów 
w tym długim rejsie. Ale oto Winogradów powrócił z rejsu, jest od tygodnia 
na brzegu — i już zdążył zatęsknić za swym statkiem. (...) 

Bohater reportażu „Ślusarz", L. Borisów jest mistrzem w swym zawodzie. 
Czy sprawił to talent, czy doświadczenie? Tak. „Ale nie to jest najważniejsze, 
a w ogóle są to pojęcia z punktu widzenia robotnika nieco abstrakcyjne 
i mało namacalne. Rzecz sprowadza się do tego, czy odpowiedzialność robot
nika przyjęta jest dobrowolnie. Autor M. Sokół przedstawił czytelnikom czło
wieka pracy pełnego godności i dumy ze swej pracy. A „godności przydaje 
tylko ten zawód, w którym nie czujemy się niewolniczym narzędziem lecz 
samodzielnym twórcą". 

(...) Oto dwie ankiety przeprowadzone w Związku Radzieckim i we Francji. 
Pytanie: „Czy myśli Pan o swej pracy w wolnym czasie?" — Odpowiedzi: 
w ankiecie francuskiej „tak" — 6%, w radzieckiej — 43% ankietowanych. 
Drugie pytanie: „Jeśli Pan myśli o niej, to z jakim uczuciem?" Robotnicy 
odpowiedzieli: w ankiecie francuskiej — z niepokojem, z troską, z rozgorycze
niem, ze złymi uczuciami — 13%; w rosyjskiej — z niepokojem i troską — 
8%, z dobrym uczuciem — 35% 12). 

Jak widać, portrety społeczne ukazały typowy stosunek do pracy większo-

l ł) L. P 1 e s z а к o w: Rybak. Ze zbioru „Socialnyj portriet", s. 67. 
12) N. F. N a u m o w a: Socjalnaja obusłowlennost' emocionalnogo otnoszenija k trudu. 
W zbiorze: Sociołogija w SSSR, t. 2. Moskwa 1965, s. 144. 
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ści ludzi radzieckich oraz wysokie poczucie odpowiedzialności w spełnianiu 
obywatelskiego obowiązku. 

Ważną cechą „Portretu społecznego" jest ukazanie poszczególnych charak
terystyk w ich rozwoju p e r s p e k t y w i c z n y m . 

W każdym zawodzie jest jakiś określony pułap, który jest tym niższy, im 
mniejsze są ambicje człowieka pragnącego „przeskoczyć" go oraz im więcej 
jest obiektywnych trudności. Główną cechą charakteryzującą człowieka ra
dzieckiego jest jego niedosyt osiągnięć oraz świadomość, że dzisiejszych zdo
byczy może nie starczyć na jutro. 

[...] Żaden z bohaterów „Portretu społecznego" nie wyobraża sobie istnie
nia bez perspektywy rozwoju i podwyższenia swego kulturalno-technicznego 
poziomu. W. W. Pyklin jest nauczycielem fizyki i matematyki, ukończył wyższą 
uczelnię. Ma prawo pracować w jakimkolwiek instytucie naukowym. Alb pra
cuje w szkole. „Z jaką pensją rozpoczyna pracę, z taką może iść na emeryturę". 
Wiadomo, że nauczyciele to tacy ludzie, których sytuacja najmniej się zmie
nia. Czyżby nie mieli żadnej perspektywy? Całe życie byli tylko nauczycie
lami? Ale to zupełnie nie znaczy, że pozostają w miejscu. Opowiadając o per
spektywie rozwoju swego bohatera, autor portretu pt. „Nauczyciel" I. Ziuziu-
kin dotyka również nierozwiązanego problemu stworzenia systemu zachęca
jącego do zdobycia mistrzostwa metod nauczania oraz do stałego podnoszenia 
kwalifikacji nauczyciela 13). 

W swoich twórczych przemyśleniach autorzy „Portretu społecznego" ustalili 
hierarchię wartości przyjętą przez bohaterów, wyznaczającą ich stosunek do 
otoczenia; dokonali tego, ukazując, w jaki sposób oceniają stosunek swych 
kolegów do pracy społecznej, do rodziny, do wynagrodzenia, do trudności spo
tykanych w pracy i w życiu osobistym itp. W ten sposób bohater ukazany 
został możliwie w s z e c h s t r o n n i e . 

„Portret społeczny" uniknął wielu niedostatków właściwych reportażom, 
m. in. jednowymiarowości, która wynika np. z pokazywania człowieka tylko 
w jego „pracy". Jest tu doskonale widoczna wielość sytuacji oraz bogactwo 
powiązań. Oprócz opisu stosunków służbowych pokazane zostały przeżycia du
chowe bohaterów. 

Przypatrzmy się baczniej tym wartościom, które bohaterowie najwyżej ce
nią w ludziach. Dla przykładu zestawmy bohaterów reportaży „Kierowca" 
i „Młodszy pracownik naukowy". Motywy postępowania reprezentantów tych 
zawodów są bardzo często zupełnie różne. Dla jednego liczą się przede wszyst
kim korzyści materialne, zresztą nie zawsze pozostające w sprzeczności z in
teresami społeczeństwa. Drugi natomiast ma na względzie interes nauki. Ale 
zgodni są w istocie sprawy — w uznawaniu potrzeby myślenia o pracy w spo
sób twórczy oraz w szacunku dla człowieka. W obu przypadkach, bez względu 
na zajmowaną postawę, troski powyższe nie mogą być uważane za osobiste. 
To zbliżenie poglądów między robotnikiem i inteligentem wyraża postawę, 
którą psychologowie określają jako „aktywną poznawczo". Oczywiście, różnice 
są tu obiektywnie uzasadnione i nie do uniknięcia, a zbliżenie nie oznacza 
jeszcze jednomyślności. Ale zarówno kierowca jak i pracownik naukowy nie 
ograniczają korzyści do spraw związanych z pracą. Bardziej poglądowo można 
to wykazać na przykładzie kierowcy. W. Agranowski zauważa u kierowcy Pi-

w) I. Z i u z i u k i n : Nauczyciel. W zbiorze: „Socialnyj portriet", s. 35. 
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rogowa „zdumiewającą znajomość" problemów polityki międzynarodowej i we
wnętrznej oraz wszystkich zachodzących wydarzeń. A źródłem informacji 
wcale nie jest plotka. „Nie znalazłem ani jednego kierowcy w kolumnie trans
portowej, który by nie otrzymywał do domu gazet i czasopism". Jeszcze pełniej 
ukazany został nowy typ robotnika w portrecie ślusarza Borisowa, w którym 
autor uwydatnił jego szczególnie żarliwy stosunek do sprawiedliwości. Jest to 
człowiek prawdziwie inteligentny, jego pasją jest technika. Jednak sprawą naj
istotniejszą jest tu to, że „pasja Borisowa w 100% daje społeczeństwu korzy
ści". Swój stosunek do ludzi i siebie formułuje lakonicznie: „Jeżeli ja bryga
dzista i komunista zasiądę w loży, to czego można będzie żądać od pozosta
łych". 

On „chce rozumieć, chce wymagać, chce umieć rozmawiać z ludźmi, wreszcie 
chce wiedzieć, dlaczego wszystkiego tego chce". Nie jest karierowiczem, ani 
dostojnikiem, ale wszystko traktuje jak własną sprawę, jego administracyjne 
obowiązki o wiele wykraczają poza ciasne ramki powinności brygadzisty. 
I. Ziuziukin ukazuje wszechstronnie i z wielkim wyczuciem świat swoich bo
haterów, osobliwości ich zawodów i psychologii. (...) 

Stwierdzenia autora bynajmniej nie wywołują sprzeciwu, gdyż autor pod
patrzył i opisał wszystko to, co psychologia społeczna nazywa wpływem zawodu 
na osobowość. I tak obserwując sposób bycia i myślenia można powiedzieć, 
jaki zawód ktoś wykonuje. Na przykład wielu nauczycieli również w sto
sunkach prywatnych nie może się uwolnić od dydaktyki wypracowanej w szko
le. „Pozycja socjalna w sposób istotny wpływa na charakter i postępowanie 
człowieka"14). Również dziennikarz dochodzi do takiego wniosku: „Nauczyciel 
nie jest winien, że ma zwiększone wymagania wobec innych. Jest to u niego 
zachowanie świadome, które stało się nieświadomym"15). 

Analiza osobowości jest wtedy naukowa, jeżeli uwzględniona jest zarówno 
postawa danej jednostki, przyjęta przez nią hierarchia wartości jak i warunki 
obiektywne w jakich żyje. Dlatego nie przypadkowo autorzy portretów społecz
nych skrupulatnie badają warunki finansowe swoich bohaterów, obliczając ich 
wydatki na utrzymanie i zakupy. Czy nie jest to coś niezwykłego w repor
tażu? Do czego było im to potrzebne? 

Po pierwsze — jest to podstawa dokonania analizy socjologicznej. I po dru
gie — autorzy ujawniają subiektywny stosunek bohaterów do finansowej stro
ny życia, a to uzupełnia charakterystykę danej osobowości. Pieniądze bowiem, 
które odgrywają ważną rolę w życiu bohaterów, nie są celem samym w sobie. 
Zapłata za pracę nie przesłania im najważniejszego, tzn. samej pracy. 

„Powszechnie przyjmowana opinia, jakoby rybak, chętny do kieliszka, otrzy
mywał pieniądze darmo — po sprawdzeniu okazała się zupełnym nieporozu
mieniem" i e). Rybak otrzymuje wynagrodzenie za ciężką pracę i rzadko może 
sobie pozwolić na coś niezaplanowanego. A jakież są zarobki rybaka? Oto 
wnioski, do jakich doszedł autor po wykonaniu czynności arytmetycznych: 
budżetu Winogradowych nie można uważać za typowy. Niemniej jednak średni 
zarobek rybaka daje podstawę sądzić, że rodziny rybaków żyją w dostatku. 

Zarówno rybak jak i kierowca należą do ludzi, którzy nie pozostawiają na 
końcu sprawy dobrobytu rodziny i domu. Zarobki Pigorowa dochodzą do 

") I. S. Kon: Licznost' как subiekt obszczestwiennych otnoszenij. Moskwa 1966, s. 7. 
") I. Z i u z i u k i n : Nauczyciel. Op. cit., s. 44. 
M) L. P l e s z a k o w: Rybak. Op. cit., s. 77. 
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174 rubli. Aby utwierdzić się w tym, że „kierowca ma pieniądze", autor po
sługuje się oficjalnymi danymi. 

Pokazany został również budżet innego reprezentanta klasy robotniczej — 
ślusarza: „Oprócz pianina w domu Borisowa jest jeszcze telewizor i pralka", 
cała rodzina jeździła na południe. Zarobki L. Borisowa okazały się typowymi 
dla ślusarzy. A znaczy to, że w-ogóle charakterystyczny dla robotników jest 
dostatek w domu, mądry, oszczędny stosunek do uczciwą pracą zarobionych 
pieniędzy. 

Analiza budżetu rodzin bohaterów ukazanych w reportażach ma głęboki 
sens. Autorzy wraz z czytelnikami dochodzą do wniosku, że społeczeństwo ra
dzieckie nie tylko głosi hasło: „wszystko dla człowieka", lecz również doko
nało ogromnego skoku w podwyższeniu stopy życiowej. 

Jeżeli weźmiemy jakiś portret społeczny, łatwo dostrzeżemy w nim subtelne 
obserwacje i uogólnienia autora sprawdzone i potwierdzone danymi nauko
wymi. Związek nauki z dziennikarstwem pomaga pogłębić temat oraz do
strzec nierozwiązane jeszcze problemy. (...) 

Teoria i praktyka tworzenia „Portretu społecznego" jest znakomitą okazją 
do dyskusji o rzemiośle dziennikarzy Komsomolskiej Prawdy, jest bardzo pou
czająca dla każdego propagandzisty naszej idei i osiągnięć. Dziennikarz zmu
szony jest do wielokrotnego przedstawiania bliskich w treści lub łączących się 
ze sobą procesów. To prowadzi w pewnym stopniu do jednorodności tema
tycznej. Obserwujemy powtarzanie się sytuacji, faktów, tematów. „Niekiedy 
wydaje się, że do wszystkiego, czego się nie tknąć prowadzi już wydeptana 
ścieżka, a czasami już nie ścieżka, ale droga lub asfaltowa szosa i trudno po 
tej wszystkim znanej drodze prowadzić czytelnika który... oczekuje czegoś no
wego"17). 

Od publicystów żąda się px'zede wszystkim w powtarzanych tematach no
wego głębokiego ich przemyślenia. W „Portrecie społecznym" spotykamy się 
z bohaterami mającymi zawody, o których pisano już niejednokrotnie. Ale 
publicyści Komsomolskiej Prawdy w nowym aspekcie opracowali temat, pro
wokując czytelników do wielu przemyśleń na temat „epoki i własnej sytu
acji". W tym przejawiło się mistrzostwo i dojrzałość dziennikarzy, głębia ujaw
nionego sensu faktów i zjawisk naszego życia. Nowe zadania propagandy par
tyjnej w obecnych warunkach wymagały nowych sposobów, metod i form 
pracy dziennikarskiej, najsilniej oddziałujących właśnie w chwili obecnej. 

W „Portretach" odsłonięte zostały nie tylko motywy postępowania człowie
ka. W reportażach „badanie socjologiczne prowadzi do wykazania tendencji 
rozwoju i przeobrażeń, wreszcie do głębokich praktycznych wniosków" 18). 

Wykorzystywanie metod stosowanych w badaniach socjologicznych (ankieto
wanie w „Kierowcy", przytaczanie danych statystycznych prawie we wszyst
kich reportażach, analizy, wywiady, obserwacje itd.) ułatwiło przejście od bez
pośredniej obserwacji, empirycznej analizy sytuacji socjalnej — do całościo
wej, wszechstronnej, jej charakterystyki, przedstawiającej drogę współczesnego 
rozwoju. 

Dziennikarz zawsze świadomie lub nieświadomie rozpatruje wydarzenia, 
o których pisze na szerokim tle. I w zależności od tego, na ile dokładnie 

17) A. A g r a n o w s к i: Tam, gdie jest' mysi. Sowietskaja Pieczat' 1965, nr 4, s. 10. 
ls) J. P. P r o c h o r o w : Żurnalistika i principy sociołogii. Wiesinik Moskowskogo Uni" 
wiersitieta — Żurnalistika 1966 nr 4, s. 12. 
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uchwyci istotę zjawiska, ukazuje jedną stronę silniej, drugą słabiej. W tym 
wypowiada się jego subiektywny stosunek do przedstawianego materiału. W sy
tuacji, kiedy twórczość dziennikarza przeniknięta jest partyjnością, obiekty
wizmem, odbierze on i uwydatni w zjawisku to, co ma istotne społeczne zna
czenie, najbardziej typowe dla osobowości, o której pisze. (...) 

Jednym z głównych problemów teorii publicystyki jest wzajemny stosunek 
materiału emocjonalnego i racjonalnego. Stopień jednego i drugiego najczę
ściej warunkuje rodzaj twórczości. W związku z tym wybór środków literac
kich zawsze określa charakter zadania twórczego. Rozpatrzmy „Portret spo
łeczny". Jest on portretowym reportażem. Zatem zadania stawiane sobie przez 
autorów — wielkie społeczno-filozoficzne uogólnienia — zadecydowały o prze
wadze w „Portretach" materiału racjonalnego. Dotyczy to w z a j e m n e g o 
przenikania rodzajów, które objaśniamy w tym konkretnym przypadku dąże
niem prasy do naukowo-socjologicznego przedstawiania zjawisk życia. [...] 

„Portrety społeczne" przygotowują świadomość czytelników do pełnego rozu
mienia wielkich społecznych i etycznych procesów epoki oraz naszych histo
rycznych sukcesów. Siła oddziaływania tych materiałów wynika nie tyle z emo
cji, ile z faktów, cyfr, myśli zawierających w sobie emocjonalny ładunek 
pobudzający czytelników do aktywności. 

Jeśli przyjąć określenie Gorkiego, że reportaż jest czymś pośrednim mię
dzy opowiadaniem a studium, to „Portret społeczny" bardziej zbliżony jest do 
studium. Bowiem najbardziej charakterystycznymi cechami są w nim: umie
jętny wybór i pojmowanie faktów, przemyślana i przekonywająca argumen
tacja, surowa logika spekulacji oraz precyzyjna organizacja materiału. Oprócz 
tego proponuje on czytelnikowi uczestniczenie w dokonywaniu analizy boha
tera, sytuacji, osądzanie obserwacji i faktów oraz „na oczach czytelnika" gro
madzi dane, z których wyciąga wnioski i uogólnienia. [...] 

Dziennikarstwo wymaga codziennego i głębokiego studiowania życia i ludz
kiego działania. A to znaczy, że dziennikarz powinien mieć bystre spojrzenie 
i ostre wyczucie polityczne, powinien dobrze znać życie, bowiem tematy rodzą 
się z obserwacji życia. 

Niekiedy sądzi się, że umiejętność obserwacji jest absolutnie indywidualną 
cechą dziennikarza: jedni ją mają, a inni nie. Podług nas, umiejętność obser
wacji oraz polityczne wyczucie dziennikarza są tym większe, im sprawniej 
korzysta on z wiedzy teoretycznej marksizmu-leninizmu; potrafi wtedy dostrze
gać tendencje w rozwoju społeczeństwa, potrafi znaleźć filozoficzny sens zja
wiska i losu. Obecnie dziennikarz, jak nigdy dotąd, nie może pomijać nauko
wego, rozumowego podejścia do wyznaczania tematów, do wyboru i analizy 
faktów i zjawisk występujących w naszej rzeczywistości. W tym również 
utwierdza nas praktyka twórców „Portretu społecznego". Problematykę okre
ślili oni już w redakcji Komsomolskiej Prawdy. Publicyści rozpoczynali od 
ogólnego tematu, by przejść do faktów; ich pogląd na życie wynika ze zrozu
mienia zdobyczy ustroju „rzeczywiście przeobrażającego życie milionów, regulu
jącego normami takie jego bogactwo, jakie nie jest do pomyślenia w jakich
kolwiek innych warunkach"19). 

Jednakże samo dostrzeganie i rozumienie ogólnych tendencji rozwojowych 
określonych grup społecznych, to jeszcze nie wszystko. Potrzebna jest umie-

*•) A. J e g о г o w: Przedmowa do zbioru „Socialnyj portriet", s. 4. 
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jętność obserwacji, by uchwycić, dostrzec konkretyzację tego w jednostce, 
i z jej życia i świadomości wybrać i przemyśleć to, co jest najbardziej typowe 
dla całej grupy. W „Portrecie społecznym" realizacja tego była szczególnie 
trudna w związku z ogromnym, wieloplanowym materiałem i obfitością fak
tów. Ale dlatego właśnie tak wielka jest zasługa dziennikarzy, którzy spośród 
mnogości faktów potrafili wybrać pierwszorzędne, skoncentrować swoją uwagę 
na istocie materiału. 

[...] Twórcy portretów starają się „wyczuć" bohatera, a umiejętność obser
wacji sprawia, że bohaterowie reportaży są oryginalni i niepowtarzalni. Oczy
wiście decyduje o tym sprawność warsztatu autorów. [...] 

Najważniejszą częścią warsztatu dziennikarskiego jest sztuka rozmawiania 
z ludźmi. Dla wielu jest to najtrudniejsza część opracowania tematu. Aby po
znać niezbędne szczegóły, detale psychologiczne, wewnętrzne motywy postę
powania człowieka, potrzeba dużo taktu, delikatności, wdzięku, unikania na
tarczywości, umiejętności znalezienia właściwego tonu w rozmowie, tak aby 
bohater sam „opowiadał". 

[...] Ogólnie sądzi się, że w sytaucji, kiedy dziennikarz przychodzi do kogoś 
i ten dowiaduje się, że będzie on o nim pisać, postępowanie tego człowieka 
przestaje być naturalne. Nie jest to jednak reguła, a wiele zależy zarówno 
od bohatera, jak i dziennikarza. Porównajmy portrety: „Nauczyciel" I. Ziuziu-
kina i „Owczarz" W. Laszenki. Publicyści w zupełnie różny sposób opisują 
swoich bohaterów, odrębnymi drogami dochodzą do wspólnego języka. 

Bohater Ziuziukina — nauczyciel, jest człowiekiem inteligentnym, rozmowa 
z ludźmi nie jest dla niego niczym nadzwyczajnym. Autor od razu wprowadził 
go w istotę sprawy, wywołując w nim żywe zainteresowanie przedmiotem roz
mowy. I oto Wiktor Wiktorowicz zapalił się: „Niekiedy wydawało mi się, że 
siedzi on nie naprzeciw mnie, lecz razem ze mną i patrzy na swój zawód jakby 
z boku. Przy tym dokonywał takich odkryć dla samego siebie, że ze zdziwienia 
ściągał okulary i w zamyśleniu zaczynał chodzić po pokoju" 20). 

I oto autor, taktycznie wykorzystując wzrastającą aktywność swojego boha
tera, zachęca go do po'dawania nowych faktów, szczegółów i myśli. Czytelnik ma 
możność obserwowania dwóch mądrych, myślących i szczerych rozmówców. 
I. Ziuziukin nie musi wyciągać ze swojego bohatera myśli i istotnych szczegó
łów. Autor wzbudził w nim zaufanie i stał mu się bliski. 

Laszenko prowadzi rozmowę w sposób zupełnie inny. Jest prosta, zbliżona do 
języka, którym posługuje się owczarz: 

— Trudno w górach, Sagybiek? 
— Trudno, och jak trudno! 
— Tęskno samemu w górach, Sagybiek? 
— Tak tęskno, tęskno! 

Albo: 
— To znaczy, lepszego zawodu nie ma? 
Sagybiek odpowiedział: 
— Dlaczego nie ma? Przecież wam mówiłem: Kosmonauta, przecież także 

dobra praca21). 
[...] Kompozycja portretów społecznych jest jednorodna. Ale jest ona celo

wa i uzasadniona. Zrodziła się z bogactwa faktów i myśli i z głębokiej treści. 

M) J. Z i u z i u k i n : Nauczyciel. Op. cit., s. 37. 
и) W. L a s z e n k o : Owczarz. W zbiorze „Socialnyj portriet", s. 54, 65. 
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W ten sposób kompozycja portretów jest bardziej charakterystyczna dla arty
kułu niż dla reportażu. Bowiem w reportażu przeważa fabuła. A w tych so
cjologicznych reportażach nie ma fabuły. Autorzy posługują się systemem lo
gicznych stwierdzeń, objaśnień itd. Nie ma w nich jednego rozwijającego się 
zdarzenia, nie pokazano również procesu i rozwoju człowieka. Ale jest w nich 
dialektyka związków człowieka ze społeczeństwem, są uogólnienia, żywe ob
serwacje i przemyślenia. Fakty i szczegóły są wplecione w logiczny tok rozumo
wań. W ten sposób otrzymujemy całość portretu. 

[...] Wszystkie portrety są objętościowo duże. Wedle nas, niekiedy zawierają 
zbędne drobiazgi (np. „Lekarz" I. Ziuziukina). Czytelnik otrzymuje tak dużo 
informacji, że nie jest w stanie wszystkich przemyśleć i przyswoić sobie od 
razu. Wymaga to czytania powtórnego, co nieczęsto się zdarza. [...] 

„Portrety" charakteryzuje surowość streszczenia, niekiedy nawet pewna su
chość... Mamy prawo mówić o syntezie naukowego i filozoficzno-publicystycz-
nego stylu. Jest w nim uzasadniona mnogość cyfr i podsumowań dotyczących 
zarówno budżetu rodzinnego, jak i wolnego czasu. Wszystkie reportaże odsy
łają do statystycznych i ankietowych danych, które jednak nie są ilustracją, 
ale podstawą do teoretycznej analizy i uogólnień. Przy czym uogólnienia w re
portażach są wyrażone poprzez obraz artystyczny... 

W „Portrecie społecznym" nie ma dużej liczby porównań ani metafor. Skład
nia jest maksymalnie regularna. W materiale nie ma retorycznych pytań i wy
krzykników. Główne jego cechy to prostota i jasność sformułowań oraz wyczer
pująca treść. 

„ W „Portretach" jest dużo dialogu, ale nietypowego, w większości są to dia
logi między autorem a bohaterem. Prawie nie spotyka się rozmów Bohaterów 
z towarzyszami i krewnymi. Dlatego dialogi te stanowią odrębny, myślowy 
materiał, ujawniający stosunek bohatera reportażu do określonych wartości 
życiowych, do zjawisk, są zatem jednym z głównych sposobów ukazania in
dywidualności jednostki. 

W ten sposób w „Portrecie społecznym" wybór środków językowych jest ści
śle uzależniony od treści. 

Komsomolskaja Prawda publikując pierwszy „portret społeczny" oznajmiła, 
że otwiera nową rubrykę. Ale przekonaliśmy się, że była to nie tylko nowa 
rubryka. W tych socjologicznych reportażach dokonał się szczęśliwy związek 
„pióra i nauki". Materiały porywały dzięki pryncypialności, aktualności, dobre
mu przygotowaniu naukowemu i ich przystępności. Można śmiało powiedzieć, 
że ten naukowo opracowany eksperyment pojawił się na czasie. „Portret spo
łeczny" ma swoje błędy i perspektywy. Czy jest on żywotny? Wszak ilość za
wodów jest ograniczona i kiedyś się wyczerpie. O czym wtedy pisać? 

Oto jak odpowiada na te pytania L. Warustin: „W „Portrecie społecznym" 
podstawą jest badanie tych społecznych stosunków i związków, które rodzą się 
wśród ludzi w zależności od warunków pracy i zawodu. A stosunki te są w cią
głym rozwoju i często się zmieniają w krótkim czasie. Oprócz tego powstają 
ciągle nowe zawody. Przypomnijcie sobie tylko kosmos! A najważniejsze jest 
to, że w -«Portrecie społecznym» metoda badania faktów została wykorzystana 
również dla oświetlenia struktury wielu innych procesów społecznych i zja
wisk" z2). 

") L. W a r u s t i n : Tajny gazietnoj stroki. Leningrad 1971, s. 102. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Rozważania nad „Portretem społecznym" prowadzą do wniosków, że jego 
ogólne podstawy metodologiczne oraz metoda tworzenia rozwijają się i będą 
w dalszym ciągu kultywowane w partyjnej prasie radzieckiej. 

Spotykaliśmy już próby tworzenia portretu robotniczego kolektywu i rodziny. 
Wiosną 1969 w Komsomolskiej Prawdzie pojawiła się nowa rubryka pt. „Czło
wiek wśród ludzi". W publikowanych tam materiałach analizuje się proces for
mowania się obyczajowego oblicza młodzieży radzieckiej. [...] Nowy cykl roz
począł W." Agranowski reportażem „Rodzina Polanowych". Łatwo w nim mo
żemy prześledzić metodę stosowaną przy opracowaniu „Portretu społecznego"; 
tu została ona rozszerzona. 

Opierając się na zdobytym doświadczeniu konkretnego socjologicznego ba
dania społecznych procesów i zjawisk, redakcje radzieckich gazet domagają 
się ogólnego podniesienia wiedzy socjologicznej wśród dziennikarzy. Jest to 
w zupełności uzasadnione, bowiem nie można pisać „historii współczesności", 
nie mając poważnego socjologicznego przygotowania, socjologicznej umiejętno
ści dokonywania analizy zjawisk życia. 
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Zeszyty PRASOZMWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr l (55) 

CZESŁAW BYWALEC 

CZYTELNICTWO PRASY 
W ŚWIETLE BADAŃ 

BUDŻETÓW RODZINNYCH 
(Na przykładzie m. Krakowa) 

C o kształtuje poziom wydatków na zakup prasy, jaką rolę odgrywają tu 
czynniki ekonomiczne, tj. głównie dochody ludności? Problemy te są bardzo 

istotne z punktu widzenia czytelnictwa i rynku prasy. By móc chociaż po 
części odpowiedzieć na powyższe pytania konieczne jest przeprowadzenie od
powiednich badań naukowych. Przystępując do nich należy zebrać możliwie 
autorytatywny materiał empiryczny. Najczęściej przeprowadza się specjalne 
badania ankietowe wśród czytelników. Prawie zupełnie niezauważone i nie
wykorzystane zostają tu natomiast badania budżetów rodzinnych prowadzone 
systematycznie pod auspicjami Głównego Urzędu Statystycznego w rodzinach 
pracowników zatrudnionych poza rolnictwem i leśnictwem. 

Jakkolwiek badania ankietowe są, generalnie biorąc, najlepszym źródłem 
do badań czytelnictwa oraz rynku prasy, to jednak w niektórych przypadkach 
lepszego bądź przynajmniej bardzo pomocnego materiału dostarczyć mogą wła
śnie budżety rodzinne. Zalety budżetów rodzinnych w odniesieniu do badań 
czytelnictwa i rynku prasy polegają głównie na tym, że: 

1. W rezultacie całorocznych, systematycznych zapisów otrzymujemy szcze
gółowe zestawienia dochodów i wydatków całej rodziny, podczas gdy badania 
ankietowe dotyczą z reguły pojedynczych osób, których pozio'm i struktura 
rozchodów są zawsze w pewien sposób determinowane sytuacją rodzinną. 

2. W książeczkach budżetowych zawarte są dokładne informacje o całej 
rodzinie, wszystkich jej członkach. Mamy więc dane o liczbie osób w rodzinie, 
ich wykształceniu, rodzaju wykonywanej pracy, wieku itp. Znajomość Takich 
cech będzie niezwykle potrzebna w dalszej analizie. W przypadku badań an
kietowych tak dokładnych charakterystyk najczęściej nie otrzymujemy. 

3. Zapisy w książeczkach budżetowych prowadzone są przez cały rok. 
Jest to więc dość długi, a w dodatku — z punktu widzenia gospodarowania 
rodziny — w pewnym sensie zamknięty okres. Badania ankietowe obejmują 
z reguły stan na określony moment, a jeżeli już dotyczą jakiegoś okresu, to 
nie jest on zbyt długi. W każdym bądź razie czas jest tu stosunkowo mniej 
wyeksponowany. 

4. Rejestracja dochodów i wydatków jest systematyczna i skrupulatna. Otrzy
mane dane będą więc bardzo wiarygodne. Tak dokładnych informacji nie uzy-
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skamy w przypadku badań ankietowych. Respondenci nie pamiętają z re
guły, a tym samym nie są w stanie podać dokładnie wielu liczb, chociażby 
tak prostych, jak np. ile wydają miesięcznie na gazety. Podawane wielkości 
będą więc zawsze przybliżone. 

5. W oparciu o wyniki badań budżetów rodzinnych istnieje możliwość ana
lizowania zakupów prasy w powiązaniu z wydatkami na inne grupy artyku
łów. Badania ankietowe takich możliwości w zasadzie nie stwarzają. 

6. W badaniach ankietowych nie często określa się stopień reprezentatyw
ności próby. Powoduje to, że mimo niejednokrotnie dużej liczby obserwacji 
nie można na podstawie otrzymanych wyników wnioskować o rzeczywistości. 

W skali kraju liczebność badanych rodzin wynosi w ostatnich latach ok. 
3500—4000 rodzin rocznie. Jest to więc stosunkowo liczna grupa. W opraco
waniu niniejszymJ) wykorzystane zostaną jednak tylko wyniki badań budże
tów rodzinnych prowadzone w Krakowie w 1971 roku przez Wojewódzki In
spektorat Badań Budżetów Rodzinnych. Badaniom poddano 120 rodzin. Pomimo 
niezbyt dużej liczebności grupy zachowana jest jednak reprezentatywność dla 
całej zbiorowości krakowskich rodzin pracowników zatrudnionych w gospo
darce uspołecznionej poza rolnictwem i leśnictwem. W opracowaniu główną 
uwagę zwraca się na wpływ dochodów oraz wykształcenia i rodzaju pracy 
na wielkość zakupów prasy. By nie rozszerzać zbytnio opracowania nie po
daje się szczegółowych danych wyjściowych, ani też sposobu poszczególnych 
wyliczeń. Co do ostatniego zakłada się bowiem, że czytelnikowi znane są, 
chociaż pobieżnie, podstawowe zasady statystyki matematycznej. 

Dla zbadania zależności pomiędzy dochodami a wydatkami na zakup prasy 
zastosowano analizę korelacji. Jako zmienną niezależną (x) przyjęto roczną 
sumę łącznych dochodów w przeliczeniu na jedną osobę. Zmienną zależną (y) 
są roczne wydatki na zakup prasy również w przeliczeniu na jedną osobę. 
Wszystkie dane pochodzą — jak wspomniano — ze zbiorczych zestawień 120 
budżetów rodzin badanych w Krakowie w 1971 r. Dla wyliczenia współczyn
nika korelacji (r) zastosowano następujący wzór: 

^ x y _ / ^ x Sy\ 
_ N ( N ' N / 

rVff)Vf-(fj 
Po podstawieniu odpowiednich danych z książeczek budżetowych otrzymany 
współczynnik korelacji r = 0,502. W celu sprawdzenia, czy korelacja występu
jąca w analizowanej grupie gospodarstw jest istotna także w zbiorowości gene
ralnej, zastosowano test istotności dla współczynnika korelacji. Dla poziomu 
istotności a = 0,001 test wykazuje, że w populacji generalnej rzeczywiście 
istnieje korelacja pomiędzy dochodami ludności a wydatkami na gazety i cza
sopisma2). Korelacja ta — jak wskazuje wyliczony współczynnik — nie jest 

*) Pracę wykonano w Zakładzie Ekonomiki Konsumpcji Wyższej Szkoły Ekonomicznej 
w Krakowie. 
*) Poziom istotngici oznacza prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy prawdziwej. Test 
istotności dla współczynnika korelacji wyliczono wg wzoru 

r / 
t = ~ 7 = • Vn-2 

VI -r* 
Por. J. G r e ń : Modele i zadania statystyki matematycznej. Warszawa 1970, s. 153 
i dalsze. 
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jednak zbyt silna. Obliczony współczynnik determinacji (wg wzoru r2X100) 
mówi, że o zakupach prasy dochody decydują zaledwie w 25°/o. 

D la dokładniejszego zobrazowania tych związków podzielono badaną zbioro
wość na bardziej jednorodne grupy. Za kryterium podziału przyjęto 

w pierwszym przypadku poziom wykształcenia, a* w drugim rodzaj pracy wy
konywanej przez zarobkujących członków rodziny. Wyodrębniono sześć na
stępujących grup rodzin: 1) w których dwie i więcej osób posiada wyższe 
wykształcenie, 2) w których tylko jedna osoba posiada wyższe wykształcenie, 
3) w których nikt nie posiada wyższego wykształcenia, a dwie lub więcej osób 
ukończyło szkołę średnią, 4) w których nikt nie posiada wyższego wykształ
cenia, a tylko jedna osoba średnie, 5) w których nikt nie posiada średniego 
wykształcenia, a tylko zasadniczo-zawodowe, 6) w których nikt nie posiada wy
kształcenia ponadpodstawowego. W analogiczny, jak poprzednio sposób wyli
czono dla każdej grupy współczynnik korelacji i determinacji. Obrazuje to 
poniższa tabela: 

Rodziny w których 

1. dwie lub więcej, osób po
siada wyższe wykszt. 

2. jedna osoba posiada wyższe 
wykszt. 

3. dwie lub więcej osób po
siada tylko średnie wykszt. 

4. jedna osoba posiada śred
nie wykszt. 

5. jedna osoba posiada wykszt. 
zasadn.-zawod. 

6. nikt nie posiada wykszt. 
ponadpodstawowego 

Współcz. 
korelacji 

0,342 

0,205 

0,625 

0,538 

0,288 

0,520 

Współcz. 
determi
nacji % 

11,7 

4,2 

39,1 

28,9 

5,2 

27,0 

u 

Jak widać, w trzech grupach (1, 2, 5) związek pomiędzy dochodami a wy
datkami na prasę jest minimalny, w pozostałych — umiarkowany. Podobnie 
wygląda sytuacja, jeżeli badane rodziny podzielimy wg kryterium pracy wyko
nywanej przez ich zarobkujących członków. Będziemy więc mieli rodziny, 
w których: 1) wszyscy zarobkujący pracują umysłowo, 2) wszyscy zarobkujący 
pracują fizycznie, 3) część zarobkujących pracuje umysłowo, a część fizycznie. 
Kształtowanie się współczynników korelacji i determinacji pomiędzy dochodami 
a wydatkami na prasę przedstawia się następująco: 

Rodziny 

prac. umysł, 
prac. fizycznych 
mieszane 

Liczeb
ność 
(n) 

67 
44 
9 

Średnie roczne 
wydatki 

na prasę (Ma) 
zł 

367 
256 
255 

3 
zł 

307 
225 
157 

V 

0,84 
0,88 
0,61 

Udział 
w globalnych 

dochodach 
% 

0,48 
0,44 
0,37 
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Łatwo zauważyć, że i w takim zestawieniu zależność pomiędzy dochodami 
a zakupami prasy jest niewysoka. O ścisłej zależności można mówić dopiero 
wtedy, gdy współczynnik korelacji przekroczy 0,75. W naszym przypadku jest 
do tego dość daleko. Wobec niewysokich współczynników korelacji i dużego 
rozproszenia punktów na wykresie empirycznym (rys. 1) nie ma właściwie 
sensu przeprowadzanie analizy regresji, która w przypadku istnienia ścisłej 
zależności pozwoliłaby określić, w jaki sposób zmiany dochodów ludności 
wpływają na wydatki na prasę. Odchylenia od liniowej funkcji regresji będą 
bowiem tak duże, że uczynią tę funkcję praktycznie bezwartościową. 

Rys. 1. Dochody i wydatki na prasę w rodzinach krakowskich objętych bada
niem budżetów rodzinnych w r. 1971. 

Y 
i 

700 _ 

600 _ 

500 _ 

400 _ 
x — dochody w tys. zł rocznie na 1 osobę, 
y — wydatki na prasę i czasopisma w zł 

rocznie na 1 osobę. 
300 _ 

200 _ 

100 _ 

1' - '• i 1 1 1 1 1 1 **-x 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Interesujące byłoby również zbadanie, w jakim stopniu dochody wpływają na 
zakup gazet, a w jakim na zakup czasopism. Takich danych niestety nie ma, 
gdyż w książeczkach budżetowych wydatki te są ujmowane łącznie. 

Powyższe wyliczenia mówią, że związek pomiędzy dochodami a wydatkami 
na prasę — jakkolwiek istnieje — jest jednak niewielki. Decydującą rolę 
w kształtowaniu popytu na prasę odgrywają czynniki pozaekonomiczne. 
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I nteresujące będzie zbadanie, jak wyglądają wydatki na prasę w rodzinach 
o różnym poziomie wykształcenia ich członków. W następnym zestawieniu 

podano średnią roczną sumę wydatków na zakup prasy w poszczególnych 
grupach rodzin usystematyzowanych wg kryteriów wykształcenia. Obliczono 
także, jaki odsetek globalnych rocznych przychodów stanowią wydatki na prasę. 
Dla bliższego scharakteryzowania tych wielkości obliczono odchylenia standar
dowe od średnich rozchodów (o) oraz współczynniki zmienności (v). Podano 
także — dla orientacji — średnie tygodniowe sumy wydatków na prasę. 

Rodziny w których 

1) dwie osoby mają wyższe 
wykształcenie 

2) jedna osoba ma wyższe wy
kształcenie 

3) dwie osoby mają średnie 
wykształcenie 

4) jedna osoba ma średnie wy
kształcenie 

5) jedna osoba ma wykszt. 
zasadn.-zawód. 

6) nikt nie ma wykszt. ponad
podstawowego 

Li
czeb
ność 

(n) 

7 

13 

25 

36 

11 

28 

Średnie 
roczne 

wydatki 
rodziny 
na prasę 

(Ma) 
zł 

832 

438 

331 

232 

233 

264 

U
dz

ia
ł 

w
 

do


ch
od

ac
h 

og
ó

łe
m

 %
 

0,72 

0,41 

0,43 

0,42 

0,39 

0,48 

0 
Zł 

615 

414 

208 

181 

250 

214 

V 

0,74 

0,94 

0.63 

0,78 

1,07 

0,81 

T
yg

od
ni

ow
e 

w
yd

at
ki

 z
ł 

16,0 

8,4 

6,4 

4,5 

4,5 

5,1 

Różnice w wydatkach na prasę między poszczególnymi grupami rodzin, 
a zwłaszcza trzema pierwszymi, są bardzo duże. By jednak nie popaść w kon
flikt z regułami wnioskowania statystycznego nie należy jeszcze na podstawie 
powyższych danych wyciągać daleko idących wniosków co do identycznego 
kształtowania się zjawiska w populacji generalnej, tzn. w całej zbiorowości 
rodzin krakowskich. Nie pozwala bowiem na to: po pierwsze — zbyt mała 
liczebność rodzin, szczególnie w grupach 1, 2 i 5 oraz zbyt duże odchylenie od 
średniej statystycznej wydatków. 

Badanie testu istotności różnic między średnimi w grupach nie dało w więk
szości przypadków oczekiwanych rezultatów8). Wnioskowanie byłoby bowiem 
całkiem poprawne dopiero wtedy, gdyby potwierdzona została hipoteza o istot
ności różnic między wyliczonymi średnimi. By istotność taką osiągnąć — nale
żałoby w naszym przypadku zwiększyć liczebność badanych rodzin w poszcze
gólnych grupach. Jest to jednak niemożliwe. Trzeba więc w tej sytuacji zacho
wać ostrożność w uogólnianiu powyższych wyliczeń. Ta formalna niemożliwość 
uogólnienia uzyskanych wyników nie przekreśla jednak całkowicie ich wartości. 
Dają one bowiem pewien pogląd na rolę wykształcenia w czytelnictwie prasy. 

*) Test istotności różnic między średnimi wyliczono przy pomocy wzoru: 

t== x , -x , 
Jn,sl+n3sl / l i i 
» n ,+n , -2 \ n, n, / 

Por. J. G r e ń : Op. cit. s. 62 i dalsze. 
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Wątpliwości nie budzi w zasadzie udział wydatków na prasę w ogólnych rocz
nych przychodach rodziny. Z wyjątkiem pierwszej grupy rodzin udziały wy
datków niewiele różnią się między sobą. Odsetek ich kształtuje się w przedziale 
0,39—0,48% globalnych rocznych dochodów rodziny. Duża zmienność wydatków 
na gazety i czasopisma w poszczególnych grupach (ilustrują to stosunkowo 
wysokie odchylenia standardowe) świadczy, że pomimo prawie jednakowego 
poziomu wykształcenia działają tu — oprócz niewielkiego wpływu dochodów — 
jeszcze inne czynniki. 

Przyglądnijmy się z kolei wydatkom na prasę w rodzinach usystematyzowa
nych według rodzajów pracy wykonywanej przez zarobkujących członków 
rodziny. Podobnie jak poprzednio badaną zbiorowość podzielono na trzy grupy. 
Roczne wielkości wydatków rodziny na prasę obrazuje zestawienie: 

Rodziny 

prac. umysłowych 
prac. fizycznych 
mieszane 

Współcz. 
korelacji 

0,442 
0,503 
0,612 

Współcz. 
determi
nacji % 

19,5 
25,3 
37,4 

Jak widać, kwoty wydatków na prasę są tu niższe niż w niektórych grupach 
rodzin ujętych wg wykształcenia. Najwyższe wydatki ponoszą rodziny pracow
ników umysłowych. W pozostałych dwóch grupach są one znacznie niższe 
i kształtują się prawie na tym samym poziomie. By zadośćuczynić regułom 
statystyki sprawdzono tu podobnie jak poprzednio — hipotezę o istotności 
różnic między średnimi. Badanie przy pomocy testu istotności wykazało, że 
różnica pomiędzy średnimi w populacjach generalnych rodzin pracowników 
umysłowych a pozostałymi dwoma grupami jest istotna. Nie potwierdzona zo
stała natomiast hipoteza o istotności różnic pomiędzy grupą rodzin pracowni
ków fizycznych a mieszanych. Można więc bez obawy popełnienia poważniej
szego błędu przyjąć wyniki wyliczeń zamieszczone w ostatnim zestawieniu za 
prawdziwe dla całej zbiorowości rodzin w Krakowie. 

« 

Wyodrębnione tu zostały trzy czynniki kształtowania popytu na prasę. 
Oprócz nich — jak łatwo zauważyć — istnieje jeszcze wiele innych. Nie da się 
ich jednak wyodrębnić w badaniach biorących za podstawę budżety rodzinne. 
Z pomocą muszą tu przyjść pogłębione badania ankietowe. Badania takie 
winny być prowadzone systematycznie, aby dokładniej określić wszystkie za
leżności. Dopiero wtedy, w połączeniu z wynikami badań budżetów rodzinnych, 
mogą dać pełny obraz czynników kształtujących czytelnictwo prasy. Niezwykle 
ważną sprawą jest tu także metodologia przeprowadzanych analiz. Konieczne 
jest szerokie stosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych, gdyż przy ich 
pomocy znacznie łatwiej będzie można uchwycić poszczególne związki przyczy-
nowo-skutkowe i opisać je w sposób dokładniejszy. 
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Sondaże OBP 

ZASIĘG CZYTELNICTWA 
DZIENNIKÓW I PERIODYKÓW 

Tabele, które prezentujemy, charakteryzują zasięg czytelnictwa różnych 
pism wśród dorosłych (powyżej 17 roku życia) mieszkańców Polski. Infor
macje uzyskaliśmy z badań nad społeczą rolą prasy sportowej, prowa
dzonych w OBP przez Andrzeja S k o w r o ń s k i e g o . Zrealizowano je 
w polowie 1972 roku stosując technikę samozwrotnej ankiety pocztowej* 
Zbiorowość próbną stanowiło ok. 10 tysięcy wylosowanych (losowanie 
dwustopniowe) mieszkańców Polski. Uzyskano ok. 4,5 tys. wypełnionych 
poprawnie ankiet. Dążąc do zmniejszenia błędu wynikającego z zastoso
wanej metody odlosowano pewną część ankiet tak, by zachowane zostały 
w przypadku każdego województwa odpowiednie proporcje ankietowa
nych ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania. Ostatecznie wyse
lekcjonowaną próbę (zbliżoną do udziałowej) stanowiło 2011 ankiet (pod
stawa obliczeń). 

Wyniki — celem lepszej przejrzystości — prezentujemy w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców. Porównujemy je z nakładem. Służy temu wskaźnik 
nasycenia rynku czytelniczego, określający ile egzemplarzy ze średniego, 
jednorazowego, sprzedanego nakładu przypada na 1000 dorosłych miesz
kańców Polski (23 miliony). 

Dane o zasięgu „stałego" i „dorywczego" czytelnictwa należy traktować 
z pewną rezerwą, tylko jako swoiste mierniki popularności pisma. I to 
popularności wśród dorosłych mieszkańców Polski (stąd niskie wskaźniki 
niektórych pism „młodzieżowych"). Porównanie przedstawionych hierar
chii rangowych pozwala na określenie — poprzez odniesienie do innych 
tytułów — czy z 1 egz. pisma X korzysta więcej osób niż w przypadka 
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pisma Y. Bezpodstawne jest natomiast obliczanie, że np. z 1 egz- pisma X 
korzysta przeciętnie 5 czytelników. 

Prezentowane wyniki obarczone są oczywiście pewnym błędem loso
wym, określonym choćby przez wielkość analizowanej próby. Przy przy
jętym poziomie ufności 0,90 błąd ten wynosi ±ll%o gdy mamy do czy
nienia z wskaźnikiem zasięgu rzędu 100%o; ± 8%o — gdy wskaźnik 
zasięgu jest rzędu 50%o; ±4%o — gdy wskaźnik zasięgu jest rzędu 10%o. 
Stąd też w rzeczywistości — gdyby przebadać całą populację — gradacja 
popularności mogłaby ulec pewnym zmianom. 

Charakterystyka zasięgu czytelnictwa obejmuje zarówno pisma ogólno
polskie jak i lokalne. Odpowiednie wskaźniki obliczone zostały w stosunku 
do całej próby (a więc całej populacji). Nie jest to błąd metodologiczny. 
W ten sposb określono udział wszystkich pism na ogólnopolskim rynku 
czytelniczym. Zresztą jeżeli dane pismo rozprowadzane jest tylko na 
określonym terenie — nie trudno obliczyć jego zasięg. Wystarczy określić, 
ile razy liczba dorosłych mieszkańców Polski jest większa od populacji 
zamieszkującej dany teren. Mnożąc wskaźniki zasięgu czytelnictwa przez 
tę wielkość określamy popularność pisma na terenie regionu, wojewódz
twa, miasta — gdzie jest ono wyłącznie lub prawie wyłącznie rozprowa
dzane. 

Zestawienie przygotował 
i wstępem opatrzył 

Henryk Siwek 
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Tab. 1: Zasięg czytelnictwa tygodników 
(w %<>) 

L p . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Tytuły 

Przyjaciółka 
Przekrój 
Kobieta i Zycie 
Panorama 
Nowa Wieś 
Perspektywy 
Dookoła Świata 
Panorama Północy 
Kulisy 
Polityka 
Motor 
Sportowiec 
Forum 
Gospodyni 
ITD 
Zarzewie 
Film 
Kultura 
Szpilki 
Żołnierz Polski 
Życie Literackie 
Na Przełaj 
Nasza Wieś 
Zwierciadło 
Przyjaźń 
Ekran 
Magazyn Filmowy 
Plon 
Głos Nauczycielski 
Argumenty 
Zorza 
Stolica 
Walka Młodych 
Służba Zdrowia 
Światowid 
Wieści 
Za i Przeciw 
Robotnik Rolny 
Tygodnik Powszechny 
Kraj Rad2) 

Deklaruje 

stale 

271 
110 
102 
73 
61 
56 
44 
43 
42 
41 
35 
34 
20 
20 
19 
18 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
11 
10 
10 
9 
9 
8 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
3 

>, że czyta 

dorywczo 

94 
46 
43 
37 
22 
34 
32 
24 
20 
20 
15 
22 
15 
4 

12 
29 
11 
15 

9 
6 
5 
4 
1 
6 
2 
9 
5 
3 
2 
0,5 
3 
2 
1 
0,5 
9 
2 
1 
1 
0,5 
4 

Nasycenie 
rynku 

czytelni
czego 

82 
28 
26 
16 
14 
11 
14 
8 

12 
12 
9 
5 
4 
9 
6 
8 
6 
4 
5 
5 
3 
5 
2 
4 
5 
6 
4 
6 
4 
1 
2 
2 
5 
2 
2 
3 
2 
4 
2 
6 

Ranga 
wg 

wskaźników 
nasycenia 

rynku1) 

1 
2 
3 
4 
5 
9 
6 

12 
7 
8 

11 
21 
Г6 
10 
15 
13 
12 
27 
22 
24 
32 
19 
34 
25 
23 
17 
28 
18 
30 
40 
35 
33 
20 
39 
37 
31 
36 
29 
38 
14 

*) Uszeregowanie rangowe dotyczy tylko 40 tytułów zamieszczonych w tabeli. 
2) Dalsze miejsca zajmują w kolejności: 41 — Radio i Telewizja; 42 — Za 
Wolność i Lud; 43 — Tygodnik Kulturalny; 44 — WTK; 45 — Zycie Gospodar
cze; 46 — Myśl Społeczna; 47 — Nowe Czasy; 48 — Wiadomości Sportowe; 
49 — Tygodnik Demokratyczny; 50 — Nasze Słowo; 51 — Gość Niedzielny; 
52 — Katolik WTK; 53 — Skrzydlata Polska; 54 — Przegląd Techniczny; 
55 — Rolnik Spółdzielca; 56 — Świerszczyk; 57 — Sygnały. W przypadku 
pozostałych tygodników wskaźnik zasięgu „stałego" czytelnictwa był mniejszy 
niż l%o (lub też tytuły te nie były wymienione w ankiecie). 
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Tab. 2: Zasięg czytelnictwa dzienników i gazet ukazujących się kilka razy 
w tygodniu 

(W °/oo) 

L p . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

Tytuły 

Trybuna Ludu 
Express Wieczorny 
Trybuna Robotnicza 
Zycie Warszawy 
Gazeta Robotnicza 
Głos Robotniczy 
Kurier Polski 
Gazeta Krakowska 
Sztandar Młodych 
Gromada-Rolnik Polski 
Przegląd Sportowy 
Sport 
Dziennik Ludowy 
Dziennik Zachodni 
Nowiny Rzeszowskie 
Głos Wybrzeża 
Gazeta Poznańska 
Słowo Ludu 
Sztandar Ludu 
Gazeta Pomorska 
Słowo Polskie 
Dziennik Polski 
Głos Wielkopolski 
Głos Szczeciński 
Dziennik Bałtycki 
Trybuna Opolska 
Echo Krakowa 
Gazeta Białostocka 
Gazeta Zielonogórska 
Dziennik Łódzki 
Wieczór 
Głos Koszaliński 
Głos Pracy 
Gazeta Olsztyńska 
Zielony Sztandar 
Wieczór Wrocławia 
Chłopska Droga 
Wieczór Wybrzeża 
Trybuna Mazowiecka 
Tempo 
Express Poznański 
Kurier Lubelski 
Ilustrowany Kurier 

Polski 
Kurier Szczeciński 
Echo Dnia 
Żołnierz Wolności 
Dziennik Wieczorny 
Słowo Powszechne 
Express Ilustrowany 
Gazeta Handlowa8) 

Deklaruje 

stale 

95 
75 
75 
48 
41 
41 
39 
38 
37 
34 
33 
33 
32 
31 
28 
28 
27 
26 
25 
25 
23 
21 
21 
21 
19 
18 
17 
17 
17 
16 
15 
15 
14 
13 
12 
12 
10 
10 
9 
9 
9 
9 

9 
8 
7 
6 
6 
5 
5 
1 

>, że czyta 

dorywczo 

64 
18 
8 

26 
8 
6 

17 
14 
23 
22 
25 
19 
11 
11 

7 
2 

10 
4 
8 
4 
3 

10 
2 
1 
5 
4 
5 
3 
1 
6 

10 
1 
8 
5 
5 
2 
5 
1 
5 
6 
4 
4 

3 
1 
1 
5 
3 
4 
1 

— 

Nasycenie 
rynku 

czytelni
czego 

20 
22 
28 
16 
13 
13 

7 
10 
10 
18 
8 
7 
6 
7 
8 
8 
9 
7 
7 

11 
6 
5 
6 
1 
4 
7 
5 
5 
6 
4 
6 
6 
6 
5 
6 
4 
6 
4 
5 
4 
4 
4 

4 
3 
2 
4 
3 
3 
5 
1 

Ranga 
wg 

wskaźników 
nasycenia 

rynku 

3 
2 
1 
5 
7 
6 

18 
10 
9 
4 

13 
17 
22 
16 
14 
12 
11 
20 
19 

8 
29 
35 
23 
26 
44 
15 
31 
32 
21 
39 
30 
27 
24 
36 
25 
42 
28 
37 
33 
43 
41 
44 

38 
47 
49 
40 
48 
46 
34 
50 

*) Inne tytuły nie zostały wymienione przez badanych. 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

SKIMBOROWICZ HIPOLIT (1815—1880) 

Rodem z Żytomierza, dziennikarz, literat, historyk, bibliograf, bibliotekarz, 
nauczyciel gimn. Uczęszczał do szkół w Niemirowie i Międzybożu, do Liceum 
Krzemienieckiego, a od r. 1834 na Akademię Medyczną w Wilnie. W 1839 przy
był do Warszawy i z funduszów odziedziczonych po ojcu zakupił drukarnię, 
nabywając zarazem Gazetę Poranną. Nie zadowalając się wydawaniem tego 
dziennika, ograniczonego do możliwości przedruku wiadomości politycznych 
i obwieszczeń, kierując się pragnieniem rozbudzenia życia kulturalnego War
szawy, przekształcił Pismo Dodatkowe do Gazety Porannej na dodatek lite-
racko-naukowy pt. Piśmiennictwo Krajowe (1840—1841). Ono, a następnie 
redagowany przez Jakuba Budziwiłłowicza przy współudziale Skimborowicza 
Przegląd Warszawski (1840—1842) skupiły głównie młodych poetów (wśród 
nich debiutował C. K. Norwid) i mocno akcentowały swój demokratyzm wobec 
konserwatywnej Biblioteki Warszawskiej. Ruchliwy Skimborowicz wydał w lip
cu 1841 krótkotrwały Czas, dziennik polityczno-literacki, gdzie w dziale krytyki 
teatralnej wprowadził felieton, nowy wówczas gatunek w praktyce recenzen-
ckiej. 

Wydawane przez niego pisma nie przyniosły spodziewanych zysków, ale 
naraziły na poważne straty, w wyniku których musiał sprzedać drukarnię. 
Myśl o przeciwstawieniu się Bibliotece Warszawskiej nie opuszczała go jednak. 
Przy pomocy finansowej E. Dembowskiego zaczął w 1842 wydawać Przegląd 
Naukowy — literaturze, wiedzy i umnictwu poświęcony. Redakcja Przeglądu 
stała się ogniskiem skupiającym ówczesną postępową młodzież warszawską. 
Głównie dzięki Dembowskiemu, ale i przy poparciu Skimborowicza, Przegląd 
jako jedno z pierwszych czasopism w kraju, przełamał eklektyzm ideowy na 
rzecz wyraźnej tendencji postępowo-demokratycznej. Drukował tu takie arty
kuły jak „J. I. Kraszewski" czy „Badania we względzie literatury krajowej". Po 
ucieczce Dembowskiego w 1843 pismo musiało przybrać ton bardziej umiarko-

*) Biogramy zamieszczane w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nadesła
nych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego 
pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów 
biograficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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wany. Skimborowicz współpracował w tym okresie z działającą wśród rze
mieślników organizacją spiskową Entuzjastek i dla zmylenia cenzury drukował 
artykuły pisarzy o umiarkowanych poglądach. W 1848 nastąpiło aresztowanie 
Skimborowicza i Przegląd przestał wychodzić. Aresztowany został wraz z żoną 
w związku z wykryciem tzw. spisku warszawskiego, dwa lata był więziony 
w twierdzy w Zamościu, potem, zaś wysiedlony na Wołyń. W latach 1859—1863 
zajmował się wydawaniem popularnonaukowego miesięcznika pt. Księga Świata, 
Współpracował z Kurierem Codziennym, Bluszczem, Tygodnikiem Ilustrowanym. 
W Bluszczu ogłosił artykuł „O humorystyce polskiej", a w latach 1879—1880 
szereg życiorysów i charakterystyk z cyklu zapoczątkowanego w 1844 pt. „Polki, 
autorki, artystki i w dziejach krajowych sławne". Zbierał także materiały do 
Słownika pisarzy i artystów polskich. Umarł 30 VII 1880 r. w Wilanowie, zosta
wiając po sobie dużą bibliotekę, a w niej bogaty zbiór czasopism polskich. 

Nowy Korbut, t. 9, s. 144—147; M. R o m a n k ó w n a : Sprawa Entuzjastek; Pamiętnik 
Literacki 1957, z. 2; M. S t r a s z e w s k a : Czasopisma literackie w Królestwie Polskim 
w latach 1832—1848; Wrocław 1959, cz. 2, W. B e n e d y k t o w i c z : Hipolit Skimborowicz. 
dziennikarz — bibliograf — bibliotekarz; Rocznik Uniwersytetu Warszawskiego, t. 5 
(1964). 

Mieczysław Inglot 

ZIELONKA KAZIMIERZ STEFAN (1845—1904) 

Rodem z Wybranówki, pow. Brzeżany, szlachcic herbu Jastrzębiec. Maturę 
złożył w Krakowie, studia prawnicze odbył na UJ. Od 1869 przebywał we 
Lwowie, gdzie rozpoczął praktykę zawodową w Dzienniku Polskim, skąd nie
bawem przeszedł do klerykalnej Unii. Po jej zawieszeniu przeniósł się do 
Poznania i tam w latach 1871—1881 był członkiem redakcji Dziennika Poznań
skiego, wyrabiając się na powszechny wtedy typ anonimowego „omnibusa" 
dziennikarskiego. Jako obywatel austriacki musiał jednak wrócić po 10 latach 
do Galicji. Związków z Dziennikiem Poznańskim nie zerwał, pozostając do 
końca życia jego lwowskim korespondentem. W maju 1881 W. Łoziński wpro
wadził go do redakcji urzędowej Gazety Lwowskiej. Tu pracował najdłużej, 
został z czasem naczelnym publicystą, pisującym bezimiennie wstępne artykuły 
z zakresu polityki zagranicznej i wewnętrznej. Pozyskał tak dalece zaufanie 
i nawet przyjaźń swojego drugiego szefa Adama Krechowieckiego, że ten 
wobec jedynego chyba Zielonki zmieniał ton, wyzbywał się pozy zwierzchnika 
i żył z nim na stopie koleżeńskiej. W mowie pogrzebowej Krechowiecki nazwał 
Zielonkę „filarem głównym i ożywczym duchem Gazety Lwowskiej". Poza 
swoimi właściwymi obowiązkami zawodowymi zorganizował Zielonka galicyjską 
filię wiedeńskiego Biura Korespondencyjnego, przy pomocy swego młodego ko
legi redakcyjnego Adama Bieńkowskiego i kierował jej lwowskim oddziałem 
do śmierci. Przepracowany, obarczony liczną rodziną, zdarł przedwcześnie siły 
w zawodzie dziennikarskim. Należał do Tow. Dziennikarzy Polskich i Koła 
Literacko-Artystycznego we Lwowie. Powszechnie lubiany dla niezwykle zgod
nego usposobienia i ofiarnej służby na każdym posterunku, zmarł 18 IX 1904. 

Nekrolog w Gazecie Lwowskiej 1S04, nr 215; Stulecie Gazety Lviowskiej 1811—1911, t. I, 
cz. I. 

Czesław Lechicki 
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S T R Ö Z E C K I J A N (1864—1918), p seud . Marc in , Mi łaszewski , S te fan , 
S t r ó ż y ń s k i J e r z y , Zagozda T. 

Urodził się w Warszawie, tutaj uczęszczał do gimnazjum i studiował prawo 
na uniwersytecie. Od najmłodszych lat był związany z ruchem rewolucyjnym. 
Jeszcze w gimnazjum wstąpił do II Proletariatu. Zagrożony aresztowaniem za 
działalność rewolucyjną, opuścił kraj i wyjechał do Paryża. Z ramienia II Pro
letariatu uczestniczył w paryskim zjeździe organizacji socjalistycznych w r. 1892, 
w konsekwencji którego powstał najpierw Zagraniczny Związek Socjalistów 
Polskich, a potem Polska Partia Socjalistyczna. W tym samym roku wrócił na 
robotę partyjną do kraju. Kierował warszawską organizacją partyjną PPS, a od 
roku 1893 wszedł do Centralnego Komitetu Robotniczego PPS. Przez całe życie 
reprezentował zdecydowanie lewicowy kierunek tej partii. Został aresztowany 
w Warszawie i wyrokiem sądu skazany na 8 lat katorgi. Karę odbywał we 
wschodniej Syberii, w Srednio-Kołymsku. Wrócił do Warszawy w 1905 i sta
nął od razu do pracy partyjnej. W okresie rewolucji 1905—1907 pełnił przez 
pewien czas funkcje redaktora naczelnego nielegalnego organu CKR PPS 
Robotnik. Na jego łamach reprezentował konsekwentny kierunek rewolu
cyjny, internacjonalistyczny. Z tego też powodu zwalczał nacjonalizm spod 
znaku Piłsudskiego. Na IX Zjeździe PPS wystąpił zdecydowanie przeciw roz
łamowej grupie piłsudczyków i był jednym z inicjatorów wykluczenia tej 
grupy z PPS. Po rozłamie stał się jednym z przywódców PPS Lewicy. 
W okresie reakcji stoły pinowskiej, ścigany przez policję, zmuszony został 
do wyjazdu z kraju. Brał aktywny udział w życiu emigracji polskiej we 
Francji oraz w pracach paryskiej sekcji PPS Lewicy. W tym czasie ożenił się 
z Esterą Golde, wybitną działaczką partii. W sierpniu 1918, podczas pobytu we 
francuskiej, miejscowości zauważył tonącego w Sekwanie człowieka. Bez dłuż
szego namysłu rzucił się do rzeki, aby ratować topielca, jednak bezskutecznie. 
Bohaterski czyn opłacił niestety własnym życiem. Znakomity organizator prasy 
socjalistycznej, był też zdolnym publicystą. Pisał stosunkowo dużo i często. 
Artykuły jego ukazywały się na łamach pism: Gazeta Robotnicza, Kurier Co
dzienny, Kurier Zakordonowy i Zagraniczny, Kuźnia, Robotnik. 

Z Pola Walki 1956 nr 2, 8. 12; Żanna K o r m a n o w a : Materiały do bibliografii druków 
socjalistycznych. Ki W 1949, s. 273 

Zygmunt Młynarski 

STROŻECKA-GOLDE ESTERA (1872—1938), pseud. Edka, 
Miłaszewska, Ped. 

Urodziła się w Płocku, gdzie też w 1888 ukończyła szkołę średnią. Na studia 
wyższe wyjechała do Genewy i Paryża. Studiowała tam nauki przyrodnicze 
i medycynę. Po powrocie do kraju włączyła się do pracy w Polskiej Partii So
cjalistycznej, stając na lewym jej skrzydle. W 1900 została po raz pierwszy 
aresztowana i skazana w trybie administracyjnym na zesłanie do Wiatki. Po 
roku uciekła z zesłania, przybyła do Katowic, gdzie z polecenia partii objęła 
redakcję Gazety Robotniczej. Pismo to początkowo wychodziło w Berlinie, sub
sydiowane przez Socjaldemokratyczną Partię Niemiec. W ostatnich latach 
XIX w. z powodu ukazujących się tam artykułów o treści nacjonalistycznej 
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i kompromisowej, socjaldemokracja niemiecka cofnęła subwencję, pismo prze
jęła PPS, przenosząc jego redakcję do Katowic. Od chwili objęcia redakcji 
przez Golde-Stróżecką, pismo pozbyło się nalotu wstecznego i zaczęło pro
pagować idee internacjonalizmu proletariackiego. W 1905, po wybuchu rewolucji 
burżuazyjnej na terenie imperium rosyjskiego, Stróżecka przybyła na teren 
Królestwa Kongresowego, stała się jednym z czołowych działaczy lewicowego 
nurtu PPS, brała czynny udział w walkach rewolucyjnych. Szczególnie aktyw
nie działała w okresie strajku powszechnego w grudniu 1905. W tym czasie 
kierowała pracą Centralnego Komitetu Robotniczego PPS, Występowała bardzo 
często na wiecach, zdobyła sobie uznanie mas robotniczych Warszawy, jako 
świetny mówca. Po upadku rewolucji wyjechała do Francji. Pracowała politycz
nie w paryskiej sekcji PPS-Lewicy, specjalizowała się też zawodowo jako 
lekarz. W tym czasie wyszła za mąż za jednego z czołowych działaczy lewico
wego nurtu PPS — Jana Stróżeckiego, stale w tym czasie przebywającego 
w Paryżu. Po zakończeniu pierwszej wojny światowej, w maju 1919 wróciła 
do kraju. Od razu wstąpiła w szeregi Komunistycznej Partii Robotniczej Polski, 
Wytrwała tam do 1928, została też powołana na członka Wydziału Kobiecego 
przy Komitecie Centralnym. Z racji stanowiska partyjnego uczestniczyła 
w V Kongresie Międzynarodówki Komunistycznej, który odbył się w Moskwie 
w 1924, jak również w IV Zjeździe KPP, w 1927. W czasie pobytu w Polsce 
pracowała jako lekarz Ubezpieczalni Społecznej. W 1928 opuściła ponownie 
kraj, aby już do niego nie wrócić. Wyjechała ponownie do Paryża, pracowała 
jako lekarz, robotę polityczną prowadziła natomiast wśród górników polskiego 
pochodzenia. W latach 1934—1936 przebywała w Moskwie, następnie wróciła 
znów do Paryża, gdzie redagowała pismo lewicowe Dziennik Ludowy. Tam też 
zmarła. Jej artykuły ukazywały się w pismach: Gazeta Robotnicza, Ogniwo, 
Przedświt; w okresie powojennym w Czerwonym Sztandarze oraz w nielegalnej 
prasie kobiecej, wydawanej przez KPP. 

Z Pola Walki 1956 nr 2, s. II; Zanna K o r m a n o w a : Materiały do bibliografii druków 
socjalistycznych. KiW 1949, s. 273 

Zygmunt Młynarski 

Wybór i redakcja biogramów: 
CZESŁAW LECHICKI 
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"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr 1 (55) 

BERNARD PIOTROWSKI 

PRASA WSPÓŁCZESNEJ SZWECJI 

Szwedzi należą do tych społeczeństw Europy, których prasa ma bogate tra
dycje. 

W początkach 1645 roku ukazała się, redagowana przez Johana von Beijera, 
pierwsza gazeta w języku szwedzkim Ordinari Post Tijdender. Jest to jedna 
z najstarszych drukowanych gazet w świecie1). Żywszy jednak rozwój prasy 
szwedzkiej nastąpił w drugiej połowie XVIII wieku, pod wyraźnymi wpływami 
ideowymi epoki Oświecenia. Poza Sztokholmem pojawiły się już wtedy pierw
sze gazety prowincjonalne (np. w Göteborgu i Karlskrona). W r. 1769 w Sztok
holmie ukazał się pierwszy szwedzki dziennik: Dagligt Allehanda (Wszystko 
z dnia). Warto podkreślić, iż w okresie Oświecenia szwedzkie władze zaintere
sowały się polityczną rolą prasy. W r. 1766 wyszło rządowe rozporządzenie 
o wolności prasy, jedno z najstarszych tego typu na świecie. Wreszcie w 1812 
wydano tzw. prawa organiczne „o wolności prasy", włączone do uchwalonej 
jeszcze w 1809 roku konstytucji szwedzkiej. W ustawie tej m. in. stwierdzano, 
iż dokumenty o szczególnej wadze państwowej nie mogą być przez prasę pu
blikowane oraz komentowane. 

W pełni nowoczesny rozwój prasy szwedzkiej nastąpił dopiero w latach trzy
dziestych i czterdziestych XIX wieku, w okresie przyspieszonego rozwoju po
litycznego (liberalizm), ideowego (romantyzm) oraz społecznego kraju. Było to 
zasługą niezwykle energicznego polityka i publicysty liberalnego Larsa Johana 
Hjerta (1801—1872). W r. 1830 zaczął on wydawać gazetę Aftońbladet (Gazeta 
Wieczorna), na łamach której odważnie postulował wprowadzenie w kraju 
istotnych reform społeczno-gospodarczych i politycznych2). 

W 1864 roku zaczęła wychodzić w Sztokholmie gazeta Dagens Nyheter (No
wości dnia) — jedna z największych i najlepiej redagowanych w Skandynawii. 

*) Pod zmienionym tytułem: Post-och Inrikes Tidningar jest ona wydawana do dzisiaj 
w formie biuletynu. O początkach szwedzkiej prasy por. Otto S y l v a n : Svenska 
pressens historia till statshvälvingen 1772. Lund 1896; Emil K e y : Svenska tidnings 
pressens historia. Stockholm 1883. Wykaz szwedzkich druków periodycznych z lat 1645— 
1899 — patrz Bernhard L u n d s t e d t : Sveriges perîodiska litteratur. Stockholm 
1895—96. 
2) W latach trzydziestych zaczęły ukazywać się liczne, znane później prowincjonalne 
gazety: Vestmanlands Läns Г tuning (1831), Göteborgs Handels-од Sjöfarts Tidning (1832), 
Barometern (1841) oraz inne. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Spełniała później poważną rolę propagandową w procesach modernizacji życia 
i demokratyzacji układów społecznych w Szwecji8). Był to już model w pełni 
nowoczesnej, dobrze poinformowanej i taniej gazety o zasięgu krajowym. 

W latach osiemdziesiątych XIX wieku, w związku z wyraźnym ożywieniem 
politycznym, powstają gazety i czasopisma uwzględniające określone programy 
ideowo-społeczne i gospodarcze poszczególnych partii. Od 1884 roku konser
watyści skupiają się wokół centralnego organu prasowego Svenska Dagbladet 
(Szwedzki Dziennik)4). Była to pierwsza gazeta szwedzka, która szeroko 
uwzględniała problematykę oświatowo-kulturalną (np. w twórczości publicy
stycznej Vernera von Heidenstama). W r. 1889 ukazał się w Sztokholmie naj
bardziej później popularny dziennik Stockholms-Tidningen (Gazeta Sztokholm
ska). 

Wraz z postępującym procesem uprzemysłowienia w latach osiemdziesiątych 
XIX wieku powstał szwedzki robotniczy ruch socjaldemokratyczny. W r. 1886 
zaczął się ukazywać jego główny organ teoretyczny Social-Demokraten, coraz 
śmielej poruszający kontrowersyjną problematykę społeczną. Do 1917 roku 
czołowym redaktorem tej gazety był Hjalmar Branting, wybitny parlamenta
rzysta i działacz szwedzkiego ruchu robotniczego. W początkach XX wieku 
socjaldemokraci rozporządzali już wieloma gazetami i czasopismami prowincjo
nalnymi, a tym samym rozszerzyli propagandowo-informacyjne oddziaływanie 
na rzesze robotnicze5). 

W okresie międzywojennym rola prasy wzrosła niepomiernie, szczególnie 
w środowisku wiejskim i w słabo dotąd rozwiniętych gospodarczo regionach 
północnych kraju. W kryzysowych latach dwudziestych i trzydziestych szwedz
ka prasa liberalna, a zwłaszcza socjaldemokratyczna, zdecydowanie postulowała 
reformy społeczno-gospodarcze oraz polityczne (np. parlamentarne). Sposób 
redagowania i zdobywania informacji oraz rozprowadzania gazet i czasopism 
staje się coraz nowocześniejszy. Dostrzegalne są też procesy koncentracji prasy 
w rękach kilku grup wydawniczych. Współzależność między treścią i profilem 
propagandowym prasy a potrzebami oraz bieżącymi interesami grup przemy
słowo-handlowych staje się coraz ściślejsza8). 

W okresie II wojny światowej Szwecja utrzymała status państwa neutral
nego. Prasa znalazła się pod wyraźną kontrolą rządu szwedzkiego, który cenzu
rował, a nawet konfiskował gazety i czasopisma o zdecydowanie antyniemie-
ckim obliczu politycznym7). W czasach wojennych ujawniła się, jak nigdy do
tąd, siła oddziaływania politycznego gazet oraz czasopism na społeczeństwo. 
Szczególnie w latach 1943—1945 szwedzkie środki masowego komunikowania 

s) Porównaj znakomite 2-tomowe studium Leifa K i h l b e r g a z dziejów tej gazety: 
Dagens Nyheter och demokratiens genombrott. Stockolm 1960; także Gudmar H a s s e l 
b e r g , Rudolf W a l l : Dagens Nyheters skapare. Stockholm 1945. Swoje znaczenie 
gazeta uzyskała dzięki talentowi organizacyjnemu oraz redakcyjnemu znakomitego 
publicysty szwedzkiego — Otto von Zweigberga (1863—1935). 
*) Por. Ivar A n d e r s s o n : Svenska dagbladets historia. Stockolm 1960, t. I. 
*) Najpełniej o rozwoju i współczesności prasy szwedzkiej pisali Lars F u r h o f f, Hans 
H e d e r b e r g : Dagspressen i Sverige. Stockolm 1965. 
•) Ragnar E k m a n : Den svenska dagspressen. Nagra och synnspunkter. Stockholm 
1938; Pers A n d e r s : Människor, mark, meningar. Västeras 1960. Dobrze udokumento
wana jest dysertacja Rudolfa F l e с к a: Die schwedische Prowinzpresse unter beson
derer Berücksichtigung ihrer historischen Grundlagen. Leipzig 1939. 
') Sven S a n d s t e d t: Hur man blir Journalist. Stockholm 1953 (Wspomnienia). W okre
sie wojny doliczono się około 320 przypadków konfiskaty prasy przez szwedzkie władze 
rządowe. Por. także Bernard P i o t r o w s k i : Propaganda III Rzeszy w Szwecji w okre-
s e II wojny światowej. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1971, z. 14, s. 35—48. 
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spełniały ważną rolę w informowaniu europejskiej opinii publicznej o tragicz
nym losie i zarazem o ruchu oporu społeczeństw okupowanych przez wojska 
III Rzeszy. 

Obecnie w Szwecji wychodzi 127 dzienników (dane z r. 1971) o łącznym 
nakładzie prawie 4 milionów egzemplarzy. Prócz tego w tym największym 
kraju skandynawskim (liczba ludności przekracza 8 milionów) ukazuje się 
kilkaset czasopism o łącznym nakładzie ponad 10 milionów egzemplarzy. 
W przeliczeniu na 1 mieszkańca Szwecja należy do społeczeństw o największym 
nasyceniu prasą. Szwedzi są zamiłowanymi czytelnikami prasy i czasopism. 
W latach 1945—1970 ich łączny nakład wzrósł o 50%, a największy przyrost 
notujemy w miejskich ośrodkach prowincjonalnych oraz na szwedzkiej wsi. 
Obecnie 40% nakładów prasy szwedzkiej koncentruje się jeszcze w Sztokholmie. 
W stolicy kraju działają 2 organizacje (Förenade Landsortstidningen, Föreningen 
Svensk Provinspress), które zajmują się sprawami rozpowszechniania prasy 
poza szwedzkimi miejskimi ośrodkami centralnymi. 

W procesie wydawania gazet i czasopism nastąpiło w ostatnim 10-leciu 
znaczne zwiększenie nakładów finansowych oraz koncentracja produkcji8). We 
współczesnej Szwecji istnieje ponad 50 towarzystw wydawniczych. Największy 
jednak koncern prasowy mają bracia Tor i Kaj Bonnierowie 9). W ich rękach 
znajduje się aktualnie większość wydawanych czasopism oraz pism dostosowa
nych do potrzeb szerokiego czytelnika. Drugim znanym i wpływowym wydawcą 
gazet i czasopism jest Torsten Kreuger. Wzrastają nakłady wielkich gazet przy 
równoczesnej ostrej walce konkurencyjnej z tymi czasopismami, które mają 
słabsze zaplecze finansowe oraz redakcyjne. Niektóre gazety, często o długiej 
tradycji rozwojowej i kulturowo-politycznej, przestają wychodzić (np. tylko do 
1958 roku ukazywał się organ socjaldemokratów Morgen-Tidningen — Gazeta 
Poranna). Ogółem w latach 1951—1960 przestało wychodzić 60 większych gazet 
szwedzkich. 

W latach 1963—1965 działała w Szwecji specjalna komisja badawcza, która 
szczegółowiej zajęła się sprawmi materialnymi gazet i czasopism wydawanych 
przez poszczególne organizacje i partie polityczne. Stwierdzono, iż niektóre ga
zety powinny być dofinansowywane ze środków publicznych, a zwłaszcza pań
stwowych; stąd też w r. 1966 rząd szwedzki utworzył specjalny fundusz po
pierający rozwój prasy narodowej. 

Szwedzkich wydawców gazet i czasopism łączy własne towarzystwo zawo
dowe: Szwedzkie Towarzystwo Wydawców Gazet (Svenska Tidningsutgiva-
reföreningen). Organizacja ta zajmuje się całokształtem spraw bieżącej pro
dukcji prasowej oraz prognozowaniem jej rozmiarów na najbliższą przyszłość. 
Przy współpracy tej organizacji, drogą wewnętrznych umów łagodzi się czę
sto sprawy ostrej konkurencji między poszczególnymi wydawcami gazet oraz 
czasopism. 

*) C. H. H e г m a n s s о n: Koncientracija proizwodstwa w Szwiecii. Moskwa 1961, s. 181 
i n. (tłum. ze szwedzkiego). Szwedzki przemysł poligraficzny skoncentrowany jest w rę
kach założonego jeszcze w 1913 roku towarzystwa akcyjnego Sveriges Litografiska 
Trykkerier (Esselte). O procesach koncentracji w prasie szwedzkiej por. Sven T o 11 i n: 
Mot störe enheter. Koncentration i Svensk dagspress. Stockholm-Uddevalla 1963. 
') Witold N o w i c k i : Szwedzi. Polityka. Obyczaje. Warszawa 1971, s. 241 i n. Dwa 
dzienniki Dagens Nyheter i Expressen o łącznym nakładzie dziennym miliona egzem
plarzy są w rzeczywistości opanowane przez rodzinę Bonnierów. Także L. F u r h o f f : 
Koncentrationstendenser i britisk, dansk och svensk dagspress 1945—1965. W: X or dish 
Tidskrijt z 1965. 
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Zarówno wydawcy jak i współpracownicy szwedzkiej prasy robotniczej 
mają własne stowarzyszenia (np. założone w 1908 roku: A-Pressens Samorga-
nisation 10)). 

W Szwecji nie było specjalnych uniwersyteckich studiów dziennikarskich. 
Dopiero w r. 1959 otwarto w Sztokholmie specjalny instytut (Journalistinstitu-
ten) kształcący kadry dziennikarskie. Wykłady (przeważnie z nauk polityczno-
-prawnych i ekonomicznych) oraz zajęcia praktyczne trwają dwa semestry, 
i to dla studentów, którzy mają za sobą co najmniej półroczną praktykę re
dakcyjną. Szczególną wagę w szkoleniu przywiązuje się do spraw praktycznych 
i czysto technicznych w pracy dziennikarza. Nie bez racji akcentuje się też, 
iż praca w prasie wymaga zwiększonych kwalifikacji fachowych u ) . Od kilku 
lat obserwuje się w redakcjach prasy szwedzkiej dopływ ludzi z coraz wyższy
mi kwalifikacjami zawodowymi oraz przygotowaniem politycznym. Na uni
wersytetach szwedzkich ostatnio rozbudowuje się szeroko studia z nauk poli
tycznych. Począwszy od lat sześćdziesiątych sprawami planowania dopływu 
kadr dziennikarskich zajmują się też szwedzkie władze rządowe. 

Szwedzcy dziennikarze posiadają własny, założony już w 1901 roku, zwią
zek dziennikarzy (Svenska Journalistförbundet)12). W jego skład wchodzą za
równo osoby prywatne oraz różnorodne szwedzkie organizacje ludzi prasy. 
Najczęściej na posiedzeniach tego związku omawia się sprawy materialne, 
szkoleniowe i prestiżowe szwedzkiego świata dziennikarskiego. Większość 
szwedzkich dziennikarzy rekrutuje się obecnie z warstw średnich. Czynnie 
angażują się oni w życie polityczne, społeczno-gospodarcze oraz kulturalne 
kraju. Obecnie prawie 30 deputowanych do" parlamentu zajmuje się czynnie 
dziennikarstwem. Pracowników prasy zobowiązuje 42-godzinny tydzień pracy. 
Przysługują im także liczne udogodnienia socjalne, a także miesięczny urlop. 
Wszelkie przepisy dotyczące codziennej pracy dziennikarza regulowane są 
prawem na wpół zwyczajowym, zawartym w tzw. honorowym kodeksie ludzi 
prasy. 

Od 1874 roku istnieje też Narodowy Klub Prasowy w Szwecji (tzw. Pu-
blicistklubben). Zrzeszeni w tej organizacji zwracają uwagę na propagandową 
oraz kulturalną rolę prasy we współczesnym świecie. Sprawom społecznym 
oraz naukowym szwedzkiego prasoznawstwa najwięcej uwagi poświęca uka
zujący się w Sztokholmie miesięcznik Journalisten (Dziennikarz). W czasopi
śmie tym najczęściej publikowane są materiały o strukturalnych zmianach 
w środowisku dziennikarskim, o zmiennej recepcji informacji prasowej w spo
łeczeństwie o wysokim stopniu uprzemysłowienia. Znaleźć można tam także 
informacje o związkach łączących szwedzkich dziennikarzy z zagranicą, a także 
przeglądy działalności prasy i środowisk dziennikarskich w innych krajach, 
w tym również obozu socjalistycznego. 

Większość informacji uzyskuje prasa szwedzka z istniejącej od r. 1921 cen
tralnej agencji telegraficznej — Tidningarnas Telegrambyran (TT, Biuro Tele
graficzne Gazet). Szwedzcy przedsiębiorcy prasowi mają swoje udziały w tejże 

") Axel B r a l a n d : A-pressens samorganisation 1908—1958. Stockholm 1958. łl) L. F u г h o f f, H. H e d e г b e г g: Dagspressen... (op. cit.), s. 66—68. W 1955 roku 
powołano w Szwecji specjalny rządowy komitet, który miał zająć się sprawą intensyfi
kacj i kształcenia kadr dziennikarskich (por. Yttrande av Journalist Utbildnings Kom-
mitté. Stockolm 1957). 
1:) O genezie związku por.: Nils A n d e r s s o n , Hjern H a r a l d : Svenska Journalists-
förbundet 1901—1951. Stockholm 1951. 



PRASA NA ŚWIECIE 101 

centrali informacyjnej. Zarząd główny określonej partii politycznej posiada 
również własne biuro prasowe. Szwedzcy korespondenci prasowi reprezento
wani są prawie we wszystkich krajach europejskich, w tym również w Polsce. 
Jak dotąd, szwedzka TT większość swoich informacji uzyskuje za pośrednic
twem agencji zachodnioeuropejskich oraz Stanów Zjednoczonych. W ostatnim 
czasie coraz bardziej docenia się jako źródło bieżącej informacji również pra
sowe agencje krajów socjalistycznych13). Czołowe gazety szwedzkie (np. Sven-
ska Dagbladet czy Dagens Nyheter) otrzymują większość informacji z dzien
ników zachodnioeuropejskich i amerykańskich dzięki licznym bezpośrednim 
kontaktom .Szwedzkie Biuro Prasowe (Svenska Pressbyran) zajmuje się nato
miast całokształtem spraw związanych z dystrybucją gazet i czasopism. 

W Sztokholmie działa obecnie Szwedzkie Międzynarodowe Biuro Prasowe 
(Svensk — Internationella Pressbyran), zajmujące się propagandą oraz infor
macją prasową dla zagranicy. W ostatnim czasie ożywiło ono swoją działalność 
szczególnie w krajach III świata. 

Kwestie prawne prasy szwedzkiej regulowane są ustawą z 1949 roku14). 
Formalnie gwarantuje ona Szwedom pełną wolność druku oraz propagandy 
prasowej, oczywiście na sposób rozumiany w demokracjach burżuazyjnych. 
Szwedzi doceniają zresztą rolę prasy jako skutecznego środka urabiającego sy
stematycznie opinię publiczną. 

Od dłuższego czasu działa w Sztokholmie Państwowy Instytut Badania Opi
nii Publicznej (SIFO). Przeprowadza on co pewien czas ankiety, wywiady oraz 
stosuje inne formy pozwalające na zorientowanie się co do rozmiarów czytel
nictwa oraz wpływów społecznych gazet i czasopism w Szwecji. 

W szwedzkim prasoznawstwie rozróżnia się dzienniki i czasopisma typu 
opiniodawczego, informacyjnego oraz sensacyjnego. Dwa ostatnie rodzaje gazet 
mają szeroko rozbudowany system ogłoszeń oraz reklamy. W Sztokholmie 
działa nawet specjalne biuro zajmujące się sprawami statystyki i reklamy pra
sowej (Tidnings Statistik AB). Liczne gazety czerpią zyski z reklamy, która 
jest często ich głównym źródłem dochodów oraz samodzielności finansowej. 
W kraju działają liczne towarzystwa, które zajmują się sprawami technicz
nymi rozwoju reklamy prasowej, np. Szwedzkie Stowarzyszenie Ogłoszeń (Sven
ska Annonsörers Förening) oraz Stowarzyszenie Biur Ogłoszeń i Reklamy 
(Sveriges Annons och Reklambyraers Förbund). 

Współczesna Szwecja, podobnie jak pozostałe kraje skandynawskie, posiada 
system wielopartyjny, co nie pozostaje bez wpływu na rozwój, treść oraz ide
ologiczny profil współczesnej prasy szwedzkiej15). Najstarszą, istniejącą od 
1889 roku i najliczniejszą jak dotąd partią polityczną są w Szwecji socjal
demokraci (Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartiet). Od przeszło 40 lat 
jest to partia rządząca w Szwecji. Posiada ona własny rozbudowany propa
gandowy „fundusz prasowy". Obecnie socjaldemokraci liczą ponad 900 tysięcy 
członków, a czwarta część nakładów szwedzkiej prasy przynależy do tej partii 
(łącznie 34 dzienniki). Najbardziej wpływowymi organami prasowymi są wy-

M) Na sprawy dopływu rzetelnej informacji prasowej oraz radiowo-telewizyjnej jako 
skutecznego środka porozumienia międzynarodowego zwraca się uwagę w profilu ba
dawczym istniejącego w Sztokholmie Szwedzkiego Instytutu Wymiany Kulturalnej 
z Zagranicą (Svenska Institutet för Kultureilt Utbyte med Utlandet). 
") Tekst ustawy patrz G. P e t r e n: Tryckfrihets — Lagstiftningen. Stockholm 1950. 
w) Charakterystykę partii politycznych dał Nils A n d r e n : Modern Swedish Govern
ment. Stockholm—Göteborg—Uppsala 1961, s. 22 i п. 
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chodzące w Sztokholmie dwie duże gazety: Stockholms-Tidningen (Gazeta 
Sztokholmska) i Aftonbladet (Gazeta Wieczorna). Zdecydowanie popierają one 
interesy polityczne i gospodarcze socjaldemokratycznych kół rządowych (np. 
koncepcję czynnej neutralności). Stockholms-Tidningen zdecydowanie broni 
zagranicznej polityki nieangażowania Szwecji w bloki polityczne, przy rów
noczesnej konieczności współpracy zarówno ze Wschodem jak i Zachodem. 
Aftonbladet (o nakładzie przewyższającym 200 tysięcy egzemplarzy) jest rów
nież gazetą dobrze poinformowaną i sprawnie redagowaną. Socjaldemokraci wy
dają czasopisma o zdecydowanej treści propagandowej, np. Aktuellt i politisk 
och samhälle (Aktualności w sprawach politycznych i społeczeństwa). Socjal
demokraci doceniają propagandową oraz społeczną rolę prasy prowincjonal
nej i e). Chodzi w szczególności o bliską więź ze społeczeństwem, głównie 
w okresie narastania kampanii przedwyborczej. Jedną z najstarszych (od 1882) 
gazet socjaldemokratycznych jest wychodząca w Góteborgu Ny Tid (Nowy 
Czas). Jej redaktorzy i współpracownicy opowiadają się za rozszerzeniem wy
miany gospodarczej oraz kulturalnej z krajami socjalistycznymi. W gazecie 
tej pojawiają się co pewien czas obszerniejsze relacje oraz informacje ó Pol
sce. Organem teoretycznym szwedzkich socjaldemokratów jest czasopismo Ti
den) (Czas). Na jego łamach broni się profilu reform politycznych w sprawach 
wewnętrznych i zagranicznych, utrzymanych zgodnie z duchem socjaldemokra
tów. 

Szwedzkie związki zawodowe, dobrze zorganizowane i o dużej tradycji roz
wojowej, posiadają 25 gazet oraz kilka czasopism. Od 1937 roku szwedzka LO 
rozporządza własnym przedsiębiorstwem wydawniczym: Towarzystwem Ak
cyjnym Prasy Robotniczej (Arbetarpressens Fórlagsaktiebolag). Od 1956 roku 
zaznacza się blisko związek między działalnością wydawniczo-prasową socjal
demokratów i związków zawodowych. Jeden ze znawców prasy szwedzkiej 
A. Y. Pers pisał: „Ekonomiczna koncentracja i techniczna koordynacja po
czyniła największe postępy w prasie robotniczej"17). W związkach zawodo
wych przeważają jednak reformiści, którzy propagują „umiarkowaną taktykę 
postępowania" w urzeczywistnianiu reform społecznych. Centralnym organem 
szwedzkich związkowców jest wychodzący od r. 1920 w Sztokholmie (obecnie 
w nakładzie ok. 60 tysięcy egzemplarzy) tygodnik Fackföreningsrörelsen (Ruch 
Związkowy). Największym nakładem (ok. 400 tysięcy egzemplarzy) szczyci się 
organ Związku Metalowców: Metallarbetaren (Metalowiec). 

Natomiast organem teoretycznym szwedzkich komunistów jest czasopismo 
Vor Tid (Nasz Czas). Na jego łamach szczegółowo omawia się stanowisko ko
munistów wobec zasadniczych problemów polityki zagranicznej i wewnętrznej 
Szwecji. Długoletni działacz szwedzkich komunistów K. Hermansson współ
pracuje z wychodzącym w Sztokholmie czasopismem Ny Dag (Nowy Dzień). 
W stolicy kraju ukazuje się także gazeta: Vart Arbete (Nasza Praca). W cza
sopiśmie tym publikuje się materiały, które wykorzystują komuniści w bezpo
średniej codziennej pracy partyjnej. We wszystkich tych gazetach oprócz spraw 
interesujących międzynarodowy ruch robotniczy porusza się też problema-

1б) Z ośrodkiem miejskim w Malmö związana jest wydawana od kilkudziesięciu lat 
socjaldemokratyczna gazeta Arbetet (Praca). Współpracowali z nią blisko tej miary 
wybitni politycy powojennej Szwecji, co Tage Erlander i Osten Undén. Od pół wieku 
na obszarach północnej Szwecji wydają socjaldemokraci wpływowy organ prasowy 
Norrländska Soclaldemokraten. 
") Anders Yngwe P e r s : The Swedish Press. Stockholm 1966, s. 22; także N. A n 
d e r s s o n : Dagspressen i Sverige. Stockholm 1948, passim. 
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tykę wewnętrzną kraju. Organy prasowe komunistów szwedzkich wypowia
dają się za bliską współpracą własnego kraju z obozem socjalistycznym. 

Około 100 tysięcy członków liczy druga co do wielkości Szwedzka Partia 
Liberalna (Folkpartiet), szczególnie wpływowa wśród warstw średnich. Li
berałowie posiadają rozbudowaną sieć prasową: łącznie 56 dzienników o na
kładzie 1,7—1,8 miliona egzemplarzy. W Sztokholmie wydają dwa największe 
do dzisiaj dzienniki: Dagens Nyheter i Expressen. Dagens Nyheter jest dobrze 
redagowaną gazetą o dużym zapleczu finansowym oraz rozbudowanej kadrze 
dziennikarskiej. W ostatnim czasie gazeta ta wypowiada się za szeroko pojętą 
normalizacją stosunków między Wschodem i Zachodem Europy. Współpracują 
z nią także zwolennicy przystąpienia Szwecji do NATO, ale ostatnio tracą 
wpływy18). W Goteborgu wychodzi gazeta Göteborgs Handels — och Sjöfart-
stidning (Gazeta Żeglugowo-Handlowa Goteborgu), zdecydowanie broniąca in
teresów właścicieli stoczni i towarzystw żeglugowych, a także firm przemy-
słowo-finansowych. 

Interesów średniego i bogatego chłopstwa broni, licząca obecnie ponad 100 
tysięcy członków, Partia Centrum (Centerpartiet). Wydają oni jeden dziennik 
ukazujący się w Malmö — Dagbladet (Dziennik). W epoce postępujących gwał
townie procesów uprzemysłowienia Szwecji środowisko wiejskie wywiera co
raz mniejszy wpływ na życie społeczno-gospodarcze i polityczne kraju. 

Bardziej rozwiniętą propagandową bazę prasową mają konserwatyści (Höger-
partiet). Są oni zwolennikami umiarkowanych reform społecznych. Popierają 
kurs wzmożonej militaryzacji kraju, a w polityce zagranicznej dążą do ma
ksymalnego zbliżenia z krajami zachodnioeuropejskimi. Obecnie co czwarty 
egzemplarz wydawanej prasy codziennej przynależy do konserwatystów: łącz
nie 60 gazet o nakładzie 1 miliona egzemplarzy. Licząca ponad 250 tysięcy 
członków partia wydaje dwa wpływowe dzienniki — w Sztokholmie Svenska 
Dagbladet (Dziennik Szwedzki) i w Malmö — Sydsvenska Dagbladet (Dziennik 
Południowoszwedzki). 

Niewielka tylko część prasy i czasopism szwedzkich pozostaje poza partyj
nymi ugrupowaniami politycznymi. 

Sprawom nauki i kultury poświęca dużo uwagi czasopismo Vecko-Journa-
len (Tygodnik). W doskonałej szacie graficznej wydawany jest tygodnik szwedz
kich organizacji spółdzielczych Vi (My). Z tygodnikiem tym blisko współpra
cują naukowcy oraz działacze kulturalni Szwecji. W sposób dość istotny i su
gestywny opinię polityczną oraz światopogląd współczesnego Szweda urabiają 
coraz liczniejsze gazety ilustrowane typu rozrywkowego, rozchodzące się w ma
sowych nakładach: 400—800 tysięcy egzemplarzy. Największym z nich jest 
Hemmets Veckotidning (Tygodnik dla domu) czy bardzo popularny: Âret runt 
(Dookoła roku). Własne czasopisma posiadają szwedzkie organizacje młodzie
żowe i studenckie a także kobiece (np. czasopisma: Min Värld — Mój Świat, 
Damernas Värld — Świat pań). 

Wśród szwedzkich miłośników sportu bardzo popularna jest dobrze reda
gowana i poinformowana na bieżąco Idrottsbladet (Gazeta Sportowa). W latach 
1959—1965 nakłady magazynów wzrastają jedenastokrotnie (do 5,6 miliona 
egzemplarzy). W ostatnim 10-leciu ogromnie wzrosła ilość czasopism typu roz-

'*) Wydawana od 1944 roku Expressen jest wieczorną edycją Dagens Nyheter. Jest to 
bogato ilustrowany, często z posmakiem sensacji rozrywkowej dziennik, o profilu po
litycznym zdecydowanie proamerykańskim. 
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rywkowego, często utrzymanych w dobrej szacie graficznej. Postępująca ko
mercjalizacja rynku prasowego, przy pogoni za sensacją powoduje, iż "dziesiątki 
nowo powstałych czasopism reklamuje zbyt naturalistycznie pojęty seks, tre
ści kryminalne i awanturnicze. 

W 1963 roku powołano specjalną rządową komisję do badań prasoznaw-
czych. Jej program działania jest dość szeroki — analiza warunków ekono
micznych przy edycji gazet centralnych, regionalnych czy lokalnych; badanie 
powiązań między czytelnictwem gazet a profilem poglądów politycznych (np. 
w okresie kampanii wyborczych); oddziaływanie kształcące i wychowujące 
prasy itp. Wyniki prac badawczych publikuje się w: Swedish Government Of
ficial Reports. Warto podkreślić, iż badania prasoznawcze wchodzą w Szwecji 
w skład wiedzy o państwie (statskunskap)19). Jest to niezależna, ale obowiąz
kowa dyscyplina naukowa, wykładana na szwedzkich wyższych uczelniach 
Obecnie w Sztokholmie, Göteborgu, Lund, a od 1965 roku w Umea, utworzono 
specjalne wyższe szkoły społeczne. Szybko wzrasta liczba samodzielnych i po
mocniczych pracowników nauki zajmujących się problematyką społeczno-po
lityczną, szczególnie współczesnej Szwecji. Warto podkreślić, iż w 1947 roku 
utworzono w Sztokholmie rządową Radę Badań Nauk Społecznych (Social 
Science Research Council). Ostatnio zwraca się tam większą uwagę na bada
nia prasoznawcze. W Szwecji nie ma jak dotąd ośrodka, który by koordy
nował oraz programował badania prasoznawcze w kraju. W 1963 roku powo
łano w Sztokholmie Radę Szwedzkich Badań Humanistycznych (Swedish Hu
manistic Research Council). Podkreśla się w programach naukowych tejże 
instytucji potrzebę intensyfikacji badań prasoznawczych w trzech zasadni
czych kierunkach: 

1. Prześledzenie rozwoju historycznego prasy szwedzkiej w powiązaniu z ewo
lucją środków masowego komunikowania w Europie i w Skandynawii. 

2. W oparciu o konkretne badania empiryczne, szczególnie socjologiczno-ekono-
miczne, zamierza się wykazać rolę społeczno-kulturową i polityczną prasy 
we współczesnym, bogato uprzemysłowionym społeczeństwie, jakim jest nie
wątpliwie Szwecja. 

3. Ważna pozostaje też kwestia prognozowania wpływu prasy na dalszą ewo
lucję szwedzkiego modelu życia społeczno-politycznego oraz umysłowo-mo-
ralnego. 

We współczesnej Szwecji obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowań dla 
historii nowożytnej oraz najnowszej kraju, co nie pozostaje bez wpływu na 
profil badań prasoznawczych. Szwedzcy badacze wychodzą z założenia, iż grun
towna synteza dziejów prasy i czasopiśmiennictwa własnego kraju jest sprawą 
przyszłości, musi być ona poprzedzona serią opracowań monograficznych do 
dziejów poszczególnych dzienników, zwłaszcza wpływowych. Jak dotąd, wszyst
kie ważniejsze gazety i czasopisma Szwecji posiadają mniej lub więcej nau
kowe opracowania monograficzne. 

Systematyczne studia nad dawną i współczesną prasą szwedzką przeprowa
dza się w Instytucie Nauk Politycznych w Göteborgu, pod kierunkiem profe
sora Jörgena Westerstahla. Prowadzi się tutaj badania nad treścią prasy, stop-

») Informacje: Scandinavian Political Studies, t. 1/1966, s. 281 i n. W Sztokholmie istnieje 
także ogólnoszwedzkie centralne muzeum oraz archiwum prasowe. Działa tam rów
nież towarzystwo, które zajmuje się sprawami gromadzenia dokumentacji źródłowej 
do dziejów szwedzkiej prasy (Foreningen Sveriges Pressarkiv och Pressmuseum). 
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niem polemiczności i społecznym zaangażowaniem wydawców i współpracow
ników prasy. Analizuje również dziennikarskie techniki i środki propagando
we. Bada się też rolę prasy w „wojnie psychologicznej" między różnymi sy
stemami polityczno-ideologicznymi. Dostrzega się rolę polityczną prasy szwedz
kiej w okresie kampanii wyborczych. Począwszy od 1954 roku prowadzi się 
w tym zakresie odpowiednie prace badawcze20). 

W 1958 roku pracownicy uniwersytetu w Góteborgu — Jörgen Westerstahl 
i Carl Gunnar Janson pozostawili z tej problematyki interesujące studium21). 
Opierając się na konkretnym materiale statystycznym dostrzegli współzależność 
między czytelnictwem gazet określonej partii politycznej a postawą w okresie 
kampanii wyborczej. W ostatnim 10-leciu ilość takich studiów uległa znacz
nemu zwiększeniu. Wyniki badań, ze względu na ich aktualną przydatność 
polityczną są przeważnie publikowane techniką powielaną, w niewielkich na
kładach i przeznaczone do użytku wewnętrznego. 

Już kampania wyborcza z 1960 roku wykazała dużą rolę prasy, radia i te
lewizji w propagandzie określonych wartości i haseł politycznych w różnych 
środowiskach szwedzkiego społeczeństwa. Wykazał to na przykładzie bogato ze
branej dokumentacji Rune Sjöden22). Törbjörn Vallinder, wykorzystując no
woczesne socjologiczne i psychologiczne metody badawcze wskazał, w oparciu 
o bogaty materiał dokumentacyjny, iż prasa jest potężnym i wszechstronnie 
oddziałującym środkiem urabiapia politycznych postaw grup społecznych23). 
Grupa badaczy szwedzkich podjęła też szczegółowe badania nad pozycją spo
łeczno-polityczną socjaldemokracji a polityką prasową tej największej partii 
szwedzkiej24). 

Lars Furhoff rozpoczął badania nad społeczno-politycznym oddziaływaniem 
prasy w środowisku wiejskim, które w warunkach postępującej industrializacji 
uległo znacznej modernizacji w stylu życia i modelu codziennej działalności25). 
Podejmuje się także w ostatnich kilku latach szerokie studia nad oddziaływa
niem propagandowym oraz informacyjnym prasy w środowisku studenckim, 
wśród młodych robotników, pracowników administracji, wolnych zawodów itp. 
Zauważalne są także sondażowe prace naukowe nad stosunkiem i rolą opinio-
dawczą prasy do aktualnych obecnie problemów międzynarodowych (np. wojna 
wietnamska, konflikt bliskowschodni, stosunki między Związkiem Radzieckim 
i Stanami Zjednoczonymi, sprawa zwołania konferencji pokojowej w Europie 
itp.)2e). W przeprowadzeniu badań nad niektórymi problemami międzynaro
dowymi w ostatnim okresie Szwedzi dążą do współpracy z krajami sąsied
nimi, m. in. z Polską. 

*•) W Sztokholmie przy Centralnym Szwedzkim Biurze Statystyki wykazuje się corocz
nie aktualny zestaw gazet i czasopism (Newspaper Statistical Annual). 
") Jörgen W e s t e r s t a h l och Carl Gunnar J a n s o n : Politisk press. Göteborg 
1958. Stig В о b e r g publikuje liczne artykuły z dziejów prasy. Hakan T ö r n e b o h m 
w oparciu o nowoczesne metody matematyczne bada teorię informacji (Information and 
Confinformation. Göteborg 1964). 
") Sjöden R u n e : Sveriges första T. V. val. En studie i radions och televisionens roll 
som propagandamedier under 1960 ars valkampanj. Uddevalla, Sveriges Radio 1964. 
W 1965 roku powołano specjalną komisję badawczą do prognozowania rozwoju oraz 
działalności politycznej radia i telewizji (Radions och TV's framtid i Sverige). M) Törbjörn V a l l i n d e r : Press och politik. Lund 1968. 
*4) Stig H a d e n i u s , Lennart W e i b u 11. Jan-Olof S e v e b o r g: Social-demokra-
tisk press och press politik. Stockholm 1968, t. I. M) L. F u r h o f f : Pressens förräderi. Om tredje statsmakten i landsorten. Stockholm 
1963. 
**) К jell N o w a k : Masskommunikationsforskning i Sverige. En översikt samt en an-
noterad bibliografi. Stockholm 1963. 
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Dorobek szwedzkiego prasoznawstwa nie jest jeszcze zbyt duży. Jego profil 
badawczy jest wprawdzie zróżnicowany ale mało skoordynowany, zbyt wy
cinkowy i dorywczy. W ostatnim czasie zauważalna jest w tym zakresie znacz
na poprawa. Podobnie jak w pozostałych krajach skandynawskich i europej
skich, prasa spełnia istotną rolę w kształtowaniu oblicza ideowego, zaintere
sowań, modelu wykształcenia, postaw obyczajowych współczesnego Szweda, 
chociaż dołączyły się w ostatnim 10-leciu także inne środki masowego komuni
kowania (np. film, telewizja, radio, płyta itp.). 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr 1 (55) 

GAZETY UCZNIOWSKIE W NRF 

Nowym zjawiskiem prasowym zachodzącym w Niemieckiej Republice Fede
ralnej jest znamienna przemiana treściowa i ideowa czasopism uczniowskich. 
Ukazuje się ich w tym kraju około tysiąca. Jeszcze przed pięcioma laty pisemka 
te poruszały wyłącznie problemy wewnątrzszkolne. W ostatnim okresie ton pu
blikacji zmienił się radykalnie. Treściowo powiększyło się ich zainteresowanie 
problematyką polityczną (podobnie jak w czasopismach studenckich) ; wzrosło 
bezpośrednie zaangażowanie młodych redaktorów w konflikty uwidaczniające 
się w społeczeństwie NRF. Przyczyniło się do tego przystąpienie do redakcji 
przedstawicieli „Nowej Lewicy", którzy wnieśli do polityki redakcyjnej akcenty 
krytyczne wobec stosunków społecznych panujących w kraju w ogóle, a wobec 
istniejącego systemu oświatowego w szczególności. 

Pod wpływem „Nowej, Lewicy" nasiliły się publikacje krytyczne — i to nie 
dotyczące pojedynczych wypadków w określonych szkołach, ale samej szkoły 
jako instytucji publicznej, a wraz z nią społeczeństwa, które czyni się odpo
wiedzialnym za stan oświaty i negatywnie ocenianą rzeczywistość polityczną 
kraju. Publikacje te nie mają charakteru teoretycznych rozważań, ale stanowią 
przejaw działalności zmierzającej do przekształcania świadomości społecznej 
odbiorców, są więc fragmentem bezpośredniej walki politycznej. Przedmiotem 
krytyki stają się przestarzałe — w opinii młodzieży — instytucje społeczne, kry
tycznie przedstawia się aktualne położenie młodych w dzisiejszym „represyj
nym" społeczeństwie, żąda się przedyskutowania z zainteresowanymi decyzji 
dotyczących spraw młodego pokolenia. 

Wszystkie te publikacje stanowią niejako teoretyczny wstęp do politycznego 
konfliktu z rzecznikami istniejącego porządku społecznego. Krytyce podlegają 
sprawy wielkie i małe. Przedmiotem jej stają się wartości ustalone w społe
czeństwie dorosłych. Obejmuje ona zarówno wydarzenia ogólnoświatowe, jak 
sferę obyczajowości, zwłaszcza obyczajowości seksualnej. Szermując termi
nologią freudowską, młodzi autorzy tłumaczą frustracje osobowościowe tłu
mieniem naturalnych popędów i domagają się usunięcia istniejących jeszcze 
tabu w tym względzie. Gazety uczniowskie budują jednocześnie szeroki front 
solidarności w tych poglądach, obejmujący całą młodzież. Brak doświadczenia 
życiowego wywołuje przy tym nastroje nonkonformizmu i przyczynia się do 
powstawania rygorystycznej etyki: „albo — albo". 

Nie da się zaprzeczyć, że inicjatywa uczniowskich gazetek doprowadza do 
konkretnych zmian w instytucjach oświatowych NRF, które bez takiej kam
panii prasowej byłyby nie do pomyślenia. Chodzi mianowicie o to, że władze 
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oświatowe, próbując pohamować ich wpływ radykalizujący umysły młodzieży,, 
zgadzają się na pewne ustępstwa. W wyniku działalności prasy uczniowskiej 
nastąpiła pewna demokratyzacja systemu szkolnego, a sztywna struktura hie
rarchiczna została zachwiana przez dopuszczenie młodzieży do decydujących 
rozstrzygnięć w sprawach żywo jej dotyczących. Wszystko to byłoby nie do po
myślenia, gdyby nie przygotowująca grunt dla takich przemian kampania prasy, 
a przede wszystkim prasy uczniowskiej — jako rzecznika postępowej, często 
z „Nową Lewicą" związanej opinii tej społeczności. 

Łączy się z tym znamienne zjawisko: odkąd prasa ta poczęła reprezento
wać sposób myślenia młodego pokolenia — nie ma ona żadnych trudności 
z rozprowadzaniem swych wydawnictw — i to zarówno na terenie szkół, jak 
i poza nimi. 

Radykalna działalność pisemek uczniowskich wprowadza je w konflikty ze 
światem dorosłych. Konflikty te doprowadzają do zaskarżania poszczególnych 
artykułów, a także do zawieszania pism. Młodzi redaktorzy nie chcą poddawać 
się kurateli władz szkolnych, ponieważ uznają to za uszczuplanie swoich praw 
obywatelskich. Jednocześnie rzeczą paradoksalną jest to, że prawo chroniące 
dorosłych autorów publikacji krytycznych nie rozciąga się na redaktorów ga
zetek uczniowskich, co dodatkowo wzmaga ich nonkonformistyczne nastroje. 

Tymczasem pisma uczniowskie stały się już istotnym instrumentem prze
kształceń zachodzących w systemie oświaty i wychowania. Wyrażane są na 
ich łamach życzenia bezpośrednio tym problemem zainteresowanych — co 
stwarza możliwości wzięcia tych postulatów pod uwagę przy wszelkich próbach 
reform. Uczeń przy pomocy swego organu prasowego przekształca się z przed
miotu —• w podmiot procesu wychowawczego. System szkolny okazuje się nie 
raz na zawsze ustaloną wartością, ale czymś plastycznym, co może się zmie
niać pod wpływem konieczności życiowych. Jeśli bowiem istotnym, stałym 
czynnikiem działalności pedagogicznej jest wiedza, jaką należy przekazać wy
chowankom, i człowiek, który umie to czynić w sposób efektywny — to walka 
o przekazywane w ten sposób t r e ś c i nie jest jeszcze bynajmniej rozstrzy
gnięta. Proces ten traktuje się coraz częściej jako formę o r g a n i z o w a n i a 
kształcenia przez nauczyciela będącego przede wszystkim doradcą. 

W procesie wychowawczym istotną rolę odgrywa polityka. Dotychczas jed
nak nie jest ona włączona w ten proces w sposób integralny. W tę właśnie 
„lukę pedagogiczną" wchodzą pisma uczniowskie, spotykając się z ostrą i ne
gatywną reakcją ze strony dyrekcji szkół. Tymczasem właśnie tego rbdzaju 
pisma mogą wyrobić w młodzieży poczucie osobistej autonomii, mogą przyczy
nić się do otwartej, konstruktywnej dyskusji dotyczącej współczesnej szkoły, 
odbudować oparty nie tylko na nominalnych funkcjach autorytet pedagogów, 
zapewnić uczniom uczestnictwo w decyzjach ich dotyczących. 

(Wolfgang W. M i с к e 1: Zwischen Anpassung und Wiederstand. Der Journalist 1972 nr 9). 

Opr. Bolesław Garlicki 
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"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1973 R. XIV, nr 1 (55) 

Propozycje 

DYFUZJA INNOWACJI 

Zapewne niejeden czytelnik będzie zaskoczony, napotykając w tak specjali
stycznym piśmie, jakim są Zeszyty Prasoznawcze, uwagi o książce choćby 

tylko przez swój tytuł bezpośrednio powiązanej z problematyką wiejską*). Nie 
chodzi jednak — co niektórzy mogliby przypuszczać — o przedstawienie tej 
pracy dziennikarzom zajmującym się sprawami wsi i rolnictwa. Adresatem 
tego omówienia jest znacznie szerszy krąg: należą do niego wszyscy ci czytel
nicy, którzy z racji praktycznych czy poznawczych zainteresowani są prze
biegiem procesu komunikowania masowego i ustaleniem warunków jego sku
teczności. 

Cóż jest bowiem przedmiotem książki Gałęskiego? Sam autor sytuuje ją 
w nurcie badań nad warunkami upowszechnienia postępu technicznego. Wy
mieniając różne typy problemów, z jakimi się wówczas spotykamy (m. in. ba
dania warunków twórczości naukowej i technicznej; analiza funkcjonowania 
systemu społeczno-gospodarczego; analiza form organizacyjnych wytwórczości 
zapewniających efektywność wykorzystania innowacji) Gałęski uwypukla do
niosłość poznania mechanizmów rozpowszechniania i wdrażania innowacji do 
praktyki. 

Zawężając powtórnie przedmiot dociekań autor kieruje uwagę na badanie 
„społecznych mechanizmów przenikania innowacji i udoskonaleń technicznych 
do praktyki produkcyjnej..." (s. 6). Podstawy metodologiczne i teoretyczne dla 
takich badań stworzono w ramach teorii dyfuzji innowacji, której podstawowe 
pojęcia i problemy pragnę tu — na podstawie studium Gałęskiego — pokrótce 
przedstawić. 

Termin „dyfuzja" związany głównie z aparaturą pojęciową nauk przyrodni
czych, także i na gruncie nauk społecznych znalazł już dosyć dawno zastoso
wanie. Tzw. szkoła dyfuzjonistyczna w antropologii społecznej główny czyn
nik zmian kulturowych upatrywała w przenikaniu wytworów z ośrodków wy
soko rozwiniętych do mniej rozwiniętych. W dzisiejszych studiach nad dy
fuzją analiza nie dotyczy przenikania wytworów czy idei z jednej do drugiej 
kultury, lecz ich rozpowszechniania w ramach tej samej kultury. 

*) Bogusław G a ł ę s k i : Innowacje a społeczność wiejska. Książka i Wiedza, War
szawa 1971. S. 388. 
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Do pionierów teorii dyfuzji należy wybitny francuski socjolog G. Tarde, 
który jeszcze w końcu ubiegłego stulecia usiłował tłumaczyć fakty społeczne 
przez uniwersalne —> jego zdaniem — prawa imitacji aktów twórczych. Wcze
sne badania nad dyfuzją objęły wiele zagadnień, Óćt postaw politycznych do 
patentów na maszyny włókiennicze. Ich wyróżniającą cechę stanowiło przy
jęcie jako jednostki badawczej, zbiorowości społecznej (np. miasta, szkoły etc.) 
oraz wykorzystanie materiałów wtórnych głównie statystycznych. Ponadto ba
dania te — w zamyśle autorów — miały przyczynić się do wyjaśnienia ogólnego 
mechanizmu zmian społecznych. 

W późniejszych badaniach nastąpiły pewne zasadnicze przesunięcia. Jed
nostką badawczą są najczęściej pojedyncze osoby, a podstawą analizy — spe
cjalnie skonstruowane ankiety. Również perspektywa teoretyczna — wyjaśnie
nie zmian społecznych — została zmodyfikowana, ustępując orientacji bardziej 
prakty cysty cznej. 

Badania nad dyfuzją innowacji uzyskały najbardziej dojrzałą formę w so
cjologii wsi. Od czasu pierwszych studiów Ryana i Grossa (1943, nad rozpow
szechnianiem się stosowania nasion hybrydu kukurydzy) do 1960 roku noto
wano już 286 badań, a w sześć lat później publikowano listę 468 prac badaw
czych. Poza socjologią wsi badania nad dyfuzją rozwinęły się w socjologii 
medycyny (studia nad lekami) oraz — od niedawna — w badaniach nad środ
kami masowymi i zachowaniem się konsumentów. Badania w innych dzie
dzinach, np. w socjologii przemysłu i wychowania, m. in. ze względu na trud
ności metodologiczne związane z badaniem grup, nie są zbytnio zaawansowane. 

Proces dyfuzji innowacji można — za E. Katzem, M. L. Lewinem i H. Ha
miltonem — scharakteryzować następująco: 1) akceptacja, 2) w pewnym czasie, 
3) określonego wytworu, idei lub zabiegu, 4) przez jednostki, grupy bądź inne 
podmioty przyswajające, np. w związku z 5) określonymi kanałami komuniko
wania, 6) pewną strukturą społeczną, 7) danym systemem wartości lub kul
turą. 

Proces ten może być różnorodnie struktualizowany, gdyż w rzeczywistości 
nie jest to jeden proces, lecz kilka różnych. A więc najpierw — proces infor
macji, tj. informacji o możliwościach zmiany swego dotychczasowego postę
powania. Nie jest to proces jednokierunkowego przekazu, lecz również proces 
poszukiwania informacji. 

Możemy także wyróżnić proces następujący po uzyskaniu informacji — tj. 
proces podejmowania decyzji co do zmiany lub utrwalenia swego sposobu po
stępowania (opór lub przyswojenie innowacji). 

Wreszcie trzeci proces — to proces dyfuzji, czyli rozpowszechnienia się in
nowacji w systemie społecznym o określonej strukturze, w którym jednostka 
włączona jest w sieć konkretnych stosunków i zależności. 

Zatem w teorii dyfuzji łączą się — we względnie spójną caiość — aż trzy 
teorie ogólne: teoria informacji, teoria podejmowania decyzji (lub szerzej — 
teoria zachowania się) oraz teoria organizacji i struktury społecznej. 

Należy dodać, że teoria dyfuzji rozwinęła się w odniesieniu do badań roz
powszechniania innowacji, tj. najogólniej mówiąc — zmian w dotychczasowym 
sposobie postępowania. Mogą to być tylko idee (np. nowe sposoby dozowania 
paszy), ale niekiedy mogą one zostać wcielone w materialną, zmysłową postać 
(np. nowy typ maszyny rolniczej). Być może, że badania nad dyfuzją mogą 
objąć również inne zmiany — np. zmiany przekonań nie wywołujące określo-
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nych i wyraźnych zmian w sposobie postępowania — jednak dotychczas ba
dano obiektywnie stwierdzalne zmiany w postępowaniu ludzi. 

Od czego zależy przebieg procesu dyfuzji konkretnych innowacji? W pierw
szym rzędzie wskazać trzeba na cechy charakteryzujące innowację, a zwłaszcza 
jej ocenę przez przyszłych użytkowników. Wymienimy tutaj następujące cechy 
innowacji: 1) jej korzystność (nie tylko ekonomiczną), 2) względną trudność 
zastosowania, 3) stopień zgodności z całokształtem postępowania przyszłych 
użytkowników, 4) podzielność (tj. możliwość wypróbowania na małą skalę), 
łatwość przekazywania oraz obserwacji wyników itp. 

Druga grupa czynników określających przebieg dyfuzji innowacji obejmuje 
charakterystykę osób, to znaczy użytkowników. Dzieli się ich na kilka kate
gorii w zależności od czasu, kiedy przyswoili oni daną innowację (są to: inno
watorzy, pionierzy, wczesna większość, późna większość, maruderzy). Stosuje 
się również miary nowatorstwa oparte na ilości przyswojonych innowacji. 

Można przedstawić tu, za Jonesem, schemat (nieco przez B. Gałęskiego 
zmodyfikowany) ilustrujący wpływ poszczególnych grup cech charakteryzują
cych użytkownika na jego zachowanie się wobec innowacji. 

Sytuscj» 
społeczno-

ekonomlczna 

Cechy osobiste 
(pleć. wiek. etc.) 

Ж. ±. 

Norrajr w społeczności 

Ж. 
Cechy socjologiczne 

Ж. 

Miejsce w 
strukturze 
społecznej 

ж. 

ж. 

ж )k. \/ 

ж. 
Cechy psychologiczne 

_̂ _ Ж. 

ZACHOWANIE SIĘ UŻYTKOWNIKA WOBEC INNOWACJI 

Ж. 
Stopień nowstorstw» 

Złożoność procesu przyswajania innowacji nie sprowadza się tylko do czyn
ników uwzględnionych powyżej. Proces „przyswajania" (adoption) obejmuje 
ponadto podjęcie decyzji oraz rzeczywiste zastosowanie innowacji w praktyce. 
Możemy tu wyróżnić następujące etapy: wstępne zainteresowanie (rodzące się 
z odczucia potrzeby), świadomość istnienia określonej innowacji (tj. ukazanie 
szansy zaspokojenia danej potrzeby), ponieważ użytkownikowi brakuje do
kładnego rozeznania wartości innowacji pojawia się zainteresowanie rozu
miane jako poszukiwanie dodatkowych informacji. Proces poszukiwania infor
macji jest procesem aktywnego działania ze strony potencjalnego użytkow
nika. Na tym tle powstaje ocena innowacji stanowiąca swoistą „przymiarkę" 
do konkretnej sytuacji i praktyki produkcyjnej użytkownika. Ocena jest po
wiązana ściśle z podjęciem (lub zaniechaniem) decyzji wypróbowania inno
wacji. Kolejny etap, to próba, po której następuje kolejna ocena oraz ewen-
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tualne wprowadzenie innowacji do praktyki. Lecz to jeszcze nie kończy pro
cesu „przyswajania", gdyż często użytkownik nadal poszukuje informacji, aby 
rozproszyć swoje wątpliwości, przy czym niekiedy nawet zarzuca stosowanie 
innowacji. 

Także i ten model procesu przyswajania jest uproszczeniem rzeczywistego 
przebiegu, często bowiem etap oceny i prób przeplata się kilkakrotnie, przy 
czym nastąpić może zmiana decyzji. Proces dyfuzji obserwowany w czasie 
można rozpatrywać jako proces zmian decyzji różnych grup użytkowników. 
Dopiero w toku tych zmian wzrasta liczba stosujących innowacje. Obraz tych 
zmian daje tzw. drzewko rozpowszechniania się innowacji: 

13 innowacji 
100 rolników 

„Model procesu przyswajania innowacji — pisze Gałęski — jest szczegól
nie przydatny dla oceny efektywności działania środków przekazu. Rzeczywi
ście, bez tego modelu pozostalibyśmy przy ogólnikach. Jedne bowiem środki 
komunikowania mogą dostarczać pierwszej informacji o możliwościach wpro
wadzenia zmiany do praktyki, do innych sięga się wtedy, gdy poszukuje się 
informacji dodatkowych i szczegółowych, jeszcze inne wreszcie mogą okazać 
swój wpływ wtedy, gdy użytkownik dokonuje oceny i podejmuje decyzję" 
(s. 58). 

Oto jak przedstawia się — ustalona w badaniach amerykańskich — hie
rarchia różnych źródeł informacji na różnych etapach procesu przyswajania 
innowacji: 

Uświado
mienie 

środki maso
wego przeka
zu 

sąsiedzi 
i przyjaciele 
służba rolna 

sprzedawcy, 
handel 

Zaintereso
wanie 

Środki maso
wego przeka
zu 

sąsiedzi 
i przyjaciele 
służba rolna 

sprzedawcy, 
handel 

Ocena 

sąsiedzi 
i przyjaciele 

służba rolna 

sprzedawcy, 
handel 
środki maso
wego prze
kazu 

Próba 

sąsiedzi 
i przyjaciele 

służba rolna 

sprzedawcy, 
handel 
środki maso
wego przeka
zu 

Przyswojenie 

całkowicie 
zależne od 
zadowolenia 
z próby 
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Oczywiście, proces dyfuzji innowacji posiada jeszcze inne wymiary i jego 
analizę należałoby kontynuować. Poprzestańmy na tym jednak, po dalsze 
szczegóły odsyłając czytelników do studium B. Gałęskiego. 

Lecz warto jeszcze przedstawić kilka wniosków, ważnych — jak sądzę — 
dla poznania i analizy warunków skuteczności komunikowania masowego. Otóż, 
jak łatwo zauważyć, upowszechnienie informacji o innowacjach można — 
w pewnym wymiarze — traktować jako specyficzny przypadek funkcjonowania 
komunikowania masowego. Stąd też analiza dyfuzji innowacji może być po
mocna m. in. dostarczając aparatury pojęciowej) również dla ustalenia me
chanizmów warunkujących skuteczność oddziaływania komunikowania maso
wego. W każdym razie można zasadnie sądzić, że żadne poważniejsze studia 
nad oddziaływaniem komunikowania masowego nie będą się mogły obejść bez 
wykorzystania dorobku badań nad dyfuzją innowacji.*) Będzie to zresztą jeszcze 
jeden przykład nieodzowności integracji wiedzy, w tym przypadku badań socjo
logów wsi i badań socjologów komunikowania. Bo przecież chociaż ich cele 
są różne, to zakres badanych przedmiotów jest jednaki. 

*) Chodzi mi o badania nad dyfuzją innowacji, a nie tylko o badania nad dyfuzją infor
macji. Xe drugie są na gruncie nauki o komunikowaniu częstsze, por. artykuł K. E. Ro-
sengrena: Dyfuzja wiadomości: przegląd badań; zamieszczony w tym numerze „ZP". 

TOMASZ GOBAN-KLAS 

— Zeszyty Prasoznawcze 
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POCZĄTKI 
DZIENNIKARSTWA PRL 

MATERIAŁY POMOCNICZE DO 
HISTORII DZIENNIKARSTWA 
POLSKI LUDOWEJ. Zeszyt I. Przy
gotowali : Jerzy C e n t k o w s k i , 
Alina S ł o m k o w s k a , Jacek 
W e g n e r . Instytut Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego — Ze
spół Naukowo-Badawczy Historii 
Dziennikarstwa Polski Ludowej, 
Warszawa 1971. S. 185. 

Powielony zbiór rozpraw oraz doku
mentów źródłowych z zakresu historii 
dziennikarstwa pierwszych lat Polski 
Ludowej, opracowany przez kilku au
torów, przeznaczony jest dla celów dy
daktycznych. Książka wydana została 
przez członków powołanego w 1970 r. 
Zespołu Naukowo-Badawczego Historii 
Dziennikarstwa Polski Ludowej pod 
kierownictwem doc. Aliny Słomkow-
skiej. Zarówno niniejszy oraz następ
ne zapowiadane zeszyty materiałów 
pomocniczych do historii dziennikar
stwa polskiego po 1945 r. umożliwią 
w przyszłości napisanie podręcznika. 

Poszczególne rozprawy oraz mate
riał dokumentacyjny dotyczą przeważ
nie lat 1944—1948; kilka pozycji nie 
wykracza poza okres 1945/46. W roz
woju środków masowego komuniko
wania w Polsce Ludowej cezurę sta
nowi rok 1949, do którego trwała na 
ogół odbudowa bazy poligraficznej 
oraz kształtowały się podstawy ideowe 
prasy w nowych powojennych wa
runkach społeczno-ustroj owych. Był 
to również okres ożywionej publicy
styki politycznej i społecznej w sytua
cji jeszcze napiętej walki politycznej 
z siłami reakcyjnymi. Po 1949 roku 
prasa straciła wiele z tych dobrych 
cech, dzięlci którym zdobyła sobie licz
ne rzesze czytelnicze. Aż do 1956 r. 

zapanowały w niej dogmatyzm i de-
klaratywność. Słuszniej więc było 
konsekwentnie omawiać poszczególne 
rodzaje pism i agencji prasowych 
w całym okresie 1944/45—1949, tak 
jak został przedstawiony rozwój ra
diofonii. 

Dział rozpraw otwiera artykuł J. 
J a k u b o w s k i e g o „Prasa PolsKiej 
Partii Robotniczej" artykuł dość szcze
gółowo obrazujący narodziny i rozwój 
pierwszych centralnych oraz tereno
wych pism PPR. Prasa ta liczyła do 
momentu zjednoczenia ruchu robotni
czego w 1948 r. 3 pisma centralne i kil
kanaście terenowych dzienników wo
jewódzkich. Organem o nieregularnej 
początkowo częstotliwości ukazywania 
się (od 1947 r. tygodnik) była Trybuna 
Wolności (od 261X1944), która była 
kontynuacją konspiracyjnego pisma 
o tej samej nazwie. Po zjednoczeniu 
PPR i PPS nastąpiła fuzja Trybuny 
Wolności z PPS-owskim Tygodniem 
Robotnika; Trybuna Wolności została 
organem КС PZPR o profilu spo-
łeczno-kulturalnym. Gazetą codzienną 
PPR od 14 XI1944 był Glos Ludu, złą
czony w grudniu 1948 z organem 
PPS — Robotnik; odtąd datują się 
dzieje Trybuny Ludu. Pismem PPR, 
a następnie PZPR dla wsi jest od 21 X 
1945 do dziś Chłopska Droga, a teore-
tyczno-politycznym pismem PPR (póź
niej PZPR) są ukazujące się od stycz
nia 1947 Nowe Drogi. Najważniejszymi 
ośrodkami terenowej prasy partyjnej 
były w pierwszych latach Katowice, 
Łódź i Kraków. Największy nakład 
spośród wszystkich ówczesnych pol
skich pism codziennych osiągała kato
wicka Trybuna Robotnicza (w 1948 r. 
469 tys. egz.), która miała aż 6 muta
cji — m. in. dla Kielc, Rzeszowa, 
Krakowa, Poznania. Białystok, Rze
szów, Szczecin, Olsztyn były do 1948 r. 
obsługiwane przez mutacje gazet cen
tralnych bądź wojewódzkich organów 
partyjnych. Tylko kilka przypadko-
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wych danych podał na końcu autor 
o licznych już w pierwszych latach 
po wyzwoleniu gazetach komitetów 
powiatowych partii. 

Następny rozdział „Kilka wspo
mnień o Robotniku 1945—1946" napi
sany jest w formie wspomnień człon
ka redakcji, a jednocześnie referenta 
prasowego w zarządzie — Larysy Z a-
j ą c z k o w s k i e j - M i t z n e r o w e j . 
Autorka podała wiele ciekawych in
formacji, które doskonale oddają at
mosferę pracy ówczesnego dziennika
rza, bardzo trudnej i niebezpiecznej. 
Robotnik realizował funkcje organu 
centralnego PPS. Jego nakład wahał 
się w okresie międzywojennym od 3 
do 30 tys. egz., a w 1948 r. wynosił 
ok. 100 tys. 

Kolejne dwa rozdziały poświęcono 
narodzinom i początkowej działalności 
agencji prasowych „Polpress" (od 
1945 r. PAP) i Agencji Publicystycz-
no-Informacyjnej (API). Autorzy po
dali tylko najważniejsze dane o kształ
towaniu się i rozwoju struktury orga
nizacyjnej centrali i oddziałów tych 
instytucji, o bazie technicznej i pod
stawowych formach pracy. 

Wiele nie znanego dotąd materiału 
dostarcza rozprawa J. O s i с у о pra
sie frontowej Ludowego Wojska Pol
skiego od ukazania się pierwszego nu
meru gazety I Dywizji im. T. Ko
ściuszki — Żołnierza Wolności do dnia 
zwycięstwa nad faszyzmem. Z waż
niejszych omówionych tytułów prasy 
poszczególnych oddziałów bądź armii 
formującego się na terenie ZSRR 
Wojska Polskiego wymienić należy 
organ I Armii Wojska Polskiego Zwy
ciężymy i gazetę II Dywizji Pancer
nej Na Zachód. Szkoda, że zupełnie 
pominięto centralny organ prasowy 
Wojska Polskiego Polska Zbrojna, 
który zaczął się ukazywać równocześ
nie z zorganizowaniem się 12 stycz
nia 1945 naczelnego dowództwa Woj
ska Polskiego. 

Kolejne opracowanie jest ogólną 
syntezą ożywionej działalności kato
wickiej Spółdzielni Wydawniczej „Ży
cie Gospodarcze", która w okresie 
1945—1949 była ogólnopolską instytu
cją wydawniczą prasy gospodarczej. 
Autor H. T o m i c z e k , pracownik 
Spółdzielni i redaktor Życia Gospo
darczego podał najważniejsze dane 
o wydawanych przez Spółdzielnię 
ogólnopolskich pismach gospodar
czych, takich jak: Życie Gospodarcze, 
Przegląd Rynkowy (protoplasta wy
chodzącej od 1949 r. Gazety Handlo

wej), Rachunkowość—Podatki itd. Ka
towicka Spółdzielnia Wydawnicza da
ła podwaliny całej polskiej prasie go
spodarczej, jej działalność przejęło 
zorganizowane w 1949 r. w Warszawie 
„Polskie Wydawnictwo Gospodarcze". 

Cenny jest następny artykuł J. 
W e g n e r a pt. „Miesięcznik Twór
czość w kontekście czasopiśmiennictwa 
literackiego lat 1944—1948, który in
formuje właściwie o całej ówczesnej 
centralnej, regionalnej i środowisko
wej prasie zarówno literackiej, jak i 
społeczno-kulturalnej. 

Zamykająca zbiór rozprawa M. 
K w i a t k o w s k i e g o dość dokład
nie orientuje o trudnych początkach 
zniszczonej podczas wojny w 98% 
polskiej radiofonii, którą zdołano od
budować i poważnie w stosunku do 
okresu międzywojennego zmodernizo
wać do 1949 r. Artykuł zawiera dużo 
materiału cyfrowego, mniejszą uwagę 
poświęcił autor stronie programowej. 
Warto było również na początku po
dać najogólniejsze dane o polskiej ra
diofonii przed wojną. 

Drugi dział książki — Dokumen
ty — zawiera 9 pozycji, z których 3 
to sprawozdania referatów prasowych 
Urzędów Informacji i Propagandy 
WRN w Kielcach i Krakowie za lata 
1945—1946, orientujące liczbowo o ty
tułach prasowych, ich kategoriach, 
nakładzie. Na 6 pozostałych składają 
się uchwały КС PPR z 1946—1947 r. 
przeważnie w sprawie prasy partyj
nej,. 

Dla informacji czytelnika recenzo
wanej pozycji należy podać, że auto
rzy poszczególnych opracowań starali 
się podać ogólny materiał faktogra
ficzny tyczący się narodzin pisma czy 
instytucji, rozwoju nakładów, zespo
łów redakcji itd. Nie zawsze podawa
ne są informacje bibliograficzne jak 
nakład, format, objętość. Rzadko moż
na znaleźć dane o stronie finansowej 
pism, szacie graficznej, kolportażu. 
Poza dwoma wyjątkami (w rozprawie 
o prasie gospodarczej i radiofonii) nie 
wspomniano o żadnych materiałach 
źródłowych. Wydaje się, że nawet wy
raźne dydaktyczne przeznaczenie 
książki nie powinno zwalniać jej auto
rów od choćby ogólnego zestawienia 
podstawowej dokumentacji źródłowej, 
a także literatury, jeśli nie w przypi
sach ani we wstępach, to choćby w 
zestawieniu bibliograficznym na koń
cu rozdziałów. Stronę dokumentacyjną 
poszczególnych rozpraw wzbogaciłaby 
dokładniejsza analiza zawartości treści 
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pism. W przyszłych zeszytach warto 
byłoby może zastanowić się nad kon
sekwentną zasadą rozdziałów we
wnętrznych. Wpłynęłoby to korzystnie 
na przejrzystość książki i ułatwiłoby 
studiującym korzystanie z tak pod
stawowej pomocy podręcznikowej, ja
ką niewątpliwie stanie się planowana 
seria wydawnicza. 

Z obowiązku recenzenckiego należy 
zasygnalizować często rażące błędy 
korekty. 

Kazimierz Bobowski 

ĆWIERĆWIECZE / 
RSW „PRASA" J 

ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA 
WYDAWNICZA „PRASA". Infor
mator. Opracowanie redakcyjne: 
Alina T e p l i - K o b i e l s k a , Te
resa S k ó r s k a . ZG RSW „Pra
sa", Warszawa 1972. S. 90, nlb 4, 
106, 2. 

Omawiane wydawnictwo jest tym ty
pem okolicznościowej publikacji (z oka
zji 25-lecia RSW „Prasa"), które ze 
względu na swe rzeczywiste walory 
informacyjne trudno traktować tylko 
w kategoriach konwencjonalnego, 
ulotnego druku jubileuszowego. 

W części I informatora scharakte
ryzowane zostały te (spośród 42) przed
siębiorstwa, które nie prowadzą bez
pośredniej działalności wydawniczej 
(agencje, zakłady poligraficzne, WAG, 
Dokumentacja Prasowa, instytuty ba
dawcze i inne przedsiębiorstwa o cha
rakterze usługowym), omówiona zosta
ła organizacja RSW „Prasa", jej sta
tus. Obszerniej potraktowano dzia
łalność wydawniczą w roku jubileu
szowym; najpełniej ją charakteryzują 
dane przytoczone tu za omawianym 
informatorem : 
• RSW „Prasa" wydaje 216 tytułów, 

w tym 46 dzienników; średni jed
norazowy nakład tych pism wynosi 
ponad 20,5 min egz. (nakład glo
balny zaplanowano w jubileuszo
wym roku na 2,9 mld egz.); 

• pod względem ilościowym pisma 
RSW „Prasa" stanowią 9,6% łącznej 
liczby tytułów wydawanych w Pol
sce; udział tych pism w średnich 
jednorazowych nakładach prasy 
krajowej wynosi 59,3% (w dzienni

kach — 91,1%, w czasopismach -* 
48,1%). 
Inne działy ukazują dorobek i dzia

łalność RSW „Prasa" w okresie mija
jących 25 lat. Szczególnie interesu
jący jest tu bogaty serwis statystycz
ny (ilość tytułów oraz średnie jedno
razowe nakłady pism RSW „Prasa" 
w latach 1947—1972, ich globalne na
kłady, ilość tytułów oraz globalny 
nakład pism RSW „Prasa" na tle pra
sy krajowej 1955—1971, ilość egzem
plarzy prasy krajowej i pism RSW 
„Prasa" przypadająca na 1 mieszkań
ca; dane dot. zatrudnienia). 

JeSt również w informatorze publi
kacja, która swym charakterem wy
różnia się wśród innych, a mianowi
cie: „Kalendarium 25-lecia. Ważniej
sze wydarzenia i fakty z działalności 
RSW „Prasa". Faktycznie jest to wy
bór tylko w a ż n i e j s z y c h wyda
rzeń i faktów. Można więc mieć żal 
do autorek tego wydawnictwa o to, że 
nie rozszerzyły ram swego „Kalenda
rium" w takim stopniu, by opracowa
nie to nie tylko zawierało istotne ele
menty przyszłej monografii tego naj
większego wydawnictwa prasowego 
w Polsce, ale wręcz czasowo zastępo
wało brak tej monografii. 

Część drugą informatora wypełnił 
„Katalog pism i przedsiębiorstw RSW 
„Prasa", będący jednocześnie książką 
adresową, stąd duża użyteczność tego 
zestawienia w codziennej praktyce 
wydawniczej. Obok zasadniczych in
formacji adresowych w opisie znalazło 
się wiele najistotniejszych informacji 
o poszczególnych tytułach, łącznie ze 
skondensowaną informacją o ich mo
delu treściowym. Warto pomyśleć, by 
taki katalog był wznawiany co roku. 

Omawiana publikacja ukazała się 
w oryginalnym, bardzo czytelnym 
opracowaniu graficzno-drukarskim, co 
w głównej mierze jest zasługą 
A. C e t n a r o w s k i e g o i warszaw
skich Zakładów Wklęsłodrukowych 
RSW „Prasa". 

DZIEJE PRASY LUBELSKIEJ. Ka
talog wystawy. Towarzystwo Przy
jaciół Prasy Lubelskiej, Lublin 1972. 
S. 92. 

Okolicznościowa publikacja — doku
mentacja zorganizowanej wystawy 
z okazji XXV-lecia RSW „Prasa" i 
XV-lecia Kuriera Lubelskiego — jest 
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cennym przyczynkiem do rejestracji 
i opisania dziejów czasopiśmiennictwa 
regionu lubelskiego. Początki historii 
prasy lubelskiej nie są jeszcze w do
stateczny sposób wyjaśnione. Istnieją 
pewne hipotezy (K. Estreicher), które 
granice powstania czasopiśmiennictwa 
w tym regionie przesuwają wręcz do 
XVI w. „Gdyby udało się potwierdzić 
żywym egzemplarzem informację Ka
rola Estreichera o Nowinach Lubel
skich, które miały się ukazać w 1567 
roku, to nasze miasto mogłoby się po
szczycić wydaniem najstarszego czaso
pisma w Polsce. Nikt jednak nie miał 
dotąd szczęścia tego czasopisma od
naleźć, więc można mieć obawę, czy 
nie zaszła zwykła pomyłka, o co wiel
kiego bibliografa właściwie trudne 
posądzić. Nie ma też powodu do wy
rzekania się tego zaszczytu. Właściwe 
początki czasopiśmiennictwa lubel
skiego, nawet po zakwestionowaniu 
tej pierwszej informacji (...) sięgają 
pierwszej połowy XVII wieku (...). 
Mowa jest o kalendarzach lubelskich, 
z których pierwszy ukazał się w 
1636 r. Wydał go Jerzy Lemka w dru
karni Pawła Konrada". 

Właściwe wyliczenie — zestawienia 
bibliograficzne — poprzedzają obszer
niejsze rozważania — J. Z i ę b y , H. 
W o l s k i e j , Z. J. H i r s z a i A. L. 
G z e l l i , którzy charakteryzują naj
ogólniejsze tendencje rozwojowe tego 
czasopiśmiennictwa w różnych okre
sach. Katalog rejestruje zaledwie ok. 
300 tytułów pism i druków ulotnych, 
a więc jest tylko jednym z przyczyn
ków przyszłej kompletnej rejestracji 
wytworów drukowych tego regionu. 
Zawiera informacje jedynie o tych 
tytułach, które odgrywały zasadniczą 
rolę w dziejach kultury i prasy. 

Szczególnie interesującym frag
mentem Katalogu jest rozdział zaty
tułowany „Poprzednicy obecnego Ku
riera Lubelskiego". Jest to zestawienie 
i obszerna charakterystyka tych pism, 
które w tytule posiadały określenie 
Kurier Lubelski. Było ich w sumie 9; 
najwcześniejszy pochodzi z 1830 r. 
i był wydawany przez J. Czyńskiego, 
znanego postępowego działacza ów
czesnych ruchów narodowo-wyzwoleń-
czych. 

Omawiana publikacja, zrodzona z 
inicjatywy działającego od kilku mie
sięcy w Lublinie Towarzystwa Przy
jaciół Prasy, Radia i Tv, jest przykła
dem umiejętnego popularyzowania 
czasów przeszłych naszej prasy, ini
cjatywą godną naśladowania. 

25 LAT KRAKOWSKIEGO WY
DAWNICTWA PRASOWEGO RSW 
„PRASA". Krakowskie Wydawni
ctwo Prasowe RSW „Prasa", Kra
ków 1972. S. 32. 

Okolicznościowa publikacja zbiorowa, 
której celem jest ukazanie — na tle 
wielowiekowej tradycji krakowskiego 
dziennikarstwa — dorobku miejsco
wego środowiska prasowo-wydawni-
czego. Krakowskie Wydawnictwo Pra
sowe RSW „Prasa" — wydawca 4 ga
zet i tyluż czasopism —należy do naj
większych wydawnictw prasowych 
w kraju. O dynamicznym rozwoju te
go ośrodka świadczą liczby ilustrują
ce średnie jednorazowe nakłady pism: 

1947 r. — 372,2 tys. egz. 
(w tym gazety 122,2 tys.), 

1952 r. — 663,2 tys. egz. (238,2), 
1957 r. — 670,4 tys. egz. (204,4), 
1962 r. — 816,6 tys. egz. (248,6), 
1967 r. — 1013,4 tys. egz. (358,8), 
1972 r. — 1264,8 tys. egz. (522,0), 

Najaktualniejsze problemy rozwo
jowe (do najistotniejszych należy bu
dowa nowego centrum prasowo-wy-
dawniczego) tego wydawnictwa przed
stawił jego dyrektor R. S ł a w e c k i . 
Wybiegając w przyszłość autorzy pu
blikacji w następujący sposób charak
teryzują prasowe środowisko krakow
skie w r. 2000: „5 dzienników (piątym 
ma być tarnowska popołudniówka — 
przyp. sd) o łącznym jednorazowym 
nakładzie ponad 1 min egzemplarzy... 
Oprócz trzech znanych w Polsce i za 
granicą tygodników KWP wydaje ty
godnik dla młodzieży, popularny mie
sięcznik regionalny o formie kiesze-
niówki, gazety lokalne na Podhalu, 
w Nowym Sączu i Jaworznie oraz 
kilka czasopism fachowych, spośród 
których, choćby ze względu na wiek, 
wypada wymienić Zeszyty Prasoznaw
cze. Wszystkie dzienniki i większość 
czasopism ... drukuje własna drukar
nia KWP wyposażona w całkowicie 
zautomatyzowane urządzenia do szyb
kiego składu i maszyny offsetowe, 
którym zawdzięczamy kolorowe zdję
cia w naszych dziennikach". Takie są 
mniej lub bardziej realne przewidy
wania. 

Omawianą publikację wypełniają 
ponadto sylwetki poszczególnych 
dzienników i czasopism; przypomnia
no tu podstawowe fakty z ich dzie
jów, omówiono najważniejsze akcje 
publicystyczne i organizatorskie. Uzu-
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pełnieniem owych sylwetek są wykazy 
aktualnie zatrudnionych pracowników. 

Trzy okolicznościowe publikacje 
zrodzone z potrzeb chwili — obcho
dów 25-lecia RSW „Prasa" — powięk
szą zbiór dokumentów, których spo
łeczna użyteczność dla nauki jest aż 
nadto oczywista. Każda z tych publi
kacji jest swego rodzaju fotografią 
chwili, zatrzymującą na długi okres 
wiele drobnych, ale ważnych infor
macji. Omawiane publikacje „pra-
sowskie" są nieporównywalne z sobą, 
lecz każda z nich już dzisiaj dla ba
dacza współczesnego życia prasowo-
-wydawniczego stanowi cenny przy
czynek. 

W publikacji ZG RSW „Prasa" 
istotny (oprócz wielu innych) wydaje 
się wykaz czasopism z adnotacją ty
pologiczną i wykazem kierownictw 
redakcji. W albumiku Krak. Wyd. 
Prasowego po raz pierwszy „ujawnio
no" nazwiska dziennikarzy i pracow
ników redakcyjno-technicznych. Ksią
żeczka z ośrodka lubelskiego zastąpi 
na długie lata bibliografię miejscowej 
prasy. 

Sylwester Dziki 

GRAFIKA WYTWORÓW 
DRUKARSKICH 

Franz Hermann W i l l s : GRAFI
KA REKLAMOWA. Tłum. z nie
mieckiego; Paweł D u b i e l jr., 
Wiliam R o s e n f e l d . Wyd. Nau
kowo-Techniczne, Warszawa 1972. 
Drukarnia im. Rewolucji Paździer
nikowej w Warszawie. S. 220. 

Wbrew pesymistycznym prognozom 
wieszczącym rychły koniec słowa dru
kowanego, wypartego przez obraz i 
dźwięk — książka, gazeta i czasopi
smo nie tylko nie ustępują placu, 
ale — wręcz przeciwnie — w całym 
świecie przeżywają nowy, burzliwy 
rozwój. Faktem jest i to, że w no
wych warunkach stwarzanych przez 
konkurencję radia, filmu, płyt, na
grań magnetofonowych, tv, a w nie
długim już czasie także kaset tele
wizyjnych — owe tradycyjne środki 
przekazu muszą ewoluować. I że co
raz szybciej ewoluują! W naszym 

postgutenbergowskim, „audiowizual
nym" świecie coraz bardziej bowiem 
wzrasta rola obrazu. Obraz — uwa
żany przez niektórych nawet za 
wszechstronniejszy i czytelniejszy od 
słowa drukowanego — jest dziś w 
książce czy prasie równorzędnym 
słowu drukowanemu środkiem infor
mowania i oddziaływania. 

To zaś pociąga za sobą określone 
konsekwencje w sferze architektury 
każdego wytworu drukowanego — je
go układu graficznego, wzajemnych 
proporcji i zależności poszczególnych 
części składowych. Chodzi wszak o to, 
żeby poszczególne elementy: tekst, 
ilustracje i — nie mniej ważne z 
punktu widzenia czytelności — świa
tła, komponowały się w celową i har
monijną jedność. Dziś od ukształto
wania kolumn czasopisma, magazynu 
czy gazety w coraz wyższym stopniu 
zależy po prostu sukces — lub brak 
sukcesu — publikacji. 

Rośnie więc konieczność komplek
sowego ujmowania problemów szaty 
graficznej druków. Jej zabezpieczeniu 
służy coraz powszechniejsze w redak
cjach i wydawnictwach — stanowisko 
redaktora graficznego. 

Dziś jednak nawet i to nie wystar
cza. Równocześnie bowiem nasila się 
konieczność dostrzegania — już w fa
zie przygotowywania poszczególnych 
elementów składowych druku — ich 
ostatecznego kształtu, służącego reali
zacji określonego nadrzędnego celu. 
Chodzi po prostu o to, żeby owe ele
menty składowe od samego początku 
były przygotowywane właśnie jako 
części składowe większej całości, jej 
funkcjom ściśle podporządkowane. 
Tylko takie podejście może zapewnić 
maksymalną jedność i funkcjonalność 
produktu finalnego, jakim jest szata 
graficzna gazety, książki, czasopisma 
czy druku reklamowego. 

Niestety, tej obiektywnej potrzebie 
integracji wysiłków grafików, foto
grafików, fotoreporterów, poligrafów 
i redaktorów, staje na przeszkodzie 
dotychczasowy — tradycyjny, wąsko-
specjalistyczny — sposób przygotowy
wania do zawodu adeptów każdej z 
wymienionych specjalności. 

Podstawową wartość książki F. H. 
Willsa widziałbym w tym, że prze
ciwstawia się owym tradycyjnym ste
reotypom, że zawarty w niej ładu
nek informacji może spełniać rolę 
faktycznego integratora poczynań lu
dzi współodpowiedzialnych za wizual
ny kształt publikacji. Wprawdzie — 
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zgodnie z tytułem — dominują roz
ważania poświęcone grafice reklamo
wej (zwłaszcza jej projektowaniu); 
jednak należy sądzić, że większość za
wartych w niej informacji ogólnych 
dotyczących pisma, ilustracji (w jej 
głównych postaciach: zdjęcia, rysun
ku i malowidła), koloru, techniki ma
kietowania oraz technik reprodukcji 
i druku — będzie wysoce użyteczna 
nie tylko dla ludzi zatrudnionych w 
agencjach reklamowych oraz biurach 
ogłoszeń i reklam. Że może być z po
wodzeniem wykorzystana również 
przez osoby zatrudnione w procesie 
redagowania gazety i czasopisma. 

Zwłaszcza, że jest ta książka nie ty
le zbiorem gotowych rozważań poda
nych do naśladowania, ile podręczni
kiem „właściwej metodologii podejścia 
do problemu". Również zawarte w niej 
(starannie zreprodukowane) przykła
dy grafiki reklamowej i innej są 
właśnie tylko przykładami, mającymi 
służyć ilustracji tez autora i pobudza
niu twórczej inicjatywy czytelnika. 

Wartość książki podnosi wyposa
żenie jej we wzorniki pism stosowa
nych w drukarniach niemieckich i 
polskich, słowniczek najważniejszych 
terminów oraz literaturę przedmiotu. 
Szkoda natomiast, że wydawca polski 
nie zaopatrzył jej w — najskromniej
szy choćby — indeks rzeczowy. 

Marek Burczyk 

\ RADZIECKIE PRACE 
I O TEORII PUBLICYSTYKI 

M. S. C z e r i e p a c h o w : PRO
BLEMY TIEORII PUBLICISTIKI. 
Izd. Mysi, Moskwa 1971. S. 192. 
W. W. U с z e n o w a: GNOSEO-
ŁOGICZESKIJE PROBLEMY PU
BLICISTIKI. Izd. Moskowskogo 
Uniwiersitieta, Moskwa 1971. S. 147. 

Teoretyczna problematyka publicysty
ki należy do aktualniej szych a zara
zem i trudniejszych dziedzin badaw
czych w zakresie „piśmiennictwa pra
sowego" w dość szerokim tych słów 
znaczeniu. Rzecz w tym, iż z jednej 
strony refleksję naukową stymuluje 
oczywista potrzeba społeczna przy 
równoczesnym szybkim rozwoju ba
dań nad teoretycznymi aspektami 
zjawisk literackich (z zastosowaniem 

nowoczesnych metod badawczych z 
semiotyką włącznie), z drugiej zaś 
badania te wydatnie utrudnia ontolo-
giczne w istocie rzeczy określenie 
istoty i charakteru publicystyki. W tym 
wypadku mamy bowiem do czynienia 
z dość skomplikowanym zjawiskiem 
zakresowego przyporządkowania pu
blicystyki „piśmiennictwu prasowe
mu" (ew. „czasopiśmienniczemu"), 
włączając tu naturalnie analogiczne 
formy przekazywane audiowizualnie. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż 
termin „publicystyka" ma właściwie 
trzy znaczenia: określa on 1) pewne 
gatunkowe formy zwerbalizowane, 
czyli zespół gatunków publicystycz
nych, 2) pewną kategorię relacji mię
dzy ujęciem rzeczywistości a samą 
rzeczywistością, 3) zespół działań i po
staw związanych z poznawaniem, 
rozpoznawaniem i analizą rzeczywi
stości dla określonych diagnoz spo
łecznych. 

Ten skomplikowany stan rzeczy 
powoduje, iż zarówno systematyczne 
badania, jak i sporadyczne wypowie
dzi praktyków piśmiennictwa praso
wego przynoszą coraz więcej danych 
faktycznych i poznawczych. Literatu
ra przedmiotu rośnie lawinowo, nie 
jest łatwa do opanowania, problema
tyka zaś nie we wszystkim wyjaśnio
na. 

Na podkreślenie zasługuje fakt 
szeroko zakrojonych badań praso-
znawczych w Związku Radzieckim. 
Piśmiennictwo radzieckie dotyczące 
tych zagadnień jest imponujące (dość 
wspomnieć, że ogłoszona przed paru 
laty bibliografia odnotowała ponad 
400 pozycji dotyczących grupy gatun
kowej „oczerk" — praktycznie „re
portaż"). Omawiane w tej recenzji 
dwie syntetyczne prace, wymienione 
w nagłówku, należą do najnowszych 
osiągnięć badawczych w zakresie wie
dzy o publicystyce. Są to prace o 
szczególnym znaczeniu. 

Omówienie prac Czeriepachowa i 
Uczenowej jest zadaniem nader skom
plikowanym. Wynika to z faktu, iż 
prace te poruszają zespół węzłowych 
zagadnień dotyczących istoty, sposo
bu istnienia i funkcjonowania, walo
rów poznawczych i sposobów pozna
wania (odbierania treści) form publi
cystycznych. Obie prace, zupełnie nie
zależnie od siebie, praktycznie uzu
pełniają się i w pewnym sensie sta
nowią badawczą całość. 

Książka Czeriepachowa składa się 
z dwu części, z których pierwsza — 
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„Publicystyka radziecka jako dzie
dzina (narzędzie) partyjnej propa
gandy i agitacji" — porusza sprawy 
istoty publicystyki będącej swoistym 
mechanizmem funkcjonującym nieja
ko pośrednicząco między aktualną 
rzeczywistością społeczno-polityczną 
a świadomością społeczną. Część dru
ga — „Metody poznania w publicysty
ce" — omawia warunki i okoliczno
ści kształtowania, przekazywania i 
odbierania komunikatów zawartych 
w materiałach publicystycznych. W u-
jęciu szczegółowym praca Czeriepa-
chowa systematyzuje przedmiot swych 
zainteresowań w dwu układach: onto-
logicznym i gnoseologicznym. Właśnie 
dlatego część pierwsza pracy dotyczy 
takich zagadnień, jak formanty kon
stytuujące dzieło (utwór) publicystycz
ne: przedmiot i treść (zawartość), 
funkcje i zawartość, wreszcie treść 
i forma. Z kolei w części drugiej roz
waża autor związki zachodzące mię
dzy poglądem na świat i metodą (ogól
ne założenia metodologiczne), metodę 
indukcyjną w publicystyce, wreszcie 
dopełniające się wzajemnie stosowa
nie metod indukcyjnych i dedukcyj
nych w publicystyce, od strony 
kształtowania zawartości utworu pu
blicystycznego. 

Czeriepachow przystępuje do swych 
badań po gruntownym historycznym 
i teoretycznym przygotowaniu terenu. 
Analizuje podstawowe poglądy na 
istotę publicystyki funkcjonujące w 
nauce radzieckiej, sięga po wypowie
dzi wielkich pisarzy XIX i początków 
XX w., wydobywa najistotniejsze tezy 
klasyków marksizmu dotyczące istoty 
i charakteru metody publicystycznej. 
Pozwala mu to na wyrazistsze okre
ślenie przedmiotu badań, a tym sa
mym na skuteczniejsze przeanalizowa
nie substancji gnoseologicznej. 

Charakterystyczne i ważne dla dal
szych roztrząsań autora jest zasadni
cze zaszeregowanie publicystyki w 
ciągu tworów zwerbalizowanych. Po
trzebne jest do tego wyznaczenie 
głównych typów literatury: literatu
ry artystycznej („pięknej") z jednej 
oraz literatury naukowej i popular
nonaukowej z drugiej strony. Między 
tymi dwoma biegunami lokalizuje 
autor publicystykę w szerokim tego 
słowa znaczeniu. Takie usystematy
zowanie „piśmiennictwa" w ogóle ma 
to znaczenie, iż po pierwsze ogarnia 
ono wszelkie możliwe werbalizacje 
i tworzy z nich rozpoznawalne Uni
versum, po wtóre zaś określa związki 

między owymi kręgami wewnętrzny
mi. Idzie mianowicie o to, że właśnie 
publicystyka ewidentnie kontaktuje 
się zarówno z literaturą piękną, czer
piąc z niej wiele wypróbowanych 
środków i chwytów ze stylistycznymi 
włącznie, jak i z nauką, albowiem 
trudno sobie wyobrazić publicystykę 
bez konkretnej wiedzy o rzeczywi
stości. W ten sposób uzasadniona sy
stematyka, będąc konsekwentną, 
praktyczną wykładnią określonej me
todologii, dała interesujące rezultaty, 
faktycznie sprowadzające się i wy
jaśniające wiele zjawisk istotnych dla 
publicystyki jako formy i sposobu 
wypowiedzi interpretującej i postu
lującej. 

Czy jednak publicystyka, nawet w 
szerokim tego słowa znaczeniu, wy
pełnia bez reszty ową substancjalną 
przestrzeń między literaturą piękną 
a naukową (z jej pochodnymi)? Do 
odpowiedzi na to pytanie zbliża się 
Czeriepachow powoli i ostrożnie, ana
lizując istniejące na ten temat po
glądy oraz dyskutując z nimi. W grę 
weszło takie pojęcie (i termin), jak 
informacja. Jedni uważają, że infor
macja to określony rodzaj dziennikar
ski (prasowy), determinujący istnie
nie rozlicznych gatunków, inni nato
miast wypowiadają pogląd, iż infor
macja to nie rodzaj, lecz typ piśmien
nictwa prasowego. Czeriepachow jest 
zdania innego: informację określa ja
ko gatunek wypowiedzi prasowej. 
Oczywiście, trzeba tu niejako dookre-
ślić stanowisko autora: jako gatunek, 
ale zapewne również jako pewną ka
tegorię gatunkową wprowadzającą 
swoiste „informatywne nacechowa
nie" wypowiedzi prasowych. W osta
tecznym oglądzie funkcjonowanie 
form prasowych przedstawia się na
stępująco: poszczególne drobne infor
macje prasowe nie wymagają okre
ślenia jako publicystyka. Jednakże 
setki i tysiące drobnych informacji 
zdecydowanie atakują i kształtują 
świadomość społeczną i przez to sa
mo są publicystyką zgodnie z tym, co 
powiedzieliśmy na wstępie, wskazu
jąc na różnoznaczność tego pojęcia 
i terminu również w polskiej świado
mości teoretycznej. 

Z kolei publicystyka w węższym 
tego słowa znaczeniu, prócz składni
ków interpretacyjnych i postulatyw-
nych, właśnie w następstwie bezpo
średniego kontaktu z rzeczywistością 
oraz z wiedzą o rzeczywistości, nasy
cona jest poważnym ładunkiem in-
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formatywnym, zarówno w sensie 
przedmiotowym, jak i kategorialnym. 
Tak zatem autor przeprowadził gene
ralną próbę uporządkowania pojęć 
w relacji publicystyka — informacja, 
zgodnie z tradycją klasyków piśmien
nictwa rosyjskiego XIX w. oraz, co 
szczególnie w tym wypadku istotne, 
stosownie do funkcji prasy wyznaczo
nej przez polityczną i społeczną myśl 
Lenina. 

Centralna teza Czeriepachowa do
tycząca istoty i charakteru publicy
styki ukształtowana jest w relacji li
teratura piękna—publicystyka. Pisarz 
(„literat") kształtuje i przedstawia 
typowe charaktery w typowych oko
licznościach i warunkach, natomiast 
publicysta prezentuje fakty i kon
kretne dane, za ich zaś pośredni
ctwem zjawiska i procesy zachodzące 
we współczesnym życiu społecznym, 
ze stanowiska ich bezpośredniego zna
czenia politycznego. Tak przeto rozu
miana istota publicystyki narzuca 
identyfikację trzech głównych sposo
bów kształtowania materiału wypo
wiedzi: prezentację określonych fak
tów istotnych dla życia polityczno-
-społecznego, analizę i interpretację 
faktów życia społecznego, wreszcie 
stawianie problemów i postulowanie 
odpowiedniego sposobu postępowania. 
Rezultatem przeto tak właśnie okre
ślonej istoty, metodologii, układu i 
sposobu istnienia oraz funkcjonowania 
publicystyki zarówno w obrębie ob
szaru piśmiennictwa, jak i życia spo
łecznego (materiał realny publicystyki 
oraz instrumentalna strona prasy) jest 
organizacja wytworu publicystycznego 
ze strony nadawcy-autora oraz sposób 
poznawania, recepcji ze strony od-
biorcy-czytelnika (ew. słuchacza). 
Autor pracy postąpił prawidłowo: on-
tologia wyraźnie determinuje gnoseo-
logię. 

To, co dotychczas reprezentowało 
obecne omówienie, określić można 
mianem sprawozdania analityczno-
-interpretacyjnego odniesionego do 
najważniejszych (zdaniem recenzenta) 
składników i walorów książki Cze
riepachowa. Na szczególną dyskusję, 
praktycznie wykraczającą poza ramy 
recenzji i wymagającą raczej oddziel
nego artykułu, zasługują np. takie 
zagadnienia (typologiczne i poznaw
cze), jak struktura gatunków praso
wych rozpatrywana w dwu aspek
tach: gatunek (konstrukcja), informa
cja (kategoria), a publicystyka (typ 
albo superstruktura). W tym miejscu 

wszakże warto zaznaczyć, iż omawia
na praca, aczkolwiek zagadnień tych 
nie rozstrzyga, to jednak stwarza na
der dogodne przesłanki do ich sku
tecznego przeanalizowania. Interesu
jące jest również motywowanie funk
cji form publicystycznych szerokim, 
autentycznym kontekstem faktów i 
postaw politycznych. Te właśnie tre
ści w wysokim stopniu determinują 
i określają przedmiot i formę publi
cystyki oraz metodę jej badań łącz
nie z zasadami odbioru. 

* 
Skala zainteresowań książki Cze

riepachowa obejmuje rozległy obszar 
zjawisk przynależnych do publicysty
ki, od ontologii do gnoseologii. Z ko
lei praca Uczenowej koncentruje się 
wyłącznie na zagadnieniach gnoseolo-
gicznych. Zagadnienia te zebrała au
torka w trzy zespoły: publicystyka a 
system związków i stosunków społecz
nych, logiczna prawidłowość pozna
nia w publicystyce, emocjonalne, eks-
presywne środki stosowane w publi
cystyce. 

W swych rozważaniach autorka 
wychodzi od ustalenia kategorii „pu-
blicystyczności" wg kryteriów histo
rycznego formowania się stosunków 
społecznych i potrzeby ich uświada
miania. Użyto tu określenia „publi-
cystyczność" (neologizm z konieczno
ści) aby odróżnić kategorię od jej 
gatunkowych konsekwencji i prak
tycznej realizacji. Dzięki temu autor
ka uzyskała sprawdzalny, historyczny 
punkt wyjścia, zasadę motywującą 
społeczną możliwość, a wreszcie i ko
nieczność istnienia publicystyki wszę
dzie tam, gdzie istnieje społeczność. 
Kategorię tę dostrzega autorka już 
w sztuce pierwotnej, wreszcie ujaw
nia ją w utrwalonych formach infor
macji na linii jednostka—społeczeń
stwo, by przejść poprzez swoiście 
ukształtowaną twórczość literacką do 
prasy w ścisłym tego słowa znacze
niu, gdzie właściwość instrumentalna 
obliczona jest na częstotliwość i ma
sowość oddziaływania społecznego. 
Współczesne środki masowego komu
nikowania w pełni realizują zasadę 
społecznego oddziaływania kategorii 
poprzez uświadamiane formy gatun
kowe. 

Społeczna funkcja publicystyki jest 
równocześnie funkcją polityczną w 
dwojakim sensie: wynika z procesów 
natury politycznej występujących i 
zachodzących w społeczeństwie i spo-
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łecznościach, w rezultacie zaś wpływa 
kształtuj ąco na postawy i układy po
lityczne tych społeczności. 

Publicystyka praktycznie funkcjo
nuje dzięki określonym formom onko
logicznym, rozpoznawalnym i rozpo
znawanym przez odbiorców, na to bo
wiem jest obliczona. Charakterystycz
ny jest mechanizm kształtowania tych 
form: powstanie podstawowego po
mysłu (w wyniku kontaktu z rzeczy
wistością), wypełnienie go treścią, 
transformacja rzeczywistości i trans
formacja pomysłu dzięki nasyceniu go 
konkretnymi faktami, uformowanie 
modelu myślowego dla publicystyczne
go utworu, obiektywizacja pomysłu 
i modelu, czyli skonstruowanie tekstu, 
wreszcie opublikowanie tekstu (typo
graficzne lub foniczne). Oczywiście 
odbiorca poznaje nie tylko sam pro
dukt końcowy, lecz również fazy jego 
powstawania nie jako etapy procesu 
twórczego, lecz jako jego bardzo istot
ne; składniki. 

Fakty. One stanowią o istocie dzieła 
naukowego, bez nich nie może istnieć 
publicystyka. Analiza konkretnych da
nych zawartych w dziele naukowym 
przypomina analizę danych publicy
stycznych (z logicznego punktu wi
dzenia), choć naturalnie nie jest iden
tyczna. W ogromnym skrócie: faktami 
dzieła naukowego rządzą prawa sta
tystyki, „fakty publicystyczne" są re
prezentatywne, jak również repre
zentatywna jest dla publicystyki i sa
ma statystyka. W obrębie faktów pu
blicystycznych nader istotną rolę od
grywa konflikt, który jest formą kon
kretyzacji sprzeczności występujących 
w obiektywnym świecie. Przedstawio
ny tu łańcuch związków wyznacza 
dwie równocześnie płaszczyzny: spo
sób istnienia utworu publicystycznego 
(i publicystyki w ogóle) oraz metodę 
jego poznawania. Gnoseologia publi
cystyki z logicznego punktu widzenia 
to ustalanie, rozpoznawanie oraz ukie
runkowane wnioskowanie z konflik
towo usytuowanych przesłanek fak
tycznych. Naturalnie — wnioskowanie 
modelowe. 

Jaką rolę w tym oto systemie po
znania odgrywają gatunki publicy
styczne? Jeśli wrócimy na chwilę do 
wymienionego procesu kształtowania 
utworu publicystycznego, zauważymy, 
że zarówno fakty transformujące za
mysł publicystyczny, jak i podstawowy 
model myślowy nacechowane są syn
tetycznie współgrającą dominantą: 
obrazu rzeczywistości oraz określonych 

środków jego werbalnego zrealizowa
nia. Owe środki to z kolei dość zło
żony zespół struktur: lingwistycznych 
i w ostatecznej postaci — genologicz-
nych (gatunkowych). Tak przeto w pu
blicystyce (a rozszerzmy ten punkt 
widzenia i na literaturę w szerokim 
tego słowa znaczeniu) gatunek jest 
swoistym odzwierciedleniem rzeczy
wistości, a pojęcia genologiczne stają 
się w świadomości społecznej pojęcia
mi (kategoriami) gnoseologicznymi. 
Dodajmy: konstatacje semiologiczne 
potwierdzają to stwierdzenie; sam ga
tunek łącznie z jego nazwą (konwen
cjonalnym znakiem lingwistycznym) 
jest określonym, identyfikowalnym 
znakiem funkcjonującym w relacji 
nadawca-odbiorca. W semiologicznym 
systemie publicystyki znak genologicz-
ny odznacza się zdecydowanym zorien
towaniem na relację z rzeczywistością, 
podobnie jak niektóre analogiczne 
znaki literackie (pieśń, satyra, obra
zek, gawęda...). Autoteliczność znika 
tu zupełnie, albo też przesunięta jest 
na plan dalszy, lecz właśnie gatunki 
te nastawione są na kontakt typu li
teratura—rzeczywistość. Z tego więc 
punktu widzenia, idąc za Uczenową, 
można by wskazać w nich składniki 
publicystyczne (kategorię publicystycz-
ności). 

Prace Czeriepachowa i Uczenowej 
zasługują na uwagę naszych badaczy 
zagadnień teorii publicystyki, wnoszą 
bowiem wiele interesujących idei i 
bezspornie rozszerzają naszą wiedzę 
o tym typie twórczości, tak charakte
rystycznym dla środków masowego 
komunikowania. 

Jan Trzynadlowski 

MIĘDZY KONFLIKTEM 
A WSPÓŁPRACĄ 

BROADCASTER/RESEARCHER. 
CO-OPERATION IN MASS COM
MUNICATION RESEARCH. A Re
port on an International Seminar 
held at the University of Leicester, 
England, December 17-th-21-st, 
1970. Edited by J. D. H a l l o r a n , 
M. G u r e v i t c h , Leeds 1971. 
S. 183. 

Książka „Współpraca badacza z na
dawcą w badaniach nad środkami 
masowego komunikowania" jest z 
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formalnego punktu widzenia protoko
łem z międzynarodowego seminarium, 
zawierającym pełne teksty wygłoszo
nych na nim referatów oraz sprawo
zdania z dyskusji. 

Zanim przejdziemy do omówienia 
problematyki seminarium, warto parę 
słów wspomnieć o genezie i charak
terze samego seminarium. Jego inicja
torem, a zarazem współredaktorem 
książki, był prof. James Halloran, dy
rektor Ośrodka Badań nad Środkami 
Masowego Komunikowania przy Uni
wersytecie w Leicester (Anglia) *). 
Seminarium zorganizowane przy 
współpracy z UNESCO — Międzynaro
dowym Instytutem Radia i Telewizji 
oraz BBC zgromadziło 62 uczestników 
z 14 krajów (w tym, niestety, nikogo 
z Polski). W składzie uczestników do
minujące grupy tworzyli z jednej 
strony nadawcy — kierownicy i redak
torzy z organizacji radiowo-telewizyj-
nych i z drugiej strony badacze — 
przedstawiciele ośrodków badawczych 
należących do tych organizacji. Pozo
stali, socjologowie „niezależni" i 
przedstawiciele innych instytucji kul
turalnych, stanowili raczej publicz
ność w toczącej się na seminarium 
dyskusji. 

Owocem tej, dyskusji jest książka, 
będąca faktycznie pracą zbiorową z 
gatunku publicystyki naukowej, zog
niskowana wokół jednego problemu — 
jak znaleźć platformę porozumienia 
między naukowcami a praktykami 
działającymi w dziedzinie środków 
masowego komunikowania. 

Zarówno ze względu na skład 
uczestników, jak i przedmiot dyskusji 
problematyka seminarium ograniczona 
była do dziedziny elektronicznych 
środków masowego komunikowania, 
a praktycznie głównie telewizji. Wy
daje się jednak, że zagadnienia sta
wiane w referatach, jak i w ostrych 
nieraz polemikach, odnieść można bez 
zbyt odległych analogii do dziedziny 
prasy, filmu, książki, a niekiedy do 
wielu innych zakresów twórczości 
i produkcji, w których występuje tak 
zwany popularnie „styk nauki z prak
tyką". 

Lektura nasuwa nieodparte wraże
nie, że tam, gdzie ten styk następuje, 
natychmiast kształtują się stereotypy 
„jajogłowych akademików z wieży z 
kości słoniowej" i „tępych praktyków 
widzących świat przez pryzmat włas-
*) Prof. Halloran został w jesieni 1972 na 
kongresie w Buenos Aires wybrany prze
wodniczącym AIERI (IAMCR). (Red.) 

nego wąskiego interesu". Organizato
rzy seminarium wyznaczyli mu zada
nie rozbicia tych stereotypów, w każ
dym razie w dziedzinie środków ma
sowego komunikowania. 

Oto pokrótce problematyka naj
ważniejszych wystąpień: 

Referat wprowadzający i uwagi 
końcowe — J. H a l l o r a n ; Rola ba
dań w tworzeniu programu — Sig 
M i c k e l s o n (przewodniczący Mię
dzynarodowego Instytutu Radia i Te
lewizji); Problemy i możliwości współ
pracy badacza z nadawcą — Ch. С u r-
r a n (dyrektor generalny BBC) ; 
Współpraca badacza z redaktorem 
programowym w tworzeniu serialu 
telewizyjnego dla dzieci — D. С о n-
n e 11, E. P a l m e r (Laboratorium 
Programów Dziecięcych, USA) ; Re
fleksje socjologa nad dziennikiem te
lewizyjnym — H. G a n s (Uniwersy
tet Harvardzki USA) ; Dobro społeczne 
i kontrola nad przekazami masowy
mi — studium socjologiczno-prawne — 
T. B u r n s (Uniwersytet w Edynbur
gu) ; Planowanie polityki programowej 
Fińskiego Radia i Telewizji jako przy
kład współpracy badaczy i kierowni
ków programowych — K. N o r d e n 
s t r e n g (dyrektor Ośrodka Badaw
czego przy Fińskim Radio) ; podsumo
wanie dyskusji — M. G u r e v i t c h 
(Instytut Badania Przekazów Maso
wych Uniwersytetu w Jerozolimie). 
W odniesieniu do podstawowego 
przedmiotu seminarium warto zwró
cić uwagę, iż autorami referatów re
prezentujących stanowisko badaczy 
działających w systemach radiowo-te-
lewizyjnych byli właśnie socjologowie 
„niezależni" — J. Halloran i M. Gu-
rewitch. Badacze działający w ramach 
organizacji rtv ograniczali się do 
uczestnictwa w dyskusjach. Jedyny 
referat dyrektora Ośrodka Badawcze
go, K. Nordenstrenga z Finlandii był 
właściwie apologia stosunków panu
jących w Fińskim Radio i spotkał się 
w dyskusji z krytyką samych bada
czy: „Jest to zbyt piękne aby było 
prawdziwe". 

Rzecznikiem poglądów nadawców 
był — zgodnie z piastowanym stano
wiskiem — Ch. Curran, dyrektor ge
neralny BBC. 

Esencja omawianych publikacji za
warta jest w referatach Hallorana, 
Gurevitcha i Currana. Stąd wydaje 
się słuszne przytoczenie najważniej
szych tez ich wystąpień. 

Według J. Hallorana sytuacja na 
polu współpracy badaczy z praktyka-
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mi-nadawcami daleka jest od stanu 
zadowalającego, a badacz środków 
masowego komunikowania spotyka na 
swej drodze ze strony praktyków wię
cej przeszkód niż współpracy i przy
jaźni. Uprzedzenia i niechęci są zresztą 
wzajemne. Psychologiczne podłoże 
niechęci do badaczy autor upatruje 
w poczuciu zagrożenia nadawców 
związanych z rezultatami badań. 

Zarzuty formułowane przez nadaw
ców autor ujął w formę syntetycznej 
skargi nadawcy: „Nie jestem ani o 
krok bliżej, rozwiązania, którego szu
kałem, niż w momencie, kiedy zaczy
naliśmy — i to po wydaniu tysięcy 
funtów i przeoraniu się przez 500-
stronicowy raport pisany niewątpliwie 
w obcym języku". Inna ironiczna de
finicja badań ze strony nadawców: 
„Długofalowy i złożony sposób docho
dzenia do^konkluzji oczywistych". 

Halloran przyznaje, że w sprawach 
języka raportów nadawcy mają wiele 
racji. Nie tu jednak tkwią zasadnicze 
rozbieżności, lecz w naturze badanego 
przedmiotu i możliwościach poznaw
czych. Nadawca oczekuje odpowiedzi 
rozstrzygających, czarno-białych, 
otrzymuje odpowiedzi ostrożne obwa
rowane licznymi zastrzeżeniami. Jest 
niezadowolony, kiedy charakteryzuje 
mu się jego własne działania, a posta
wiony przez niego problem przeformu-
łowuje się w toku badań. 

W tej sytuacji badacz, jeśli nie 
przedstawi jasnych „konkluzji", jest 
oskarżony o niekompetencję, marno
wanie czasu i pieniędzy. Jeśli spró
buje spełnić oczekiwania nadawcy, 
wyrzuca mu się, że potwierdza rzeczy 
oczywiste i że nie do niego należy 
pouczanie nadawców. 

Źródła frustracji badacza nie koń
czą się wraz z ukończeniem pracy. 
Nie jest powiedziane, że ten, kto płaci 
za badania, wykorzysta je, a co wię
cej — wykorzysta w sposób, na jaki 
wskazują rezultaty. Badacz często 
musi być świadkiem, jak wyniki ba
dań cytowane są selektywnie, wyry
wane z kontekstu dla podparcia tez 
niezgodnych z treścią całości rezulta
tów badania. Podobnie selektywny 
użytek z wyników badań robią insty
tucje w stosunku do sponsora konku
rencyjne, na przykład prasa. 

Tym łatwiej o fałszywą interpre
tację, im bardziej ostrożne i mniej, 
rozstrzygające wnioski. Badacz — zda
niem Hallorana — powinien pamiętać, 
że fakty mogą być kłopotliwe, wiedza 
może okazać się nieznośna, ignorancja 

zaś może być funkcjonalna. Niektó
rych (tu mowa o nadawcach — od
biorcach badań) informacje paraliżu
ją — szczególnie, gdy otrzymują je 
w stanie surowym, to jest bez komen
tarzy, wyjaśnień, interpretacji i re
komendacji. 

Stąd, nawiązując do drugiego nurtu 
dyskusji: czy rzeczą badacza jest 
analiza i interpretacja faktów, czy też 
również oparte na tej analizie prak
tyczne doradztwo — autor opowiada 
się za drugim rozstrzygnięciem. 

Jedną z głównych dróg poprawy 
niewesołej sytuacji autor upatruje w 
ulepszeniu kontaktów i sposobów ko
munikowania się badacza z nadawcą. 
„Nadawca pragnie być przekonany. Do 
tego, aby go przekonać i usunąć 
wspomniane przeszkody we wzajem
nym zrozumieniu, musimy być nie 
tylko ekspertami w dziedzinie komu
nikowania, ale również komunikować 
w sposób skuteczny". 

Na wstępie swojej wypowiedzi Ch. 
Curran nieco demagogicznie stwier
dził, iż nie pochwala poglądów nie
których swoich kolegów — nadawców 
uważających badania za nazbyt teore
tyczne, niekonkretne, konfliktowe, a 
przede wszystkim nieużyteczne. Poglą
dy takie autor określił jako nieracjo
nalne, ale usprawiedliwione. Po czym 
znaczną część referatu Curran po
święcił obronie stanowiska niechęt
nych badaniom nadawców, wykazując 
w wielu przykładach, że w sytuacjach 
wymagających kluczowych decyzji 
brakło dyrektyw opartych na bada
niach lub też nie było czasu na prze
prowadzenie badań. Tak więc bada
nia nie zdejmują z nadawcy ciężaru 
odpowiedzialności za podejmowane 
przez niego decyzje, które muszą być 
w tych warunkach intuicyjne i arbi
tralne. Czego nadawca najbardziej po
trzebuje (a zdaniem autora nie otrzy
muje od badacza), to wiedza o ewen
tualnych skutkach konkretnych decy
zji programowych. Nasza wiedza zaś 
o skutkach przekazów jest nad wyraz 
skromna, a wyniki badań w tym za
kresie ubogie w konkluzje. Chwaląc 
działalność Departamentu badawcze
go BBC przewodniczący tej organiza
cji stwierdził z naciskiem, iż zada
niem tego i innych ośrodków badaw
czych przy organizacjach radiowo-
-telewizyjnych jest prowadzenie ba
dań o bezpośredniej praktycznej uży
teczności dla programu. Wszelkie na
tomiast badania socjologiczne o funk
cji humanistycznej, wyjaśniające 
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przemiany świadomości społecznej pod 
wpływem środków komunikowania 
w skali makrospołecznej powinny być 
jego zdaniem pozostawione uniwersy
tetom i akademikom. „Publiczność pła
ci nam, abyśmy ją informowali i ba
wili, nie zaś, abyśmy prowadzili sze
rokie studia nad ludzką świadomo
ścią". 

Od badaczy — stwierdził Curran — 
oczekujemy doradztwa, ale oni nie
stety wzdragają się przed wskazywa
niem możliwości wdrożeń rezultatów 
ich badań do działalności programo
wej. Co się zaś tyczy raportów z ba
dań, to istnieje potrzeba wypracowa
nia takiej formy (abstraktów, wycią
gów), która byłaby strawna dla na
dawców. Nadawcy po prostu nie ma
ją czasu na studiowanie szerokich, 
złożonych raportów pisanych często 
niezrozumiałym żargonem naukowym. 

Stwierdzając gotowość szukania no
wych dróg współpracy z badaczami 
dyrektor generalny BBC podkreślił, 
że jego zadaniem jest ochrona inte
resów abonentów, ta zaś polega mię
dzy innymi na tym, aby nie trwonić 
pieniędzy na badania nie służące bez
pośrednio programowi („Nie mamy 
prawa sięgać do kieszeni telewidza, 
aby zobaczyć, co jest w jego głowie"). 

Wystąpienie Currana spolaryzowa
ło uczestników seminarium na dwa 
obozy — nadawców z jednej strony, 
badaczy z drugiej, przy czym ci ostat
ni przypuścili energiczny atak na gło
szone przez niego twierdzenia. 

Szczególnie ostro sprzeciwiano się 
tezie iż ochrona interesów abonentów 
wyraża się w ograniczaniu wydatków 
na badanie. Dowodzono, że: 
— dzięki badaniom abonenci mają 

szanse otrzymywać programy 
o wyższych wartościach, 

— badania pozwalają na uzyskanie 
lepszych efektów programowych 
przy mniejszych kosztach, 

— nie wszystkie badania są kosztow
ne, np. minimalnych nakładów wy
magają ważne dla programu ba
dania nad rozumieniem treści prze
kazów. 
Nadawcy — jak twierdzili bada

cze — zorientowani są w swojej twór
czości wyłącznie na swoją grupę pro
fesjonalną. Badania stanowią dla nich 
często jedyny kontakt z publicznością. 

Praca nad programem wymaga po
znawania społeczno-psychologicznych 
podstaw tej działalności. Wiedzy 
w tym zakresie dostarczają nadawcom 

badacze, analogicznie jak lekarza 
praktyka w działalności terapeutycz
nej wspomagają wiedzą teoretyczną 
i doświadczalną naukowcy. 

Podejmując poruszony przez Ch. 
Currana problem samotnej odpowie
dzialności nadawcy — dyskutanci 
z obozu badaczy stwierdzili, że od
powiedzialność nie ogranicza się do 
poszczególnych programów, a oceny 
całokształtu działalności i jej skutków 
mogą dokonać tylko niezależne bada
nia długofalowe. 

Brak zrozumienia dla pracy bada
czy i chęci współpracy ze strony na
dawców rodzi frustracje i wzajemne 
uprzedzenia. Badacze nie otrzymują 
zadań mogących zaspokoić ich am
bicje, nadawcy — użytecznych im in
formacji. Brak sensownych pytań 
działa na badaczy rozkładająco. 

Niechęć do badań — zdaniem ba
daczy — opiera się także na tym, iż 
nadawcy są zbyt czuli na najdrobniej
szy głos krytyki, a właśnie w bada
niach dopatrują się krytyki lub co 
więcej, rozsiewanych plotek. Wiele 
z tych trudności może zniknąć, o ile 
nadawcy okażą badaczom większe za
ufanie. 

Odpowiadając na zarzuty badaczy 
Ch. Curran wspomagany głosami pro
ducentów i nadawców stwierdził, iż 
nie można robić programu bez urzą
dzeń technicznych — stąd badania nad 
techniką będą miały zawsze priorytet, 
natomiast — smutne lecz prawdzi
we — można robić program bez ba
dań audytoriów. Ma to swoje kon
sekwencje w postawach wobec badań 
i w planowaniu budżetowym. 

Polemiści ze strony nadawców 
przyjmując taktykę nie tyle oskar
żania badaczy, ile obrony niechętnych 
badaniom postaw twórców radiowych 
i telewizyjnych, wysunęli argument 
obaw, że badania — poza czynnikami 
administracyjnymi, politycznymi i eko
nomicznymi — mogą się stać jeszcze 
jednym elementem hamującym swo
bodę twórczości. Niektórzy rozumieli 
nawet swobodę w dosłownym sensie 
tego słowa wskazując, że badacze gro
madzący materiały w toku produkcji 
programów przeszkadzają po prostu 
bardzo zajętym nadawcom w wyko
nywaniu swoich obowiązków. 

Nadawcy — polemiści podnieśli je
szcze raz sprawę raportów, domagając 
się uproszczenia ich do maksymalnie 
strawnej formy abstraktów. 

Przewodniczący sesji podsumował 
dyskusję konkluzją przyjmującą punkt 



126 RECENZJE, OMÓWIENIA, NOT\' 

widzenia badaczy: „Przyjęcie lub od
rzucenie badań nie jest funkcją war
tości i poprawności poszczególnych 
studiów. W większej mierze jest funk
cją defensywnej natury ludzi, którzy 
je odbierają". 

" Wypada wreszcie zacytować 
w streszczeniu podsumowujący semi
narium głos Michaela Gurevitcha, 
jednego ze współorganizatorów tej 
imprezy i współwydawcy książki. Wy
powiedź ta, jak zaznaczono we wstę
pie, jest wyrazem osobistego punktu 
widzenia jej autora. 

Na wstępie stawia on hipotezę, że 
przyczyną wielu ujawnionych na se
minarium trudności we współpracy 
badacz — nadawca, są konflikty ról 
społecznych ludzi w formalnie założo
nym procesie współpracy. Konflikty 
te wynikają z różnego pojmowania 
ról własnych i partnerów. Badacz jest 
zarazem naukowcem-akademikiem, 
jak i specjalistą na usługach nadaw
cy, ten zaś zarazem praktykiem-spon-
sorem, jak i klientem badacza. Rozmi
jające się oczekiwania związane z ro
lami partnerów ujawniają się, jak 
stwierdzono w toku seminarium, na 
różnych płaszczyznach: 

• Cele badań. Nadawcy uważają, że 
badacze są zainteresowani „nauko
wymi" celami badań i lekceważą 
potrzeby praktyki, badacze zaś, że 
nadawcy odżegnują się od społecz
nych aspektów zagadnień. 

• Wybór problemów. Badacze ma
ją tendencję do szukania podsta
wowych przyczyn i procesów 
kształtujących badane zjawiska, 
nadawcy szukają odpowiedzi na 
konkretne pytania. 

• Metodologia i procedury badaw
cze. Badacze mają tendencję do 
analiz długofalowych, posługiwania 
się wskaźnikami, współczynnikami, 
trendami. Nadawca nie rozumie 
tych kategorii, jest nieufny wobec 
wykrywanych prawidłowości. 

• Rezultaty badań i zalecenia. Scep
tycyzm nadawców wobec metodo
logii prowadzi do sceptycyzmu co 
do wyników badań i odrzucania 
zaleceń pod różnymi pretekstami 
(oczywiste, niepraktyczne, nieuza
sadnione, błahe). 

Rozpatrując sprawę z punktu wi
dzenia problematyki badań można 

wyróżnić trzy podstawowe grupy pro
blemowe : 

h — badania nad treścią programów 
i ich recepcją (zakresem odbioru, 

y oceną, wpływem), 
— badania nad instytucją masowego 

ć komunikowania (jej strukturą, 
funkcjami, zachowaniami jedno-

L, stek działającymi wewnątrz niej), 
j —• badania nad socjologią środków 

masowego komunikowania. 
Badania z zakresu drugiej grupy 

x problemowej wywołują najwięcej na
pięć i konfliktów, jako że nadawca 

э występuje w nich w podwójnej roli — 
sponsora i obiektu badań. Jak wyka-

/ zała to dyskusja na seminarium, ba-
1 dania należące do trzeciej grupy pro

blemowej są odrzucane jako nieuży-
? teczne i niepotrzebnie obciążające bu-
i dżet instytucji. 
t Analizując możliwe źródła konflik-
., tów z punktu widzenia przebiegu cy

klu badawczego autor wyróżnia kilka 
momentów kontaktów badaczy z г 
dawcami, szczególnie łatwo wywołu
jących napięcia i zadrażnienia: 

i • Inicjacja — określenie przedmio
tu, celów i zakresu badań oraz nie
zbędnych środków. W przetargu, 

; co kto ma dać i co za to dostanie, 
łatwo o konflikty, szczególnie gdy 

[ obie strony podchodzą do rozmów 
: z apriorycznie wytworzonym nega

tywnym stereotypem partnera. 

• Gromadzenie materiałów. W sytu
acji, gdy materiały zbierane są we
wnątrz instytucji (lub gdy są w dy
spozycji nadawcy), praktycy sta
wiają opory, gdyż obawiają się, że 
im to zaszkodzi. 

• Prezentacja wyników. Jeśli wyni
ki nie zgadzają się z oczekiwania
mi i intuicją nadawców, krytykuje 
się je za „żargon" i podważa po
prawność metodologiczną; jeśli na
tomiast potwierdzają oczekiwania, 
dają pole od dyskusji, czy nie wy
rzucono na nie pieniędzy. 

• Mechanizmy adaptacji. Badacz nie 
zawsze dostarcza wyniki badań 
w formie zaleceń, nadawca nie za
wsze umie przełożyć konkluzje po
znawcze wynikające z badań na 
język praktycznych dyrektyw. Ra
port już opublikowany wywołuje 
reakcje wymienione w punkcie po
przednim. Drogą do ich uniknięcia 
może być przedyskutowanie wstęp-
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nej wersji raportu z zainteresowa
nym gronem nadawców. Zachodzi 
jednak wtedy niebezpieczeństwo, 
że badacz pod wpływem wywie
ranych na niego nacisków będzie 
musiał usunąć lub przeformułować 
partie sprawozdania dla ułatwienia 
akceptacji go przez nadawców. 
Przechodząc do konkluzji Gure-

vitch stwierdził, że seminarium ujaw
niło i określiło wiele źródeł i sytu
acji wywołujących napięcia i konflik
ty między nadawcami i badaczami, 
działającymi w ramach instytucji ma
sowego komunikowania. Nie dopraco
wano się jednak recepty na radykal
ną poprawę tego stanu rzeczy. Zda
niem autora klucza do poprawy nale
ży szukać w problemie klienta. 

Kto jest klientem nauki? Kto jest 
klientem badań masowych przekazów? 
Kto jest klientem radia i telewizji? 

Odpowiedź — według Gurevitcha 
jest jedna: Społeczeństwo. Tak więc 
społeczeństwo jest i powinno być 
klientem badań nad środkami maso
wego komunikowania. 

Przyjmując takie założenie należy 
rozstrzygnąć problem, kto ma być 
reprezentantem społeczeństwa wobec 
świadczących na jego rzecz usługi 
badaczy. Według autora tej koncepcji 
takim przedstawicielem społeczeństwa 
może być instytucja masowego komu
nikowania. Jej reprezentanci negocju
jący z badaczami winni pamiętać, że 
działają nie w imieniu akcjonariuszy 
publiczności, różnie pojmowanego 
istniejącego porządku, lecz społeczeń
stwa jako całości. 

* 
Autor niniejszego omówienia czuje 

się w obowiązku wyjaśnić, dlaczego 
zdecydował się na tak obszerną pre
zentację zawartego w książce mate
riału, zamiast ograniczyć się, zgodnie 
z zadaniami recenzenta, do przedsta
wienia swoich opinii o omawianym 
dziele. Otóż byłyby to opinie nie
zmiernie subiektywne i stronnicze. 
Wynika to z pozycji autora, który bę
dąc sam (przyjmując terminologię se
minarium w Leicester) „ezoterycznym 
marzycielem w wieży z kości słonio
wej" pracującym w organizacji maso
wego komunikowania, jest od lat oso
biście czynnie zaangażowany w poszu
kiwanie owej platformy porozumienia 
między badaczami i praktykami. Nie 
trzeba dodawać, że pozycja w tym 
sporze wyznacza punkt widzenia. 

Nie oznacza to jednak, że autor 
gotów się jest podpisać pod wszyst

kimi argumentami badaczy i odma
wiać racji niektórym argumentom na
dawców. 

Obszerne przedstawienie polskiemu 
czytelnikowi problemów omawianych 
na seminarium w Leicester wydało się 
autorowi o tyle potrzebne, iż toczona 
tam dyskusja w kompetentnym mię
dzynarodowym gronie jest najpełniej
szym przeglądem stanowisk i argu
mentów ujawnianych przy różnych 
okazjach w różnych kręgach zainte
resowanych. 

Dyskusja ta potwierdziła istnienie 
nie tylko wielu możliwych płaszczyzn 
i przyczyn konfliktów, ale przede 
wszystkim zdumiewających prawidło
wości, z jakimi konflikty te się rodzą 
i trwają — niezależnie od systemu po
litycznego, w jakim działają badacze 
i nadawcy i statutu, na jakim się opie
rają organizacje masowego komuni
kowania. Prawidłowości te narzuca
ją hipotezę o ich strukturalnym cha
rakterze. Potwierdzeniem tej hipotezy 
jest fakt, że na seminarium w Leice
ster przeprowadzono wprawdzie zna
komitą i trafną diagnozę istniejącego 
niezadowalającego stanu rzeczy, nie 
dopracowano się jednak koncepcji te
rapii, która rokowałaby radykalną 
zmianę na lepsze. 

Wysuwane propozycje były bądź 
wąskoreformistyczne (więcej uwagi 
dla doradzania, ulepszyć formy prze
kazywania wyników, uwzględniać 
miejsce i budżet dla badań podsta
wowych), bądź zgoła utopijne: uczy
nić klientem społeczeństwo, a jego 
rzecznikiem managerów organizacji 
masowego komunikowania. 

Ta ostatnia dobra rada jest tylko 
świadectwem niedostatku wiedzy so
cjologicznej M. Gurevitcha. Nie ma 
bowiem na świecie organizacji radio-
wo-telewizyjnej, która nie miałaby na 
swych sztandarach napisane, że dzia
ła na rzecz i dla dobra społeczeństwa. 
Jak zaś owo dobro jest pojmowane 
i jakimi środkami realizowane, to zu
pełnie inna sprawa. Można nawet udo
wodnić, że obecny stan rzeczy w sto
sunkach badacze—praktycy jest wyni
kiem różnic w pojmowaniu interesu 
społecznego. 

Konferencja w Leicester jasno po
kazała, że ideał jest daleki i raczej 
nieosiągalny, a droga naprawy pro
wadzi przez reformy i kompromisy, 
które badacze i praktycy sami muszą 
sobie wypracowywać. 

Stefan Szostkiewicz 
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ZBIÓR SZKICÓW 
PRASOZNAWCZYCH 
PUBLICS ET TECHNIQUES DE 
LA DIFFUSION COLLECTIVE. 
Etudes offertes à Roger C l a u s -
s e. Ed. de l'Institut de Sociologie 
de l'Université Libre de Bruxelles, 
1971. S. 492. 

Otrzymaliśmy kolejny tom przygoto
wany przez Ośrodek Badania Technik 
Rozpowszechniania Masowego, dzia
łający przy Instytucie Socjologii Wol
nego Uniwersytetu w Brukseli. Tym 
razem jest to wydawnictwo „odświęt
ne" — księga ku czci profesora Roge
ra Clausse'a, światowej sławy belgij
skiego prasoznawcy i pedagoga (przy
pomnijmy, że Roger Clausse jest jed
nym z zagranicznych współpracowni
ków Zeszytów Prasoznawczych). 

Publikację wypełniają szkice dedy
kowane prof. Clausse'owi z okazji 
25-lecia jego pracy naukowej. Poprze
dzają je: krótka biografia jubilata, 
dwa szkice analityczne („Roger Claus
se jako socjolog informacji" i „Roger 
Clausse jako filozof wychowania") 
oraz bibliografia jego prac. Skorzy
stajmy przeto z okazji, by przedsta
wić polskiemu czytelnikowi sylwetkę 
i dorobek R. Clausse'a. 

Urodził się w Gaume (Belgia) 
w r. 1902. Już: w 25 roku życia uzyskał 
tytuł doktora filozofii i nauk huma
nistycznych Państwowego Uniwersy
tetu w Liège. Przez dziewięć lat uczył 
w szkole średniej, a w 1937 roku prze
szedł do Institut National Belge de 
Radiodiffusion (INR), gdzie wkrótce 
został dyrektorem działu informacji 
oraz ogółu „programów mówionych". 
Zdobyte tam doświadczenia posłużyły 
mu do napisania książki „La radio, 
huitième art" (Radio, ósma sztuka), 
opublikowanej w r. 1945, ale przygo

towanej za czasów okupacji. Dodajmy 
tu, że za swoją działalność w czasie 
okupacji (był w latach 1941—1944 na 
wygnaniu we Francji), R. Clausse 

otrzymał belgijski złoty medal zasłu
gi. Powołany przez UNESCO do stu
diów nad audycjami szkolnymi publi
kuje w r. 1949 „La radio scolaire" 
(Radio szkolne), które posłużyło jako 
podstawa dla innego znanego wydaw
nictwa UNESCO — „La radio et l'éco
le". Później koncentruje swoje bada
nia na problemach informacji. Publi
kuje kolejno: „L'Information à la 
recherche d'un statut" (1951), „L'In

formation d'actualité" (1953), „Syno
psis de l'information d'actualité" (1961) 
i in. 

Prace te korespondują z dwojakimi 
zainteresowaniami R. Clausse'a: nau
kowymi i praktycznymi. Będąc jedno
cześnie (od 1945 r.) kierownikiem Ka
tedry Dziennikarstwa na Wolnym 
Uniwersytecie w Brukseli oraz dyrek
torem programowym INR łączył dzia
łalność naukową z praktyczną. Nic 
więc dziwnego, że na długo przed in
nymi radiofoniami (nie mówiąc już 
o sieciach telewizyjnych) założył przy 
INR służbę badań socjologicznych, po
wołaną do dostarczania informacji 
kierownikom programowym. 

W dziedzinie organizacyjnej — już 
po odejściu z INR (w 1957 r.) — po
święcił wiele wysiłków zdobyciu sta
tusu akademickiego dla prasoznawstwa 
i badań nad komunikowaniem ma
sowym. Począwszy od 1958 r. działa 
Ośrodek Badania Technik Rozpo
wszechniania Masowego, dynamiczna 
placówka Instytutu Socjologii Wolnego 
Uniwersytetu w Brukseli. Jest to głów
nie zasługa R. Clausse'a, podobnie jak 
wywalczenie prawa nadawania nowe
go tytułu: doktora dziennikarstwa 
i komunikowania społecznego (przy
znanego po raz pierwszy w 1968 r. 
Gabrielowi Thoveronowi *). 

W dziedzinie badawczej R. Clausse 
kierował socjologię komunikowania ku 
płaszczyźnie, która sytuuje ją między 
amerykańskim pragmatyzmem a spe-
kulatywnymi dociekaniami niektórych 
szkół europejskich. Posumowanie jego 
dorobku — zarówno naukowego, jak 
i praktycznego — stanowi słynne dzie
ło „Les nouvelles. Synthèse critique" 
(1963), spopularyzowane następnie pod 
tytułem „Le journal et l'actualité" 
(1967). 

Szkice dedykowane R. Clausse'owi 
podzielono na 7 działów: 

I Techniki rozpowszechniania maso
wego i nauka o nich. 

II Historia. 
III Prawo. 
IV Zawartość. 
V Publiczność i zawartość. 

VI Publiczność: 
— sposoby badania, 
— problemy komunikowania, 
— problemy, zrozumienia, 
— ewolucja publiczności, 

*) Recenzję z pracy doktorskiej G. T h o-
v e r o n a : Radio et télévision dans la 
vie quotidienne zamieściłem w Zeszytach 
Prasoznawczych" 1972 nr 1. 
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— publiczność i informacja, 
— publiczność i kultura, 
— konkluzje. 

VII Perspektywy. 
Oczywiście, nawet pobieżne omó

wienie 35 szkiców zamieszczonych 
w tych siedmiu działach byłoby nie
możliwe. Pomijając już — niebagatel
ny w tym przypadku — fakt, że na
pisane zostały aż w pięciu językach, 
w tym i w walońskim, to ich treść 
jest tak zróżnicowana, autorzy tak od
mienni, że jakaś próba syntezy, wy
dobycia choćby myśli przewodnich by
łaby niezmiernie trudna i pracochłon
na. Nie jest to zresztą typ publikacji 
stawiającej sobie jakieś jednolite cele. 
Zbiór, często błyskotliwych, zawsze 
interesujących szkiców — to wszyst
ko. Pozostaje zatem tylko wskazać 
ważniejsze pozycje i określić ich ad
resata. 

Wprowadzający charakter mają 
trzy pierwsze szkice: „Natura i zna
czenie środków komunikowania ma
sowego" — zbiór 29 tez znanego 
szwajcarskiego prasoznawcy, b. prze
wodniczącego AIERI, Jacquesa В о-
u r q u i n a ; „Teoria i praktyka pra
sy" — szkic Mieczysława K a f l a po
święcony zakresowi i zadaniom pra-
soznawstwa; „Słabości i kaprysy ba
dań nad komunikowaniem maso
wym" — przygotowany przez socjo
loga Alfonsa S i l b e r m a n n a (Ko
lonia). 

Z trzeciego działu (Prawo) na uwa
gę zasługuje szkic Pierre'a V e r m e y -
1 e n a „Dyskrecja, cnota zasadnicza 
dziennikarza", który polecałbym pra
wnikom i oczywiście samym zaintere
sowanym, tj. dziennikarzom. 

Z działu czwartego (Zawartość) wy
brałbym krótki artykuł Anny P l u -
v i n a g e - P a t e r n o s t r e poświęco
ny analizie prasy młodzieżowej na Za
chodzie. 

Z pozostałych działów na uwagę za
sługują dwa artykuły: „Dyfuzja aktu
alnych informacji politycznych" przy-
gowany przez L. B o o n e ' a oraz G. 
T h o v e r o n a „Poszukiwacze statu
su kulturalnego' (Les „Obsédés du 
standing" culturel). 

Pierwszy dotyczy mało u nas zna
nych studiów nad dyfuzją informacji. 
Autor przedstawia rozszerzoną wer
sję hipotez W. Eversa (Disseminatie-
processen en massacommunicatie, w: 
Communicatie Cahiers nr 2, Nimègue 
1967) ustalających prawidłowości roz
powszechniania się aktualności poli
tycznych. Oto najważniejsze z nich: 

a) Informacja polityczna bądź nale
żąca do dziedziny politycznej, cał
kowicie nieoczekiwana i mająca 
cechy ewidentnego kryzysu. Pro
ces (dyfuzji — dop. TG-К) rozwi
ja się bardzo szybko (±6 godzin), 
środki nieformalne (bezpośrednie — 
dop. TG-K) są równie ważne jak 
środki elektroniczne, rola prasy 
jest znikoma; 

b) Informacja polityczna bądź należą
ca do dziedziny politycznej, co do 
której istnieje duże zainteresowa
nie. Proces rozwija się bardzo 
szybko („błyskawiczna dyfuzja"). 
Gazeta i kanały nieformalne nie 
odgrywają większej roli, została 
ona przejęta przez środki elektro
niczne; 

c) Informacja polityczna bądź należą
ca do dziedziny politycznej, nieo
czekiwana i bardzo ważna. Proces 
trwa 10 do 30 godzin. Środki elek
troniczne są najważniejsze. Gaze
ta i komunikowanie nieformalne 
mają w przybliżeniu równe zna
czenie; 

d) Informacja polityczna bądź nale
żąca do dziedziny politycznej, nieo
czekiwana i ważna. Proces rozwi
ja się wolniej niż w wypadku c). 
Kanały nieformalne mało ważne. 
Równa jest w przybliżeniu rola 
środków elektronicznych i prasy; 

e) Walor aktualności wydarzenia de
terminuje szybkość dyfuzji; 

f) Fakt, iż informacja była oczekiwa
na, zwiększa szybkość dyfuzji, po
nieważ zawiera możliwość dyfuzji 
błyskawicznej ; 

g) Ze wszystkich nawykowych dzie
dzin aktywności jedynie okres snu 
wpływa dostrzegalnie na szybkość 
dyfuzji; 

h) Środki elektroniczne są najważniej
sze dla dyfuzji wydarzeń o charak
terze aktualności politycznych na 
szczeblu narodowym; 

i) Informacje polityczne bądź należą
ce do dziedziny politycznej, takie 
jak a), które obalają normalną hie
rarchię środków przekazu i unieru
chamiają mechanizmy selekcji 
i preferencji pochodzące od zmien
nych społeczno-zawodowych od
biorców. Zwyczaje tak „wywróco
ne" powracają do normy, kiedy 
zmiejsza się walor aktualności; 

j) Prasa zachowuje swoją znaczną 
przewagę nad telewizją w zakresie 
informacji na szczeblu regional
nym i lokalnym. 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Drugi artykuł, G. Thoverona, doty
czy znaczenia radia i telewizji w ży
ciu kulturalnym różnych warstw spo
łeczeństwa belgijskiego. Autor intere
sująco omawia zarówno zasadnicze 
cechy konsumpcji kulturalnej różnych 
warstw, jak i postawy wobec kultury, 
określając niektóre z nich jako „po
szukiwanie statusu kulturalnego". 
Wnioski Thoverona będą niewątpliwie 
interesujące również dla naszych so
cjologów kultury. 

Tomasz Goban-Klas 

EWOLUCJA PRASY 
KAPITALISTYCZNEJ 

Bernard P o u r p r i x : LA PRES
SE GRATUITE. Les Editions 
ouvrières, Paris 1971. S. 172. 

Nasze polskie rozważania na temat 
prasy, a w ogóle środków masowego 
komunikowania, zamykają się w za
sadzie w kręgu czysto społecznych as
pektów jej działania. Mamy na wy
sokim poziomie stojące analizy zawar
tości prasy, jej językowych aspektów 
itp. Natomiast (zapewne ze względu 
na specyfikę zjawiska w naszych wa
runkach społecznych) stosunkowo ma
ło mamy studiów na tematy bardziej 
ogólne, studiów, które dawałyby ogól
ne spojrzenie na interesujące nas zja
wisko. 

Omawiana tu pozycja jest bardzo 
ciekawym studium właśnie z gatunku 
tych opracowań ogólnych, które poz
walają dokładnie się zorientować 
w interesującym nas zagadnieniu, co 
nie znaczy, że jest pozbawiona do
kładnych danych, bo tych — o czym 
później — jest aż1 nadmiar. Sam ty
tuł jest mocno mylący, i to chyba ja
ko jedyny zarzut można podnieść 
przeciwko autorowi tej ciekawej pu
blikacji. Książka bowiem nie dotyczy 
wcale samej „presse gratuite" („pra
sy darmowej", choć lepiej powiedzieć 
byłoby po polsku „gratisowej" — 
wszak to słowo ma pełne obywatel
stwo w naszym języku), lecz dotyczy 
generalnie procesów ewolucji jakim 
podlega prasa na zachodzie Europy 
i w USA, nazywana często przez au
tora „prasą kapitalistyczną": od peł
nienia funkcji informacyjnej do funk
cji kształtowania opinii społecznej, 
społecznych upodobań, gustów aż po 

kształtowanie postaw (choć ta nazwa 
nie pada w omawianej pracy — Pour-
prix wydaje się w ogóle nie opero
wać tym pojęciem). 

Zacznijmy od sytuacji zasadniczej, 
nieznanej w naszych warunkach spo
łecznych. Prasa na zachodzie pod 
względem finansowym (autor opiera 
się tu na przykładzie prasy francu
skiej, od dawna przeżywającej kry
zysy finansowe) utrzymuje się nie ze 
sprzedaży, ale z akcji reklamowej. Na
wet tak poważne dzienniki czy ty
godniki francuskie jak Le Monde, Le 
Figaro, L'Express czy Le Nouvel Ob
servateur muszą, dla utrzymania swej 
pozycji finansowej, dbać o swój „ser
wis reklamowy", dzięki któremu mogą 
się finansowo utrzymać. Tak więc po 
części poszczególne firmy, zamawiają
ce reklamy, utrzymują właśnie tę pra
sę. 

Zasadniczym rysem charaktery
stycznym tych dzienników czy tygod
ników jest jednak ich powiązanie czy 
to z pewnymi ugrupowaniami poli
tycznymi czy z pewną grupą odbior
ców. Tak więc i akcja reklamowa pro
wadzona na łamach tej prasy (Pour-
prix używa tu niezręcznego do tłuma
czenia na polski terminu „presse 
payante") skazana jest z góry na okre
ślonego odbiorcę (i to ze względu na 
specyfikę pisma — czasem nawet bar
dzo ściśle określonego), nie dociera na
tomiast do szerokiego ogółu. Z drugiej 
strony na podstawie tak badań, jak i 
zwykłej intuicji można wyobrazić so
bie model takiej prasy, która — jak to 
wykazuje praktyka zwłaszcza w wy
miarze regionalnym — docierałaby 
właśnie do takiego odbiorcy. Wyni
kiem takiego stanu rzeczy jest, że kon
kretne firmy, w których interesie leży 
prowadzenie stałej akcji reklamowej, 
są bardziej zainteresowane w wyda
waniu czy finansowaniu specjalnej 
prasy o cechach „powszechności" niźli 
finansowaniu poprzez opłacanie rekla
my tych pism, których odbiorcy mają 
być z góry jakoś ograniczani (czy to 
przez polityczne zaangażowanie pisma 
czy to przez zwracanie się do określo
nego odbiorcy — exemplum „pisma 
kobiece" itd.). Otóż ta właśnie, nie 
znana u nas „prasa gratisowa" jest 
przedmiotem studium Bernarda Pour-
prixa. Stanowi ją szereg tygodników 
francuskich o zasięgu regionalnym 
(z wyjątkiem jednego) takich jak np. 
Hebdo-Lyon, które są gratisowo roz
prowadzane głównie przy pomocy 
poczty do jak największej liczby od-
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biorców. Podstawowe pytanie brzmi 
więc: „jaka jest ta prasa gratisowa?" 

Odpowiedź na to pytanie nie jest 
prosta, bowiem zjawisko jest stosun
kowo młode, a literatura poświęcona 
temu zagadnieniu znikoma. Tak więc 
praca Pourprixa jest poniekąd pionier
ska. 

Prasa gratisowa zewnętrznie przy
pomina do złudzenia normalną prasę, 
którą przeciętny Francuz spotyka w 
kiosku z gazetami. Ma nawet (mimo 
że rozprowadzana jest za darmo) fik
cyjną cenę. Bliższa analiza wykazuje, 
ae i układ i poszczególne elementy są 
tu powtórzeniem typowego układu 
normalnej prasy. Tak więc w prasie 
gratisowej mamy i typowy układ ru
bryk i artykuły redakcyjne, i zróżnico
wanie tematyczne. Co więc w niej cha
rakterystycznego? Jest to nastawienie 
na akcję reklamową i to zarówno pro
wadzoną w formie bezpośredniej 
(anonsów reklamowych, zdjęć itp. — 
co zresztą powtarza się w każdej pra
sie), jak i pośredniej poprzez artykuły 
wskazujące na cechy poszczególnych 
towarów, łatwość ich obsługi, nabycia, 
szczególne udogodnienia finansowe 
proponowane przez poszczególne firmy 
itd. Ta właśnie akcja reklamowa pro
wadzona w formie pośredniej jest spe
cyficzną cechą prasy gratisowej. Nie 
interesuje się ona w zasadzie sprawa
mi ogólnymi (hp. znikomą część pisma 
poświęca się sprawom politycznym), 
stara się zaś spełnić dwa zadania: 
1) trafić do jak naszerszego odbior
cy — a więc podaje aktualności regio
nalne, interesujące przecież wszyst
kich; daje wiele informacji dla kobiet, 
wychodząc z założenia, że kobiety są 
bardziej od mężczyzn zainteresowane 
w akcji zakupów, do nich więc trzeba 
przede wszystkim trafić; pisana jest 
bardzo prostym językiem — co zresztą 
oddaje cytowana przez Pourprixa de
wiza: „pisać tak, jak gdyby się to 
wszystko opowiadało rano mleczarzo
wi, gdy podstawia mleko pod drzwi" 
i 2) jednocześnie podać jak najsku
teczniej jak najwięcej informacji re
klamowych. 

To wszystko powoduje, że zawar
tość tej prasy jest dość szczególna, że 
nie jest ona zaangażowana politycznie 
(zyskałaby wówczas pewnych czytelni
ków tracąc jednocześnie innych), że 
wreszcie jest dla wszystkich łatwa w 
odbiorze. 

Wydaje się, że omawiane tu studium 
Bernarda Pourprixa, ze względu na 
nowość zjawiska jak i ze względu na 

pokazanie ewolucji jaką przechodzi 
prasa światowa, zasługuje na szczegól
ną uwagę polskiego czytelnika. Do
datkowym walorem książki jest ob
szerna dokumentacja (co prawda nie 
zawsze dla nas czytelna, trudno bo
wiem znać wszystkie dzienniki czy 
tygodniki regionalne, do których od
wołuje się autor) i szczegółowość po
szczególnych analiz, co w sumie daje 
szeroki obraz przemian dokonujących 
się w prasie francuskiej. 

Jacek Wódz 

UNDERGROUND: NOWY TYP 
DZIENNIKARSTWA | 

Michael L. J o h n s o n : THE NEW 
JOURNALISM. The Underground 
Press, the Artists of Nonfiction, 
and Changes in the Established 
Media. The University Press of 
Kansas, 1971. S. 171. 

I. F. Stone, jeden z czołowych współ
twórców amerykańskiej prasy pod
ziemnej wyraził z końcem lat pięć
dziesiątych pogląd, że główną wadą 
prasy amerykańskiej jest niedostatek 
informacji. Z wyjątkiem kilkunastu 
czołowych tytułów, większość pism 
poświęca informacji bardzo mało miej
sca. Wszystkie niemal gałęzie tzw. 
przemysłu komunikowania zajmują się 
w pierwszym rzędzie działalnością 
handlową, głównie akwizycją reklam, 
a nie przekazem. Szczególnie wyraźnie 
występuje to w radiu i w telewizji. 
Właścicielami w większości pism są 
biznesmeni, nie dziennikarze. W re
zultacie informacja dostaje się na te 
szpalty, których nie wykupiono na 
ogłoszenia i reklamy. Przeciętny wy
dawca jest nastawiony wrogo nie tyl
ko do niekonformistycznych opinii, ale 
w ogóle do wszelkich opinii, mogących 
zrazić do pisma dawców ogłoszeń lub 
czytelników. Tak więc zamieszczona 
informacja, nie dość że zepchnięta 
często na drugorzędne miejsce, jest za
zwyczaj płytka, mało mówiąca. 

Ta wiele znacząca wada prasy ame
rykańskiej wystąpiła z całą ostrością 
w ubiegłym dziesięcioleciu, w dobie 
gwałtownych ruchów i przemian w 
środowisku amerykańskim. Tempo i 
waga tych wydarzeń oraz chęć (odczu
wana przez myślącą część społeczeń
stwa) zajęcia wobec nich stanowiska — 
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przy równoczesnym braku zrozumie
nia mechanizmu, charakteru i potrze
by tych procesów — zrodziły New 
Journalism — nowe dziennikarstwo, 
nową publicystykę, na którą w owym 
okresie utraty zaufania wobec prasy 
narastało coraz większe zapotrzebowa
nie społeczne. Nowym stylem zaczęli 
pisać dziennikarze mnożących się, jak 
grzyby po deszczu, pism podziemnych. 
Ludzie ci, w większości nie zawodow
cy, uczyli się dziennikarstwa, lub ra
czej tworzyli je na gorąco, w trakcie 
codziennej pracy wykonywanej nie dla 
pieniędzy, lecz idei przekazywania 
prawdy. Nowi dziennikarze, a także 
i pisarze, pragnący przemawiać do 
społeczeństwa uczciwie i rzetelnie, za
częli przekazywać swoje materiały 
w sposób daleki od obiektywizmu, jak 
najbardziej osobisty, zaangażowany, 
często bardzo gwałtowny. Zaczęli po
sługiwać się nowym językiem, bliskim 
tętnu historii dziejącej się na oczach 
społeczeństwa. Jest to język często 
szokujący, lecz bezpośredni, komuni
katywny. 

Prasa podziemna, w odróżnieniu od 
już istniejącej, tradycyjnej, opiera się 
nie na wygładzonych wypowiedziach 
kół rządzących czy też agencji repre
zentujących raczej konformistyczne 
stanowisko, ale w pierwszym rzędzie 
na osobistych impresjach piszących 
(np. osobiste relacje żołnierzy powra
cających z Wietnamu, uczestników de
monstracji antywojennych, mieszkań
ców dzielnic nędzy i gett murzyńskich) 
i na osobistych konfrontacjach. Dla 
zapewnienia sobie dopływu materiału 
prasa podziemna korzysta też z usług 
agencji, lecz są to również agencje 
podziemne — Liberation News Servi
ce i Underground Press Syndicate. 
Pisma prasy podziemnej (ponad 300 
tytułów) zamieszczają nawet ogłosze
nia i reklamy, lecz ci, którzy je dają, 
są w większości sympatykami tej pra
sy, co w konsekwencji nie krępuje 
bynajmniej jej niezależności. 

Nowe dziennikarstwo, to nie tylko 
jednak prasa podziemna. M. L. John
son rozróżnia jego trzy kategorie: 
1) prasę podziemną i związane z nią 
publikacje; 2) książki lub eseje napi
sane w stylu dziennikarskim przez 
dziennikarzy i niedziennikarzy, którzy 
sformułowali bezpośrednią ocenę sy
tuacji i przeważnie zaangażowaną od
powiedź na wydarzenia rozgrywające 
się w ich świecie, używając do tego 
celu lub tworząc własną formę wypo
wiedzi dziennikarskiej; 3) zmiany w 

jawnych masowych środkach przeka
zu. W rezultacie, powstało nowe i 
świeże podejście do reportażu i ko
mentarza o wydarzeniach, w których 
były osobiście zangażowane osoby re
lacjonujące. 

Zdaniem autora książki nowe dzien
nikarstwo stało się — również w sen
sie stylistycznym — nowym gatunkiem 
literackim. Głównymi reprezentantami 
tego gatunku są obecnie (według 
Johnsona): Truman Capote, Tom Wol
fe i Norman Mailer. Autor zastrzega 
się, że próby pisania w ten sposób 
podejmowane były już wcześniej („The 
Jungle" Uptona Sinclaira czy też na
pisana w 1956 roku „Hiroshima" 
Johna Herseya; do jej reportażowej 
techniki nawiązał Truman Capote w 
swojej książce „With Cold Blood", 
wydanej w 1965 roku). Niektórzy z 
(wielu już dziś) pisarzy posługujących 
się nowym stylem byli kiedyś zwią
zani z prasą podziemną, inni nigdy nie 
mieli z nią nic wspólnego. Wszyscy 
jednak porzucili stary styl i poczęli 
eksperymentować nowym słownic
twem, nowym odczuciem wydarzeń, 
nową wypowiedzią. Stary styl pole
gał — zdaniem M. L. Johnsona — na 
zwięzłym, jakby przesianym przez sito 
reportażu, w którym kierowano się 
raczej retorycznymi i redakcyjnymi 
komunałami, nie mającymi związku 
z opisywanymi zdarzeniami. Mecha
nizmy nowej publicystyki są natomiast 
elastyczne, styl dostosowuje się do 
wydarzeń. Odnosi się to zarówno do 
dziennikarstwa w ścisłym tego słowa 
znaczeniu, jak i pisarstwa w stylu 
reportażowym. 

Książka M. L. Johnsona stanowi 
wyczerpujące studium omawiające 
łącznie trzy główne aspekty istotnych 
zmian we współczesnej historii dzien
nikarstwa amerykańskiego: narodziny 
prasy podziemnej w USA; rozwój 
osobiście zangażowanego i twórczego 
pisarstwa; zmiany, które poprzednie 
dwa aspekty wywołały w tradycyj
nych środkach masowego komuniko
wania. Autor drobiazgowo omawia 
genezę powstania prasy podziemnej i 
nowej publicystyki, podaje wiele jej 
przykładów (fragmenty książek, ar
tykułów) na tle różnych subkultur — 
murzyńskich ruchów wolnościowych 
i ruchów nacjonalistycznych, rewolu
cji studentów, kultury, rocka, kultury 
hippiesów i radykalnej lewicy. 

Ostatni rozdział poświęcony jest 
zmianom postaw dziennikarskich w 
tradycyjnych środkach masowego ko-
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munikowania oraz przyszłości nowej 
publicystyki. Autor dochodzi do wnio
sku, że pewne zmiany zauważalne w 
środkach tradycyjnych nastąpiły pod 
wpływem prasy podziemnej. Wiele 
bardziej ambitnych pism wykorzystu
je podziemne reportaże jako źródła 
rzetelnej informacji, wielu dziennika
rzy prasy podziemnej zaczyna publi
kować swoje materiały na łamach pra
sy tradycyjnej. Niektóre magazyny, ta
kie jak np. Atlantic, Playboy, Harper's 
zaczynają posługiwać się stylem nowe
go dziennikarstwa. W gazetach proces 
ten przebiega wolniej po prostu dlatego, 
że tradycyjnie już są one mniej chęt
ne wprowadzaniu niekonwencjonalne
go lub eksperymentalnego dziennikar
stwa, głównie z tego powodu, że opie
rają się w większości na lokalnych 
odbiorcach, których — w obliczu groź
by utraty ogłoszeń i reklam — nie 
wolno im sobie zrazić. Zdaniem John
sona proces przedostawania się nowe
go stylu na łamy magazynów i gazet 
będzie postępować. Pewne zmiany 
wywołane wpływem prasy podziemnej 
można też zaobserwować w telewizji 
i — pod wpływem podziemnych radio
stacji, nadających swoje programy na 
ultrakrótkich falach — również w 
rozgłośniach radiowych. 

Nie ulega wątpliwości, że nowe 
dziennikarstwo jest zjawiskiem o bar
dzo dużym znaczeniu, ze względu na 
wpływ, jaki wywiera i wywrze zarów
no na środki masowego komunikowa
nia, jak i na literaturę, a co za tym 
idzie i na kształtowanie opinii pu
blicznej w Stanach Zjednoczonych. 
Z tych też względów książka Johnso
na jest, jako raczej unikalna praca 
traktująca o tym zagadnieniu w spo
sób kompleksowy, cenną i interesu
jącą pozycją. 

Andrzej Głowacz 

HEMINGWAY -
DZIENNIKARZ 

Ernest H e m i n g w a y : 49 DE
PESCHEN. Ausgewählte Zeitungs
berichte und Reportagen aus den 
Jahren 1920—1956. Aufbau Verlag 
Berlin und Weimar, 1972. S. 446. 

Dziennikarskie początki kariery pisar
skiej Hemingwaya nie są odkryciem. 

„Wielka encyklopedia powszechna" np. 
podaje, iż po szkole średniej „rozpo
czął pracę dziennikarską w Kansas 
City". Właściwie zaczął publikować 
jeszcze w owej szkole w Oak Park, 
pisując do uczniowskiego tygodnika 
Trapez i współredagując go. (Naśla
dował styl słynnego wówczas repor
tera sportowego — Ringa Lardnera). 

Po szkole, pod koniec 1917 zaczął 
pracę w dość znanej redakcji Star 
w Kansas City, zaś od 1920 datuje się 
współpraca Hemingwaya z wydawa
nymi w Toronto pismami kanadyj
skimi: dziennikiem Daily Star i ty
godnikiem Star Weekly. Redakcja 
dziennika wysłała go pod koniec 1921 
jako korespondenta do Europy. Po
czątkowo pisał z Paryża, w 1922 z te
renów wojny grecko-tureckiej, w 1923 
z Niemiec. W grudniu tegoż roku po
stanowił zerwać na zawsze z „prze
klętą pisaniną dziennikarską" i po
święcić wszystkie siły literaturze. 

W 10 lat później „przeprosił się" z 
dziennikarstwem, gdyż potrzebował 
pieniędzy na kosztowne podróże do 
Europy, Afryki i po Oceanie Indyj
skim. Ich wynikiem były korespon
dencje dla magazynu Esquire. 

Kolejne publikacje prasowe dru
kuje Hemingway jako korespondent 
wojenny — z walk w Abisynii pod
bijanej przez faszystów włoskich, z te
renów wojny domowej w Hiszpanii, 
z Chin (1941), lądowanie aliantów i 
walk we Francji w 1944. 

Wreszcie w latach 1950-tych dru
kuje szkice z podróży, polowań i po
łowów — pod koniec życia nawiązuje 
tematycznie do początków swej twór
czości, gdy pisywał dla gazet kana
dyjskich. 

Hemingway nie cenił swej twór
czości dziennikarskiej i nigdy nie 
myślał o jej wydaniu w zbiorze lub 
wyborze. Po jego śmierci nowojor
skie wydawnictwo Scribner's Son 
przewertowało archiwum Star Weekly 
w Toronto i w 1967 wydało wybór 
dziennikarskich prac Hemingwaya 
pt. „By Line". Omawiane tu wydanie 
NRD-owskie jest reedycją wydania 
hamburskiego z 1969 r. — tłumaczenia 
z wydania amerykańskiego. 

Jak podają wydawcy, zbiór obej
muje czwartą część dziennikarskich 
utworów Hemingwaya. Podzielono je 
chronologicznie na 5 grup. 

Pierwsza obejmuje 17 publikacji, 
drukowanych pierwotnie w cytowa
nych pismach kanadyjskich w okresie 
marzec 1920 — grudzień 1923. Są to 
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przeważnie reportaże: obrazujące lo
kalny koloryt miasta amerykańskiego 
(zabarwienie krytyczno-społeczne), re
lacjonujące ewakuację ludności Tra-
cji podczas wojny grecko-tureckiej 
(nacechowane głębokim humanitaryz
mem), opisujące ulubione przez He
mingwaya walki byków w Hiszpanii. Tu 
także znajduje się szkic „Mussolini: 
największy blagier Europy" (kapitalna 
charakterystyka dyktatora — i kurio
zalne „pudło" prognozy o roli d'An-
nunzia jako przywódcy... opozycji an
tyfaszystowskiej !) ; tu znajdujemy 
także wstrząsający reportaż — relację 
z rozmowy przeprowadzonej ze świad
kami trzęsienia ziemi w Japonii. Gdy
by przyszło scharakteryzować war
sztat pisarski większości tych utwo
rów — to można by je porównać z 
reportażami E. E. Kisha np. z tomu 
„Szalejący reporter": cechuje je kry
tycyzm społeczny (ale często zjawisk 
marginalnych), kryminalistyczna do
ciekliwość, zamiłowanie do relacji 
dialogowych, często dowcip i błyskot
liwa pointa końcowego zdania. 

Część druga zawiera 11 korespon
dencji, drukowanych w Esquire od 
jesieni 1933 do wiosny 1936. Przewa
żają opisy łowiecko-myśliwskie. Na 
szczególną uwagę zasługuje błyskotli
wy esej o sztuce pisania („Monolo
gue to the Maestro: A High Seans 
Letter") oraz jedyna w swoim rodzaju 
korespondencja z wojny abisyńskiej 
zatytułowana „Ptaki nad Afryką. List 
na temat ornitologii". Posługując się 
znakomitą metaforą literacką, pisze 
Hemingway o lotnikach włoskich 
atakujących bezbronnych Abisyńczy-
ków — i o ptakach afrykańskich, gra
barzach poległych piechurów włoskich. 
Oto — jakże głęboko słuszne — za
kończenie utworu: „Synowie Musso-
liniego są lotnikami i latają po nie
bie, po którym nie fruwa żaden wróg 
by ich strącić. Synowie ubogich służą 
w piechocie jak wszyscy ubodzy sy
nowie, we Włoszech i gdzie indziej. 
Piechurzy są biedakami. Życzę im 
powodzenia, lecz życzę im także, by 
mieli jeszcze czas dowiedzieć się, kto 
jest ich wrogiem — i dlaczego". Za
myka ten dział utwór „On the Blue 
Water: A Gulf Stream Letter" — za 
wierający m. in. jednostronicowy szkic, 
który po 16 latach autor rozwinął w 
słynne opowiadanie pt. „Stary czło
wiek i morze". 

10 korespondencji z wojny domowej 
w Hiszpanii, drukowanych od marca 
1937 do września 1938, ujęto w ko

lejną grupę. Hemingway czterokrotnie 
przybywał do republikańskich wojsk, 
by towarzyszyć ich walce najlepiej jak 
umiał — swym wspaniałym, szeroko 
już znanym w świecie pió;em. Nie
które fragmenty opublikowanych w 
omawianym zbiorze ko \spondencji 
można odnaleźć w pov/i;ści „Komu 
bije dzwon". 

W czwartej grupie zawarto 8 ko
respondencji: 2 z Chin wydrukował 
Hemingway w 1941 w czasopiśmie 
PM, pozostałe z inwazji we Francji — 
w 1944 na łamach Colliers. Te ostat
nie są chyba najbardziej znane pol
skiemu czytelnikowi, ale nie wszyst
kie (np. o walkach listopadowych na 
pograniczu niemieckim). 

Wreszcie próbkę ostatnich prac 
dziennikarskich Hemingwaya stano
wią 3 utwory (dla True z 1951 i dla 
Look z 1954) z Afryki, kiedy to dwu
krotnie przeżył katastrofę lotniczą, a 
agencje podały wiadomość o jego 
śmierci na stokach Kilimandżaro — 
gdzie jakoby szukał szkieletu lam
parta. 

Nawet w tym wyborze nie wszystko 
przetrwało próbę czasu; dlaczego 
zresztą miałoby być inaczej, skoro 
reportaż, korespondencja jest sprawą 
i nakazem bieżącego czasu? Zdumie
wa jednak, jak wiele przetrwało i 
zachowało świeżość, niezależnie od 
tego, czy i na ile np. przepowiednie 
Hemingwaya co do rozwoju wydarzeń 
były trafne (gwoli sprawiedliwości 
dodajmy jednak, iż w zasadniczych 
sprawach były). W każdym bądź razie 
poznanie warsztatu pisarskiego He
mingwaya także od strony jego dzien
nikarskich początków i późniejszego 
doskonalenia jest lekturą pasjonującą. 
Czy któreś z naszych wydawnictw nie 
mogłoby uzyskać praw na wydanie te
go tomu? Hemingway-dziennikarz jest 
u nas znany bodaj tylko ze spora
dycznych tłumaczeń („Bitwa o Paryż", 
„Jak wkroczyliśmy do Paryża"). 

W NRD-owskiej edycji posłowie 
Karl-Heinza S c h ö n f e l d e r a cie
kawie interpretuje wpływ pracy dzien
nikarskiej na twórczość literacką wiel
kiego pisarza. Co do przypisów trzeba 
wysunąć zastrzeżenia: daleko nie 
wszystkie imiona, nazwy i określenia, 
wymagające wyjaśnienia ze względu 
na przekład lub upływ czasu, zostały 
uwzględnione. Wykaz źródeł pozwala 
się zorientować w pierwotnym brzmie
niu tytułu i miejscu pierwodruku każ-

file:///spondencji
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dego utworu. Strona poligraficzna 
książki — jak zazwyczaj przy publi
kacjach Aufbau-Verlag — bardzo 
estetyczna. 

Paweł Dubiel 

WPŁYW KOMUNIKOWANIA 
MASOWEGO 
NA MŁODZIEŻ NRD 

MASSENKOMMUNIKATION UND 
JUGEND. Herausgeber: Lothar В i-
s к у, Walter F r i e d r i c h . Deut
scher Verlag der Wissenschaften, 
Berlin 1971. S. 224. 

W latach sześćdziesiątych powstał w 
Lipsku Centralny Instytut Badań nad 
Młodzieżą, w którym aktualnie pro
wadzi się badania nad młodą genera
cją i koordynuje badania dotyczące 
problematyki młodzieżowej prowadzo
ne w innych ośrodkach naukowych 
NRD (Berlin, Drezno, Halle). Instytut 
wydaje własne czasopismo naukowe 
Jugendforschung, w którym przedsta
wia osiągnięcia badawcze, publikacje 
teoretyczne i metodologiczne związane 
tematycznie z problematyką młodzie
żową. Można generalnie stwierdzić, że 
badania nad młodzieżą w Niemieckiej 
Republice Demokratycznej znajdują 
się obecnie w intensywnym rozwoju. 

Omawiana praca, w7ykonana w lip
skim Instytucie, dotyczy dwu ważnych 
zagadnień: 

— jakie problemy młodzieży, jej 
wychowania są istotne dla polityki w 
państwie socjalistycznym, 

— jakie relacje zachodzą między 
recepcją środków masowego komuni
kowania a kształtowaniem osobowości 
i świadomości młodzieży. 

Pierwszy rozdział pracy przedsta
wia podstawowe założenia historyczno-
materialistycznej koncepcji środków 
masowego komunikowania. Określając 
komunikowanie masowe jako specy
ficzną formę społecznego komuniko
wania L. Bisky wskazuje na wagę roz
ważań teoretycznych, a — równole
gle — konieczność podejmowania ba
dań empirycznych, gdyż „procesy in
formowania względnie komunikowa
nia rozwijają się w socjalistycznym 
systemie społecznym pod wpływem 
rewolucji naukowo-technicznej i ich 
znaczenie wzrasta w różnych sferach 
życia społecznego" (s. 15). 

Na użytek badań nad komunikowa
niem masowym autor podjął próbę 
zdefiniowania następujących pojęć: 
nadawca (Kommunikator, Sender), ko
munikat (Kommunique, Nachricht), 
środek przekazu (Kommunikations
mittel, Kanal), odbiorca (Kommuni
kant, Empfänger, Rezipient), etapy 
procesu komunikowania (Phasen des 
Kommunikationsprozesses), okoliczno
ści komunikowania (Kommunikations
situation). Ustalenia definicyjne Bi-
sky'ego nie odbiegają zbytnio od przy
jętych w polskiej literaturze praso-
znawczej. 

W rozdziale II omówiono założenia 
teoretyczne i wyniki badań nad ma
sowym komunikowaniem prowadzone 
w ośrodkach naukowych USA. Pragnę 
zwrócić tu uwagę na pewną niezręcz
ność z jaką autor omawia hipotezę 
Paula Lazarsfelda o komunikowaniu 
dwustopniowym. Otóż L. Bisky powo
łuje się na niemieckie tłumaczenie 
książki Lazarsfelda wydane w 1968 
roku. Sugeruje to czytelnikowi (suge
stię tę wzmacnia tytuł podrozdziału: 
„Nowa orientacja w badaniach nad 
masowym komunikowaniem: koncep
cja dwustopniowego komunikowania"), 
że chodzi o najnowszy nurt badań nad 
komunikowaniem masowym. Tak jed
nak nie jest. Hipoteza dwustopniowe
go komunikowania straciła już swą 
oryginalność. W dzisiejszych rozważa
niach nad komunikowaniem masowym 
pojawiła się koncepcja wielostopnio
wego przepływu informacji. 

III rozdział pracy — najobszerniej
szy — przedstawia wyniki badań em
pirycznych nad odbiorem środków 
masowego komunikowania przez mło
dzież niemiecką. Przedmiotem badań 
byli uczniowie szkoły w Grimma w 
wieku 13—18 lat. M. in. badano czy
telnictwo prasy; przedstawię wnioski, 
jakie wyprowadzili autorzy badań: 

— czytelnictwo prasy zajmuje dru
gie miejsce (po telewizji) w od
biorze środków masowego ko
munikowania przez młodzież, 

— chłopcy częściej niż dziewczęta 
czytają prasę, 

— w codziennej prasie najczęściej 
czytane są wiadomości politycz
ne ze świata i informacje spor
towe. 

Duża liczba pism młodzieżowych, 
jakie ukazują się w NRD, pozostaje — 
jak wynika z badań — w ścisłym 
związku z poziomem czytelnictwa. 
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W dalszych partiach rozdziału zrefe
rowano wpływ czynników psycholo
gicznych na recepcję środków maso
wego komunikowania. 

W rozdziale IV książki W. Fried
rich rozpatruje wpływ środków ma
sowego komunikowania na wycho
wanie ideologiczne młodzieży. Zdaniem 
autora wyniki prowadzonych badań 
empirycznych — poza ich wartością 
poznawczą — mają służyć przede 
wszystkim opracowaniu właściwych 
metod socjalistycznego wychowania 
i stanowić podstawę odpowiednich 
decyzji w dziedzinie polityki wobec 
młodzieży. 

Ostatni V rozdział zawiera wnio
ski uogólniające materiały przedsta
wione w całej książce. L. Bisky i L. 
Burger wskazują na konieczność 
uwzględniania dwóch płaszczyzn przy 
planowaniu badań nad masowym ko
munikowaniem : 

— poznanie warunków, jakie muszą 
być spełnione, aby osiągnąć op
tymalne oddziaływanie, 

— uchwycenie stopnia zmiany za
chowania pod wpływem oddzia
ływania środków masowych. 

Autorzy podkreślają użyteczność 
metod psychologicznych (obok metod 
socjologicznych) dla planowania i po
dejmowania badań nad komunikowa
niem masowym. 

W sumie praca stanowi interesujące 
studium wpływu środków masowego 
komunikowania na współczesną mło
dzież. 

Teresa Sasińska-Klas 

USPRAWNIANIE 
PRZEPŁYWU INFORMACJI 

George T. V a r d a m a n : EFFEC
TIVE COMMUNICATION OF 
IDEAS. Van Nostrand Reinhold i 
Company, New York 1970. S. 256. 
A. E. D a r b y s h i r e : REPORT 
WRITING. The Form and Style of1 

Efficient Communication. Edward 
Arnold Publishers, Plymouth 1970. 
S. 122. 

Obie te książki — choć każda z nich 
powstała w innym kraju — godzi się 
omówić w jednej recenzji, bo są przy
kładem tego samego, nowego nurtu w 

zachodniej nauce o komunikowaniu. 
Jak wiadomo, w krajach anglosaskich, 
a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, 
nauka ta miała zawsze cha: a'eter bar
dziej praktyczny niż teoretyczny i nie
mal zawsze jej rozwój byi inspirowa
ny, a także finansowany przez potrze
by instytucji, którym ściśle naukowe 
cele poznawcze były raczej obojętne. 
Odnosi się to zarówno do badań ma
jących przynieść w wyniku zwięk
szenie skuteczności reklamy czy opty
malizację public relations, jak i do 
badań służących propagandzie poli
tycznej. Zgodnie z tą orientacją ów 
nowy nurt w badaniach nad komuni
kowaniem — to prace mające na celu 
usprawnienie przepływu informacji 
i zabiegów perswazyjnych w ramach 
jednego przedsiębiorstwa, jednego 
koncernu czy jednej organizacji. 

Reprezentujące ów nurt obie książ
ki nie są bynajmniej pracami nauko
wymi, ale praktycznymi poradnikami 
skutecznego działania. Obie adresowa
ne są do ludzi pracujących w przemy
śle oraz do słuchaczy studiów przy
gotowujących kadry dla gospodarki 
i administracji. Ze względu na tę drugą 
grupę odbiorców można więc je trak
tować jako podręczniki uniwersyteckie. 
Książka Vardamana przeznaczona jest 
przy tym raczej dla obecnych lub 
przyszłych kierowników przedsię
biorstw, praca Darbyshire'a — raczej 
dla obecnych lub przyszłych inżynie
rów i urzędników niższego szczebla. 
Pierwsza bowiem koncentruje się na 
zagadnieniu, jak informować personel 
przedsiębiorstwa i urabiać jego opi
nię, druga zaś na tym, jak przygoto
wywać i pisać różnego typu sprawo
zdania. 

G. T. Vardaman, dziekan Wy
działu Organizacji Przedsiębiorstw 
uniwersytetu w Denver, nie zajmuje 
czasu czytelnikom swej książki teore
tycznymi rozważaniami pojęciowymi, 
nie przemęcza ich interepretacją pra
widłowości występujących w procesie 
komunikowania, nie tłumaczy, d l a 
c z e g o nadawca w określonej sytua
cji właśnie tak, a nie inaczej powinien 
się zachowywać; niemal wyłącznie 
koncentruje się na zagadnieniu, j а к 
postępować, by komunikowanie było 
skuteczne. Interesują go środki a nie 
przyczyny. Oto w największym skró
cie jego rady praktyczne: 

Zanim szef przedsiębiorstwa zdecy
duje się na podjęcie akcji informacyj
nej, powinien szczegółowo przeanali
zować, czy rzeczywiście zachodzi po-
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trzeba takiej akcji i jakiego typu jest 
owa potrzeba (tzn. czy chodzi o prze
kazanie personelowi określonej infor
macji, czy o zmianę lub utrwalenie 
określonych przekonań personelu, czy 
o wywołanie określonego zachowania), 
czy ewentualne korzyści wynikające 
z planowanej akcji uzasadniają ponie
sienie kosztów jej przeprowadzenia, 
czy przeprowadzenie akcji jest w ogó
le wykonalne oraz czy właściwszą 
jest ustna forma przekazu czy też pi
semna. Następnym krokiem powinno 
być opracowanie szczegółowego planu 
przekazu oraz wybór środka jego roz
powszechnienia (środki audiowizualne, 
publikacja, prelekcja). 

Po tych wstępnych analizach moż
na dopiero przystąpić w sposób odpo
wiedzialny do przygotowywania same
go przekazu, w czym wielce użyteczna 
okazuje się — zdaniem Vardamana — 
jego formuła TRIM. Tę tajemniczą 
nazwę ukuł Vardaman z pierwszych 
liter czterech angielskich wyrazów: 
target (zamierzony cel), receiver (od
biorca), impact (wpływ), methods (me
tody, techniki postępowania). Formuła 
TRIM przypomina nadawcy, że planu
jąc jakiekolwiek przedsięwzięcie ko
munikacyjne, musi uświadamiać so
bie po pierwsze to, co chce swoją 
akcją osiągnąć, po drugie to, kim i ja
cy są jego odbiorcy, po trzecie to, 
jak chce wpłynąć na odbiorcę, po 
czwarte zaś to, jak może zapewnić 
maksymalną skuteczność swemu prze
kazowi. 

Formuła TRIM, choć na pierwszy 
rzut oka wydaje się efektowna, nie 
ma jednak — moim zdaniem — 
większej wartości. Poszczególne jej 
składniki wydzielone są w sposób naj
zupełniej dowolny i nieuzasadniony, 
a całość sprawia wrażenie, jakby au
tor (co zresztą jest raczej niemożli
we) nie zetknął się w ogóle ze współ
czesną wiedzą o komunikowaniu. To
też wbrew zdaniu wydawcy nie 
w popularyzacji formuły TRIM widzę 
użyteczność książki Vardamana, ale 
w zawartych w niej drobnych, pro
zaicznych wskazówkach dla nadaw
ców i organizatorów procesu komuni
kowania (w jakiej kolejności uporząd
kować treści, które mają być przeka
zane; jak korzystać z pomocy audio
wizualnych, jak rozpoczynać i kończyć 
wypowiedzi, jak sobie radzić z od
biorcami przemądrzałymi, apatyczny
mi, nastawionymi krytycznie lub nie
przychylnie do nadawcy itp.). I wła
śnie ta jej strona sprawia, że czytelnik 

polski w trakcie lektury uświadamia 
sobie brak w naszej literaturze no
woczesnego i wszechstronnego porad
nika informacji i propagandy we
wnątrzzakładowej na użytek naszych 
dyrektorów, rad zakładowych i komi
tetów fabrycznych. Nie znaczy to, że 
polski przekład książki Vardamana 
mógłby tymczasowo pełnić funkcję ta
kiego poradnika, ale gdyby mi przy
szło ów poradnik pisać, nie zawahał
bym się przed wykorzystaniem przy
najmniej kilku pomysłów przedsta
wionych w „Effective Communication 
of Ideas". 

Podobne myśli przychodzą do gło
wy Polakowi czytającemu książeczkę 
Darbyshire'a, utrzymaną zresztą w in
nym, bardziej tradycyjnym, europej
skim stylu. Darbyshire przeznacza ją 
„dla ludzi pracujących w dziedzinie 
nauki, techniki i gospodarki, by po
móc im w wykonywaniu ich nieunik
nionego, powszedniego zajęcia", jakim 
jest sporządzanie różnego rodzaju pi
semnych opracowań, czyli „reports" 
(„report" — to „pisemny dokument 
sporządzony w wyniku postępowania 
mającego na celu uzyskanie informa
cji"). Ponadto zdaniem autora jego 
„książka będzie użyteczna na kursach 
komunikowania i pisania sprawozdań 
w ramach studiów wyższych i kształ
ceniu podyplomowym, a także okaże 
się pomocna dla wszystkich studentów 
w ogóle". 

Na jej zawartość składa się 5 roz
działów, w których Darbyshire oma
wia kolejno cechy charakterystyczne 
sprawozdań, podstawy teorii komuni
kowania, czynności przygotowawcze, 
zalecenia gramatyczno- stylistyczne 
oraz zastosowanie materiału niejęzy-
kowego, tzn. wzorów matematycznych, 
tabeli i rysunków. Oprócz tych 5 roz
działów w książce znajdują się jeszcze 
dwa dodatki, z których pierwszy po
święcony jest korzystaniu z bibliotek, 
archiwów i czasopism, drugi zaś — 
redagowaniu już napisanych sprawo
zdań. 

Książeczka Darbyshire'a nie przy
nosi nowych, oryginalnych rozwiązań. 
Zarówno w warstwie teoretycznej, jak 
i praktycznej powtarza rzeczy dobrze 
znane specjalistom, żeby nie powie
dzieć banalne. Ale przecież nie do 
specjalistów jest zaadresowana. Upo
wszechnienie zaś znajomości nawet 
takich najbardziej elementarnych, po
zornie banalnych zasad komunikowa
nia i zaleceń praktycznych co do bu-
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do wy i języka sprawozdań może isto
tnie przyczynić się do usprawnienia 
przepływu informacji wewnątrz róż
nych instytucji. A usprawnienie prze-

ZAGADNIENIA OGÓLNE 
Kurt K o s z y k , Karl H. P г u y s: WÖR-
TEREUCH ZUR PUBLIZISTIK. Verlag Do
kumentation, München-Fullach 1970. S. 539. 

Ludwik G r a j e w s k i : BIBLIOGRAFIA 
ILUSTRACJI W CZASOPISMACH POL
SKICH XIX. I POCZ. XX W. (do 1918 r.) 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War
szawa 1972. S. 553. 
Wykaz ilustracji wszystkich dzieł sztuki, 
zabytków i pamiątek historycznych z ca
łej Polski oraz znajdujących się za grani
cą, jak również sztuki zagranicznej w 
Polsce lub dla Polski wykonanej przez 
cudzoziemców, a zamieszczonych w pol
skich czasopismach ilustrowanych w 
XIX w. i do 1918 r. naszego wieku. 

Alfred M i e l c z a r e k : Z ZAGADNIEŃ 
LEKSYKOGRAFII ENCYKLOPEDYCZNEJ 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War
szawa 1972. S. 199. 
Monografia poświecona teoretycznym i me
todologicznym badaniom struktury i funk
cji dzieł encyklopedycznych, zasad i metod 
ich opracowywania oraz praktycznej dzia
łalności edytorskiej, t j . opracowywaniu 
różnego rodzaju encyklopedii. 

HANDBOOK OF NEWS AGENCIES. Com
piled by: Oldrich В u r e ś, Jaroslav 
F i r s t . International Organization of Jour
nalists, Prague 1969. 55 kart. 
Informator o międzynarodowych i naro
dowych agencjach informacyjnych na 
świecie. 
INFORMATOR RSW „PRASA" 1972. Opra
cowanie redakcyjne: Alina T e p l i - K o -
b i e l s k a , Teresa S k ó r s k a . Robotni
cza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa", 
Warszawa 1972. S. 95. 
Składający się z dwu wkładek informator 
przedstawia kalendarium ważniejszych wy
darzeń i faktów w 25-letnim okresie ist
nienia RSW „Prasa", jej działalność wy
dawniczą w roku jubileuszowym, dane 
o prasowych zakładach graficznych oraz 
katalog pism wydawanych przez RSW 
„Prasa", wykaz jej przedsiębiorstw, agen
cji, drukarń, wydawnictw i innych jedno
stek. 

PRASA 
PRESSEFREIHEIT. Entwurf eines Gesetzes 
zum Schutze freier Meinungsbildung und 
Dokumentation des Arbeitskreises Presse
freiheit. Kritische Abhandlungen zur 
Rechtsstaatlichkeit in der Bundesrepublik 
Herausgegeben von Frank B e n s e i e r . 
Hermann Lucliterhand Verlag, Berlin und 
Neuwied 1970. S. 223. 

pływu informacji — to niezbędny krok 
na drodze do usprawnienia działania. 

Walery Pisarek 

Projekt ustawy mający na celu ochronę 
wolności prasy, przedstawiony przez 20-
osobowy zespół roboczy (Arbeitskreis 
Pressefreiheit) z zamiarem przedłożenia go 
parlamentowi i szerokiej publiczności jako 
projektu ustawy rządowej — po wypo
wiedzeniu się czytelników na jego temat. 

Pierre A l b e r t : LA PRESSE. 2ème édi
tion. Que sais-je? Nr 414. Presses Univer
sitaires de France, Paris 1971. S. 126. 
Przedmiotem publikacji jest z jednej stro
ny ogólnie ujęte omówienie charakteru, 
funkcji, struktur technicznych i ekono
micznych prasy, z drugiej — próbka 
obrazu prasy na świecie z uwydatnie
niem jej różnorodności i specyfiki struk
tur i treści w zależności od rodzaju rzą
dów, charakteru społeczeństw i rozwoju 
danego kraju. 

Michael L. J o h n s o n : THE NEW JOUR
NALISM. The Underground Press, the Ar
tists of Nonfiction, and Changes in Esta
blished Media. The University Press of 
Kansas, Lawrence 1971. s. XVI, 171. 
Publikacja poświęcona „nowemu dzienni
karstwu", jest to pojęcie, którym autor 
posługuje się dla scharakteryzowania no
wego stylu dziennikarskiego, sięgającego 
początków lat 1960-tych, zrywającego z 
dawnymi tradycjami w zakresie formy, 
treści, sposobu widzenia wydarzeń, zwią
zanego z anarchistycznymi ruchami mło
dzieżowymi; znalazło to swój wyraz w 
prasie underground. Historia tej prasy, jej 
protoplaści, kulturowe i społeczne znacze
nie, następnie zmiany w postawach dzien
nikarzy z tradycyjnych środków przekazu 
i przyszłość nowego dziennikarstwa 

DZIEJE PRASY LUBELSKIEJ. Katalog wy
stawy. Red. Al. Leszek G z e 11 a. Towa
rzystwo Przyjaciół Prasy Lubelskiej, Lublin 
1972. S. 92. 
Katalog pomyślany jako uzupełnienie wy
stawy zorganizowanej z okazji 25-lecia 
RSW „Prasa" i 15-lecia Kuriera Lubel
skiego daje ogólny obraz dziejów prasy 
lubelskiej od początku XIX w. po dzień 
dzisiejszy. Opisy najważniejszych tytułów 
czasopism oraz reprodukcje tytułów gazet 
i czasopism. 

W. N. A l f i e r o w : Wozniknowienije i 
razwitije rabsielkorowskogo dwiżenija w 
SSSR. Izd. Mysi, Moskwa 1970. S. 302. 
Historia ruchu robotniczo-chłopskich ko
respondentów: warunki i główne przyczy
ny jego powstania, określenie prawidło
wości i periodyzacji rozwoju tego ruchu, 
analiza podstawowych form i metod pra
cy korespondentów robotniczo-chłopskich 
i ich znaczenia dla radzieckiej prasy par
tyjnej. 

Nabytki biblioteki OBP 
(III kwartał 1972) 
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W. N. L o g i n ó w : LENINSKAJA 
„PRAWDA1" (1912—1914 gg.). Institut Mark-
sizma-Leninizma pri CK KPSS. Izd. Foli-
ticzeskoj Litieratury, Moskwa 1972. S. 407. 
Prawda w latach 1912—1914 jako legalna 
gazeta codzienna kierowana z podziemia 
przez Lenina i Komitet Centralny Socjal
demokratycznej Partii Robotniczej Rosji. 
Formy i metody kierowania pismem, rola 
Prawdy w walce o jedność partii i wpro
wadzenie w życie jej postanowień w okre
sie narastania ruchu rewolucyjnego. 
Józef Tadeusz M i e s z k o w s k i : WSPO
MNIENIA DZIENNIKARZA SOCJALISTY. 
Książka i Wiedza, Warszawa 1971. S. 421. 
Na kanwie własnych wspomnień z lat 
dziecinnych i młodości przedstawia autor 
wydarzenia historyczne wagi państwowej 
i ogólnonarodowej w okresie od pierw
szej wojny światowej po r. 1930, w którym 
był działaczem ruchu młodzieżowego, Pol
skiej Partii Socjalistycznej i dziennika
rzem. 

Walery P i s a r e k : FREKWENCJA WY
RAZÓW W PRASIE. Wiadomości — ko
mentarze — reportaże. Biblioteka Wiedzy 
0 Prasie. Seria В t. XVI. Ośrodek Badań 
Prasoznawczych RSW „Prasa", Kraków 
1972 S. 309. 
Składająca się z dwóch części publikacja 
zawiera analizę językową słownictwa głów
nych gatunków dziennikarskich oraz słow
nik frekwencyjny. 
25 LAT KRAKOWSKIEGO WYDAWNI
CTWA PRASOWEGO RSW „PRASA". 
Krakowskie Wydawnictwo Prasowe RSW 
„Prasa", Kraków 1972. S. 32. 
Powstawanie i kształtowanie się Krakow
skiego Wydawnictwa Prasowego i w jego 
obrębie krakowskiej prasy i instytucji. 
E. I. P r o n i n : PIECZAT' I OBSZCZE-
STWIENNOJE MNIENIJE. Izd. Moskow-
skogo Uniwiersitieta, Moskwa 1971. S. 131. 
Analiza kanałów społecznej informacji ja
ko szczególnego typu informacji, które 
przekazywane są przez prasę czytelnikowi 
i przez czytelnika prasie. Próba wyjaśnie
nia podstawowych prawidłowości współ
działania prasy i opinii publicznej, mecha
nizmu ich wzajemnego oddziaływania i 
istoty efektywności tego procesu. 
B. I. J e S i n : RUSSKAJA DORIEWOLU-
CIONNAJA GAZIETA 1702—1917. Kratkij 
oczerk. Izd. Moskowskogo Uniwiersitieta, 
Moskwa 1971 S. 86. 
Zarys historii gazet rosyjskich w okresie 
1702—1917: ogólne tendencje i prawidłowo
ści ich rozwoju, osobliwości typologiczne, 
krótkie podsumowanie wiedzy o rosyjskiej 
prasie przedrewolucyjnej. Indeks wymie
nionych w pracy tytułów. 

А. Р. К i s i e 1 e w: NIEOKOLONIALIZM 
1 PIECZAT'. Akademija Nauk SSSR, Mo-
skowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet 
im. M. W. Łomonosowa. Izd. Nauka, Mo
skwa 1971. S. 190. 
Niektóre aspekty współczesnej ideologicz
nej i politycznej walki w krajach Afryki; 
formy i metody wojny psychologicznej. 
Miejsce prasy w aparacie propagandy neo-
kolonialistycznej, działalność burżuazyj-
nych gazet i czasopism wychodzących w 
Anglii, USA, Francji i zachodnich wy
dawnictw w krajach Afryki. 

Bogdan M i c h a l s k i : PRZEDRUK PRA
SOWY W ŚWIETLE PRAWA. Biblioteka 

Wiedzy o Prrste, Ser:a P. t. XV Ośrodek 
Badań Prasoznawczyca RSW ,.Prasa", 
Kraków 1972. 
Przedstawienie historyczne ; «zwoju insty
tucji przedruku; całościowa porównawcza 
analiza przepisów zagranicznych oraz 
wszystkich dotychczasowych polskich pro
jektów i tekstów konwencji międzynaro
dowych dot. prawa przedruku; omówienie 
praktycznej problematyki prawa przedruku 
w PRL oraz propozycji dla przyszłej pol
skiej ustawy tego prawa. 

Henryk K o r o t y ń s k i : RÖZNIE BY
WAŁO... Książka i Wiedza, Warszawa 1972. 
S. 335. 
Wybór felietonów publicystycznych auto
ra, opublikowanych w Życiu Warszawy 
w okresie od 1945 do 1969, poświęconych 
problemom społecznym nurtującym opi
nię publiczną zarówno w pierwszych la
tach odbudowy i przebudowy kraju, jak 
i w latach następnych. 

FILM 
Jean-Patrick L e b e l : CINÉMA ET IDÉO
LOGIE. Éditions Sociales, Paris 1971. S. 243. 
Esej poświęcony sposobom i formom prze
nikania ideologii marksistowskiej do fil
mu i jej oddziaływania poprzez film. Kon
sekwencje i efekty, wynikające z inge
rencji filmu w sprawy walki ideologicz
nej i przekazywanie przez film treści ideo
logicznych. 

TELEWIZJA 
B. F i r s o w: TIELEWIDIENIJE GŁAZA
MI SOCIOŁOGA. Izd. Iskusstwo, Moskwa 
1971. S. 189. 
Socjologiczne problemy telewizji; współ
zależność między społeczeństwem i tv; 
osobowość i tv. Właściwości telewizji wy
różniające ją spośród innych środków ma
sowej informacji. Prezentacja wyników 
badań przeprowadzonych w Leningradzie 
w roku 1967 dotyczących rozpowszechnia
nia tv, struktury audytorium telewizyjne
go, zainteresowań i popularności programu 
telewizyjnego wśród odbiorców. 

ŚRODKI INFORMACJI MASOWEJ*) 
Ralf Z o l l , Eike H e n n i g : MASSEN
MEDIEN UND MEINUNGSBILDUNG. An
gebot, Reichweite, Nutzung und Inhalt der 
Medien in der BRD. politisches Verhal
ten — Untersuchungen und Materialien zu 
den Bedingungen und Formen politischer 
Teilnahme. Herausgegeben von Thomas 
E l l w e i n und Ralf Z o l l . Bd. 4. Ju-
venta Verlag, München 1970. S. 335. 
Na tle teoretycznego zarysu, przegląd spo
rządzonych w Niemieckiej Republice Fe
deralnej eksperymentalnych materiałów 
i badań nad środkami masowego komuni
kowania w zakresie ich społecznych, eko
nomicznych i politycznych funkcji, w celu 
ukazania luk w tego rodzaju badaniach 
i zachęcenia do ich podjęcia w szerszym 
zakresie i według nawszych założeń. 

Matthias F. S t e i n m a n n : MASSEN
MEDIEN UND WERBUNG. Beiträge zur 
*) Publikacje o problematyce ogólnej środ
ków masowej informacji oraz omawiające 
kilka lub wszystkie środki przekazu. 
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Wirtschaftspolitik, Bd 14. Herausgegeben 
von Egon T u c h t f e l d t . Verlag Rom
bach, Freiburg im Breisgau 1971. S. 454. 
Materiały z badań przeprowadzonych w 
Szwajcarii na temat ekonomicznych związ
ków między środkami masowego komuni
kowania a reklamą, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagadnień współzawodni
ctwa i konkurencji między poszczególny
mi środkami komunikowania. Konfronta
cja wyników tych badań z ekonomiczny
mi stosunkami w tej dziedzinie w innych 
krajach. Obszerna literatura międzynaro
dowa. 
Harry P r o s s: PUBLIZISTIK. Thesen zu 
einem Grundcolloquium. Hermann Luch-
terhand Verlag, Neuwied und Berlin 1970. 
S. 160. 
Podstawowe zagadnienia prasoznawstwa 
ujęte w formie tez. 
Spartak Iwanowicz B i e g ł o w: MILIO-
N A R E M A C H E N M E I N U N G V O N MILLIO
N E N . (Titel der Originalausgabe: Mono
polu słowa). Übersetzung Wolfgang E c k 
s t e i n . Staatsverlag der Deutschen De
mokratischen Republik, Berlin 1971. S. 252. 
Przekład z rosyjskiego. Określenie podsta
wowych celów i motywów działania głów
nych central propagandy kapitalistycznych 
koncernów Ameryki Północnej, Europy 
Zachodniej i Japonii; wyjaśnienie rzeczy
wistego charakteru współdziałania między 
kapitałem a mechanizmem informacji w 
warunkach świata kapitalistycznego (re
cenzja oryginału — Zeszyty Prasoznawcze 
nr 44). 
Pierre S c h a e f f e r : MACHINES Ä 
COMMUNIQUER, l. Genèse des simula
cres. Editions du Seuil, Paris 1970. S. 317. 
Oparta na badaniach eksperymentalnych 
analiza powstania i faz rozwojowych środ

ków masowego komunikowania od tekstu 
niemego w filmie do dźwięku, od radia 
do telewizji oraz — w konkluzji wielo
letnich doświadczeń — przedstawienie 
projektu społeczno-kulturalnej struktury 
radia i telewizji, która odpowiadałaby wy
mogom dnia dzisiejszego. 

Irena T e t e l o w s k a : SZKICE PRASO
ZNAWCZE. Wybór rozpraw i artykułów 
pod redakcją Pawła D u b i e l a i Walere
go P i s a r k a . Biblioteka Wiedzy o Pra
sie, Seria A t. VIII. Ośrodek Badań Praso-
znawczych, Kraków 1972. S. 310. 
14 rozpraw i artykułów, które ukazały się 
w latach 1959—1968 w Prasie Współczesnej 
i Dawnej oraz w Zeszytach Prasoznaw-
czych, stanowiących większość dorobku 
prasoznawczego Ireny Tetelowskiej. Mate
riał ten jest odzwierciedleniem głównych 
kierunków jej zainteresowań badawczych 
(teoria wiedzy o prasie, koncepcja prasy 
nowego typu, analiza zawartości prasy, 
systematyka gatunków dziennikarskich). 

Edward A. H a m i l t o n : GRAPHIC DE
SIGN FOR THE COMPUTER AGE. Visual 
Communication for All Media. Van Non-
strand Reinhold Company, New York 1970 
S. 191. 
Przedmiotem publikacji jest technika gra
ficzna, która będzie właściwa dla naszego 
wieku. Potrzeby i możliwości lepszego 
przekazywania treści wizualnych w środ
kach komunikowania. Komputery jako sy
stem gromadzenia, wyświetlania i druko
wania obrazów graficznych mają stano
wić bodziec dla wykorzystania twórczych 
talentów przyszłego rysownika. 

Opr. Jadwiga Piskozub 
i Danuta Wągiel 
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ROCZNIK 
HISTORII CZASOPIŚMIENMCTWA 

POLSKIEGO 

W omawianym półroczu *) Konrad 
Z a w a d z k i w ramach swoich sy
stematycznych badań nad ulotnymi 
gazetami polskimi i Polski dotyczący
mi, drukuje część I pt. „Szesnastowie-
czne gazety ulotne polskie i Polski do
tyczące". Nie zadowolił się zwykłym 
zarysem historycznym, lecz rozpatrzył 
zagadnienie naszych pierwocin praso
wych metodologicznie, a nawet tę je
go stronę potraktował pierwszoplano-
wo. Próbuje, z powodzeniem, ustalić 
terminologię tego typu najstarszych 
druków informacyjnych jako gazety 
ulotne (gazetą zwano zrazu każdą no
winę, wiadomość). Definicja dla ogółu 
prymitywu czasopiśmienniczego: wier
szowany lub prozaiczny druk, zawie
rający krótkie wiadomości aktualne, 
ukazujący się z okazji niezwykłych 
wydarzeń. 

Wśród 243 zarejestrowanych sze-
snastowiecznych poloników prasowych 
opublikowano w Polsce 58, przeważ
nie w języku polskim. Najczęściej 
spotykaną ich formą były relacje i li
sty. Forma biuletynu pozwalała mie
szać ważne wiadomości z drobnymi 
nowinkami. Efemerydy te nabrały 
niepośledniego znaczenia, jako mię
dzynarodowe źródło informacji spełni
ły rolę propagandowo-publicystyczną. 
Zarejestrowana ilość gazet ulotnych 
stanowi mniej więcej połowę wyda
nych w Polsce XVI w. pozycji tego 
rodzaju. 

Najstarszym i największym krajo
wym ośrodkiem wydawniczym gazet 
ulotnych był Kraków, po nim Gdańsk. 

*) Tom XI, zeszyty 1 i 2 1972. Pracownia 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
XIX i X X w. IBL PAN, Wroc ław 1972. 
S. 1—311. 

Ich wygląd zewnętrzny nie różnił się 
formatem i układem graficznym od 
innych publikacji współczesnych. Naj
starsze polonicum prasowe pochodzi 
z lat 1513 i 1514 i zawiera jedynie 
wieści wojenne. Pierwsza polska efe
meryda o charakterze gazety ulotnej 
datuje się z 1525 г., w języku polskim 
zaś dopiero z 1557. Stefan Batory za
prowadził rodzaj monopolu oficjal
nych wydawnictw informacyjnych 
i ograniczył je do informacji o dzia
łaniach wojennych. Znaczny rozwój 
gazet ulotnych przyniosły czasy Zyg
munta III, rozkwit nastąpił w 
XVII w. 

Rozprawa K. Zawadzkiego wybija 
się swą wartością naukową na czoło 
omawianych zeszytów Rocznika. 

Ogólną charakterystykę prasy Dru
giej Rzeczypospolitej (1918—1939) na
kreślił Andrzej P a c z k o w s k i . Zba
dał stan ilościowy, przeciętną wyso
kość nakładów, geografię wydawni
czą, typologię, tudzież ogólne wskaź
niki czytelnictwa. Za najbardziej po
wszechne cechy rozwoju ilościowego 
prasy międzywojennej uznał autor 
dynamiczne tempo zmian ilości wyda
wanych tytułów, wysoki wskaźnik 
upadku nowo założonych pism przy 
istnieniu sporej grupy pism „długo
wiecznych". Dynamikę wzrostu wyso
kości nakładów uznać trzeba za sto
sunkowo wysoką. Proces koncentracji 
wydawnictw pod względem ilości wy
dawanych tytułów był jednak powol
ny, a wydawnictwa „małe" tj. nisko
nakładowe przeważały, nawet wśród 
dzienników. Od wskrzeszenia państwa 
Warszawa zajęła pozycję dominującą 
również w prasie. Najbardziej usta
bilizowaną okazała się prasa b. za
boru pruskiego. Prasa centralnej Pol
ski nie rozwijała się. Tempo przy
rostu ilości periodyków miesięcznych 
lub rzadszych było znacznie wyższe 
niż pozostałej prasy. Lata 1919—1925 
przyniosły najszybsze tempo wzrostu 
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prasy w ogóle. Największą stosunko
wo stabilność wykazały czasopisma 
fachowe i specjalistyczne. Określenie 
precyzyjnych wskaźników czytelnic
twa prasy w Polsce międzywojennej 
okazuje się obecnie niemożliwe z bra
ku danych statystycznych. 

Tadeusz C i e ś l a k informuje 
zwięźle o piśmie robotników polskich 
w Westfalii Wiarus Polski (1891—1923). 
Ukazywało się ono trzy razy tygodnio
wo dzięki energii i ofiarności ks. Fran
ciszka Lissa, a pod redakcją Jana 
Brejskiego. Przeznaczone dla górni
ków, sympatyzujące z niemiecką par
tią „Centrum", zaciekle zwalczało so
cjalizm. Popierało natomiast działania 
Związku Polaków w Niemczech. Wo
kół Wiarusa uformował się odrębny 
polski związek zawodowy jako Zjed
noczenie Zawodowe Polskie (od 1902). 
Pismo odegrało dużą rolę w organi
zacji życia Polonii westfalskiej 
(ćwierćmilionowej w 1910 г.), przeja
wiało ambicje wychowawcze, krzewi
ło kulturę umysłową, prowadziło księ
garnię i wydawnictwo własne. Pismo 
miało kilka dodatków i stało się 
w końcu dziennikiem Polaków na ob
czyźnie, poświęconym — jak zazna
czano w podtytule — „oświacie oraz 
sprawom narodowym, politycznym 
i zarobkowym". Rozwój Wiarusa ha
mowała konkurencja pism miejsco
wych różnych kierunków (zwłaszcza 
Narodowca od 1909 г.). Pismo aspi
rowało daleko poza krąg swoich bez
pośrednich korzyści i czuło się herol
dem sprawy ogólnonarodowej. Choć 
podkreślało swą prawowierność reli
gijną, nie wahało się w walce z ger
manizacją atakować kler niemiecki. 
Władze pruskie starały się, zresztą 
bezskutecznie, przeciwdziałać wpływo
wi Wiarusa. W dziejach emigracji za
robkowej do Niemiec Wiarus zajął 
miejsce poczesne. Znalazł mocne 
oparcie w środowisku zainteresowa
nym posiadaniem własnego organu 
i przebudzonym narodowo. 

Jerzy M y ś 1 i ń s к i zajął się „Pra
są w języku polskim na Białorusi ra
dzieckiej 1921—1941". Dając jej cha
rakterystykę bibliograficzną i prze
gląd zawartości, traktuje temat jako 
próbę i ukazuje jedynie problematykę 
badawczą. Ważny to przyczynek do 
dziejów prasy komunistycznej w ję
zyku polskim, ukazującej się poza gra
nicami państwa polskiego. 

W dziale wspomnień dużo miejsca 
zajęli, dostarczając interesującego ma
teriału dla historyka prasy: nieżyjący 

już Antoni T r e p i ń s k i i Klaudiusz 
H r a b y к. Pierwszy udostępnił źród
łowy przyczynek: „Cenzura w prasie 
warszawskiej przed drugą wojną świa
tową". Sam autor pracował wtedy 
w redakcji Expressu Porannego, 
gdzie założono po 1935 r. księgę ewi
dencyjną ingerencji cenzuralnych. 
Trepiński podaje z niej obfite wypi
sy, opatrując je koniecznymi objaśnie
niami. 

K. Hrabyk kontynuuje długi wątek 
swych wspomnień dziennikarskich, od 
końcowego etapu pracy w lwowskim 
Dzienniku Polskim, aż po lata pracy 
w redakcji warszawskiego Kuriera Po
rannego. Wspomina o zajściach we 
Lwowie w kwietniu 1936, wywołanych 
rozruchami bezrobotnych, o swoim za
targu z Wiekiem Nowym i o rozbiciu 
Syndykatu Dziennikarzy Lwowskich. 
Opisał początki swej pracy w Kurierze 
Porannym i scharakteryzował skład re
dakcji po jej reorganizacji. Dziennik ów 
uchodził za półoficjalny organ rzą
du, za wyraz poglądów kół związa
nych z marszałkiem Rydzem-Smigłym 
i tzw. grupą pułkowników. Będąc jed
ną z dwu głównych tub prasowych 
rządu, Kurier Poranny borykał się 
z trudnościami finansowymi i nigdy 
po zmianie właściciela (Fryzego) nie 
opłacał się w sensie dochodowym. 
Dwa ostatnie lata przed katastrofą 
wrześniową pamiętnikarz wspomina 
bardzo mile, szczególnie zaś stołecz
ne środowisko dziennikarskie. 

Nekrolog prof. Mieczysława К а-
f 1 a , pióra Bartłomieja G o ł k i , na
leżycie uwydatnia zasługi pioniera ba
dań prasoznawczych i organizatora 
studiów dziennikarskich. 

Czesław Lechicki 

SESITY NOVINÄRE 
nr 1/1972 

Po przerwie dotarł do nas pierw
szy zeszyt VI rocznika czasopisma 
wydawanego w Pradze przez Zw. 
Dziennikarzy CSRS. Ukazuje się ono 
w formacie B5 i przy zmienionej obec
nie częstotliwości jako kwartalnik pod 
redakcją Ludo vi ta Ś u l c a . Cena 
egzemplarza wynosi 15 koron. 

Omawiany numer liczy 132 strony, 
w tym streszczenia w jęz. rosyjskim 
i niemieckim. Dominują publikacje 
prasoznawców radzieckich. 
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A. F. B i e r i e ż n o j w rozprawie 
pt. „Baza, nadbudowa, prasa" (14 
stron) na podstawie faktów historycz
nych przeprowadza klasowo-politycz-
ną analizę pozycji prasy w różnych 
systemach społeczno-ekonomicznych 
(od monarchii absolutnej, poprzez re
publikę burżuazyj no-demokratyczną, 
aż po realizację Leninowskiej koncep
cji prasy w ZSRR). W. M. G o r o-
c h o w „W. I. Lenin a agitacyjna 
funkcja prasy" (6 stron) zajmuje się 
analizą funkcji agitacyjnej i propa
gandowej. Wskazuje ich integracyjny 
charakter na bazie zamkniętego syste
mu, opartego na naukowych podsta
wach odzwierciedlania rzeczywistości. 
(Artykuł ten został równocześnie 
przygotowany do druku w Wiestniku 
Moskowskogo Uniwiersitieta nr 4/1972). 
J. P. P r o c h o r o w „Literacko-
-publicystyczny wkład w walkę o in
teresy proletariatu" (13 stron) dowo
dzi, że klasowa zasada partyjności 
obowiązuje w pełni także w bada
niach nad prasą (jest to tłumaczenie 
publikacji z Wiestnika Moskowskogo 
Uniwiersitieta nr 2/1970). W. A. P i-
r a m i d i n opisuje „Gazety jako 
przedmiot oceny" (10 stron), uogólnia
jąc wyniki socjologicznych badań 
wśród czytelników gazet zauralskich. 

Czeskie prasoznawstwo reprezento
wane jest w zeszycie tylko jednym 
obszernym opracowaniem, w którym 
L. В o h â с na aż 41 stronach oma
wia „Echa Komuny Paryskiej 1871 
w prasie czeskiej". 

Zeszyt uzupełniają: 
' — Autobiografia (17 stron) pierw

szego redaktora odpowiedzialnego 
Rudého Prâva — Bohuslava N o v o t -
n y ' e g o (1874—1957), 

— sprawozdania i komentarze (m. 
in. A. L i h â n o v â na 2,5 stronach 
daje zarys początków prasy polskiej 
na przełomie XIX/XX w.). 

Poprzednio Seśity Novinâfe miały 
charakter monotematyczny i bardziej 
przypominały zbiorowe wydania roz
praw kilku autorów niż czasopismo. 
Coś z tego pozostało i w omawianym 
zeszycie, mianowicie przewaga auto
rów radzieckich i materiałów teore-
tyczno-historycznych. Zupełnie brak 
w piśmie recenzji i bieżącej informa
cji prasoznawcze j . 

Układ graficzny jest jednolity, 
a przez to monotonny. Nie ma chyba 
kłopotów z miejscem, o czym świad
czy zarówno niezróżnicowana wiel
kość czcionki, jak i sporo stron nieza
drukowanych (wakatowych), zwła

szcza po tytule, na który przeznacza 
się całą stronę. Interesująco graficz
nie została rozwiązana dwukolorowa 
okładka. 

Czesław Biel 

Journalism 
Quarterly 

Lato 1972 

Z różnorodnej problematyki dwu
dziestu kilku artykułów i sprawozdań 
opublikowanych w tym numerze ame
rykańskiego kwartalnika wybieram 
dwa wątki, najciekawsze przynajmniej 
z mego punktu widzenia: mechanizm 
selekcji wypowiedzi w komunikowaniu 
masowym oraz skuteczność oddziały
wania prasy, radia i telewizji. 

Słynne zdjęcie szefa sajgońskiej 
policji, generała Loana, strzelającego 
do wziętego do niewoli, bezbronnego 
oficera armii wyzwoleńczej, obiegło 
prasę całego świata i przyniosło au
torowi, E. Adamsowi, Nagrodę Pulit-
zera w roku 1969. To samo zdarzenie 
sfilmował korespondent amerykańskiej 
NBC (National Broadcasting Compa
ny), H. Tuckner; to, że jego mate
riał nie uzyskał takiego światowego 
rozgłosu, spowodowała zapewne natu
ra telewizji, dla której był przezna
czony. Półkonspiracyjną drogę, jaką 
mimo cenzury sajgońskiej i autocen
zury samej NBC przebyła rolka z fil
mem Tucknera z Wietnamu na ekra
ny nowojorskiej telewizji, opisują we 
wstępnym artykule tego numeru Jour
nalism Quarterly G. A. B a i l e y 
i L. W. L i c h t y z Uniwersytetu Wis
consin. Na losach tego filmu prześle
dzili autorzy artykułu funkcjonowanie 
mechanizmu selekcji informacji przez 
nadawcę, czyli zjawisko „gatekeepin-
gu". 

„We wcześniejszych ujęciach tego 
problemu — piszą Bailey i Lichty — 
przedmiotem analizy bywał zwykle 
redaktor. On miał podejmować oso
biście nieodwołalne decyzje co do dal
szych losów poszczególnych wiadomo
ści nadchodzących na jego biurko. (...) 
W studiach monograficznych i ekspe-
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rymentach często pomijano nawet naj
bardziej elementarne pojęcia człowie
ka jako .funkcjonariusza instytucji, 
którego zachowanie jest funkcją po
zycji w systemie biurokratycznym". 
W przeciwieństwie do tej tradycji Ba
iley i Lichty dowodzą, że w praktyce 
indywidualizm w podejmowaniu de
cyzji jest bardzo ograniczony. Nie po
jedynczy redaktor, ale cała organiza
cja nadawcy faktycznie pełni dziś 
funkcję gatekeepera. „Reporterzy, re
daktorzy, producenci dobrze wiedzą, 
jakie wiadomości mają największe 
szanse na rozpowszechnianie. Każdy 
z nich musi oceniać każdą wiadomość 
pod tym kątem, jak ją przyjmie dy
żurny realizator i jego zwierzchnicy". 
Stosunek zaś tych ostatnich jest 
w znacznym stopniu określony przez 
przypuszczaną (przez nich samych) re
akcję odbiorców na daną wypowiedź. 
A odbiorcy amerykańscy mają podob
no bardzo wrażliwe poczucie granic 
dobrego smaku, co nawiasem mówiąc, 
wydaje mi się dziwnie sprzeczne z sa
dyzmem najbardziej kasowych amery
kańskich filmów. 

Mniej więcej 20 milionów mieszkań
ców USA obejrzało w telewizji okro
jony zresztą film Tucknera. Do redak
cji NBC nadeszło 90 listów na jego te
mat. Większość rzeczywiście atakowała 
go za „zły gust" (bad taste); tylko w 4 
listach film Tucknera uznano za praw
dziwy obraz wojny. 

Problemowi selekcji informacji 
i „gatekeepingu" poświęcone są też 
dwa inne artykuły z tegoż numeru 
Journalism Quarterly. Jest to sprawo
zdanie z analizy treści 109 teksaskich 
dzienników (pod względem stronni
czości doboru informacji o konkuren
cyjnej partii), zawarte w pracy 
C. A r r e n d e l l a : Predicting the 
Completeness of Newspaper Election 
Coverage oraz oparty na analizie za
wartości dzienników, radia i telewi
zji (pod względem ważności informa
cji) artykuł E. L. S a s s e r a i J. T. 
R u s s e l l a : The Fallacy of News 
Judgment. 

Pierwszy z tych artykułów potwier
dza raczej znaną i dla nas banalną 
prawdę, że w kwestiach politycznych 
redakcja korzysta przede wszystkim 
ze źródeł bliskich jej własnej orienta
cji politycznej. Wnioski drugiego ar
tykułu, dotyczące kwestii bardziej 
warsztatowych są raczej nieoczekiwa
ne. Wyniki badań Sassera i Russella 
podważają bowiem dość powszechne 
przekonanie, że tzw. doświadczeni re

daktorzy potrafią zgodnie oceniać wy
darzenia ze względu na ich ważność 
społeczną i tym samym rozróżniać wy
darzenia najważniejsze od najmniej 
ważnych. Wyniki tych badań nad „se
lekcją i traktowaniem wiadomości" 
doprowadziły autorów do konkluzji, 
że „nie istnieje coś takiego jak „wia
domość dnia" ani coś takiego jak 
kwalifikacje i doświadczenie redakto
ra, które by pozwalały określać spo
łeczną ważność informacji". Mimo to 
wszystkie media przynoszą informa
cje o najważniejszych wydarzeniach 
(oficjalne wiadomości z najwyższych 
szczebli rządowych, działalność wybit
nych osobistości lub ich dotycząca, 
wielkie katastrofy). Ponadto badania 
dowodzą, że gazety w znacznie więk
szym stopniu niż radio i telewizja za
mieszczają wypowiedzi przeznaczone 
dla wyspecjalizowanych odbiorców. 

Niezależnie od wniosków meryto
rycznych artykuł Sassera i Russella 
zasługuje na uwagę ze względów me
todologicznych: jest jednym z wciąż 
jeszcze nielicznych przykładów porów
nawczej analizy zawartości prasy, ra
dia i telewizji. Tego typu analiza wy
maga przyjęcia wspólnej jednostki ob
liczeniowej dla wszystkich mediów. 
Sasser i Rüssel zastosowali jako skalę 
wielkość wypowiedzi mierzoną w 
wyrazach, przyjmując następujące 
przeliczenie: 39 wyrazów = 1 cal bie
żący szpalty, 126 wyrazów = 1 minuta 
programu radiowo-telewizyjnego. 

Znane twierdzenie, że środki maso
we nie wywierają większego wpływu 
na zmianę zachowania się wyborców, 
bo mogą co najwyżej wzmacniać już 
ugruntowane przekonania, wciąż jesz
cze trzeba traktować jako hipotezę. 
Ostatnie lata przyniosły wyniki szere
gu badań, przemawiające za tym, że 
przynajmniej w niektórych wypad
kach bywa inaczej, tzn. że rezultat 
wyborów zależy od oddziaływania pra
sy, radia i telewizji. Jedno z takich 
badań przedstawia J. P. R o b i n s o n 
w artykule „Perceived Media Bias 
and 1968 Vote: Can Media Affect Be
havior After All?" Autor nie ograni
cza się do korelowania liczby gazet 
popierających Nixona i Humphreya 
z liczbą czytelników, którzy oddali 
swój głos na każdego z kandydatów, 
ale także konfrontuje częstość uzna
wania poszczególnych środków maso
wych za stronnicze wobec Nixona 
i Humphreya z zachowaniem się ba
danych wyborców. Takie ujęcie całego 
problemu pozwala autorowi wyciągać 
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wnioski nie tylko co do wpływu 
wszystkich środków masowych na 
przebieg głosowania, ale także jeśli 
chodzi o wpływ wywierany osobno 
przez prasę, radio i telewizję oraz 
stronniczość każdego z tych kanałów. 
Badania, oparte na losowej reprezen
tacji wszystkich dorosłych mieszkań
ców USA (1346 osób) przemawiają za 
tym, że opinią najbardziej obiektyw
nego i najważniejszego źródła infor
macji cieszy się telewizja, ale naj
większy wpływ na zachowanie się 
wyborców wywarły dzienniki. 

Zwykle zbieżność między opiniami 
i postawami wyrażanymi na łamach 
danej gazety a opiniami i postawami 
jej czytelników traktuje się jako je
den z dowodów wpływu społeczne
go tej gazety. Robinson rzuca na mar
ginesie swoich rozważań w przypisie 

> przekorną myśl: a może to gazeta ule
ga wpływowi własnych czytelników? 

Problem skuteczności środków ko
munikowania masowego — tym ra
zem w sferze modernizacji życia — 
podejmuje artykuł L. F. S t e p h e n -
s a : Media Exposure and Moderniza
tion Among the Appalachian Poor; 
kończy się on wnioskiem, że „zainte
resowanie prasą, radiem i telewizją 
odgrywa ważną rolę w procesie mo
dernizacji. Uzyskane dane nie po
twierdziły jednak tym razem istnie
nia jakichś szczególnych demograficz
nych, ekonomicznych i społeczno-psy-
chologicznych czynników determinu
jących korzystanie ze środków maso
wych. Z czynników tego typu tylko 
przynależność do organizacji i poziom 
zatrudnienia dodatnio — jak wykaza
no — korelują się z ilością czasu po
święcanego środkom masowym. Ale te 
same dane przemawiają za hipotezą, 
że model korzystania ze środków ma
sowych (...) może służyć jako wyznacz
nik specjalnych wskaźników nowocze
sności". 

Wniosek co do braku „demograficz
nych, ekonomicznych i społeczno-psy-
chologicznych czynników determinują
cych korzystanie ze środków maso
wych" prosi się o komentarz. Toż z 
innych badań wiadomo, że takim 
czynnikiem determinującym jest — 
zwłaszcza w USA — stan majątkowy 
rodziny. Skoro więc autorzy ograniczy
li swe zainteresowanie do biedoty z 
Appalachów, tym samym pozbawili 
badaną zbiorowość zróżnicowania pod 
względem najważniejszej cechy. 

Rolę społeczną środków masowych 
w zakresie upowszechniania znajomo

ści spraw międzynarodowych wśród 
mieszkańców Limy uwydatniają bada
nia przedstawione w artykule J. T. 
M c N e l l y ' e g o i J. M o l i n y . Wy
nika z nich, że „nierówność rozpo
wszechniania informacji w społeczeń
stwie odpowiada nierówności w zakre
sie dystrybucji innych dóbr społecz
nych, jak wykształcenie, majątek i do
stęp do środków masowych." Ten 
wniosek, zgodny z intuicją i zdrowym 
rozsądkiem, odnosi się z całą pewno
ścią nie tylko do mieszkańców stolicy 
Peru, ale także między innymi do bie
doty z Appalachów. 

Czytelnicy Zeszytów Prasoznaw-
czych, których zainteresował artykuł 
L. Sokołowskiego opublikowany w na
szym kwartalniku (nr 4/1971, s. 23—32), 
z równym zainteresowaniem odniosą 
się do raportu z analogicznych amery
kańskich badań nad czytelnością tek
stów drukowanych, ogłoszonego w 
Journalism Quarterly przez 4 pracow
ników naukowych Biura Informacji 
Rolniczej Uniwersytetu Illinois. Wyniki 
ich badań miały służyć odpowiednie
mu opracowaniu graficznemu instruk
cji na opakowaniach trujących nawo
zów sztucznych. Mimo tak specyficz
nego celu przeprowadzonych ekspery
mentów wynikające z nich wnioski — 
tak metodologiczne, jak i merytorycz
ne — nie są obojętne dla specjalistów 
prowadzących badania nad czytelno
ścią druku na użytek praktyki praso-
wo-wydawniczej. 

W badaniach eksperymentalnych 
opisanych w Journalism Quarterly 
uwzględniano wielkość czcionki (11, 8 
i 6 pki ) , jej krój oraz kolor farby dru
karskiej i papieru. Jako kryteria po
służyły: szybkość czytania, rozumienie 
tekstu, gust odbiorców oraz ich zdol
ność do postępowania zgodnego z prze
czytanymi wskazówkami. Za najważ
niejszy wniosek wynikający z tego 
eksperymentu (nawiasem mówiąc 
zgodny z jednym z wniosków L. Soko
łowskiego) uważam stwierdzenie, że 
oceny czytelności druku oparte na róż
nych kryteriach mogą się między sobą 
różnić. To znaczy, że np. dwa teksty 
złożone różną czcionką mogą różnić się 
stopniem czytelności mierzonej szyb
kością czytania i jednocześnie nie róż
nić się czytelnością mierzoną dokład
nością zrozumienia; analogicznie, tekst 
najszybciej czytany nie musi być tek
stem, który pod względem graficznym 
odbiorcy najbardziej się podoba. W ta
kiej sytuacji należałoby zrezygnować 
z poszukiwania rozwiązań graficznych 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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uniwersalnie optymalnych na rzecz 
rozwiązań optymalnych różnych dla 
różnych celów i różnych czytelników. 

Zamykająca numer część bibliogra
ficzna obciążona jest — mimo całego 
bogactwa zawartych w niej informa-

fl> Janusz S o b c z a k : RODOWÖD I SY
STEM PROPAGANDY NIEMIECKIEJ NA 
WARMII I MAZURACH W OKRESIE RE
PUBLIKI WEIMARSKIEJ. Przegląd Za
chodni 1972 nr 2. S. 350—368. 

Na wstępie autor charakteryzuje Ost
deutscher Heimatdienst — organizację bę
dącą podstawą niemieckiego systemu pro
pagandy plebiscytowej na Warmii i Mazu
rach, kierowaną przez berlińską Reichs
zentrale für Heimatdienst — faktyczny 
urząd propagandy Republiki Weimarskiej. 
Po omówieniu źródeł finansowania, w ar
tykule przedstawiono metody działania tej 
organizacji. Główny środek oddziaływania 
stanowiła prasa (autor wymienia dziennik 
Ostdeutsche Nachrichten i dwutygodnik 
Unsere Heimat). Dalsza część artykułu 
traktuje o roli partii politycznych w ple
biscycie, skutkach propagandy antypolskiej 
i reorganizacji jej systemu po plebiscycie. 

czb 

® Ludwik H a s s : PRASA KLASOWEGO 
RUCHU ZAWODOWEGO W LATACH DRU
GIEJ NIEPODLEGŁOŚCI. Kwartalnik Hi
storii Ruchu Zawodowego 1972 nr 1. S. 74— 
110. 

Jest to w piśmiennictwie polskim 
pierwsze obszerne studium poświęcone 
prasie ruchu zawodowego w okresie mię
dzywojennym. Główną uwagę poświęca 
autor tym czasopismom, które „pojęcie 
klasowości łączyły z określoną doktryną 
lub tendencją polityczną i ustrojową. Po
minięto natomiast periodyki traktujące 
klasowość w sensie tylko gospodarczym, 
jak ją rozumiała np. część prasy ruchu 
pracowników umysłowych". 

Artykuł ma charakter syntezy, prze
glądu bibliograficzno-informacyjnego „z 
uwzględnieniem w miarę możliwości pod
stawowych momentów i okoliczności wpły
wających na ich oblicze ideowe i funkcje 
społeczno-organizacyjne oraz zawartości 
niektórych najbardziej reprezentatywnych 
periodyków". 

W omawianym okresie ukazywało się 
blisko tysiąc tytułów o najrozmaitszej 
częstotliwości (od dziennika do rocznika); 
niektóre z nich wydawano regularnie w 
ciągu całego dwudziestolecia. Inne upadały 
po wydaniu kilku numerów, bądź ze 
względu na trudności finansowe, bądź na 
skutek represji administracyjnych. Prasa 
ta była zróżnicowana pod względem ideo-
wo-politycznym, gdyż odwzierciedlała sze
roki wachlarz występujących poglądów 
społeczno-politycznych w ówczesnym ru
chu zawodowym i w rozmaitym stopniu 
wypełniała swe podstawowe funkcje: środ
ka porozumiewania się i łącznika między 
poszczególnymi grupami robotników. Spo
radycznie natomiast spełniała ona funkcje 

cji — tym samym co zawsze grzechem: 
choć deklaruje zakres międzynarodo
wy, ogranicza się niemal wyłącznie do 
publikacji amerykańskich. 

Zygmunt Dąbek 

informacyjno-polityczne (te wypełniała pra
sa organizacji politycznych). ,,Z tej racji 
czasopisma ruchu zawodowego nie były 
prasą — w ścisłym tego słowa znaczeniu — 
informacyjną, ale raczej z wyjątkiem 
Robotniczego Przeglądu Gospodarczego, 
publicystyką agitacyjną, uzupełniającą 
dzienniki. Wyręczanie się prasą partyjno-
polityczną było z kolei jedną z przyczyn 
rzadkiej częstotliwości czasopiśmiennictwa 
organizacji zawodowych". 

sd 

• Jerzy M y ś 1 i ń s к i: PRASA TERE
NOWA ZWIĄZKU PATRIOTÓW POL
SKICH W ZSRR. Z Pola Walki 1972 nr 2. 
S. 51—70. 

Przedmiotem rozważań autora są pew
ne — pomijane w dotychczasowym pi
śmiennictwie — aspekty polskiej działal
ności prasowo-wydawniczej na terenie 
Związku Radzieckiego, a mianowicie nie 
drukowana prasa obwodowa i rejonowa 
ZPP (biuletyny, gazetki ścienne). ZPP — 
wydawca Wolnej Polski i Nowych V/idno-
kręgów — przywiązywał wielką wagę do 
rozwoju lokalnej prasy informującej o 
życiu i działalności poszczególnych komó
rek organizacyjnych. Autorowi znane są 
informacje o 23 biuletynach ukazujących 
się w 1945 i w pierwszym kwartale 1946 r. 
Większość z nich posiadała formę ze
wnętrzną kopii maszynopisu (9), wydaw
nictw powielanych lub wręcz kopiowanych 
ręcznie. Tylko nieliczne z nich redagowa
ne były przez zawodowych dziennikarzy; 
rzadko też ujawniano źródła zamieszcza
nych informacji. 

Większość tych wydawnictw posiadała 
charakter informacyjno-instruktażowy. Na 
ich łamach publikowano plany pracy za
rządów obwodowych, bądź też sprawo
zdania z wykonanych prac, relacje z kon
ferencji i zjazdów. Najwięcej jednak 
miejsca przeznaczano w biuletynach na 
informacje z Polski. „...Niemal w każdym 
numerze spotkać można było artykuły 
na temat sytuacji politycznej w Polsce, 
działalności poszczególnych partii poli
tycznych, przy czym ton tych tekstów był 
zbliżony do tonu prasy PPR w kraju". 

Innym typem wydawniczym były ga
zetki ścienne (w archiwach ZPP zacho
wało się ich kilkadziesiąt) wydawane przez 
poszczególne rejony ZPP, szczególnie w 
miejscowościach azjatyckich i południo
wych regionach Związku Radzieckiego. 
Wzory czerpano głównie z lokalnej prasy 
radzieckiej. Do postępowych tradycji pol
skich wyraźnie nawiązywały gazetki wy
dawane przez koła młodzieżowe. Poważna 
część artykułów traktowała o Polsce 
(wspomnienia, wiersze), bądź też poświę
cona była lokalnej działalności kół ZPP. 

„Zarząd Główny ZPP, propagując wy« 
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dawanie gazetek ściennych i innych ga
zetek lokalnych, mniej przychylnie odno
sił się jedynie do biuletynów obwodowych, 
ponieważ, jak sądzono, dublowały one 
niepotrzebnie i nieudolnie prasę cenralną 
ZPP. Cały system prasowy ZPP w którym 
główną rolę odegrała Wolna Polska i No
tce Widnokręgi, różnił się od prasy wyda
wanej przez armię Andersa i ambasadę 
rządu londyńskiego przede wszystkim kie
runkiem ideowym. Tamta prasa tylko 
przypominała Polskę, akcentowała ko
nieczność walki z Niemcami, starała się 
nie pisać krytycznie o sojuszniczym rzą
dzie radzieckim. Prasa ZPP, kierowana 
przez komunistów polskich, postawiła na 
sojusz z ZSRR nie tylko z punktu widze
nia taktycznego, lecz również ideowego. (...) 
Prasa ta, mająca dziennikarzy mniej do
świadczonych i piszących słabiej niż pu
blicyści obozu londyńskiego, nie oglądała 
się wstecz, nie pisała zbyt wiele o nie
dawnej przeszłości, choć nie stroniła od 
problemów trudnych. Gros uwagi poświę
cała chwili bieżącej i przyszłości Polski, 
przebudowanej w nowych granicach". 

sd 

• Tomasz G o b a n - K l a s : PROBLEMA
TYKA PUBLICZNOŚCI NA TLE STRUK
TURY SPOŁECZNEJ. Studia Socjologiczne 
1972 nr 2. S. 77—105. 

W pierwszej części rozprawy autor 
przedstawia typologię zbiorowości spo-

• Dymitr G i e o r g i e j e w : BUDU-
SZCZEJA GAZIETY I GAZIETA BUDU-
SZCZEWO. Zurnalist 1972 nr 9. S. 48—51. 

Publikacja poświęcona jest prognozom 
rozwoju prasy w przyszłości, z uwzględ
nieniem tendencji w krajach socjalistycz
nych i na Zachodzie. Punktem wyjścia ar
tykułu są aktualne badania, pozwalające 
na orientację w różnicach, które zarysowa
ły się w ostatnim ćwierćwieczu, jak rów
nież w założeniach programowych. 

W części poświęconej perspektywom 
najbliższych 25 lat autor wychodzi z zało
żenia, że nie przyniosą one gwałtownych 
zmian w ukształtowanych wzorcach. Pra
sa socjalistyczna pójdzie w kierunku dal
szego kształtowania się narodowych sty
lów i graficznych koncepcji gazet, przy 
czym zwiększać będzie objętość do 10—16 
kolumn. Swobodne, barwne łamanie, ma
jące najwięcej cech indywidualizacji obej
mie przede wszystkim kolumny informa
cyjne. Równocześnie — i to jest cecha pra
sy całego świata — na skutek szybkości 
informacyjnej radia i tv, główny ciężar 
zadań prasy przesuwać się będzie z in
formacji ku komentarzowi i publicystyce. 

W tym samym czasie — prawdopodob
nie — prasa zachodnia pogłębi unifikację 
wzorca graficznego, widoczną* już od kilku 
lat. Zwiększą się różnice między tytuła
mi „masowymi" i „wartościowymi". Przy
puszczalnie pogłębi się też proces zmniej
szania ilości gazet, przy równoczesnym 
wzroście tygodników specjalistycznych 
i magazynów. 

Wszystko wskazuje, że na całym świe
cie w najbliższym ćwierćwieczu nastąpi 

łecznych. Odnotowuje dwa typy relacji 
między zbiorowościami: „złożenie" czyli 
tworzenie zbiorowości wyższego rzędu oraz 
„krzyżowanie" czyli wzajemne przenikanie 
się zbiorowości tego samego lub różnych 
rzędów. 

Część druga poświęcona jest problema
tyce zbiorowości odbiorczych. Ustosunko
wując się do wybranych schematów badań 
nad komunikowaniem masowym, autor po
dziela krytyczne stanowisko (np. A. N. 
Aleksiejewa) wobec znanych formuł H. D. 
Lasswella czy J. W. i M. W. Rileyów; 
w porównaniu z nimi korzystnie wyróżnia 
schemat A. Tudora, „który najpełniej uj
muje społeczny charakter procesu komu
nikowania" i „pozwala uwzględnić w ana
lizie komunikowania masowego również 
uwarunkowania klasowe". Wadą jego — 
jak i innych schematów — jest brak „ja
sno zarysowanej koncepcji zbiorowości od
biorczych". 

Po scharakteryzowaniu zasadniczych 
stanowisk co do koncepcji zbiorowości od
biorczych (G. Tarde, H. Blumer), autor 
proponuje „odmienne ujęcie publiczności... 
jako swoistej całości społecznej, a nie 
tylko jako wielości pojedynczych odbior
ców"; nie można bowiem „a priori za
kładać jednorodności, przeciwnie, należy 
wyodrębniać różne typy odbiorców i odpo
wiadające im różne typy publiczności". 

W zakończeniu omówione zostały wy
brane problemy metodyki badań i sformu
łowane pewne konkretne dyrektywy. 

pd 

silny rozwój poligrafii, zwłaszcza techniki 
fotooffsetowej. Wiąże się to ze zwiększe
niem ilości ilustracji w prasie, zwłaszcza 
barwnych, co wywodzi się z chęci zbliże
nia do obrazu kolorowej tv. Ulegnie także 
zmianie, zapewne w najbliższych latach, 
technika redakcyjna; maszynopisy zastąpi 
taśma perforowana, zakładana następnie 
do szybkobieżnych linotypów. Zmieni się 
tym samym proces łamania, skrócony z go
dzin do kilku minut. Ściślej nie będzie to 
łamanie, a montaż numeru. 

Szybki rozwój techniki daje o sobie 
znać również w dziedzinie przekazywania 
materiałów na odległość. Stosowane już 
w niektórych krajach przesyłanie złama-
manych kolumn drogą fototelegraficzną 
trwa 5—15 minut. Umożliwia to rozpoczę
cie druku całego nakładu o 4 rano, aby 
w najdalszym zakątku kraju dotarła ona 
do czytelnika około godz. 8. 

Rozważania na temat dalszej przyszło
ści, sięgającej XXI wieku, sygnalizują mo
żliwości dalszych zmian. Specjaliści pra
cują już nad wizją elektronowej ery 
w prasie. Świeżo wydrukowane numery 
na ekranach telewizorów (koncepcja Ы-
je'u), przenośna aparatura do druku gaze
ty w domu prenumeratora (próby koncer
nu „Asahi"), przekazywanie odbiorcy wy
branych kolumn za naciśnięciem guzika 
w ciągu kilku sekund, miniaturyzacja for
matów — to tylko niektóre wspominane 
przez autora tendencje rozwojowe prasy 
światowej. 

W końcowej części artykułu Gieorgiejew 
analizuje wpływ przemian technicznych 
na pracę przyszłych redakcji i zawód 
dziennikarski. Wszystko wskazuje, że stoi 
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on w obliczu poważnych zmian, którym — 
jak dotąd — opierała się nasza profe
sja. 

źl 

©Eberhard F. K l o t z s c h e : QUALITA
TIVER INTERMEDIAVER-GLEICH. ZV+ZV 
1972 nr 39 S. 1712—1716 

Omówienie porównawczej oceny prasy, 
radia i tv odbiorców w NRF. Analizę prze
prowadził w połowie 1972 r. frankfurcki 
instytut Media-Markt-Analysen przy po
mocy 246 ankieterów Consus GmbH, na 
próbie 2 tys. respondentów wylosowanych 
systemem Randoma; była to reprezentacja 
ogółu mieszkańców powyżej 14 lat. 

Największy obiektywizm przyznano ra
diu i tv (2/3 badanych, 10% mniej wy
mieniło dzienniki), podczas gdy o czaso
pismach wspomniało tu tylko 27%. Nie
wielkie różnice stwierdzono przy pytaniu 
o kompletność informacji w trzech pod
stawowych środkach komunikowania: tv 
89°/o, dzienniki 83, radio 82%; czasopisma 
musiały w tym zakresie wypaść oczywiście 
niekorzystnie (43%). Ciekawe jednak, że 
podobnie wypadły one w opiniach na te
mat roli spełnianej przy wyrabianiu so
bie własnych poglądów: wskazało na nie 
tylko 47%, podczas gdy na radio 65%, 
dzienniki 71%, tv 74%. 

Uznano, że środki audiowizualne szcze
gólnie szybko przekazują bieżące wiado
mości — 92% wskazało tv, 89% radio, 71% 
dzienniki i 30% czasopism. Dzienniki są 
natomiast bezkonkurencyjne w zakresie 
informacji lokalnej (89%), inne środki po
zostają tu wyraźnie w tyle (radio 41%, 
tv 30%, czasopisma 20%). Korzystne jest 
także mniemanie o roli dzienników w wy
jaśnianiu wydarzeń — wskazuje na nie 
57%; większy odsetek padł jedynie na 
tv — 68%, podczas gdy na radio 39% 
a na czasopisma tylko 36%. Koresponduje 
to z pytaniem o pomoc, jaką służą media 
w wyrabianiu poglądów. 

Oceniono, że w dziennikach najmniej 
jest materiałów służących odprężeniu i roz
rywce (wymieniło je tu jedynie 56%, pod
czas gdy czasopisma 81%, radio 85%, tv aż 
90%). Gdyby jednak trzeba było z czegoś 
zrezygnować — najniechętniej rozstanoby 
się z dziennikiem — 72%, wobec 54% wy
mieniających radio, 46% tv i 41% czasopi
sma. 

pd 

• Maria Gräfin D ö n h o f f : DIE PRES
SE, DIE DER LESER WÜNSCHT. Die Zeit 
1972 nr 35 s. 3 

— Półtorej marki zapłacił nabywca ni
niejszego egzemplarza, a gdyby miał uiścić 
cenę w pełni kryjącą koszty — musiałby 
wyłożyć 3 marki — pisze na wstępie red. 
nacz. Die Zeit. Ustalenie ceny niższej od 
kosztów wyrównują wpływy z reklamy, 
w dziennikach w stopniu jeszcze wyższym 
niż w czasopismach, bo aż w 70%. 

Autorka przypisuje systematyczną li
kwidację tytułów prasowych (1500 w 1954 — 
aktualnie 1232) zmniejszonym wpływem re
klamowym po wprowadzeniu telewizji 
(udział prasy w globalnym budżecie rekla
mowym spadł z 60% do 35%) i stale wzra
stającym kosztem produkcyjnym, perso
nalnym i kolportażowym (w jednym tylko 
roku 1970—1971 zwiększyły się one, prze
ciętnie na sprzedany egzemplarz, o 16%). 

Istotną przyczyną jest tu także zanik 
organów partii politycznych, które przed 
1933 stanowiły 40% dzienników niemiec
kich, a współcześnie w NRF właściwie nie 
istnieją. ,,W społeczeństwie przemysłowym 
produkuje się po prostu gazety na tych 
samych zasadach jak wszelkie inne towa
ry" — stwierdza autorka. „Ogłoszeniodaw
cy są w rezultacie właściwie dyktatorami 
prasy...". 

Przykłady ilustrują stan rzeczy: po 
wojnie wychodziło w Niemczech Zach. 31 
czasopism ilustrowanych, w 1960 było ich 
jeszcze 12 z nakładem 5 min egz. — ak
tualnie pozostały tylko 4 (ale ich nakład 
wzrósł do 6,5 min egz.). W prasie codzien
nej poświęcono redakcyjną samodzielność 
na rzecz ekonomicznego przetrwania; DI-
MITAG (zrzeszenie ponad stu wydawnictw 
gazet średnionakładowych) dostarcza wszel
kich serwisów prasowych poza lokal
nymi. Doprowadziło to do zaniku kilku
dziesięciu samodzielnych redakcji (pozosta
ło ich 137). 

Przyczyną jest sprzeczność między 
„...e g z y s t e n c j ą prasy zależną od 
rynku i tym samym od siły gospodarczej, 
a z a d a n i a mi prasy o charakterze spo-
łeczno-publicznym". 

pd 

• Claus S c h m i d t - S t ö l t i n g : BE
DEUTUNG DER FAKSIMILE-TECHNIK 
HEUTE UND IN DER ZUKUNFT. Der 
Druckspiegel 1972 nr 2. S. 87 (11) *), fot. 
7, tab. 7. 

Autor omawia szczegółowo konstrukcję, 
działanie i zastosowanie aparatury firmy 
R. Heli, służącej do wiernego graficznego 
przekazywania informacji. M. innymi opis 
takich urządzeń jak np. Telephoto do 
przekazywania ilustracji prasowych, Pres
sfax do przekazywania stron gazety oraz 
innych — do przekazywania tabel, wykre
sów, map itp. 

22 

• Artur S e i d e l : ARBEITSPSYCHOLO
GISCHE PROBLEME DER AUTOMATISIE
RUNG IM TIEFDRUCKBETRIEB. Papier 
und Druck 1972 nr 5, s. 75 (2); nr 6, s. 89 (3). 

W pierwszej części artykułu autor oma
wia ogólne zagadnienia wklęsłodruku; 
w drugiej — oddziaływanie automatyzacji 
na człowieka, związane z tym zagadnie
nia psychologiczne, dobór i szkolenie pra
cowników itp. 

zz 

© K u r t M a h l z a h n , Detlev P 1 а к e: 
COMPUTERGESTEUERTER FOTOSATZ 
IN DER PRAXIS DER ZEITUNGSHER
STELLUNG. Papier und Druck 1972 nr 2. 
S. 101 (4), rys. 2. 

Autorzy uzasadniają konieczność za
stosowania fotoskładu w offsetowym dru
ku gazety na podstawie analizy 3 warian
tów procesu produkcyjnego: a) składu li
notypowego, b) składu linotypowego z kom
puterem, c) fotoskładu z komputerem. 
Również szczegółowe omówienie koncep-

*) Liczba w nawiasach oznacza ilość stron 
danego artykułu. 
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cji technologicznej oraz zagospodarowania 
działu składu fotograficznego. 

zz 

• Franz B u r d a : DIE ZUKUNFT DES 
TIEFDRUCKS. Der Polygraph 1972 nr 7. 
S. 325 (3) 

Autor omawia przewidywane kierunki 
rozwoju wklęsłodruku przyjmując za pod
stawę aktualny stan technologii. Główna 
teza artykułu: w reprodukcji barwnej sto
sowane będą powszechnie skanery, będzie 
to wymagało jednak podniesienia jakości 
barwnych oryginałów. Przewiduje się 
elektroniczną kontrolę barw. Reprodukcja 
czarnobiała sterowana komputerem zapew
ni najwyższą jakość produkcji i skrócenie 
jej czasu. Znacznym postępem będzie za
stosowanie metody grawerowania cylin
drów promieniami elektronowymi. Maszy
ny rolowe będą sterowane komputerem 
regulującym natężenie farby i inne ele
menty; szybkość ich wzrośnie prawdopo
dobnie blisko dwukrotnie. 

zz 

• EINE ZEITUNGSDRUCKEREI STELLT 
VON HOCHDRUCK AUF ROLLENOFFSEf 
UM. Der Polygraph 1972 nr 8. S. 421 (8), 
fot. 9. 

Szczegółowe omówienie zagadnień tech
nicznych, technologicznych i organizacyj
nych związanych z przejściem jednej z za-
chodnioniemieckich drukarń gazetowych 
na technikę offsetową. Wiele uwagi po
święcono problematyce składu, przygoto
wywaniu produkcji, technologii druku oraz 
obróbce płyt drukowych. 

zz 

• EINE ZEITUNGS- UND AKZIDENZ
DRUCKEREI WIRD PROJEKTIERT. Der 
Polygraph 1972 nr 12. S. 952 (5), rys. 8. 

Metodyka projektowania drukarń gaze-
towo-akcydensowych w NRF. Szczegółowe 
omówienie jednego z czterech wariantów 
zakładu wybranego do realizacji po do
kładnej analizie funkcjonalności. 

zz 
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VIII Zgromadzenie Ogólne AIERI 
(Korespondencja własna) 

Wybór Argentyny jako miejsca ob
rad VIII Zgromadzenia Ogólnego 
AIERI (z niewiadomych przyczyn, 
prawdopodobnie przez pomyłkę, nazy
wanego dziewiątym) podyktowany 
został chęcią ułatwienia udziału w nim 
delegatom z Ameryki Łacińskiej, co 
zgodnie z programem UNESCO mia
łoby sprzyjać rozwojowi badań nad 
komunikowaniem masowym w tzw. 
krajach rozwijających się. Sądząc po 
składzie uczestników cel ten został 
osiągnięty, ale niestety za cenę bardzo 
ograniczonego udziału przedstawicieli 
prasoznawstwa europejskiego. Spośród 
stu kilkudziesięciu uczestników co naj
mniej dwie trzecie pochodziło z Ame
ryki Łacińskiej (głównie zresztą z Ar
gentyny), zaledwie kilka osób przy
jechało z Ameryki Północnej (z USA 
i Kanady) oraz nie więcej niż 50 — 
z Europy. Kraje socjalistyczne repre
zentowali : J. Z a s u r s k i (Moskwa), 
E. D u s i s k a (Lipsk), G. H e i d o r n 
(Rostock) oraz I. K r a s i c k i (War
szawa) i W. P i s a r e k (Kraków). 

Głównym tematem obrad był pro
blem zależności między komunikowa
niem masowym a rozwojem narodo
wym, a więc problem, który z natury 
rzeczy — jak się spodziewano — po
winien się okazać szczególnie ważny 
i interesujący dla krajów rozwijają
cych się. Niestety, przygotowanego 
wcześniej szczegółowego programu 
ramowego, zgodnie z którym każdy 
dzień miał być poświęcony innemu 
aspektowi głównej problematyki, nie 
udało się w praktyce zrealizować; 
większość referatów, z reguły bardzo 
ogólnych, raczej w sposób sztucznie 
naciągany mieściła się w ramach 
głównego tematu. Nieobecność dużej 
części delegatów z Europy i USA od
biła się ujemnie na poziomie obrad. 

Wyznaczali go przede wszystkim pra-
soznawcy z Ameryki Łacińskiej, gdzie 
badania nad komunikowaniem maso
wym na ogół osiągnęły dopiero etap, 
na którym prasoznawstwo światowe 
znajdowało się 15—20 lat temu. Za 
charakterystyczną cechę tego etapu 
uważam głoszenie z ogromną pasją 
polemiczną tez opartych bardziej na 
indywidualnym przekonaniu niż na 
empirycznych badaniach, tzn. tez bar
dziej publicystycznych niż naukowych. 
Szczególnie wyraźnie dało się to od
czuć w trakcie dyskusji, w której cały 
czas rej wodzili gospodarze. 

Referaty gospodarzy, otwierające 
całość obrad, rozpoczęły jednocześnie 
teoretyczny wątek kongresu, prowa
dzony zresztą dość jednostronnie. Wy
stąpienia zaliczone przez mnie do tego 
„teoretycznego" wątku różniły się 
znacznie poziomem naukowym, sposo
bem ujęcia tematu i końcowymi wnio
skami; łączyła je wszakże wspólna 
idea wyrażona na kongresie od razu 
w pierwszym referacie (R. C. N o s e-
d a : Definicja i granice pojęciowe ko
munikowania) : Mimo rozwoju środ
ków masowych, a może właśnie w je
go wyniku, współczesny człowiek ży
je we wzrastającej izolacji, zagubiony 
w samotnym tłumie. Brzmi to para
doksalnie, jeżeli sobie nie uświadomi
my, że przekazywana przez środki 
masowe informacja nie tylko nie słu
ży społecznemu komunikowaniu się, 
ale nawet mu przeszkadza. To stwier
dzenie prowadzi do rozróżnienia infor
mowania jako jednokierunkowego 
przepływu informacji — od komuni
kowania, czyli dialogu co najmniej 
dwóch indywiduów. 

Tę samą ideę wyprowadził z prze
słanek antropologicznych w ujęciu 
personalistycznym, a następnie ukazał 
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jej konsekwencje referat A. M. C o e -
r e z z y : Podstawy antropologiczne 
komunikowania masowego. Dowodząc, 
że potrzeba komunikowania się z in
nymi ludźmi (w sensie prowadzenia 
z nimi dialogu) jest istotną i egzy
stencjalną cechą człowieka Coerezza 
powiedział : „Społeczeństwa, które 
uniemożliwiają komunikowanie dialo
gowa i nakazują ograniczenie się do 
„komunikowania", same przekształca
ją się w kolektywne przedmioty, sta
jąc się częścią mechanizmu, który 
zmienia je w społeczeństwa nieme". 
I dalej : „Nie informowanie, ale komu
nikowanie zmienia ludzi ze składowi
ska układnych idei w przywódców 
służących humanizacji świata. (...) 
Stan prawdziwego komunikowania 
osiągniemy wówczas, kiedy udział jed
nego „Ja" będzie powodował udział 
wszystkich innych elementów. To 
„Ja", te „My" nie są czymś całkowicie 
skończonym, statycznym, określonym. 
One należą do przyszłości, w której 
musimy umożliwić wzajemnie komu
nikowanie się istnień, aby nasze „My" 
mogło podzielać powszechną nadzieję 
na totalne współdziałanie". 

Referując wystąpienie Coerezzy, 
umyślnie ograniczyłem się do zacyto
wania — moim zdaniem — najważniej
szych fragmentów jego referatu, aby 
dać próbkę swoistej frazeologii filozo
ficznej, tak obcej naszemu stylowi dy
skutowania o komunikowaniu maso
wym. Rzecz przy tym charakterystycz
na, że za tą frazeologią kryją się my
śli, których słuszności nie sposób ne
gować. 

Koncepcje przedstawione w refera
tach Nosedy i Coerezzy nie są no
wością w prasoznawstwie światowym. 
Potrzebę rozróżniania między informo
waniem a komunikowaniem głosi od 
wielu lat F. Fattorello i jego ucznio
wie. Skuteczne przeszczepienie tej 
myśli na grunt południowoamerykań
ski nasuwa przypuszczenie, że przy
najmniej w zakresie prasoznawstwa 
ten kontynent jest do dziś bardziej 
„łaciński" niż „anglosaski". Profesora 
Fattorella nie było w Buenos Aires. 
Rzecznikiem stanowiska jego szkoły 
był M. E y d a 1 i n, który wystąpił 
z referatem „Definicja pojęcia komu
nikowanie masowe: filozoficzne, po
lityczne, ekonomiczne, społeczno-kul-
turalne i psychologiczne podstawy in
formacji". 

Ze względu na bardzo szeroki za
kres tematyczny referatów nie może 
dziwić fakt, że nie pominęły one tra

dycyjnego przedmiotu dyskusji praso-
znawczych toczonych we wszystkich 
regionach świata, a mianowicie pro
blemu funkcji prasy, radia i telewi
zji. Żaden z referentów wszakże, za
bierających głos na ten temat, nie 
przedstawił rzeczywiście wartościo
wych, nowych propozycji. I tak za
strzeżenia budzi (tylko w tym zakre
sie) koncepcja, którą w imieniu 
UNESCO (Zespół ekspertów do spraw 
planowania i polityki w dziedzinie 
komunikowania masowego) przedsta
wił J. W i l l i n g s. Uznał on za głów
ne funkcje społeczne środków maso
wych: informowanie, socjalizację oby
wateli, zachowywanie wartości kultu
rowych, wprowadzanie innowacji, po
moc w rządzeniu i zarządzaniu, pobu
dzanie rozwoju ekonomicznego, upo
wszechnianie oświaty. Pomieszanie po
ziomów, zakresów i pojęć jest na tyle 
oczywiste, że krytyka tej koncepcji 
wydaje się tu zbędna. 

Może bardziej tradycyjnie, ale też 
bardziej przekonywająco wygląda ze
stawienie społecznych funkcji prasy 
w referacie prof. G. M o e l l e r a 
(University of Iowa) : informowanie, 
wyjaśnianie, upowszechnianie oświa
ty, wyrażanie opinii społecznej, kształ
towanie postaw, popularyzowanie 
przywódców społeczeństwa, przekazy
wanie dziedzictwa kulturalnego, wy
rabianie poczucia obywatelskiego. 
Wymieniwszy te funkcje, Moeller za
strzega się, że jego lista nie jest kom
pletna, bo z braku czasu pominął sze
reg ważnych funkcji środków maso
wych, jak funkcje ekonomiczna, do
starczanie rozrywki czy chronienie 
wolności obywatelskich. 

Charakterystyka funkcji prasy, ra
dia i telewizji posłużyła prof. Moelle-
rowi jako uzasadnienie ważności roli 
społecznej tych środków komunikowa
nia. Aby mogły one jutro sprostać cze
kającym je zadaniom, powinny się już 
dziś odpowiednio przygotować. W tyra 
celu należy powołać do życia w każ
dym kraju „komitety przyszłości", 
które by systematycznie śledziły za
chodzące tendencje zmian i groma
dziły odpowiednie dane. „Środki ko
munikowania masowego zwłaszcza 
w krajach rozwijających się znalazły
by — zdaniem Moellera — w takich 
komitetach przyszłości wyśmienity in
strument usprawnienia swej służby 
dla dobra społeczeństwa". 

Jednym z nielicznych referentów, 
którzy podjęli bezpośrednio zasadni
czy temat kongresu, był J. В e n e y-
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t o z Madrytu. Za najciekawszy frag
ment jego wystąpienia uważam próbę 
wypunktowania ogólnych prawidłowo
ści, jakie w skali międzynarodowej za
chodzą w zakresie związków między 
masowym komunikowaniem a rozwo
jem narodowym. Prawidłowości te 
formułuje Beneyto słusznie na podsta
wie badań empirycznych i danych 
obiektywnych, a nie — jak się to cza
sem robi — apriorycznie. Jeżeli nawet 
nie wszystkie brzmią równie przeko
nywająco i nie wszystkie znajdują 
równie mocne uzasadnienie w wyni
kach badań, to przecież mają pełną 
wartość jako hipotezy badawcze, a ja
ko takie zasługują na przedstawienie 
w tym miejscu. 

Oto owe cztery ogólne prawidłowo
ści: 1. Kraje bardziej rozwinięte eko
nomicznie są lepiej informowane; 
2. Przepływ informacji z kraju rozwi
niętego do kraju rozwijającego się 
jest większy niż przepływ informacji 
z kraju rozwijającego się do rozwinię
tego; 3. W krajach rozwiniętych infor
macja rozpowszechniana jest wśród 
większości społeczeństwa, w krajach 
rozwijających się natomiast dociera 
tylko do elity społecznej; 4. Im bar
dziej kraj jest rozwinięty, tym więcej 
rozpowszechnia informacji o własnym 
społeczeństwie. Trudno bez porów
nawczych badań orzec z całą pewno
ścią, w jakim stopniu te prawidłowo
ści są rzeczywiście uniwersalne, 
w każdym razie jednak wydaje się 
mało prawdopodobne, by odnosiły się 
do środków masowych zarówno 
w krajach kapitalistycznych, jak i so
cjalistycznych. 

Wiele obiecujący tytuł referatu prof. 
N. H. D a j a n i e g o (Bejrut) : Com
munication and Development, A non-
-Western Outlook — okazał się nie 
całkiem zgodny z treścią samego wy
stąpienia; w pierwszej jego części Da-
jani słusznie i przekonywająco uza
sadnił, że „często powtarzanym błę
dem w badaniach nad komunikowa
niem jest przypuszczenie, że postępo
wanie komunikacyjne skuteczne w jed
nym społeczeństwie, będzie równie 
skuteczne w innym". Przykładów tego 
dostarczają fiaska wielu akcji propa
gandowych prowadzonych przez Za
chód w krajach rozwijających się. Po 
takim wstępie należałoby oczekiwać, 
że autor przedstawi oryginalny, rze
czywiście „niezachodni" model proce
su komunikowania. Tymczasem model 
zaprezentowany przez niego w drugiej 
części referatu polega — jak sam au

tor przyznaje — na „połączeniu stano
wiska socjologa Talcotta Parsonsa 
i psychologa społecznego Ericha 
Fromma". Dzięki temu zabiegowi za
powiedziany „niezachodni" punkt wi
dzenia na komunikowanie masowe 
okazuje się punktem widzenia Amery
kanów. Nie chcę przez to powiedzieć, 
że koncepcja Dajaniego jest nies.usz
na, ale tylko to, że mieści się całko
wicie w kręgu zachodniej psychologii 
społecznej. 

Do najbardziej interesujących refe
ratów wygłoszonych na kongresie na
leżały wystąpienia J. D. H a l l o r a n a 
(Leicester) i К. N o r d e n s t r e n g a 
(Tampere). Oba — podobnie zresztą 
jak kilka innych — stanowiły komen
tarz do ogłoszonych w roku 1971 przez 
UNESCO „Propozycji w »prawie ba
dań nad komunikowaniem masowym". 
Jak wiadomo, propozycje te, skiero
wane do rządów wszystkich państw 
świata, wskazywały potrzebę badań 
takich, które by mogły pomóc w roz
wiązywaniu praktycznych problemów 
i służyć jako podstawa kształtowania 
właściwej polityki na rzecz rozwoju 
narodowego. 

Właśnie wobec tej głównej idei Pro
pozycji UNESCO (nawiasem mówiąc 
i Halloran, i Nordenstreng byli ich 
współautorami) Halloran wystąpił 
z zastrzeżeniami w imię wolności na
uki. „Z dokumentu wynika — mó
wił — że interesy narodowe, wszelkie 
interesy narodowe, muszą dominować 
nad społecznymi interesami naukowy
mi. Czy to znaczy, że ideologia nau
ki ma być podporządkowana ideologii 
państwa, lub co najmniej, że polityka 
narodowa ma dyktować charakter 
i program nauk społecznych w tej 
dziedzinie? (...) Jeśli i cele, i narzędzia 
badawcze będą kontrolowane, co się 
stanie z autonomią i niezależnością 
badań, która jest warunkiem sine qua 
non każdego naukowego przedsięwzię
cia?" Z drugiej strony jednak ani 
politycy, ani wydawcy prasowi nie są 
zainteresowani badaniami, które nie 
służą bezpośrednio ich celom lub któ
rych wyniki są zbyt krytyczne. Powo
łując się na sytuację w Wielkiej Bry
tanii, Halloran powiedział: „Pojawiają 
się oznaki, że media stają się coraz 
bardziej ostrożne i podejrzliwe wobec 
współpracy w jakimkolwiek badaniu, 
które próbuje wyjść poza ich wąskie 
i samolubne określenie, co jest waż
ne". 

Jako odpowiedź na zastrzeżenia 
i obawy wyrażone w referacie Hallo-
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rana odebrałem referat K. Nord.en-
strenga. Całkowicie się z nim solidary
zując, oddaję mu głos: „Wydaje się 
rzeczą słuszniejszą prowadzić bada
nia stosowane, które odpowiadają 
wspólnemu sformułowaniu celów ba
danej działalności, niż takie, które sta
wiając niezborne i luźne problemy, 
dają w wyniku masę fragmentarycz
nych danych, zawierających niewiele 
więcej niż ciekawostki. Ten drugi typ 
badań może nawet być bardziej nie
bezpieczny niż systematyczna polity
ka badawcza, ponieważ (...) ich wyni
kami, dowolnie interpretowanymi, 
można dowodzić czegokolwiek". I da
lej: „Kwestionuję ideę (...), jakoby ide
ologia nauki (...) była zawsze mniej 
ograniczona przyjętymi wartościami 
czy bardziej obiektywna niż politycz
ne ideologie i programy rozwoju na
rodowego. Na pytanie Hallorana: „Je
śli i cele, i narzędzia badwcze będą 
kontrolowane, co się stanie z nieza
leżnością badań?" odpowiadam: Kon
cepcja autonomii i niezależności ba
dań ma w sobie dużo z iluzji. Mógł
bym jeszcze dodać, że jest to iluzja 
typowa dla zachodnich nauk społecz
nych, które tradycyjnie pielęgnują li-
beralistyczny model społeczeństwa 
i pożyty wistyczno-behawiorystyczną 
koncepcję nauki. Zamiast przekonania, 
że nauki (społeczne) są zasadniczo 
bardziej wolne od wartościowania niż 
inna działalność społeczna, tak po
wszechnego wśród liberałów, opowie
działbym się za koncepcją, że nauka 
jest po prostu bronią w służbie syste
mu polityczno-ekonomicznego. (...) Nie 
chciałbym służyć j a k i e j k o l w i e k 
polityce narodowej tak samo jak Hallo-
ran, lecz z drugiej strony nie miałbym 
nic przeciwko idei służenia polityce, 
którą osobiście (...) znajduję społecznie 
pożądaną. (...) Problem — moim zda
niem — nie polega na tym, czy po
winno się być zaangażowanym jako 
pracownik naukowy z dziedziny nauk 
społecznych (faktycznie zawsze się 
jest zaangażowanym, świadomie lub 
nieświadomie), ale na tym, o jakie 
wartości i o jakie cele społeczne cho
dzi". 

Tylko brak miejsca powstrzymuje 
mnie przed omówieniem przynajmniej 
kilku innych referatów. Gdyby nie ta 
przyczyna, poświęciłbym choć kilka
naście wierszy referatowi Elisabeth 
N o e l l e - N e u m a n n z Allensbach 
(Środki komunikowania masowego 
kształtują postawy), Cristiny M e j i a s 
z Buenos Aires (Uwagi metodologicz
ne o badaniach prasoznawczych), Ha-
mida M o w l a n y z Waszyngtonu 
(Badania nad komunikowaniem mię
dzynarodowym; socjologia nauki 
1950—1970), Dallasa W. S m y t h e ' a 
z Reginy (Rozważania nad propozycja
mi w sprawie międzynarodowego pro
gramu badań) czy Alfreda E. O p u-
b o r a z Algieru (Czarna Afryka : 
środki komunikowania masowego 
a zależność kulturalna). Jedynym refe
ratem wygłoszonym przez uczestnika 
z krajów wspólnoty socjalistycznej 
był referat W. P i s a r k a (Dokumen
tacja jako podstawowy warunek pra
soznawczych badań stosowanych). 

Zgromadzenie Ogólne przyjęło jed
nogłośnie listę nowych władz AIERI 
przygotowaną przez Komitet Wyko
nawczy. W porównaniu z dotychczaso
wymi władzami zmiany dotyczą tylko 
składu Prezydium. I tak miejsce J. 
Bourquina, dotychczasowego przewod
niczącego, zajął prof. J. H a l l o r a n , 
dyrektor Instytutu Komunikowania 
Uniwersytetu w Leicester (Wielka 
Brytania) ; miejsce V. Klimeśa, sekre
tarza generalnego, zajął prof. E. D u-
s i s k a (NRD). Prof. K l i m e ś po
został jednak w składzie Prezydium 
jako jeden z wiceprzewodniczących; 
stanowiska wiceprzewodniczących pia
stują też J. Z a s u r s k i (ZSRR), F. 
F a t t o r e l l o (Włochy) i K. N o r 
d e n s t r e n g (Finlandia). Nowym 
członkiem Prezydium został W. P i s a 
r e k , zachowując funkcję przewodni
czącego Sekcji Bibliograficznej. Jed
nym z członków Prezydium jest też 
F. M a n r i q u e , jeden z kandydatów 
w wyborach na prezydenta Argentyny. 
Poza tym w składzie władz AIERI nie 
nastąpiły zmiany godne uwagi. 

WALERY PISAREK 



154 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

Stulecie czasopism polskich 
na Węgrzech 

Za pierwsze polskie czasopismo 
ukazujące się na Węgrzech można 
uznać redagowane po francusku, ale 
przeznaczone dla polskich czytelników 
Nouvelles de Pologne. Wychodziło 
ono w roku 1871 w Peszcie. Nouvel
les były pisane ręcznie, jednołamowo 
i litografowane. Wiadomości nie były 
opatrywane tytułami, lecz oddzielane 
linią. Na treść pisma składały się do
niesienia z kraju i z polskich środo
wisk emigracyjnych. Stosunkowo wie
le było informacji z zaboru rosyjskie
go, w tym także mówiących o nacisku 
rusyfikacyjnym. Znacznie mniej nato
miast zamieszczano podobnych wiado
mości z zaboru pruskiego. Docent dr 
Istvân C s a p l â r o s , który zajmo
wał się zagadnieniem początków cza
sopiśmiennictwa polskiego na Wę
grzech 1), tłumaczy to panującymi 
wówczas nad Dunajem stosunkami po
litycznymi. Był to bowiem okres pru-
sofilskiej polityki rządu Gyuli An-
drâssyego starszego. 

Nouvelles de Pologne ukazywały 
się w nieregularnych odstępach czasu 
i w różnej objętości. W zbiorach Bi
blioteki Jagiellońskiej w Krakowie za
chowało się 17 numerów tego pisma. 
Pierwszy z nich ma datę 28 kwietnia 
1871, ostatni 6 października 1871. 
Pierwszy numer — kwietniowy — 
obejmuje 12 stron, najobszerniejszy 
numer wydany 22 czerwca — 22 stro-
*) Kwartalnik Prasoznawczy 1958 nr 4, s. 
66—72. 

ny, a ostatni — październikowy (pi
sany zresztą inną ręką niż poprzed
nie) zaledwie 9 stron. Nazwiska re
daktorów nie zostały nigdzie uwi
docznione. Wiadomo jednak że redak
torami byli Władysław Gołemberski 
i Bronisław Wołowski2). 

Setna rocznica powstania Nouvelles 
de Pologne minęła bez echa, dlatego 
też warto o niej wspomnieć. 14 kwie
tnia 1972 minęło bowiem sto lat od 
wydania w Peszcie (w tym czasie je
szcze Peszt, Buda i Óbuda były od
rębnymi miastami) Tygodnika Polskie
go na Węgierskiej Ziemi. Tym ra
zem Stowarzyszenie Dziennikarzy Wę
gierskich i Polski Ośrodek Kultury 
w Budapeszcie zorganizowały w sie
dzibie Ośrodka okolicznościową wysta
wę pt. Prasa polska na Węgrzech 
(Magyarorszâgi Lengyel Sajtó). Uro
czystego otwarcia ekspozycji dokonał 
sekretarz generalny Stowarzyszenia 
Norbert S i k l ó s i , a dyrektor Ośrod
ka Polskiego dr Stanisław A. S o-
c h a с к i omówił rozwój prasy pol
skiej na Węgrzech, która — co war
to przypomnieć — odgrywała niemałą 
rolę w czasie Węgierskiej Rewolucji 
Rad w roku 1919 3) i w latach II woj
ny światowej4). 
") Ib idem. 
') Ukazywała się wówczas w Budapeszcie 
Czerwona Gazeta, organ grup Komuni
stycznej Partii Robotniczej Polski na Wę
grzech. 
4) Ukazywały się, w tym czasie różne cza
sopisma przeznaczone dla internowanych 
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W latach 1870-tych na terytorium 
Węgier mieszkało wielu Polaków, 
szczególnie w rejonie Felsö Magya-
rorszâg, tj. Górnych Węgier, na dzi
siejszym terytorium Czechosłowacji. 
Jednak w Peszcie również nie brako
wało naszych rodaków. Dlatego też 
w parę miesięcy po likwidacji Nou
velles de Pologne — 13 stycznia 
1872 — Karol Stasicki i Ferdynand 
Zgórski złożyli u nadburmistrza Pe
sztu prośbę o zezwolenie na wyda
wanie pisma, tym razem już w języ
ku polskim. Miał to być dwutygodnik 
publikowany w celu informowania 
Polaków zamieszkałych na Węgrzech 
i w Siedmiogrodzie o najważniejszych 
wydarzeniach politycznych. Zamie
rzali ted redagować i wydawać doda
tek beletrystyczny „Z obu stron Kar
pat". Mówiące o tym dokumenty sy
gnowane: 43/Eln Januar hó 13/1872, 
znalazł w archiwum budapeszteńskim 
Istvân Csaplâros5). 

15 marca 1872 Stasicki wniósł od
wołanie swego podania. W efekcie 
uzyskał zgodę na wydawanie tygodni
ka apolitycznego, poświęconego zagad
nieniom społecznym i kulturalnym, 
kolportowanego drogą pocztową. 

Pierwszy numer Tygodnika Polskie
go na Węgierskiej Ziemi ukazał się 
z datą 14 kwietnia 1872, z dwutygod
niowym opóźnieniem. Nie zawierał 
programowego artykułu wstępnego, 
a jedynie „Komunikat od Redakcji". 
Zamieszczone na ostatniej stronie wy
jaśnienie wskazywało na przyczyny 
opóźnienia. Mówiło ono, że Karol Sta
sicki przepadł z pieniędzmi i przezna
czonymi do pierwszego numeru arty
kułami. Pierwotnie planowano wyda
nie pierwszego numeru już 4 kwiet
nia. Redakcja prosiła swych czytel
ników o wyrozumiałość, a autorów 
o ponowne nadesłanie korespondencji. 

Nie najlepsze więc były początki pi
sma. Odpowiadała im zresztą i dal
sza jego historia. Ukazało się bowiem 
zaledwie 6 numerów6). W ostatnim 
z nich, datowanym 18 maja 1872, na 
stronie 21 w rubryce „Od Redakcji" 
znalazło się stwierdzenie, że powta
rzają się głosy domagające się pisma 
politycznego, informującego o spra
wach polskich również Węgrów. 
W związku z tym zapowiedziano za-

na Węgrzech żołnierzy polskich i cywil
nych uchodźców. Por. mój artykuł pt. Wy
dawnictwa periodyczne uchodźców polskich 
na Węgrzech w latach 1939—1944. Zeszyty 
Prasoznawcze 1971 nr 3, s. 31—44. 5) Jak w przyp. 1. 

stąpienie Tygodnika Polskiego na Wę
gierskiej Ziemi przez wydawane 
w języku niemieckim Polnische Stim
men in Ungarn. Jednak do tego nie 
doszło. 

Wróćmy jednak do Tygodnika Pol
skiego. Zgodnie z brzmieniem prośby 
o zezwolenie wydawnicze, jego wy
dawcą i naczelnym redaktorem miał 
być Ferdynand Zgórski. Jednak Ist
vân Csaplâros w cytowanej tu pracy 
wysuwa przypuszczenie, że jego rze
czywistym redaktorem był Teofil Ła
piński — autor wielu artykułów, m. 
in. wspomnień oficera polskich walk 
wolnościowych. Stwierdza on także, że 
Łapiński, człowiek o poglądach po
stępowych, znający osobiście Marksa, 
utrzymywał kontakty z węgierskimi 
kołami emigracyjnymi. Natomiast 
o kontaktach z działaczami emigracji 
polskiej świadczą drukowane w pi
śmie pozdrowienia kierownika Muze
um Rapperswilskiego hr. W. Platera 
i konserwatora T. H. Duchińskiego 
oraz odezwa tegoż muzeum o przyj
ście mu z pomocą. 

Zamiar kolportowania Tygodnika 
Polskiego poza granice Węgier nie do
czekał się realizacji. Pismo przestało 
bowiem wychodzić. Ostatni numer — 
podobnie jak poprzednie znajdujący 
się w zbiorach Orszâgos Széchényi 
Könyvtar w Budapeszcie — ukazał się 
18 maja 1872, jak zawsze w niedzielę. 

Na zakończenie jeszcze garść infor
macji. Redakcja, administracja i eks
pedycja mieściły się w Peszcie przy 
ul. Kirâly 54. „Inseraty i prenumera-
cje" przyjmowały: Księgarnia Polska 
przy ul. Kopernika 12 we Lwowie, 
biuro A. P. Świerczewskiego i S-ki 
przy ul. Szewskiej w Krakowie, M. Le
itgeber i S-ka w Hotelu du Nord w 
Poznaniu. Informują o tym teksty za
mieszczone w główce pisma obok je
go tytułu i skrzyżowanych ze sobą 
sztandarów: polskiego i węgierskiego. 
Zamieszczano tam również informa
cję o warunkach prenumeraty, o ce
nach ogłoszeń i o tym, że redakcja 
nie zwraca „rękopismów" i nie przyj
muje „listów niefrankowanych". 

Danuta Jakubiec 

•) Z autopsji. Komplet pisma w zbiorach 
Orszâgos Széchényi Könyvtar w Budapesz
cie. 
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Międzynarodowe sympozjum w Filadelfii 
(Korespondencja własna) 

Budowa nowoczesnych systemów 
środków komunikowania w krajach 
nierozwiniętych stwarza mniej proble
mów, niż kwestia ich programowania 
i kontroli nad nimi, z chwilą, gdy zo
staną uruchomione. Ze stwierdzeniem 
tym zgodziło się wielu uczestników 
międzynarodowego sympozjum na te
mat komunikowania, odbywającego 
się od 23 do 25 marca 1972 w Uni
versity of Pensylvania w Filadelfii. 

Jeden z mówców, prof. Herbert I. 
S c h i l l e r z Uniwersytetu Kalifor
nijskiego w San Diego zwrócił uwagę, 
że kraje rozwijające się popełniają 
błędy, gdy gorliwie starają się naśl-
dować kraje rozwinięte: „W tych bo
gatych krajach masowe komunikowa
nie, a w szczególności przekaz radio
wy i telewizyjny nigdy nie odgrywa
ły znaczącej roli ani w procesach roz
woju, ani w procesie formalnego 
kształcenia. Industrializacja i maso
wa umiejętność czytania i pisania naj
częściej osiągane były przed nasta
niem ery radia". 

Schiller dodał: „Prosty pomysł, że 
metody i układy społeczne nielicznych 
zaawansowanych technicznie społe
czeństw dadzą się zastosować w ciągle 
jeszcze nierozwiniętych krajach i są 
dla nich pożądane — zasługuje na 
bliższe zbadanie. Tak samo zresztą 
i bezkrytyczne akceptowanie przeko
nania, że rola jaką komunikowanie 
odegrało w krajach zachodnich jest 
istotna dla potrzeb rozwoju i informa
cji w post-kolonialnym świecie. Prze
myślenie celów jest rzeczą zasadni
czą". 

Prof. Elihu К a t z z Hebrajskiego 
Uniwersytetu w Jerozolimie rozważył 
sytuacje importu na wielką skalę pro
gramów telewizyjnych w krajach roz
wijających się i częściową winą za 
ten stan obarczył szerokie, bezkrytycz
ne stosowanie do telewizji norm, obo
wiązujących w radio: Te normy to: 
1) zasada emisji programu non-stop, 
2) orientacja na publiczność obejmu
jącą wszystkich, 3) dążenie do poda
wania wiadomości z ostatnich minut. 

Katz argumentował, że kraje rozwi
jające się nie posiadają dostatecznej 
ilości ludzi, którzy zapewniliby cią
gły program telewizyjny, co prowa
dzi „nieuniknienie do niekończących 
się serii i seriali oraz do szablono

wych formuł, do gwałtu i przemocy 
na ekranie...". Rozważając kwestie ma
sowej publiczności, Katz stwierdził: 
„Problem polega na tym, że od cza
sów radia ludziom wpaja się zasadę, 
iż programy muszą poświęcać mniej
szość dla większości". Należy pozosta
wić wiadomości typu komunikatów 
i streszczenia wiadomości radiu, po
wiedział Katz, i pozwolić by wiado
mości telewizyjne opierały się na 
przekazywaniu wydarzeń, które nie 
zawsze mogą być pokazane w ciągu 
kilku godzin. „Zajmie to nie godzi
ny, ale dni, a czasem jeszcze dłużej: 
telewizja jest najlepszą w pokazywa
niu wczorajszych wiadomości lub 
wiadomości z ostatniego tygodnia, 
a nie dzisiejszych wiadomości". 

W kwestii krajów rozwijających się 
Katz zauważył: „W każdym z tych 
krajów można usłyszeć proklamacje 
premiera czy też ministra kultury 
i informacji o trzech nadziejach, jakie 
rząd wiąże z telewizją. Mimo wyso
kich kosztów inwestycji, powiada mi
nister, wprowadzamy telewizję, aby: 
1) zintegrować różniące się między 
sobą plemiona, grupy etniczne czy też 
grupy językowe w społeczeństwie, 
2) przyczynić się do odrodzenia tubyl
czej kultury i 3) popierać rozwój eko
nomiczny". Po sześciu miesiącach, 
przewiduje Katz, powyższe cele nik
ną w ujednoliconej formule progra
mów telewizyjnych, która objęła świat, 
formule opartej na serialach, kome
diach sytuacyjnych, przygodowych fil
mach i streszczeniach wiadomości. 

Arnold W. F r u t k i n z zarządu 
Amerykańskiej Narodowej Komisji do 
spraw Aeronautyki i Kosmosu (U.S. 
National Aeronautics and Space Ad
ministration) przedstawił sprawozda
nie z planowanej współpracy mającej 
na celu poparcie eksperymentalnej, 
lokalnej telewizji w Indiach w latach 
1974—1975. Celem eksperymentu jest 
dostarczenie za pomocą telewizji in
formacji dla milionów hinduskch 
analfabetów w przeszło pół milionie 
wsi; ma to nastąpić w ciągu dziesię
ciu, a nie trzydziestu lat, które zajęła 
by budowa i rozprzestrzenianie kon
wencjonalnego, naziemnego systemu 
przekazywania programów telewizyj
nych. Wysoce zogniskowana moc sa
telity i wielka dokładność pozwoli ma-
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łym odbiornikom telewizyjnym na zie
mi na bezpośredni odbiór sygnałów 
z satelity, z pominięciem naziemnych 
przekaźników i stacji wzmacniających. 

Program będzie w rękach Hindu
sów i będzie trwał od czterech do 
sześciu godzin dziennie. Zawartość 
programu ukierunkowana zostanie na 
zwiększenie produktywności gospo
darstw, popieranie planowania rodziny 
i wzmacnianie poczucia jedności na
rodowej. Wśród drugorzędnych celów 
znajdują się: higiena społeczeństwa, 
instruktaż dla rzemiosła, dokształcanie 
nauczycieli i studentów i in. 

Dwóch członków Amerykańskiego 
Zrzeszenia do spraw Satelitów Komu
nikacyjnych (COMSAT — Communica
tions Satellite Corporation), Wilbur 
L. P r i t c h a r d i Pier L. B a r g e l -
1 i n i rozważyło kierunki rozwoju sa
telitów komunikacyjnych. Dostrzegają 
oni osiągnięcie większych możliwości 
komunikowania za pomocą kombina
cji następujących technik: a) aktywna 
stabilizacja korpusu, b) baterie sło
neczne o większej wydajności, c) 
wzmocniona wydajność urządzeń ma
gazynujących energię, niezbędnych 
w okresach zaćmień, d) zastosowanie 
do różnych czynności napędu elek
trycznego, e) użycie dodatkowych czę
stotliwości, wyższych niż 10 Ghz, 
f) wysoka precyzja ukierunkowania 
fal za pośrednictwem anten kierun
kowych, g) wtórne uporządkowanie 
fali za pomocą polaryzacji prostopad
łej i nakierowania anteny, h) techni
ki podziału wielokrotnego dostępu 
w czasie, i) kombinacja f) + g) + h) 
z technikami podziału wielokrotnego 

Wiadomo, że przestrzeganie prawa 
uzależnione jest tak od samej znajo
mości prawa jak i od określonej 
o tym prawie opinii, od określonej po
stawy wobec prawa1). Istnieje więc 
możliwość odpowiedniego wpływania 
na przestrzeganie prawa przez okre-

*) O różnorodności postaw obec prawa por. 
np. M. B o r u c k a - A r c t o w a : O spo
łecznym działaniu prawa. Warszawa 1967, 
s. 170—172 czy A. P o d g ó r e c k i : Zarys 
socjologii prawa. Warszawa 1971, s. 378 i n. 

dostępu w przestrzeni, j) ulepszone 
metody modulacji i kodowania dla 
kontroli błędów i redukcji redundan
cji źródłowej. 

Sympozjum odbywało się w An
nenberg School of Communications, 
podyplomowym studium Pensylwań
skiego Uniwersytetu i było finansowa
ne przez tenże uniwersytet oraz ame
rykański Związek Zawodowy Pracow
ników Komunikowania. Blisko 40 
osób z ośmiu krajów przedstawiło 
swoje referaty około 350 zaproszonym 
uczestnikom sympozjum. Dwutomowy 
zbiór tych referatów, wydany przez 
Szkołę im. Annenberga zawiera na
stępujące działy tematyczne: 

I. Czas, przestrzeń i szybkość: pró
by określenia rozmiarów zmian; 

II. Władza i kontrola instytucjonalna: 
kto, o czym i dla kogo decyduje; 

III. Akulturacja i edukacja: dorasta
nie w zmieniających się kultu
rach; 

IV. Bliscy nieznajomi: współżycie 
w nowych społeczeństwach; 

V. Światowe systemy: integracja czy 
dezintegracja; 

VI. Jaka będzie przyszłość: miary, 
trendy i wskaźniki. 

MICHAEL E. BISHOP 
The University 

of North Carolina, USA 

Tłum. Andrzej Rusinek 

śloną grupę ludzi, jeśli znamy wpływ, 
jaki wywiera na tę grupę zespół tre
ści nadawanych przez mass media 
a dotyczących prawa czy zagadnień 
prawnych. Znajomość tego wpływu 
pozwala modyfikować przekazywane 
treści. Na wspomniane tu zagadnienie 
składa się oczywiście bardzo wiele 
problemów badawczych (takich np. 
jak odrębność poszczególnych środków 
masowego komunikowania w kształ
towaniu wiedzy o prawie, odrębność 

Belgijskie badania nad informacjami i opiniami 
o prawie i wymiarze sprawiedliwości 
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poszczególnych zagadnień prawni
czych jak przepisy, przebieg procesów 
sądowych i ich przekazywanie przez 
mass media itp.), jest jednak bardzo 
ciekawe a przy tym rzadko badane. 

Właśnie zespół tego typu proble
mów stał się przedmiotem badań 
spośród specjalistów różnych dziedzin, 
a działającej pod przewodnictwem sę
dziego S. C. Versele'a, dyrektora 
ośrodka socjologii prawa na Wolnym 
Uniwersytecie w Brukseli2). Również 
pod przewodnictwem i redakcją sę
dziego Versele'a opracowano obszerny 
raport z ciekawych badań prowadzo
nych przez tę grupę 3). 

By jednak dokładniej zrozumieć 
poszczególne analizy zawarte w przed
stawionych tu badaniach omówić na
leży najpierw sprawy związane z cha
rakterystyką badanej populacji. Ba
dana grupa składała się z 375 osób 
wylosowanych przez specjalnie dobra
nych i wyszkolonych ankieterów (byli 
to studenci Wydziału Prawa Wolnego 
Uniwersytetu w Brukseli), którym 
wskazano tylko zasady losowania, oni 
zaś sami dokonywali doboru respon
dentów zgodnie ze wskazaniami. 
W ten sposób uzyskana grupa składała 
się z 222 mężczyzn i 153 kobiet. Pro
porcjonalnie do całego społeczeństwa 
belgijskiego dobrano poszczególne gru
py wieku w badanej populacji. Stara
no się też uzyskać proporcjonalny roz
kład według kategorii socjoekonomicz
nych (nazwy tej używają przez cały 
czas organizatorzy badań i autorzy 
raportu zarazem, choć kategorie te 
w pewnej części pokrywają się z pro
stymi kategoriami zawodowymi). I t a k 
uwzględniono robotników niewykwali
fikowanych, wykwalifikowanych, wyż
szą kadrę (tak techniczną jak i urzęd
niczą), handlowców4), wolne zawody, 

2) Ośrodek ten — to Centre de Sociologie 
du Droit et de la Justice — Institut de 
Sociologie de l'Université Libre de Bru
xelles, zaś grupa badawcza, o której tu 
mowa, nosi nazwę „groupe de contact" 
i składa sie. z 23 osób, w tym 4 socjolo
gów, 11 prawników, są tam też psychia
trzy, specjaliści od opieki społecznej, 
urzędnicy. Warto też odnotować obecność 
prasoznawcy Gabriela Thoverona. 
') Raport ten nosi tytuł „Opinions et atti
tudes à l'égard de la justice" i został mi 
udostępniony osobiście przez sędziego Ver
sele'a, za co składam tu wyrazy podzięko
wania. 
4) W tekście francuskim użyta jest nazwa 
.,commerçant", przez co organizatorzy ba
dań każą rozumieć zajmujących się han
dlem, rzemieślników, agentów reklamo
wych i handlowych. 

studentów, bezrobotnych, inwalidów 
i rencistów (traktowanych jako jed
na kategoria) i gospodynie domowe. 

Wydaje się, że według wykształce
nia badana grupa nie odpowiada pro
porcjom całego społeczeństwa belgij
skiego, znalazły się tam bowiem tylko 
83 osoby z wykształceniem podstawo
wym, zaś 215 ze średnim i 75 z wyż
szym (2 osoby nie podały swego wy
kształcenia). Tak duża liczba osób 
z wyższym niż podstawowe wykształ
ceniem mogła, jak można sądzić, rzu
tować na wyniki uzyskane w tych 
badanich. Oprócz tego (co jest swoistą 
odrębnością społeczeństwa belgijskie
go) dokonano podziału badanej grupy 
na trzy części odpowiadające rzeczy
wistym proporcjom w społeczeństwie 
belgijskim: na Brukselę (miasto), gru
pę ludności flamandzkiej i grupę lud
ności walońskiej. Ta zmienna jest jed
nak mało informacyjna dla nas, nie 
posiadamy bowiem dostatecznego ro
zeznania w różnicy między prasą, ra
diem czy telewizją w języku fla
mandzkim i francuskim. 

Same badania prowadzone były 
techniką wywiadu, przy czym zazna
czyć trzeba wyjątkowo staranne prze
prowadzenie pilotaży, które pozwoliły 
wydatnie ulepszyć kwestionariusz. 

Badania nad zainteresowaniem 
sprawami związanymi z prawem 
i procesami sądowymi rozpoczęto od 
analiz czytelnictwa książek poświęco
nych wielkim procesom sądowym, po
wszechnie w społeczeństwie belgij
skim uznanym za historyczne5). Wy
niki tej analizy, aczkolwiek nie doty
czą sprawy nas bezpośrednio interesu
jącej, warte są przytoczenia, gdyż po
zwalają zrozumieć wiele następnych 
analiz. Tak więc, wśród badanej po
pulacji 61% w ogóle nie czytało nigdy 
takich książek, zaś tylko 4°/o bada
nych deklaruje, że czyta je jak naj
częściej to tylko możliwe. Wśród tych, 
którzy w ogóle czytają takie książki, 
przeważają zdecydowanie studenci 
i wyższa kadra. 

Wprowadzeniem w dalszą proble
matykę jest pytanie, czy respondenci 
śledzą przebieg (bez określenia w jaki 
sposób, choć — rzecz jasna — wia
domo, że przede wszystkim poprzez 
informacje pochodzące z mass media) 
wielkich procesów sądowych odbywa
jących się aktualnie w Belgii, o któ
rych szeroko informują prasa, radio, 
5) W tekście francuskim występuje nazwa 
„grandes affaires judiciaires" i „procès 
que l'histoire a rendus célèbre". 
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telewizja. W tym wypadku rezultaty 
są już nieco inne niż przy poprzedniej 
analizie. Często interesuje się takimi 
procesami 31% badanych, od czasu do 
czasu, okazyjnie 46%, zaś nigdy 23°/o. 
Widać więc, że zainteresowanie prze
biegiem spraw sądowych jest dużo 
większe wtedy, gdy są one aktualne 
i gdy informacje o nich nadawane są 
przez mass media niż wtedy, gdy opi
sywane są one w publikacjach książ
kowych, nawet w sensacyjny sposób. 

Przejdźmy jednak do właściwych 
analiz dotyczących roli prasy i telewi
zji. Badanym zadano pytanie, czy czy
tają, i jak często, zamieszczaną 
w dziennikach belgijskich rubrykę 
w której opisuje się przebieg wypad
ków drogowych, kradzieże itp., a tak
że specjalne sprawozdania z rozpraw 
sądowych. A oto wyniki: Stale czyta 
tę rubrykę 35% badanych, od czasu 
do czasu 42%, zaś nigdy 23% bada
nych. Podobnie przedstawia się czy
telnictwo sprawozdań z procesów są
dowych: Stale czyta je 21% badanych, 
od czasu do czasu 45%, zaś nigdy 
33% badanych. Ciekawe, że większy 
jest procent tych, którzy nigdy nie 
czytają sprawozdań z procesów sądo
wych niż procent tych, którzy nigdy 
nie czytają rubryki o wypadkach itp. 

Stałe zainteresowanie tą rubryką 
wykazują, co zresztą jest dość oczy
wiste (ze względu na wiek i małą ilość 
obowiązków) inwalidzi i renciści. 
W następnej kolejności idą tu gospo
dynie domowe, robotnicy niewykwali
fikowani i bezrobotni. Natomiast 
wśród tych, którzy nigdy nie czytają 
tej rubryki, najczęściej występują re
prezentanci wolnych zawodów. 

Sprawozdania z procesów sądowych 
mają zupełnie innych czytelników. 
Największe zainteresowanie nimi ob
jawia wyższa kadra i przedstawiciele 
wolnych zawodów6). 

Następny z badanych problemów 
dotyczy specjalnych emisji telewizji 
belgijskiej. Periodycznie nadaje ona 
programy zatytułowane „En votre âme 
et conscience" (co można by przetłu
maczyć „według pańskiej wiedzy i su
mienia"), w których przedstawia się 
najważniejsze procesy sądowe, jakie 
toczyły się w ostatnich latach w Bel
gii. Po takich emisjach odbywa się dy-

') Inna rzecz, że nie bardzo wiadomo, ja
kie są konkretnie te procesy; być może, 
że zainteresowanie nimi właśnie przez te 
kategorie zawodowe wynika ze swoistej 
odrębności tych procesów. 

skusja w gronie specjalistów prawni
ków i publicystów. W opisywanych 
tu badaniach przedstawiono respon
dentom dwa pytania, z których pierw
sze dotyczyło oglądania przez nich 
tych emisji, a drugie — śledzenia to
czących się po tych emisjach dyskusji. 
Wyniki są dość ciekawe. Otóż zaw
sze, lub najczęściej jak to możliwe, 
ogląda te emisje 42'% badanych, zaś 
34% badanych ogląda je okazyjnie. 
Nie ogląda ich natomiast tylko 10% 
badanych (wzięto tu pod uwagę, że 
13% badanych w ogóle nie ogląda te
lewizji). Jednocześnie stwierdzono, że 
kobiety w większym stopniu niż męż
czyźni oglądają te programy. Jeżeli 
wziąć pod uwagę zmienne socjoeko
nomiczne, to najczęściej oglądają te 
emisje robotnicy niewykwalifikowani, 
gospodynie domowe oraz inwalidzi 
i renciści. Sam przez się nasuwa się 
wniosek, że programy te najczęściej 
oglądane są przez tych, którzy mają 
w godzinach wieczornych najwięcej 
czasu. Natomiast ciekawe, że przed
stawiciele wolnych zawodów (gdzie 
mieszczą się przecież także adwokaci, 
radcy prawni itp.) nie są szczególnie 
zainteresowani tymi programami. 

A oto wyniki pytania o śledzenie 
przez badanych dyskusji, jakie to
czą się przed kamerami po zakoń
czeniu takich sprawozdań. Zawsze, 
lub najczęściej jak to możliwe śledzi 
je 41% badanych, okazyjnie (od cza
su do czasu) 24%, zaś nigdy 23% ba
danych. Wniosek generalny, jaki wy
nika z tych analiz, to większe zainte
resowanie samym przebiegiem proce
su niż wypowiedziami w dyskusji. 
Z drugiej strony interesujące, że ci, 
którzy zawsze lub najczęściej jak to 
możliwe oglądają sprawozdania z pro
cesów, prawie w całości oglądają po
tem toczącą się przed kamerami dy
skusję, natomiast ci, którzy rzadziej 
oglądają same sprowozdania, częściej 
rezygnują z oglądania dyskusji. Skoro 
jednak zwrócić uwagę na to, kto (we
dług kategorii socjoekonomicznych) o-
gląda sprawozdania najczęściej, to wy
daje się zrozumiałe, że o oglądaniu rów
nież i dyskusji decyduje tu po prostu 
większa ilość czasu wolnego, a chyba 
w mniejszym stopniu samo zaintere
sowanie sprawą. W dwu tylko katego
riach socjoekonomicznych sprawa 
przedstawia się inaczej. Wyższa ka
dra i reprezentanci wolnych zawo
dów, jeżeli już oglądają same sprawo
zdania to prawie w 100% oglądają to
czące się po nich dyskusje. 
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Ostatnia z analiz dotyczyła sprawy 
niezmiernie ważkiej. Wiadomo, że roz
powszechnianie przez środki masowe
go komunikowania informacji o pra
wie i wymiarze sprawiedliwości może 
wywierać skutki tak pozytywne jak 
i negatywne. W badaniach belgijskich 
zadano respondentom takie mniej 
więcej pytanie: „Czy Pana (i) zdaniem, 
rozpowszechnianie przez prasę, radio, 
telewizję wiadomości o procesach są
dowych wywiera raczej skutek wycho
wawczy (ludzie wiedząc o tych spra
wach będą się starali bardziej niż po
przednio przestrzegać prawa), czy też 
jest raczej społecznie szkodliwe (pro
wadzi do ewentualnego wzmożenia ilo
ści zachowań przestępczych)"? Przy 
bardzo dużym procencie braku odpo
wiedzi na to pytanie wskazać jednak 
można, że prawie połowa badanych 
uznaje wychowawczą rolę nadania te
go typu informacji, podczas gdy tylko 
19"Vo badanych uważa, że są one spo
łecznie szkodliwe. Wyniki te stają się 
jeszcze ciekawsze, gdy wspomnieć, że 
szkodliwy społecznie charakter tych 
informacji w większości podkreślają 
reprezentanci wyższej kadry i zawo
dów (a więc ci, od których wymagane 
jest wyższe wykształcenie), zaś o wy
chowawczym charakterze tych infor
macji wypowiadają się reprezentanci 
tych kategorii socjoekonomicznych, 
w których nie jest wymagany wysoki 
stopień wykształcenia. Czyżby więc te
go typu opinie kształtowane były wy
łącznie przez sam czynnik wykształ
cenia? Pamiętać jednak należy, że 
w badanej zbiorowości, jak moż-na są
dzić, procent osób o wykształceniu 
średnim i wyższym jest zawyżony 
w stosunku do procentu osób o takim 
wykształceniu w całym społeczeństwie 
belgijskim. 

Wspomniane wyżej analizy pozwa
lają na wyciągnięcie pewnych wnio
sków ogólniejszych. Otóż okazuje się, 
że wśród tych, którzy sprawą wymia
ru sprawiedliwości i prawa zaintere
sowani są bardziej (a więc tych, któ
rzy zawsze lub najczęściej jak to tyl
ko możliwe śledzą tak emisje telewi
zyjne, jak i czytają informacje praso
we na ten temat) największy pro
cent korzysta jako ze środka przekazu 
z telewizji (42%), z prasy korzysta 
(chodzi o dzienniki) 35ю/о badanych, 
z książek zaś (tych poświęconych opi
som procesów sądowych) — tylko 4% 
badanych. 

Zupełnie inaczej natomiast przed
stawia się sprawa, gdy wziąć pod 
uwagę wszystkich tych, którzy z jaką
kolwiek częstotliwością interesują się 
jednak przebiegiem tych spraw 
(a więc wszystkich, z wyjątkiem tych, 
którzy odpowiadają „nie interesuję 
się nigdy, nie czytam, nie oglądam"). 
Tu zdecydowanie przeważa jako śro
dek informacji prasa codzienna, dalej 
idzie telewizja i książka. 

Wydaje się, że potwierdza to wyła
niający się z wielu innych analiz 
obraz wskazujący, że pewne kategorie 
socjoekonomiczne ze względu na du
żą ilość czasu wolnego śledzą przez 
wiele godzin emisje telewizyjne i stąd 
przy stałym zainteresowaniu pewnymi 
cyklicznymi programami ich podsta
wowym źródłem informacji na dany 
temat staje się telewizja. Natomiast ci 
(przede wszystkim ludzie, których ak
tywność zawodowa nie pozwala im na 
stałe śledzenie emisji telewizyjnych), 
którzy traktują telewizję jako jeden 
z równorzędnych środków informują
cych o wydarzeniach dotyczących pra
wa czy przebiegu jakiegoś procesu są
dowego, częściej sięgają po prasę co
dzienną jako po źródło informacji 
podstawowej. 

Tego typu refleksję potwierdzają 
końcowe analizy omawianych tu ba
dań. Okazuje się, że jeżeli brać pod 
uwagę kryterium płci, to kobiety (a te 
przecież: najczęściej zajmują się gospo
darstwem domowym, rzadziej zaś od 
mężczyzn posiadają zawody wolne czy 
też należą do wyższej kadry) częściej 
od mężczyzn oglądają emisje telewi
zyjne poświęcone procesom sądowym. 
Ciekawe jest też zestawienie według 
wieku respondentów. Okazuje się, że 
ludzie starsi (po 60 roku życia) czytają 
mało, zaś głównym ich informatorem 
w sprawach, o których tu mowa, jest 
telewizja. 

Omawiane tu wyniki badań pocho
dzą, jak to już wspomniano, z ra
portu z badań, brak im więc szerszej 
podbudowy teoretycznej. Z uzyskanych 
wyników nie wyciągano też głębszych 
wniosków. Same wyniki są jednak cie
kawe i podają dużą ilość informacji, 
które mogą służyć do porównania 
z ewentualnymi wynikami badań na 
ten temat, jakie można — i chyba na
leżałoby — przeprowadzić i u nas. 

Jacek Wódz 
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Jak powstało Studium Dziennikarsko-Wydawnicze 
we Wrocławiu 

3 grudnia 1971 we wrocławskim 
Klubie Dziennikarza odbyło się spot
kanie grona naukowców, działaczy 
partyjnych, dziennikarzy, przedstawi
cieli wydawnictwa. Tematem dyskusji 
była sprawa utworzenia we Wrocła
wiu Studium Dziennikarsko-Wydaw-
niczego. Zebrani byli zgodni co do te
go, że niezbędne jest zwiększenie do
pływu do redakcji prasowych, radio
wych i telewizyjnych, a także do wy
dawnictw prasowych, wysoko kwali
fikowanej kadry oraz podniesienie po
ziomu pracowników już zatrudnionych 
w prasie, radiu i tv. 

Obliczano, że w samej tylko RSW 
„Prasa" roczne potrzeby kadrowe wy
noszą około 300 dziennikarzy. Ani In
stytut Dziennikarstwa przy Uniwersy
tecie Warszawskim, ani Zaoczne Po
dyplomowe Studium Dziennikarskie 
w Katowicach nie były i nie są 
w stanie zapewnić takiej liczby ab
solwentów. W tej sytuacji środki ma
sowej informacji w Polsce, zwłaszcza 
w regionach bardziej oddalonych od 
Warszawy, zmuszone są do przygo
towywania kadr dziennikarskich we 
własnym zakresie. Robią to sposoba
mi chałupniczymi, siłą rzeczy bez zna
jomości właściwych wymogów kształ
cenia dziennikarzy, takich, które gwa
rantowałoby studium uniwersyteckie. 

Równocześnie wzrasta zapotrzebo
wanie na wysoko kwalifikowane ka
dry wydawnicze. Rozwijają się wy
dawnictwa prasowe, powstają działy 
analiz, ośrodki dokumentacji praso
wej. Dotychczas nikt w Polsce nie 
zajmuje się kształceniem kwalifiko
wanych kadr dla tych jednostek. 

Wszystko to przemawiało za utwo
rzeniem uniwersyteckiej placówki na
ukowo-dydaktycznej, która zajęłaby 
się kształceniem kadr dziennikar
skich i wydawniczych. Taka była kon
kluzja grudniowego spotkania we 
Wrocławiu. 

Organizatorzy postanowili rozpo
cząć od szerokich konsultacji. Naj
pierw spotkano się z absolwentami 
dawnych wydziałów dziennikarskich 
w Warszawie i Krakowie oraz uczest
nikami Studium Dziennikarskiego 
w Warszawie. Oto ich uwagi: 
• Studium potrzebne, skąd mają 
przychodzić nowi ludzie do zawodu 
dziennikarskiego? • Trzeba na Stu

dium poświęcić wiele miejsca war
sztatowi dziennikarskiemu. • Więcej 
praktyki, mniej teorii. • Potrzebne 
doskonalenie języka polskiego. • 
Dziennikarz powinien otrzymać wie
dzę ogólną i polityczną. • Trzeba 
przyswajać sprawy techniki drukar
skiej. 

Następna konsultacja odbyła się na 
Zarządzie Oddziału SDP. Interesowa
no się udziałem specjalności radiowej 
i telewizyjnej na Studium. Podkre
ślano rolę SDP przy doborze kandy
datów. Mówiono o powiązaniu dydak
tyki dziennikarskiej z badaniami na
ukowców. Wskazywano na pomoc 
RSW „Prasa" dla Studium jako jed
nostki najbardziej zainteresowanej 
kształceniem dziennikarzy. 

Gdy projekt Zaocznego Podyplomo
wego Studium Dziennikarsko-Wydaw-
niczego był gotowy, przesłano go wy
branym specjalistom w Polsce. Odpo
wiedzi były życzliwe i wnosiły wie
le nowych, wcześniej niedostrzeżo-
nych elementów. Chwalono pomysł 
stworzenia na II roku specjalizacji 
dziennikarskiej i wydawniczej. Pod
powiadano zaangażowanie do opraco
wania programów kilkunastu eksper
tów z całej Polski. Sugerowano ści
słą selekcję kandydatów na I rok. Mó
wiono o potrzebie rejonizacji Studium. 
Pojawiły się też nowe tematy, które 
powinien objąć program Studium. 

Teraz można było już ukonkretnić 
zasady działania Zaocznego Podyplo
mowego Studium Dziennikarsko-Wy-
dawniczego. Postanowiono je utworzyć 
przy Instytucie Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Oto 
podstawy działania: Studium dysponu
je własną kadrą naukowo-dydaktycz
ną oraz korzysta z kadry istniejących 
instytutów: Filozofii i Socjologii oraz 
Filologii Polskiej. Współpracownicy 
Studium rekrutują się nadto spośród 
specjalistów prasoznawstwa, prakty-
ków-dziennikarzy lub pracowników 
naukowych spoza Uniwersytetu, wy
kazujących zainteresowanie tym kie
runkiem studiów. 

Studium zajmuje się kształceniem 
i doskonaleniem kadr dziennikarskich 
oraz podejmowaniem badań nauko
wych z zakresu prasoznawstwa. 

Rekrutacja kandydatów do Zaocz
nego Podyplomowego Studium Dzien-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nikarsko-Wydawniczego odbędzie się 
wśród : 
• młodych dziennikarzy (z tytułem 

magistra lub inżyniera) już za
trudnionych w redakcjach i przez 
nie kierowanych, 

• członków kierowniczej kadry wy
dawniczej z całej Polski, kierowa
nych przez RSW „Prasa", 

• innych kandydatów — absolwen
tów szkół wyższych, pracujących 
już zawodowo, szczególnie w pro
pagandzie, pismach zakładowych, 
radiowęzłach itp. 

Wszystkich obowiązuje conajmniej 
2-letnia praktyka. Na pierwszy se
mestr Zaocznego Podyplomowego 
Studium Dziennikarsko-Wydawnicze-
go, które miało rozpocząć działalność 
w roku akademickim 1972/73, chciano 
przyjąć 30 osób. 

Słuchacz Studium zobowiązany jest 
do uczestniczenia w ciągu 4 semes
trów w zajęciach, na które złoży się 
400 godzin wykładów, seminariów, 
ćwiczeń i konsultacji. Zajęcia odby
wać się będą raz w miesiącu. Po uzys
kaniu niezbędnych zaliczeń słuchacz 
jest zobowiązany zdać egzaminy zgod
nie z ustalonym programem studiów. 
Na 3 i 4 semestrze przewiduje się 
specjalizację dziennikarską lub wy
dawniczą. W czasie studiów przewi
duje się spotkania z działaczami po
litycznymi i gospodarczymi. Na trze
cim i czwartym semestrze Studium 
nie pracujący w redakcjach zobowią
zani są do wykazania się samodziel
nie przygotowanymi materiałami 
dziennikarskimi w ramach współpra
cy z redakcjami. Po zdaniu wszyst
kich egzaminów słuchacz napisze pra
cę dyplomową z wybranego • przed
miotu z grupy „Wiedza o prasie i 
propagandzie" lub „Przedmioty war
sztatowe". 

Plan studiów przewiduje następu
jące przedmioty: 

I ROK 

Historia myśli społecznej 
i doktryn politycznych 

Międzynarodowe stosunki 
polityczne 

Nauka o państwie 
Filozofia i etyka 

marksistowska 

20 godz. 

20 „ 
15 „ 

15 ,. 

Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 20 „ 

Socjologia instytucji 
politycznych 15 „ 

Polityka społeczno-gospo-
darcza PRL 15 „ 

Teoria propagandy 20 „ 
Współczesna prasa polska 10 „ 
Prasa w świecie 10 „ 
Prawo autorskie 10 „ 
Problemy komunikacji 

społecznej 15 „ 
Cybernetyka społeczna 15 „ 

II ROK 
Na specjalizacji dziennikarskiej: 
Informacja prasowa 15 „ 
Informacja radiowa i tele

wizyjna 15 
Ilustracja prasowa 10 „ 
Reportaż 15 „ 
Publicystyka 15 „ 
Organizacja pracy 

w redakcji 20 „ 
Dokumentacja prasowa 10 godz. 
Socjologia pracy 10 „ 
Stylistyka języka polskiego 

i genologia 40 „ 

Na specjalizacji wydawniczej: 
Polityczne i społeczne 

funkcje dział. wyd. 15 „ 
Nowoczesne metody zarzą

dzania i kierowania 
przedsiębiorstwem 
z uwzględnieniem spe
cyfiki działalności wy
dawniczej 30 

Ekonomiczne aspekty dzia
łalności wydawniczej 20 

Organizacja i technika 
pracy w instytucjach 
wydawniczych 20 

Technologia i technika 
druku prasy 9 

Organizacja i technika kol
portażu prasy w Polsce 20 

Wybrane problemy 
reklamy prasowej 15 

Analiza rynku (ze szcze
gólnym uwzględnieniem 

badania rynku praso
wego) 20 „ 
W tym stadium przygotowań można 

już było kierować wniosek o powoła
nie Studium przez Ministerstwo Nau
ki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki. 
Równolegle odbywało się opracowy
wanie programów przez specjalistów. 
Zwrócono się w tej sprawie do 30 
osób. 
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W maju 1972 we Wrocławskim Wy
dawnictwie Prasowym odbyło się 
spotkanie naukowców i praktyków 
zainteresowanych podjęciem proble
mów badawczych przez przyszłe Stu
dium. We wprowadzeniu do dyskusji 
zostały wymienione następujące trzy 
założenia wyznaczające kierunki ba
dań prasoznawczych Studium wro
cławskiego. 

1) Zainteresowania naukowe pra
cowników Studium i współpra
cowników, 

2) Potrzeby badawcze wrocław
skiego ośrodka prasowego, 

3) Problematyka wynikająca z koor
dynacji badań prasoznawczych 
w Polsce. 

WWP zgłosiło m. in. następujące 
tematy: monografia tytułów dolnoślą
skich, monografia gatunków dzienni
karskich w prasie dolnośląskiej, sło
wo a obraz w przekazie prasowym, 
analiza zawartości prasy dolnoślą
skiej, gatunki dziennikarskie czyli 
określenie sposobu przekazywania 
treści prasowych, badania nad sku
tecznością oddziaływania prasy, od
działywanie prasy w określonych śro
dowiskach, język ogłoszeń prasowych, 
pola semantyczne przekazu prasowego, 
ekonomika procesu wydawniczego, 
szata graficzna, czytelność krojów 
pism. Zaproponowano zorganizowanie 
jesienią wrocławskiej sesji naukowej 
pt. „Prasa jako przedmiot badań nau
kowych". 

W wyniku dyskusji wydaje się, że 
szerszego zajęcia się wymagają na
stępujące obszary problematyki pra-
soznawczej : 
— Ekonomika prasy 
— Metody i organizacja pracy redak

cji 
— Planowanie i programowanie pra

cy redakcyjnej 
— Skuteczność społecznego oddziały

wania prasy 
— Funkcje środków masowej infor

macji 
— Historia prasy Polski Ludowej. 

30 maja 1972 Ministerstwo Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki wy
dało zarządzenie w sprawie utworze
nia w Uniwersytecie Wrocławskim 
im. Bolesława Bieruta we Wrocławiu 
Podyplomowego Studium Dziennikar-
sko-Wydawniczego. Zadaniem Studium 
jest uzupełnienie i pogłębienie wiedzy 
słuchaczy w zakresie dziennikarsko-
wydawniczym. Nauka w Studium trwa 

cztery semestry i prowadzona jest 
systemem studiów zaocznych według 
planów studiów i ramowych progra
mów nauczania zatwierdzonych przez 
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższe
go i Techniki. Pracą Studium kieruje 
dyrektor Instytutu Nauk Politycz
nych osobiście lub za pośrednictwem 
kierownika Studium, powołanego przez 
rektora spośród profesorów lub do
centów szkoły w trybie określonym 
w ustawie o szkolnictwie wyższym. 
Zajęcia dydaktyczne na Studium pro
wadzą pracownicy naukowo-dydak
tyczni szkoły, wyznaczeni przez rek
tora na wniosek dyrektora Instytutu 
oraz wybitni specjaliści spoza szkoły. 
Na Studium mogą być przyjęte oso
by, które: 
1. posiadają dyplom ukończenia stu

diów wyższych, 
2. posiadają co najmniej dwuletni staż 

pracy w instytucjach prasy, radia, 
telewizji, placówkach kulturalno-
oświatowych (radiowęzłach, pro
pagandzie, w pismach zakładowych 
itp.) oraz w instytucjach wydawni
czych Robotniczej Spółdzielni Wy
dawniczej „Prasa", 

3. zostaną skierowane na Studium 
przez Robotniczą Spółdzielnię Wy
dawniczą „Prasa" i zakwalifikowa
ne przez szkołę w poczet słuchaczy 
Studium. 
Można więc już było przystąpić do 

naboru kandydatów. Na I rok miano 
przyjąć 30 osób. Dziesięć miejsc za
rezerwowano dla specjalizacji wy
dawniczej — kandydatów wybierała 
RSW „Prasa". Na pozostałych 20 
miejsc zgłosiły się 44 osoby. Na po
siedzeniu komisji przeprowadzono z 
nimi rozmowy, ktdre miały określić 
przydatność kandydatów na słucha
czy Studium. Kryteria były następu
jące: wiek poniżej 35 lat, ukończone 
studia wyższe, conajmniej 2-letnia 
współpraca z redakcjami. Zasięg dzia
łania — wojew. wrocławskie, opolskie 
i zielonogórskie. Rzecz jasna podczas 
rozmów brano pod uwagę dodatkowe 
czynniki współdecydujące o wyborze: 
stopień uspołecznienia, ogólną inteli
gencję, motywy podjęcia pracy dzien
nikarskiej. Przyjęto 20 osób, w tym 
8 kobiet i 12 mężczyzn. 14 słuchaczy 
Studium jest związanych z redakcja
mi prasy, radia i tv, 4 pracuje w ga
zetach zakładowych, 2 w innych in
stytucjach. 13 osób ma ukończone 
studia filologii polskiej, 3 — prawo, 
2 — ekonomię, 1 — matematykę, 1 — 
historię. 
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23 października 1972 — a więc w 
około 10 miesięcy po pierwszym ze
braniu inicjującym przygotowania do 
utworzenia Studium — odbyła się 
inauguracja zajęć na Zaocznym Po
dyplomowym Studium Dziennikarsko-
Wydawniczym we Wrocławiu. Przy
byli słuchacze, redaktorzy naczelni, 
naukowcy, działacze polityczni, zapro
szeni goście z całej Polski. Rektor 
Uniwersytetu Wrocławskiego prof, dr 
hab. Marian O r z e c h o w s k i na
pisał w przedmowie specjalnego wy
dawnictwa przygotowanego na otwar
cie Studium: „Kreowanie w struktu
rze Uniwersytetu — Studium Dzien-
nikarsko-Wydawniczego ma służyć 
nie tylko doraźnym celom kształcenia 
i dokształcania dziennikarzy i wydaw
ców prasowych, lecz także ma stać 
się impulsem dla zespolenia i inten
syfikacji refleksji naukowej w zakre
sie szeroko pojmowanego prasoznaw-
stwa". 

Słuchacze i zainteresowani otrzy
mali wydany przez Instytut Nauk Po
litycznych i Wrocławskie Wydawni
ctwo Prasowe gruby tom materiałów 
z podstawowymi dokumentami Stu
dium, w tym szczegółowe programy 
zajęć (z literaturą) oraz pełną relację 
z dyskusji na temat kierunków ba-

W październiku 1972 roku rozpo
częły się zajęcia na nowo utworzo
nym Podyplomowym Studium Dzien
nikarskim przy Instytucie Filologii 
Polskiej UJ. Jest to jedno z wielu 
(i trzeba dodać: najliczniejsze) stu
diów podyplomowych prowadzonych 
przez tę uczelnię; celem ich jest po
szerzanie wiedzy fachowej ludzi pra
cujących już w danej dziedzinie. Ta 
forma dokształcania, szeroko rozwi
nięta za granicą — u nas wchodzi 
dopiero w życie. Przyczyną jej po
wstania były względy praktyczne — 
wiedza fachowa wymaga ciągłej aktu
alizacji, a rutyna codziennej pracy nie 
sprzyja temu procesowi. 

Również Podyplomowe Studium 
Dziennikarskie zakłada sobie takie 
cele. Świadczy o tym jego program. 
Mieszczą się w nim z jednej strony 
przedmioty rozszerzające horyzonty 
myślowe studentów w zakresie wie
dzy o społeczeństwie i wpływie na nie 
rewolucji* naukowo-technicznej, pod-

dawczych Studium. Program zajęć 
przewiduje 2-dniowe spotkania co 
miesiąc oraz dwukrotnie w roku — 
tygodniowe sesje konsultacyjne i eg
zaminacyjne. 

Inauguracja Studium odbyła się w 
zabytkowej auli Leopoldina. Przemó
wienia wygłosili rektor UW, prof, dr 
Marian O r z e c h o w s k i , dyrektor 
INP doc. dr Bronisław P a s i e r b , 
dyrektor Biura Spraw Osobowych ZG 
RSW „Prasa" Antoni S o l a r z . Słu
chacze otrzymali indeksy, po czym 
wysłuchano wykładu inauguracyjnego 
dra Józefa K o s s e c k i e g o pt. „Cy
bernetyka społeczna". 

Z inauguracją działalności Studium 
udatnie połączono sesję naukową nt. 
„Prasa jako przedmiot badań nauko
wych". W jej programie zmieściły się 
trzy referaty : Т. К u p i s a „Dorobek 
i zadania badań prasoznawczych na 
przykładzie Instytutu Dziennikarstwa 
UW", W. P i s a r k a „Badania pra
soznawcze a kształcenie dziennikarzy" 
oraz W. M a ł a c h o w s k i e g o „Pra
sa wrocławska jako przedmiot badań 
naukowych". Organizatorzy zapowie
dzieli publikację referatów i dysku
sji w osobnym wydawnictwie. 

Zbigniew Tempski 

stawy nauki o komunikowaniu ma
sowym oraz uwarunkowań prawnych, 
w jakich działa prasa — z drugiej zaś 
strony przedmioty pozwalające na 
unowocześnienie własnego warsztatu 
dziennikarskiego. Zaliczyć tu można 
wykłady i ćwiczenia poszerzające 
i pogłębiające wiedzę o języku jako 
narzędziu komunikowania oraz o róż
nych odmianach wypowiedzi praso
wych i metodach ich redagowania. 

Wykładowcami na Studium są pra
cownicy naukowi UJ, AGH oraz 
Ośrodka Badań Prasoznawczych (jeśli 
chodzi o wykłady), a także wybitni 
dziennikarze-praktycy wykazujący 
umiejętności i zamiłowania pedago
giczne (jeśli chodzi o ćwiczenia i kon
wersatoria). Studium korzysta obec
nie z zapraszanych okresowo wykła
dowców, w przyszłości jednak zamie
rza ustabilizować swą kadrę, między 
innymi przez zachęcanie młodszych 
pracowników naukowych Instytutu 
Filologii Polskiej UJ do podjęcia te-

Podyplomowe Studium Dziennikarskie w Krakowie 
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matyki prasoznawcze], głównie w 
dziedzinie radia i telewizji. Kierow
nikiem Studium jest dr Jacek Kaj
toch. 

O tym jak słuszne było powołanie 
podobnego studium podyplomowego, 
świadczy napływ kandydatów. Na 
Studium zapisało się łącznie 51 osób, 
głównie z Krakowa, ale także z Rze
szowa, Kielc oraz Tarnowa i Olkusza 
(prasa zakładowa). Są to przede 
wszystkim stażyści ; młodsi redakto
rzy, ale wśród studentów znaleźli się 
także: inżynier, bibliotekarz, nauczy
ciel, pracownik wydawnictwa — 
wszyscy związani z pracą w prasie. 
Przeciętny wiek wynosi 30 lat. Więk
szość stanowią kobiety, co dodatkowo 
dowodzi feminizacji zawodu dzienni
karskiego. Frekwencja na zajęciach 

Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa" zorganizował w dniach 
17—18 listopada 1972 sesję naukową 
poświęconą prasie jako narzędziu pro
pagandy. Konferencja zgromadziła ok. 
stu uczestników, a wśród nich Prezesa 
RSW „Prasa" i zarazem Prezesa ZG 
SDP red. Stanisława M o j k o w s k i e -
g o, sekretarza propagandy KW PZPR 
w Krakowie dra Andrzeja C z y ż a , 
przedstawiciela Wydz. Propagandy КС 
PZPR mgra Jana S y m o n i k a, kie
rownika Instytutu Dziennikarstwa UW 
doc. dra Kazimierza К ą к o 1 a, se
kretarza ZG SDP dra Zbigniewa 
T e m p s k i e g o . 

Otwierając obrady, Jego Magnifi
cencja Rektor UJ prof, dr Mieczysław 
K a r a ś wyraził przekonanie, iż se
sja jest prologiem do kontynuowania 
badań nad funkcjonowaniem i prze
kształcaniem opinii społecznej poprzez 
doskonalenie propagandy. 

Zasadniczą część sesji wypełniło 
6 referatów. 

Referat wstępny pt. „Prasoznaw-
stwo jako nauka o propagandzie ma
sowej" wygłosił dyrektor OBP, dr Wa
lery P i s a r e k . Mówca stwierdził, iż 
badania prasoznawcze i badania nad 
propagandą mają przynajmniej częś
ciowo wspólny zakres, jednakże nie 
można zakresów ich utożsamiać, bo 
prasa oprócz funkcji propagandowych 
pełni także inne funkcje, a propagan-

świadczy najlepiej o poważnym po
dejściu do Studium, którego ukończe
nie (zajęcia trwają 2 lata i odbywają 
się dwa razy w miesiącu, w soboty 
i niedziele) powinno uprawniać do 
awansu zawodowego. 

Kierownictwo studium zakłada, że 
w przyszłości zwiększy się nabór stu
dentów spośród dziennikarzy prasy 
zakładowej (a więc szczególnie wy
magających systematycznego do
kształcenia) oraz z grona studentów 
lat ostatnich związanych z prasą stu
dencką. Zwłaszcza ta sprawa warta 
jest rozważenia, gdyż wówczas Stu
dium stałoby się istotnym źródłem na
pływu nowych kadr dla prasy, radia 
i telewizji. 

Ъд 

dę prowadzi się nie tylko za pomocą 
prasy. W funkcjonowaniu prasy jak 
i w funkcjonowaniu propagandy wy
stępują te same mechanizmy, a dzia
łalność zarówno naszej prasy jak i na
szej propagandy służy temu samemu 
celowi głównemu — umocnieniu i roz
wojowi socjalizmu w Polsce. Za, być 
może najważniejsze, osiągnięcie do
tychczasowych badań wypada uznać 
stwierdzenie, że odbiorca nie jest 
biernym czynnikiem propagandowego 
oddziaływania. Przypominając, iż ba
dania nad prasą i propagandą uprawia 
współcześnie w Polsce kilkanaście in
stytucji, referent podkreślił potrzebę 
koordynacji ich poczynań badawczych 
i postulował powołanie do życia Rady 
Programowej do spraw Badań nad 
Komunikowaniem Masowym. 

W referacie pt. „Kształtowanie so
cjalistycznej opinii publicznej w Pol
sce lat 1970-tych" doc. dr Bronisław 
G o ł ę b i o w s k i z Warszawy stwier
dził na wstępie, że socjalistyczna opi
nia publiczna to świadomość potrzeb, 
zadań i metod budowy społeczeństwa 
socjalistycznego, wyrażająca się w pu
blicznie manifestowanych przez sze
rokie zbiorowości poglądach na ten 
temat i wytwarzająca w tym kierun
ku określone presje na zbiorowości 
społeczne i ośrodki władzy. Główne 
czynniki kształcące socjalistyczną 
opinię publiczną — to klasa robotni-

Prasa — narzędziem propagandy 
(Sesja naukowa w Krakowie) 
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cza i jej partia, szeroki socjalistyczny, 
zorganizowany ruch społeczny, maso
we środki informacji i propagandy 
oraz poziom uczestnictwa społeczeń
stwa w kulturze. Zdaniem prelegenta, 
w pierwszym 20-leciu Polski Ludo
wej można mówić jedynie o elemen
tach socjalistycznej opinii publicznej, 
funkcjonujących w społeczeństwie pol
skim. Socjalistyczna opinia publiczna 
była w tym okresie jednoznaczna (lub 
prawie jednoznaczna) z opinią partyj
ną i stronnictw sojuszniczych. Formo
wanie się zdecydowanej przewagi so
cjalistycznej opinii publicznej nastę
puje w drugiej połowie lat 1960-tych 
i znajduje najsilniejszą dotychczas 
manifestację w okresie wydarzeń 
grudniowych 1970 r. i w ostatnich 
dwóch latach, szczególnie w ogólnona
rodowej dyskusji przed VI Zjazdem 
PZPR. 

Dr Gołębiowski wyróżnił kilka ka
tegorii presji pozytywnej socjalistycz
nej opinii publicznej : 1) akceptującą 
(popierającą), 2) korygującą („dobrze, 
ale..."), 3) krytykującą („nie tak, po
nieważ..."), 4) postulaty wną („nale
ży..."). Kryterium pożytywności stano
wi cel wywierania presji: lepszy 
i pełniejszy rozwój budownictwa spo
łeczeństwa socjalistycznego. Wśród 
głównych dziedzin życia społeczno-
-ekonomicznego domagających się 
w najbliższych latach pozytywnej pre
sji socjalistycznej opinii publicznej 
w Polsce, mówca wymienił: 
— Doprowadzenie do powszechnej ak

ceptacji tezy i wyciągnięcia z niej 
konsekwencji w postawach spo
łecznych i w opinii społecznej, że 
o przyszłości Polski decyduje obec
nie szybki postęp gospodarczy, ko
jarzony proporcjonalnie ze wzro
stem poziomu materialnego i kultu
ralnego życia narodu. 

— Wywoływanie, pobudzanie i ukie
runkowywanie w postawach spo
łecznych (szczególnie wśród mło
dzieży, w klasie robotniczej, wśród 
naukowców i specjalistów) dążenia 
do większego udziału w dyskuto
waniu i podejmowaniu decyzji 
w różnych dziedzinach życia spo
łecznego, przy równoczesnym sty
mulowaniu i ugruntowywaniu po
staw odpowiedzialności, traktowa
nia decyzji wspólnie podjętych ja
ko zobowiązujących państwo (or
gan administracyjny czy samorzą
dowy) i obywatela. 

— Preferowanie świadomie i z całym 
naciskiem praktycznego ukazywa

nia kierowniczej roli partii i jej 
ideologii marksistowsko-leninow
skiej jako „wytycznej działania" 
oraz przodującej roli politycznej. 
społeczno-ekonomicznej i ideowo-
-kulturotwórczej klasy robotniczej 
w codziennym budownictwie so
cjalizmu. 

— Coraz bardziej otwarte i bezpośre
dnie ideologiczne i polityczne pole
mizowanie oraz zwalczanie postaw 
i poglądów antykomunistycznych, 
antysocjalistycznych czy po prostu 
błędnych, choć wychodzących 
z przesłanek socjalistycznych. 

— Wzmacnianie i pogłębianie postaw 
patriotycznych i internacjonali-
stycznych. 

Przedstawiając „Problemy instytu
cjonalizacji propagandy", doc. dr Mi
chał S z u l c z e w s k i z Warszawy 
na wstępie omówił miejsce problema
tyki instytucjonalizacji w całokształcie 
zagadnień współczesnej propagandy. 
Zaproponował traktowanie instytucjo
nalizacji jako procesu wzrastania roli 
organów wyspecjalizowanych i współ
tworzących funkcjonalny aparat współ
czesnej propagandy, który ma na ce
lu permanentne, optymalnie skuteczne 
oddziaływanie na coraz szersze kręgi 
ludzi. Instytucjonalizacja jako obiek
tywna prawidłowość znajduje odbicie 
we wszystkich trzech zakresach, 
w których przyjęło się rozpatrywać 
zagadnienia propagandy w wymiarze 
środowiskowym, krajowym i między
narodowym. Jeżeli traktować propa
gandę jako istotny element systemu 
politycznego danego państwa, to 
w konsekwencji dostrzegać należy 
w procesach instytucjonalizacji dosto
sowywanie aparatu propagandowego 
do potrzeb bieżących i perspektyw sy
stemu politycznego państwa oraz in
tensywności i zasięgu jego stosunków 
międzynarodowych. W zakończeniu re
ferent scharakteryzował odmienności 
sensu procesów instytucjonalizacji pro
pagandy w warunkach współczesnego 
państwa kapitalistycznego i socjali
stycznego i niektóre aktualne oraz 
perspektywiczne problemy instytucjo
nalizacji propagandy w naszych wa
runkach społecznych. 

Doc. dr Tadeusz K u p i s z Insty
tutu Dziennikarstwa UW wygłosił re
ferat pt. „Problemy propagandowej 
sprawności systemu prasowego 
w PRL". Autor stwierdził na wstępie, 
że prasa jest jednym z masowych 
środków informacji i propagandy, 
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a istotą propagandy socjalistycznej 
jest to, iż podmiotem jej jest partia. 
Nadrzędnym celem propagandy pra
sowej jest efektywne kształtowanie 
pożądanych postaw jednostek i grup 
oraz efektywne organizowanie zacho
wań i działań jednostek, grup i in
stytucji. To co „pożądane" określane 
jest przez partię. 

Nasz system prasowy realizuje się 
społecznie dopiero na rynku praso
wym, który jest miejscem spotkań 
wydawcy (reprezentującego dysponen
ta politycznego) z czytelnikiem prasy, 
a więc przedmiotem propagandy poli
tycznej. Tymczasem u progu 30-lecia 
Polski Ludowej mamy nadal „rynek 
wydawcy" a nie „rynek czytelnika" 
tj. przewagę popytu nad podażą; wy
mogi propagandy współczesnej i zmie
niającego się kontekstu tej propagan
dy nakazują podjęcie działań w kie
runku przekształcenia „rynku wydaw
cy" w „rynek czytelnika" (zaintereso
wanych odsyłamy do artykułu T. Ku-
pisa w numerze 4 Zeszytów Praso-
znawczych z 1972 г.). W zakończeniu 
referent krytycznie omówił dotych
czasowy udział nauki w prognozowa
niu naszego systemu prasowego. 

Dr inż. Józef K o s s e c k i z War
szawy przedstawił „Cybernetyczny 
model społecznego działania propagan
dy i jego zastosowania dla potrzeb 
walki politycznej". Zorganizowane 
społeczeństwo traktujemy jako układ 
cybernetyczny samodzielny, który 
podejmuje różne działania pod wpły
wem odpowiednich bodźców. Zacho
wanie ludzi w społeczeństwie zależy 
od bodźców działających na społeczeń
stwo i docierających do poszczegól
nych jego członków oraz od norm spo
łecznych ukształtowanych w tym spo
łeczeństwie. Normy społeczne traktu
jemy przy tym jako statystyczne za
leżności między bodźcami działający
mi na członków społeczeństwa a od
powiednimi ich działaniami (reakcja
mi). Referent wykazał następnie przy
datność modelu cybernetycznego dla 
planowania środków na cele różnej 
propagandy (np. motywacyjnej, gdy 
suma naszych działań propagando
wych jest w stanie zmienić normy 
społeczne jedynie nieznacznie), w za
kresie walki politycznej z propagan
dą wrogą (jakie środki winniśmy an
gażować w określony rodzaj naszej 
propagandy dla zwalczenia określonej 
propagandy wroga) ; planowanie na
szego przeciwdziałania wrogiej pro
pagandzie jest szczególnie istotne 

w obliczu nadchodzącej emisji sateli
tarnej. 

Ppłk dr Józef M a z u r e k z WAP 
wygłosił referat pt. „Prawda jako za
sada moralna i instrumentalna propa
gandy socjalistycznej". Podjęte w tym 
referacie problemy należą do zasad
niczych w każdej teorii propagandy. 
We współczesnych warunkach zawęża 
się coraz bardziej krąg przedmiotów, 
które ludzie poznają przez styczność 
z nimi. Następuje zjawisko znikania 
„faktu" i kształtowania sobie obrazu 
na podstawie opinii o nim, poznanie 
za pomocą źródła informacji. Mówca 
scharakteryzował instrumentalne uję
cie prawdy w burżuazyjnej teorii pro
pagandy. Następnie podkreślił zaak
centowanie w myśli socjalistycznej 
potrzeby uwzględniania naukowej 
wiedzy w propagandzie, gdy nakaz 
mówienia prawdy jest nakazem mo
ralnym, wynikającym z naukowego 
światopoglądu i będącym warunkiem 
skutecznego oddziaływania propagan
dy socjalistycznej. W zakończeniu re
ferent rozważył różne poziomy ogól
ności treści w propagandzie a zagad
nienie mówienia prawdy, czynniki 
i okoliczności upoważniające do jej 
przemilczania, wreszcie adekwatność 
celów i środków w propagandzie. 

Jako uzupełnienie referatów, orga
nizatorzy z Ośrodka Badań Praso-
znawczych przedłożyli uczestnikom 
sesji komunikaty pracowników nau
kowych OBP. Mgr Zbigniew B a j 
k a przedstawił „Rolę prasy w infor
mowaniu społeczeństwa o wydarze
niach krajowych i zagranicznych" (na 
przykładzie badań z maja 1972 opar
tych na 2200 kwestionariuszach z 5 
województw i analizy zawartości pism 
lokalnych tych województw z iden
tycznego okresu) ; mgr Władysław 
M a s ł o w s k i scharakteryzował „Nie
które czynniki efektywności akcji pra
sowych" (w oparciu o analizę 258 ak
cji przeprowadzonych w okresie ro
ku przez 24 redakcje pism różnego 
typu) ; mgr Andrzej R u s i n e k prze
dłożył wyniki badań pt. „Prasa mło
dzieżowa a poglądy młodzieży" (bada
nia w 2 województwach wśród celo
wo dobranych grup młodzieży, prze
prowadzone w czerwcu 1970 i powtór
nie w czerwcu 1972). 

W ożywionej i często polemizowa-
nej dyskusji odnotowano ponad 20 
wypowiedzi. Mówcy skupili uwagę 
głównie na 
• celach, zadaniach i metodach pro
pagandy socjalistycznej (m. in. dr T. 
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G o b a n - K l a s z OBP, rozwijający 
tezę dra B. Gołębiowskiego o „aktyw
nym odbiorcy"), 
• wiarygodności prasy (dr B. M i-
c h a l s k i z Instytutu Dziennikarstwa 
UW, mgr L. D ę b o w s k i z Łódzkie
go Wyd. Prasowego RSW „Prasa", 
mgr S. D z i k i z OBP), 
• konieczności wyjaśnienia, że odprę
żenie międzynarodowe nie jest rów
noznaczne z pokojem klasowym, ide
ologicznym i ukazania, na jakich pła
szczyznach pokojowe współistnienie 
jest realne (mgr K. K r z y s z t o f e k 
z Ośrodka Badania Stosunków 
Wschód—Zchód), 
• metodologicznym problemie możli
wości mierzenia skuteczności oddzia
ływania (m. in. dr J. M a z u r e k 
i red. nacz. Gazety Krakowskiej Z. 
R e g u с к i kwestionowali tezę M. 
Szulczewskiego, jakoby poznanie sku
teczności oddziaływania było niemo
żliwe, w replice referent wyjaśnił, że 
akcentował jedynie trudności związa
ne z pomiarami skuteczności wyod
rębnionego konkretnego przekazu), 
• trudnościach wdrażania wyników 
badań (mgr L. D ę b o w s k i ) . 

Jako mankament sesji zarzucono 
brak referatów na temat podziału 

zadań propagandowych między pra
są, radiem i tv oraz konfrontacji 
propagandy socjalistycznej z kapita
listyczną; organizatorzy wyjaśnili, że 
takie wystąpienia były przewidziane, 
lecz autorzy z przyczyn od nich nie
zależnych tekstów nie dostarczyli. 
Dr B. M i c h a l s k i uważał ponad
to, że brak było również! podstawo
wego tematu — charakterystyki ad
resata („dysponentom nie jest znany 
model współczesnego Polaka") oraz 
analizy stereotypów. 

Zgłoszono m. in. postulat koordy
nacji poczynań badawczych nad pro
pagandą (dr L. W o j t a s i k z In
stytutu Badań Społecznych WAP) 
oraz wniosek w sprawie organizowa
nia konferencji monotematycznych 
dotyczących propagandy w różnych 
jej fazach i takich problemów jak 
rola autorytetów, stereotypów, plano
wanie kampanii propagandowych itp. 
(dr T . K u p i s ) . 

Zamykając sesję, dyrektor OBP 
dr W. P i s a r e k serdecznie podzię
kował wszystkim uczestnikom, wyra
żając przekonanie, iż zachętą do dal
szych owocnych poczynań będzie ko
rzystny klimat w RSW „Prasa", in
spirujący do badań nad teoretyczny
mi i warsztatowymi problemami pro
pagandy. 

Pawel Dubiel 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca—30 września 1972) *) 

13 V — zastępca członka Biura Poli
tycznego КС PZPR, sekretarz КС. К. Ваг-
cikowski przyjął przebywających w Pol
sce — na zaproszenie Chłopskiej Drogi 
i Klubu Publicystów Rolnych — dzienni
karzy z krajów socjalistycznych, zajmują
cych się problematyką rolną. 

21 VI — I sekretarz KW PZPR w Łodzi 
J. Muszyński spotkał się z partyjnym ak
tywem miejscowego środowiska dzienni
karskiego; omówiono najważniejsze pro
blemy ekonomiczne województwa oraz za
dania stojące przed wojewódzką organiza
cją partyjną. 

27 VI — na posiedzeniu Rady Progra
mowej przy Komitecie d. s. Radia i Tv 
zapadła decyzja o dalszym poszerzeniu i 
wzbogaceniu programów wiejskich. 

1 VII — członek Biura Politycznego КС 
PZPR, min. spraw zagr. S. Olszowski i 
kierownik Wydziału Kultury КС J. Kwia
tek spotkali się z dzienikarzami szczeciń
skimi. Min. Olszowski wysoko ocenił śro
dowisko dziennikarskie Szczecina, podkre
ślając, że jest ono jednym z najbardziej 
dynamicznych w Polsce. Szczecińscy 
dziennikarze zdali egzamin w najtrudniej
szych okresach w życiu naszego państwa. 
Red. nacz. Głosu Szczecińskiego S. Janu-
siewicz wręczył min. S. Olszowskiemu 
medal pamiątkowy z okazji 25-lecia Głosu. 

1 VII — sekretarz КС PZPR J. Łuka
szewicz spotkał się z dziennikarzami gdań
skimi; omawiano aktualne zadania w pra
cy ideowo-wychowawczej. 

3 VII — w КС PZPR narada sekretarzy 
propagandy KW oraz redaktorów naczel
nych pism centralnych i wojewódzkich, 
agencji prasowych, radia i tv poświęcona 
omówieniu zadań w pracy polityczno-pro-
pagandowej. 

12 VII — I sekretarz КС PZPR E. Gie
rek przyjął członków Prezydium SDP oraz 
grupę naczelnych redaktorów i publicy
stów. W czasie spotkania omówiono kom
pleks zagadnień związanych z warunkami 
wykonywana zawodu dziennikarskiego, a 
także sprawy dalszego podniesienia pozio
mu pracy środków masowej informacji. 
Obszerniejsze sprawozdanie: Prasa Polska 
nr 9 s. 1—2, 12—13. 

*) Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące. 

18 VII — członek Biura Politycznego 
КС PZPR, sekretarz КС J. Szydlak spot
kał się z grupą dziennikarzy studenckich. 

VII — Egzekutywa KW PZPR w Olszty
nie omawiała stan czytelnictwa Trybuny 
Ludu na terenie woj. olsztyńskiego; roz
prowadza się tu 11 775 egz. tego dziennika 
(1 egz. przypada na 31 mieszkańców). Eg
zekutywa zobowiązała powiatowe instan
cje partyjne do systematycznej analizy 
stanu czytelnictwa Trybuny, a organiza
cje partyjne i członków partii do zwięk
szania prenumeraty i czytelnictwa. Re
dakcja rozgłośni radiowej i miejscowa 
prasa ma przekazywać czytelnikom istot
niejsze publikacje zawarte w Trybunie. 
Zobowiązano dyrekcje poczty i PUPiK 
„Ruch" do opracowania wspólnego pro
gramu poprawy kolportażu organu КС. 

6 IX — członek Biura Politycznego КС 
PZPR, wicepremier J. Tejchma spotkał 
się z grupą dziennikarzy zajmujących się 
problematyką rolną. 

7IX — przedmiotem obrad Egzekuty
wy KW PZPR w Łodzi było omówienie 
realizacji podjętych wniosków łódzkiej 
instancji partyjnej zmierzających do dal
szego doskonalenia pracy dziennikarzy 
łódzkich. 

27 IX — podczas obrad VI Plenum КС 
PZPR powołano spośród członków i za
stępców członków КС rady redakcyjne 
organów КС PZPR — Trybuny Ludu, 
Nowych Dróg i Życia Partii. 

IX — w Karłowie — ośrodku wypo
czynkowym Wrocł. Wyd. Pras RSW 
,,Prasa" — ogólnopolskie sympozjum nau
kowe nt. ,,Przekaz informacji w perspek
tywie bieżącego dziesięciolecia"; organi
zatorami seminarium byli: Instytut Dzien
nikarstwa UW i Wrocł. Wyd. Pras. Prze
dyskutowano następujące problemy: kie
runki rozwoju prasy w okresie rewolucji 
naukowo-technicznej i zastosowanie do 
jej rozwoju elektroniki, rozwój łączności 
satelitarnej oraz tv kasetowej i jej wy
korzystania w oświacie, nauce i kulturze. 

IX — Prezydium ZG ZZ Prac. Służby 
Zdrowia oceniło działalność Służby Zdro
wia. Podstawą dyskusji była analiza 
przeprowadzona przez Wydział Oświaty, 
Kultury i Prasy CRZZ. Obszerniejsze 

sprawozdanie: Służba Zdrowia nr 38. 
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KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
V — Związek Dz ienn ika rzy Bułgar 

skich pod ausp ic jami MOD zorganizował 
międzyna rodowe sympoz jum nt . „Georgi 
D y m i t r o w a dz i enn ika r s two r e w o l u c y j n e " . 
Ze s t rony polskiej z r e f e r a t em wystąpi ł 
J . Ruszczyć (Trybuna Ludu). Obszern ie j 
sze sp rawozdan ie : Trybuna Ludu n r 142 
z 22 V. 

8 VI — 2 VII — w Polsce p rzebywa ła , 
na zaproszenie K lubu Pub l i cys tów Rol
nych , g rupa dz ienn ika rzy ro lnych z J a 
poni i , k tó re j p rzewodniczy ł Hideo I sh ika -
wa — sekre ta rz K lubu Dz ienn ika rzy Rol
nych Japoni i . Obszerniejsze sp r awozdan i e : 
Prasa Polska n r 9 s. 28—30. 

10 VI — w H a w a n i e podpisanie u m o w y 
o rozszerzeniu po l sko-kubańsk ie j współ 
p r a c y w dziedzinie radiofoni i i t v ; m. in. 
p rzewiduje się comiesięczną w y m i a n ę m a 
ter ia łów te lewizyjnych o c h a r a k t e r z e in 
fo rmacy jnym i pub l i cys tycznym. 

13 — 22 VI — w Pradze IX Międzynaro
dowy Fes t iwal Telewizyjny. W dziedzinie 
p r o g r a m ó w d r a m a t y c z n y c h główną n a 
grodę „Złota P r a g a " zdobył film „Przez 
dziewięć m o s t ó w " reż. R. Bera . 

5—11 VII — w Polsce p rzebywa ł na 
zaproszenie D e p a r t a m e n t u P r a s y i Infor
macj i MSZ d y r e k t o r D e p a r t a m e n t u In
formacj i MSZ ZSRR W. K o r t u m o w ; roz
m o w y z dyr . R. Poleszczukiem w zak re 
sie s p r a w będących p rzedmio tem za in te 
resowania obu d e p a r t a m e n t ó w . Dyr . W. 
K o r t u m o w zapoznał się z pracą PA „ In 
t e r p r e s s " i Ośrodka Badan ia S to sunków 
Wschód—Zachód. Gość został p rzy ję ty 
przez sekre ta rza КС P Z P R J . Łukaszewi 
cza, I zas tępcę k i e rown ika Wydziału P r o 
p a g a n d y P r a s y i W y d a w n i c t w КС S. K o . 
s ickiego oraz wicemin . s p r a w zagr. S. 
Trepczyńskiego . 

8 VII — w Moskwie podpisanie p r o t o 
kołu o wspó łpracy między SDP i Związ
k iem Dziennikarzy Radzieckich na l a ta 
1973—1974. Przewiduje się szeroką w y m i a 
nę dz ienn ika r sk ich g r u p specja l is tycz
n y c h i k lubów, pop ie ran ie bezdewizowej 
w y m i a n y między r edakc j ami , wspó łp racę 
w dziedzinie p ra soznaws twa , w y m i a n ę 
w y s t a w fotograf icznych. 

11 VII — w Rostocku dz ienn ika rsk ie 
sympoz jum n t w k ł a d u dz ienn ika rzy w 
sp rawę bezpieczeństwa i wspó łp racy w 
Europie . Uczestniczyli w n im dz ienn ika 
rze k ra jów socja l i s tycznych i s k a n d y n a w 
skich. Red. T. Wie rzbanowsk i omówił 
w k ł a d dz i enn ika r s twa gdańsk iego w u -
macn ian ie k o n t a k t ó w między k r a j a m i 
n a d b a ł t y c k i m i ; red . J . Dubie l (PA „ In 
te rpress" ) mówił o udziale polskiej p rasy 
w popu la ryzowan iu po l i tyk i zagran iczne j 
Polski na rzecz zwołania europe j sk ie j 
konfe renc j i bezpieczeńs twa. 

11 VII — w Warszawie podpisana zo
s ta ła u m o w a o wspó łp racy między SDP 
i S y n d y k a t e m Dz ienn ika rzy Arabsk ie j 
Republ ik i Syri i na la ta 1972—1975. Obie 
organizacje podejmą szeroką w y m i a n ę 
ma te r i a łów i publ ikac j i , będą k o o r d y n o 
w a ć swoją działalność w MOD. P r z e w i 
duje się w y m i a n ę dz ienn ika rzy ; w r a 
m a c h u m o w y syryjscy s tudenc i , k i e ro 
w a n i do Polski przez S y n d y k a t , odbywać 
będą s tudia w Ins ty tuc i e Dz ienn ika r s twa 
UW.* 

17 VII — obowiązki ko re sponden ta P A P 
w k r a j a c h A m e r y k i Łac ińsk ie j objął Z . 
Marzec. 

25 VII — M. W a r n e ń s k a wyróżn iona j u 
bi leuszowym meda l em z okazj i 100-lecia 
u rodz in W. I. Len ina . 

28 VII — w Warszawie podpisana zo
s ta ła u m o w a o wspó łp racy między SDP 
a Związkiem Dzienn ika rzy NRD na l a ta 
1972—1975. Umowa przewiduje dalsze roz
szerzenie wspó łp racy poprzez rozwój bez 
pośrednich k o n t a k t ó w między dz ienn ika 
rzami , o rgan izowanie wspó lnych s y m p o 
zjów i tp . 

29 VII — obowiązki ko responde ta P A P 
w Hawan ie objął S. Zembrzusk i w miejce 
wraca jącego do k r a ju R. Ginalskiego. 

VII — na zaproszenie P A P przebywał 
w Polsce dyr . gen. Jugos łowiańsk ie j 
Agencj i P r a sowe j (Tanjug) J?. Ivac ic . Za
poznał się on z działalnością P A P oraz 
p rzeprowadz i ł rozmowy, zmierzające do 
rozszerzenia wspó łp racy między obu agen
c jami . P . Ivacic p rzy ję ty został przez 
sek re t a rza КС P Z P R J . Łukaszewicza i 
wicemin . s p r a w zagr. S. Trepczyńskiego . 
Spotka ł się także z k i e r o w n i c t w e m Try
buny Ludu, Życia Warszawy i PA „ In 
t e r p r e s s " . 

VII — na zaproszenie PA „ I n t e r p r e s s " 
p rzebywała w Polsce 8-osobowa g rupa 
dz ienn ika rzy b a w a r s k i c h — członków 
Klubu Prasowego w Monach ium — pod 
p r z e w o d n i c t w e m prezesa G. Wedffinsa 
Goście przyjęci zostali przez p rzewodn i 
czącego Se jmowej Komisj i S p r a w Zag ra 
n icznych W. Kraskę i wicemin . sp raw 
zagr . J . Czyrka . 

13—18 VIII — W Polsce p rzebywał za
s tępca członka Biura Pol i tycznego КС 
Komuni s tyczne j Pa r t i i Chile, red. nacz. 
o rganu pa r t i i El Siglo — Rodr iguez Rojas . 
Gość został przyję ty przez zas tępcę człon
ka Biura Pol i tycznego К С PZPR, s e k r e 
tarza КС К. Barc ikowskiego i cz łonka 
S e k r e t a r i a t u КС R. F re lka . R. Rojas spot 
kał się z kolegium Trybuny Ludu i rzecz
n ik iem p r a s o w y m Rządu P R L min . W. 
J a n i u r k i e m . 

VIII — w Polsce p rzebywała , na za
proszenie D e p a r t a m e n t u P r a s y i Infor
mac j i MSZ, 3-osobowa delegacja dz ienn i 
ka rzy z KRL-D. 

4—10IX — na zaproszenie D e p a r t a 
m e n t u P r a s y i In formac j i MSZ p rzeby
wała w Polsce g rupa dz ienn ikarzy f ran
cusk ich z A u b e ; rozmowy dotyczyły po
l i tyki , gospodark i i s t o sunków polsko-
f rancusk ich . Gości przyjął wicemin . h a n 
dlu zagr. S. Długosz. 

7—9IX — w redakc j i Trybuny Ludu 
spo tkan ie członków koleg ium z ko re spon 
d e n t a m i p r a s y komun i s tyczne j i robo tn i 
czej a k r e d y t o w a n y m i w Warszawie . Red. 
nacz . J . Bareck i po in fo rmował o p rzeb ie 
gu real izacj i uchwa ły Biura Pol i tycznego 
КС P Z P R w sprawie dalszego u m a c n i a n i a 
roli i pozycj i o rganu КС P Z P R . 

9—10 IX — w Berl inie spo tkan ie zespo
łów r edakcy jnych Głosu Pracy i Tribune 
poświęcone omówien iu wspó łp racy m i ę 
dzy obu dz ienn ikami związkowymi . 
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11—13IX — w Jabłonnie II międzyna
rodowe spotkanie dziennikarzy Wschodu 
ł Zachodu — zorganizowane przez SDP — 
poświęcone problemom bezpieczeństwa i 
współpracy w Europie. W obradach uczest
niczyło 80 wybitnych publicystów — przed
stawicieli prasy, radia i tv z 26 krajów 
europejskich. Podstawą dyskusji były re
feraty przygotowane przez: R. Wojnę — 
„Bezpieczeństwo i współpraca u progu 
konferencji europejskiej", J .Wilhelmie-
go — „Rola kultury w procesie kształto
wania współpracy między narodami" i J. 
Glówczyka — „Przesłanki europejskiej 
współpracy gospodarczej i naukowo-tech
nicznej". Zamykając obrady, przewodni
czący ZG SDP S. Mojkowski wysoko oce
nił znaczenie spotkania, podkreślając, że 
swobodna wymiana poglądów między 
przedstawicielami środków masowej in
formacji sprzyja pogłębianiu zrozumienia 
i zaufania między narodami. Obszern. 
sprawozd.: Prasa Polska nr 11 s. 9—10; 
teksty referatów — tamże nr 10. 

16IX — przebywający w Polsce — z 
okazji święta Trybuny Ludu — red. nacz. 
Prawdy spotkał się z zespołem Trybuny 
Ludu i członkami Klubu Publicystyki 
Społeczno-Politycznej. 

18 IX — z udziałem członka Biura Poli
tycznego КС PZPK, sekretarza КС J. 
Szydlaka spotkanie kierownictwa Trybu
ny Ludu i redakcji centralnych pism 
partyjnych z redaktorami pism komuni
stycznych i robotniczych 15 krajów 
uczestniczących w obchodach święta 
Trybuny Ludu. Goście podkreślili korzy
ści wypływające z okazji wymiany po
glądów i doświadczeń. Wskazywano na 
potrzebę nasilenia wzajemnych kontak
tów. W drugiej części obrad J. Szydlak 
omówił aktualne problemy realizacji po
lityki VI Zjazdu. Obszerniejsze sprawo
zdanie: Trybuna Ludu nr 265 z 22 IX. 

21IX — w Moskwie otwarcie biura 
Trybuny Ludu i jednocześnie rozpoczęcie 
pracy dziennikarskiej przez drugiego ko
respondenta tego dziennika — Z. Leśni-
kowskiego. 

21—25 IX — w Nowym Smokowcu w 
Słowacji narada kierowników agencji 
prasowych krajów socjalistycznych, pod
czas której omówiono problemy współ
pracy w zakresie działalności informa
cyjnej i działania na forum międzynaro
dowym. W konferencji wzięli udział przed
stawiciele Bułgarii, Czechosłowacji, De
mokratycznej Republiki Wietnamu, Kuby, 
Mongolii, NRD, Rumunii, Węgier i ZSRR. 
PAP reprezentował J. Roszkowski. 

21—22IX — z inicjatywy Biura Prasy 
Polskiej Rady Ekumenicznej w Stowarzy
szeniu „Pax" spotkanie dziennikarzy, u-
czestników obrad Komitetu Wykonawczego 
Europejskiego Zrzeszenia Dziennikarzy d/s 
informacji ekumenicznej. Obszerniejsze 
sprawozdanie: Słowo Powszechne nr 228 
z 23—24 IX. 

24—30IX — w Austrii przebywała na 
zaproszenie Federalnej Izby Gospodarczej 
(Bundeswirtschaftskammer) grupa polskich 
dziennikarzy reprezentujących Trybuną 
Ludu, Życie Warszawy, Życie Gospodar
cze, Polityką, Przegląd Techniczny, PAP 
i Tv. 

27 IX — 6 X — w Polsce przebywała na 
zaproszenie КС PZPR grupa przedstawi
cieli miesięcznika międzynarodowego ru

chu komunistycznego i robotniczego Pro
blemy Pokoju i Socjalizmu. Grupie towa
rzyszył przedstawiciel КС PZPR w red. 
Problemów T. Wrębiali. 

29IX — obowiązki korespondenta PAP 
w Sofii objął B. Troński w miejsce wra
cającego od kraju J. Pelca. 

29 IX — obowiązki szefa warszawskiego 
biura AP „Nowosti" objął M. Antipow 
w miejsce wracającego do kraju B. 
Ostaszki. 

IX — na dorocznym Międzynarodowym 
Konkursie Radiowo-Telewizyjnym „Prix 
Italia" I nagr. w kategorii reportażu ra
diowego zdobył J. Stwora (PR Kraków) 
za reportaż pt. „Pasja czyli misterium 
męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 
widziane". 

IX — w Warszawie przebywał dyr. gen. 
bengalskiej agencji prasowej (BSS) — 
Faiz Ahmad; zapoznał się z pracą PAP 
oraz przeprowadził rozmowy, których re
zultatem było podpisanie umowy o współ
pracy między obu agencjami. Podobna 
umowa zawarta została również między 
BSS i PA „Interpress". 

IX — w Lipsku obrady dziennikarzy 
ekonomicznych z krajów RWPG poświę
cone aktualnym problemom zacieśniają
cej się kooperacji przemysłowej i inte
gracji w związku z wymianą międzynaro
dową. Ze strony polskiej w obradach 
wzięli udział: A. Mańkowska (Sztandar 
Ludu), J. Sledzińska (Dziennik Łódzki 
i J. Werner (Gazeta Handlowa), który de
legacji przewodniczył. 

IX — w związku z wizytą I sekretarza 
КС PZPR E. Gierka we Francji, na za
proszenie francuskiego MSZ, przebywała 
we Francji grupa dziennikarzy polskich. 
Zostali oni przyjęci przez min. spraw 
zagr. M. Schumanna i szefa służby pra
sowej MSZ D. Baudouine. 

SDP I K L U B Y TWÓRCZE 

12 V — zebranie sprawozdawczo-wy-
borcze Klubu Redakcyjnego. Przewodni
czącym został M. Flejsierowicz (Glos 
Wielkopolski). 

30IX — w związku z objęciem stano
wiska stałego korespondenta w Bonn 
przez dotychczasowego przewodniczącego 
Zarządu Polskiego Klubu Publicystów 
Międzynarodowych D. Lulińskiego (Try
buna Ludu) na stanowisko przewodniczą
cego Zarządu Klubu wybrany został J. 
Moszczeński (PA „Interpress"). 

INICJ A T Y W Y R E D A K C Y J N E 
14 VI — z inicjatywy Gazety Krakow

skiej seminarium poświęcone propagowa
niu przez prasę „bohatera dobrej robo
ty". Obszerniejsze sprawozdanie: Gazeta 
Krakowska nr 157 z 4 VII. 

2 VII — w n-rze 27 Tygodnika Po
wszechnego W. Pabiasz omawia wyniki 
ankiety czytelniczej skierowanej do du
chowieństwa. Z uzyskanego materiału 
wynika, że pismo nie tylko odgrywa 
b. ważną rolę w doskonaleniu duszpaster
stwa, ale spełnia też w dużej mierze 
funkcje społeczno-kulturalne. Służy pod
noszeniu wiedzy ogólnej (37,1°/« respon-
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dentów twierdzi, że w dużej mierze; 
52,3% — częściowo), poznawaniu proble
mów życia śpołeczno-kulturalnego (44,0°/«; 
42,2°/o), poszerzaniu orientacji społeczno-
politycznej (25,9%; 43,0%; w znikomym 
stopniu — 18,3»/«). 

28 VII — w n-rze 30 Perspektyw L. To
karski omawia wyniki ankiety czytelni
czej (ogłoszonej w n-rze 15). Udział wzię
ło 2436 czytelników; dominują wśród nich 
mężczyźni (1945). Przeważają młodzi (po
niżej 20 lat: 563 osoby; 21—29 lat: 720). 
Czytelnicy Perspektyw legitymują się 
średnim wykształceniem (1170 osób; pod
stawowym — 737; wyższym: 529). Respon
denci postulują zwiększenie problematy
ki poświęconej rodzinie (58,3%) oraz roz
rywce (66,2%) Największą poczytnością 
cieszą się następujące rubryki: Krótkie 
informacje i komentarze — 66,6%, Foto-
depesze — 60,7%, Ludzie — 55,8%, Felie
tony — 53,8%. 

3 VIII — zgodnie z uchwałą Biura Po
litycznego КС PZPR redakcja Trybuny 
Ludu ogłosiła założenia programowe swe
go dorocznego święta, które odbędzie się 
16—17 IX (zob.). Jednocześnie ustanowione 
zostały doroczne nagrody Trybuny Ludu. 
Mają one przyczynić się do dalszego za
cieśniania więzi z czytelnikami w celu 
rozwoju węzłowych, z punktu widzenia 
polityki partii, dziedzin publicystyki, w 
celu popierania oryginalnych inicjatyw 
społecznych. 

12 VIII — w 1000 n-rze dod. Słowa Po
wszechnego — Słowo na Warmii i Mazurach 
liczne materiały dotyczące historii tego 
dodatku i omawiające jego dorobek pu
blicystyczny w popularyzowaniu polskich 
tradycji tego regionu; sylwetki współpra
cowników. 

1IX — w n-rze 17 dwutyg. Rada Ro
botnicza J. Gadomska omawia wyniki 
ankiety czytelniczej. Pismo jest czytywa
ne głównie przez mężczyzn (92%); naj
liczniejsza jest grupa ,,40-latków" —46%, 
a następnie ,,30-latków" — 30%, legity
mujących się średnim wykształceniem 
zawodowym. Tylko 20% respondentów po
siada wyższe wykształcenie. 64% respon
dentów określa Radę Robotniczą jako 
najważniejsze źródło wiedzy społeczno-
gospodarczej; 80% akceptuje dotychczaso
wy model pisma, 67% chciałoby czytać na 
jego łamach więcej publikacji o zagadnie
niach socjalnych. Postulat wydawania 
osobnych mutacji branżowych dla po
szczególnych gałęzi gospodarki narodo
wej. 

11IX — przyznano doroczne nagrody 
Trybuny Ludu za: 1. Upowszechnianie 
marksizmu-leninizmu i polityki PZPR, 
2. Inicjatywy społeczne, 3. Popularyzację 
Trybuny Ludu i współpracę z redakcją. 
W dziale 3 nagrodę otrzymał zespół pra
cowników „Ruchu" za wkład w organi
zowanie kolportażu aktualnego wydania 
gazety na terenie woj warszawskiego, 
kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, 
olsztyńskiego, łódzkiego oraz częściowo 
gdańskiego, katowickiego, krakowskiego 
i poznańskiego. Za współpracę z redakcją 
dwie równorzędne nagrody indywidualne 
przyznano doc. dr J. Ładyce (za publika
cje z zakresu filozofii i etyki marksistow
skiej) i dr J. Wacławkowi (za publikacje 
dotyczące problematyki klasy robotniczej). 
Wręczenie nagród — 16 IX. 

16—17 IX — po raz pierwszy obchodziła 
swe święto Trybuna Ludu; na program 
złożyły się dziesiątki imprez artystycz
nych, sportowych, kiermaszy, spotkań z 
twórcami i dziennikarzami. W święcie 
uczestniczyli przedstawiciele organów 
prasowych partii komunistycznych z kra
jów socjalistycznych i kapitalistycznych. 
Goście zagraniczni przyjęci zostali (15IX) 
przez kierownictwo КС PZPR. Obszern. 
sprawozd.: Prasa Polska, nr 11 s. 5—8. 

21IX — z okazji obchodów 50 roczni
cy powstania ZSRR w Krakowie stara
niem TPPR i PUPiK „Ruch" otwarto wy
stawę prasy radzieckiej. 

23IX — w Zielonej Górze — z okazji 
20-lecia Gazety zielonogórskiej — sesja 
prasoznawcze poświęcona funkcji, zada
niom i perspektywom gazet wojewódz
kich. Referaty wygłosili: red. nacz. Ga
zety — Z. Olas i mgr W. Masłowski 
(OBP). 

ODZNACZENIA 
26II — z okazji 30-lecia PPR grupa 

dziennikarzy Komitetu d. s. Radia i Tv 
wyróżniona odznaczeniami państwowymi. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
ski: H. Huszcz; Złoty Krzyż Zasługi: W. 
Bodalska, J. Rybczyński i W. Zajkowski. 

8 V — z okazji 25-lecia RSW „Prasa" 
grupa dziennikarzy i pracowników Wy
dawnictwa Współczesnego wyróżniona od
znaczeniami państwowymi, Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Polski: J. Bijak, 
W. Kulicki; Złoty Krzyż Zasługi: A. 
Chrzczonowski, A. Roszko i Z. Syczewska; 
Srebrny Krzyż Zasługi: M. Dyoniziak, I. 
Krzemińska, K. Lużyński, K. Odachow-
ska, M. Osiadacz, H. Pawelec, J. Trzcian
ka, M. Wierzyński i M. Zybert. 

9 V — grupa dziennikarzy poznańskich 
wyróżniona medalami ,,Za zasługi dla 
obronności kraju": srebrne — U. Lipiń
ska i A. Napierała; brązowe: K. Kamiń
ska (PR), A. Kamiński (Express Poznań
ski), J. Knapik (Głos Wielkopolski), H. Ko
nieczny i S. Mroczkowski (Tv), U. Paul 
(Gazeta Poznańska). Medale „Zasłużonemu 
dla lotnictwa": E. Banaszczyk (Żołnierz 
Polski), J. R. Konieczny (Skrzydlata Pol
ska), W. Leny-Kisielewski (Panorama Pół
nocy) oraz zespoły tyg. Wiraże i mieś. 
Wojskowy Przegląd Lotniczy. 

15 V — z okazji 25-lecia RSW „Prasa" 
grupa dziennikarzy i pracowników Zielo
nogórskiego Wydawnictwa Prasowego wy
różniona odznaczeniami państwowymi. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol
ski: H. Simińska; Złoty Krzyż Zasługi: 
H. Ankiewicz, Z. Grzyb, J. Kolasiński, Z. 
Kramer, M. Turski; Srebrny Krzyż Zasłu
gi: J. Banaszak, S. Garstkiewicz, z . Szy
dłowski i B. Turek. 

29 V — zespoły Trybuny Robotniczej, 
Dziennika Zachodniego, Wieczoru, Tv i PR 
w Ka towicach wyróżn ione z ło tymi m e d a 
lami „Za zasługi dla p o ż a r n i c t w a " ; s r e b r n e : 
J . Mirski (Wieczór); dyp lomy u z n a n i a : 
zespoły Głosu Ziemi Cieszyńskiej, Gońca 
Górnośląskiego, Zagłębia i Życia Często
chowy. 

30 V — z okazji 25-lecia RSW „Prasa" 
grupa dziennikarzy i pracowników Agencji 
Robotniczej wyróżniona odznaczeniami 
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p a ń s t w o w y m i . Krzyż Oficerski Orde ru 
Odrodzen ia Po l sk i : I . Kras i ck i ; Krzyż Ka
wa le r sk i O r d e r u Odrodzenia Po l sk i : В 
Drożdż; Złoty Krzyż Zas ługi : B . Czerwiń
ski , S. Gorel i , S. Kaz imierczak , L. S roka ; 
S r e b r n y Krzyż Zas ługi : J . Sokołowski ; 
Brązowy Krzyż Zas ługi : K. Drzazgowski . 

30 V — grupa dz ienn ikarzy Komi t e tu 
d. s. Radia i Tv wyróżn iona odznaczeniami 
p a ń s t w o w y m i : Krzyż Kawale r sk i Orde ru 
Odrodzenia Po l sk i : H. Bogus ławska , W. 
Czynczys , J . Gadomsk i (Katowice) , A. 
J a c h n i n a (Bydgoszcz), B . Kajdy, I . Kossa
kowska , F . L e w a n d o w s k i (Łódź), M. Mar
czak, T. Ostojski (Olsztyn), J P a k u ł a 
(Łódź), H. Swolk ień , J . Wielowski , W. 
Wodeck i (Wrocław); Złoty Krzyż Zas ługi : 
J . Ciszewski, T. Jędrze jewsk i , I . Kawalec , 
K. Kowalczyk , W. Kubiczek, Z. Łazęcki , 
D. B. P a c y ń s k a , J . Po l -Łachwa , Z. S t a n k i e 
wicz, C. Szymańsk i , M. Walczak, E. Zieg-
l e r -Brodn i cka ; S r e b r n y Krzyż Zas ług i : Z. 
Bienioszek, W. K a r a ś , D. Kowalewska , 
J . Kwapich , I. Lubo jańska , M. Schwabe , 
L . Sroka , A. Subot ić , R. Szura , A. Wierz
b icka . Odznaka „Zas łużony Działacz Ku l 
t u r y " : H. Dąbrowska-Szymanowska , J . B . 
Fuks iewicz , A. Gradowska-Po l l ack , A. J . 
Kozera , T. K r a s k o , M. R. Kube ra , R. H. 
Michalski , F . Netz, W. S łon iewska-Korze-
n iewska , C. J . Berenda . 

26 VI — z okazj i 25-lecia RSW „ P r a s a " 
i 20-lecia Robotnika Rolnego g rupa dzien
n ika rzy wyróżn iona odznaczeniami p a ń 
s twowymi . Krzyż Kawa le r sk i Orde ru Od
rodzenia Po l sk i : T. K a l l e n b r u n ; S r e b r n y 
Krzyż Zas ług i : W. Dybczyński . 

27 VI — zespoły red. Głosu Koszaliń
skiego i rozgłośni PR wyróżn ione z ło tymi 
h o n o r o w y m i o d z n a k a m i ZMW. Indywidua l 
nie złote odznaki o t r zyma l i : J . K r u k (Wia
domości Zachodnie), J . P i ą tkowsk i (Glos 
Koszaliński) oraz J . S t e rnowsk i i J . Ze-
s ławski (PR) 

30 VI — grupa dz ienn ikarzy wyróżn io 
na z łotymi i s r e b r n y m i odznakami „Za
s łużony p r acown ik m o r z a " . Ot rzymal i je 
m . in . : В . Ra jkowsk i (AR), W. Daniszew
ski , H . K a b a t i G. M u r a w s k a (Tygodnik 
Morski). 

1 VII — g rupa dz ienn ikarzy gdańsk ich 
wyróżn iona odznaczen iami p a ń s t w o w y m i i 
h o n o r o w y m i . Krzyż Kawale r sk i O r d e r u 
Odrodzenia Po l sk i : S. Dauksza , J . Gra j t e r , 
A. Męclewski i Z . P i e t r a s ; Złote Krzyże 
Zas ług i : J . Miciński , W. Orzażewska i K. 
Radowicz ; S r e b r n y Krzyż Zas ługi : Z . De-
recka , H. Galus , Z. Ju jka , E. Ki rkor , L. 
Kosycarz , L. Niekrasz , W. Nieżywiński , 
J . Pa łk iewicz , A. P reyss , J . Rydzewski , 
Z . Truszkiewicz i W. Wrześn iewska ; Brą
zowy Krzyż Zas ług i : T . Bar toszek-Zwierz -
chowska . Odznaczenia „Zas łużony Zie
m i G d a ń s k i e j " — zespoły Dziennika Bał
tyckiego, Głosu Wybrzeża i Wieczoru 
Wybrzeża. I n d y w i d u a l n e odznak i : J . Bie
lecka , G. Bra l , S. Cel ichowski , J . Gal i -
kowski , Z. Gra lak , Z . J u j k a , E. K i rkor , 
L. Kosycarz , J . Koziarsk i , M. Kuback i , 
С Kuczyńsk i , T. K u t a , E. Milewski, H. 
Niemczyńska , Z. P i e t r a s , J . Ringer , K. 
Radowicz , В . Sienkiewicz, A. S tan i s law
ski i C. S tankiewicz . Medale „25 la t 
p r a c y w dz ienn ika r s twie P R L " : A. Die-
mien t i ewa , A. Górna , S. Malwiński , 
M. Podgóreczny , S, S ierecki i J . Ziegen-
h i r t e . 

5 VII — g rupa cz łonków Klubu S p r a w o 
zdawców P a r l a m e n t a r n y c h : M. Bojano-
wicz, Z. Dudzik, J . Karaczyńsk i , M. K a r 
łowicz, R. Kaz imie r ska , M. Kędzierska , 
J . Kuśnierz , L. Marschak , Z. Sachnowski , 
A. Sar , M. Stundzis , J . Werne r , A. W. Wy
socki — wyróżn iona odznakami zasłużo
nego działacza F J N . 

12 VII — grupa dz ienn ika rzy P A P w y 
różniona odznaczen iami p a ń s t w o w y m i . 
Krzyż Oficerski Orde ru Odrodzenia Po l sk i : 
Z . Tyb lewsk i ; Krzyż K a w a l e r s k i Orde ru 
Odrodzenia Polsk i : E. Hempel , D. Hessen, 
M. Kamien ieck i , M. Ke l les -Krauz ; Złoty 
Krzyż Zas ługi : S. Buczek, Z, Chmielewski , 
H. Gała t , M. Ma tzenaue r ; S r e b r n y Krzyż 
Zas ługi : H. Grzegorczyk, T. Jacewicz , S. 
Kude łka , R. P i eka rowicz i J . Sykun . 

19 VII — g rupa dz ienn ika rzy bydgosk ich 
wyróżn iona honorową odznaką II s topnia 
„Za szczególne zasługi dla rozwoju w o j . 
bydgosk i ego" : B. B e r k a n - P o d l a s k a (Ga
zeta Pomorska ) , A. Ciesielska (rozgłośnia 
PR), T. Vogel (IKP). 

20 VII — g rupa dz ienn ika rzy poznań 
skich wyróżn iona odznaczen iami p a ń s t w o 
w y m i . Krzyż K a w a l e r s k i Orde ru Odrodze
nia Po l sk i : J . F r ą c k o w i a k (rozgłośnia PR) , 
S. Chudzik (Gazeta Poznańska); Złoty 
Krzyż Zas ług i : J . Z i a r k o (Rozgłośnia PR) . 

20 VII — g rupa dz ienn ika rzy lubelsk ich 
wyróżn iona h o n o r o w y m i odznaczeniami . 
Odznaka „Za zasługi dla Lube l szczyzny" : 
L. Gnot (Kurier Lubelski); złote odznaki 
„Zas łużonemu dla L u b l i n a " : J . Danie lak 
(rozgłośnia PR) , L. Gnot (Kurier Lubelski), 
W. J a n k o w s k a (Sztandar Ludu), T. Tłucz-
kiewicz (PR), J . Tu rzańsk i (Kur ier Lu
belski). 

21 VII — dz ienn ikarze koszal ińscy w y 
różnien i odznaczen iami p a ń s t w o w y m i . 
Krzyż K a w a l e r s k i O r d e r u Orodzenia Po l 
sk i : W. Łuczak (Głos Koszaliński); Złoty 
Krzyż Zas ług i : L. Loos (Głos Koszaliński). 

21 VII — g rupa dz ienn ika rzy z „ P r a s y 
Z S L " wyróżn iona odznaczen iami p a ń s t w o 
w y m i . Krzyż K o m a n d o r s k i O r d e r u Odro 
dzenia Po l sk i : A. Bobruk , J . Swi r sk i ; 
Krzyż Oficerski O r d e r u Odrodzenia Po l 
sk i : T. Gonera , T. Marczak , L. P o k o r a , 
A. Sar , T. Zochowski , J . Szelągiewicz, 
S. J a roszek ; Krzyż Kawa le r sk i O r d e r u 
Odrodzenia Po l sk i : J . Szymanek , E. Na -
s ta łek, J . Niedźwiadek , K. Maliszewski, 
H. Pa j ewska , A. Wojc iechowski , J . Ko
złowski, B . Weber , W. Gos; Złoty Krzyż 
Zas ług i : J . Mozio, Z . Dudek , J . Głogowski, 
J . K a r m a ń s k i , I . Rycombe l , W. Szkiela, 
J . Swia t łowski , M. Brzos towiecka , K. Sę-
dzikowski , J . K w i a t k o w s k i , H . S to larska , 
M. Gielo-Wojtas iak, Z . Wójc ik ; S r e b r n y 
Krzyż Zas ług i : M. Chrapus t a , W. Kaczo-
cha, Ł . Ru tka , B . Wysakowsk i , M. Ko
chanowicz , H. P i e k a r n i a k , S. Sadowski , 
Z . Zie l ińska, T. Mazur , J . Woj luszak , J . 
Ziółek, S. Dudek , F . Ga lbarczyk , Z. Fili
powska , K. Podlasek , M. Pi lot , H. Och
m a ń s k a , K. Dawidziuk , M. Szymońska , 
W. J a n k o w e r n y , S. Soszka, G. Borzęcka , 
С Wence l ; Brązowy Krzyż Zasługi : T. 
Ki ta , H. Orlicz. 

21 VII — wśród g r u p y zas łużonych dzia
łaczy w y r ó ż n i o n y c h odznaczeniami p a ń 
s twow ymi w Belwederze — E. J . Osmań-
czyk (Order Budowniczego Polski Ludowej) 
oraz E. Ofinowska (Kurier Polski) i Z. 
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Wasilkowska (Trybuna Robotnicza) — 
Srebrny Krzyż Zasługi. 

VII — z okazji 20-lecia Światowida gru
pa dziennikarzy wyróżniona odznaczenia
mi honorowymi. Odznakę im. J. Krasi
ckiego otrzymali: W. Kodym (złotą), S. Ka
miński, J. Kopeć (srebrną), J. Weber 
(brązową). Złotą honorową odznakę ZMW: 
W. Pawelec, K. Progulska, T. Szkamruk. 
Medal im. M. Karłowicza (nadany przez 
RN ZSP) — zespół redakcyjny; Honorowe 
odznaki ZSP: W. Kodym i J. Weber. 
Złotą honorową odznakę PZMot. — ze
spół redakcji oraz W Kodym, J. Kopeć 
i K. Progulska. Medal „25 lat pracy w 
dziennikarstwie PRL": S. Poznański. 

VII — Cz. Maślana (Gazeta Krakowska) 
wyróżniony medalem ,,Za zasługi dla po
żarnictwa". 

VII — grupa dziennikarzy Gazety 
Handlowej wyróżniona odznaczeniami 
państwowymi. Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski: I. Pełczyńska; Złoty 
Krzyż Zasługi: S. Szempliński; Srebrny 
Krzyż Zasługi: J. Lenartowa. Medale 
„25 lat pracy w dziennikarstwie PRL": 
M. Szymański, S. Szempliński, T. Wy-
werka-Prekurat, J. Werner i M. Werne-
rowa. 

VII — z okazji 15-lecia Tygodnika Kul
turalnego Z. Kraska i M. Pilot wyróżnieni 
odznaką „Zasłużonego Działacza Kultury". 

22IX — podczas ogólnopolskiego spot
kania dziennikarzy rolnych w Warszawie 
odbyło się wręczenie dorocznych nagród 
Klubu Publicystów Rolnych (zob. Nagrody) 
oraz odznaczeń państwowych i honoro
wych. Srebrny Krzyż Zasługi: R. Klimek 
(Plon), I. Nuckowska (Gospodyni Wiejska), 
B. Topczewska (PAP) i A. Świderski (Gro-
mada-Rolnik Polski). Odznaki „Zasłużone
go Pracownika Rolnictwa": H. Dowda 
(Trybuna Ludu), С Grzegorski (Plon), K. 
Jaźwiecki (SDP Poznań), M. Jóźwiak 
(Gromada-Rolnik Polski), J. Kielb (Chłop
ska Droga), J. Łapiński (Gromada-Rolnik 
Polski), S. Ozonek (Dziennik Ludowy), 
M. Róg-Swiostek (Chłopska Droga), A. Sar 
(Zielony Sztandar), A. Sroga (Polskie Ra
dio), J. Wiśniowski (Tv), K. Woźnicki 
(Plon). 

30 IX — z okazji XV-lecia wydawnictwa 
„Epoka" i Kuriera Polskiego grupa pra
cowników i dziennikarzy wyróżniona od
znaczeniami państwowymi. Krzyż Oficer
ski Orderu Odrodzenia Polski: w . Kulisie
wicz (tygodnik Demokratyczny); Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: J. 
Jamrógiewicz (Tygodnik Demokratyczny); 
C. Leżeński, K. Okuszko i R. Ostrowicz 
(Kurier Polski); Złoty Krzyż Zasługi: A. 
Bujalska (wyd.), D. Frey (Tygodnik De
mokratyczny), J. Gadkowski i A. Jakuce-
wicz (wyd.), T. Jarzębowski (Tygodnik 
Demokratyczny), S. Krupa (Kurier Polski), 
D. Kubałowa (wyd.), Z. Laskowski (Kurier 
Polski), J. Michalak i T. Piela (wyd.), J. 
Skalski i T. Stępień (Kurier Polski), S. 
Szymczyk (wyd.), Z. Zdanowska (Kurier 
Polski); Srebrny Krzyż Zasługi: S. Barto
siewicz, B. Choroszewska i I. Deryło (Ku
rier Polski), W. Jamroz i M. Klemiński 
(wyd.), T. Koszyński (Kurier Polski), M. 
Pszczólkowska, A. Tekiel, D. Tomaszewska, 
H. Za?:rajek (wyd.); Brązowy Krzyż Za
sługi: R. Sniarowska (wyd.). 

IX — z. Dudek (Gazeta Częstochowska) 
wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi. 

SPROSTOWANIE 
Wskutek niewłaściwych informacji pra

sowych, do naszej „Kroniki' ' w nrze 4/54 
z 1972 r. wkradł się błąd na s. 156. Wśród 
dziennikarzy Głosu Młodzieży wyróżnio
nych 8 IV 1972 srebrną odznaką ZWM win
no było znaleźć się nazwisko Anny Kajto-
chowej, zamiast J. Kajtocha. Obie zainte
resowane osoby serdecznie przepraszamy. 

NAGRODY 
22 IV — rozstrzygnięcie ogólnopolskiego 

konkursu dziennikarskiego ZG LOP i SDP 
na publikacje o ochronie naturalnego śro
dowiska człowieka. W kategorii programów 
tv: I nagr. zespołowa: Dziennik Tv; wy
różnienie: red. „Zwierzyniec"; nagr. 
indywid.: W. Zientarski, M. Chybowski 
(Dziennik Tv), R. Kanciruk (mag. „Kraj") 
W kategorii programów radiowych — nagr. 
zespołowe: I nagr.: Redakcja nauk ścisłych 
i techniki; II: Redakcja dzienników; wy
różnienia: Muzyka i aktualności, Aktualno
ści naukowe, Błękitna sztafeta, Redakcja 
społeczna. Nagr. indyw.: II: K. Procner 
i A. Najmrodzki (Red. społeczna), H. Pod-
wójci (Red. dzienników), H. Myślicka 
(Red. nauk ścisłych); III: E. Jędrkiewicz 
i M. Strączkowa (Błękitna sztafeta), С 
Kusal (Kielce), W. Dachowski (Szczecin). 
W kategorii czasopism — nagr. zespołowe: 
I: Przekrój; II: Chłopska Droga.; III: Sto
lica, Politechnik, Echo Otmętu, Palestra, 
Perspektywy, Przyroda Polska. Nagr. 
indyw.: I: I. Jacyna; II: J. Rygielski 
(Politechnik); III: T. Kowalik, M. Targoń
ski; nagr. specjalna (Min. Kultury i Sztu
ki): J. Kalkowski (Przekrój); wyróżnienia: 
M. Bajerowicz (Nurt), J. Dyrcz i M. Ka
lisz (Politechnik), Z. Młynik (Echo Otmętu), 
T. Patan (Kronika Beskidzka), K. Tarasie
wicz (Radar). W kategorii dzienników — 
I nagr.: E. Ligęza (Trybuna Robotnicza); 
II: C. Nowicki (Życie Warszawy), J. Stein-
hauf (Dziennik Polski); III: K. Pawłowski 
(Nowości), J. Konieczna (Trybuna Ludu) 
i A. Wielopolski (Zielony Sztandar); wy
różnienia: Z. Foltyński, H. Jaworska 
(Express Wieczorny), A. Kilian (Gazeta 
Robotnicza), J. Kwietniewski (Słowo Po
wszechne, Kraków), J. Osiecka (Zycie 
Warszawy), B. Promiński (Trybuna Ludu, 
Opole), H. Słoczyńska (Echo Krakowa), 
B. Topczewska (PAP). Dyplomy uznania 
dla Życia Warszawy, Dziennika Wieczor
nego, Trybuny Ludu, Expressu Wieczor
nego, Głosu Robotniczego i Nowości. 

27 V — w Poznaniu wręczone zostały 
(po raz pierwszy) nagrody im. M. Kasprza
ka ustanowione przez prez. WRN i RN 
m. Poznania w uznaniu wybitnych osiąg
nięć publicystycznych i organizatorskich 
związanych z życiem politycznym, społecz
nym, gospodarczym i kulturalnym Wielko
polski. Nagrody te otrzymali: z . Mika i Z. 
Sęk (Głos Wielkopolski) oraz R. Połczyński 
(Express Poznański). 

V — rozstrzygnięcie konkursu praso
wego zorganizowanego — z okazji XII Kra
kowskiego Rajdu Samochodowego Dzienni
karzy przez krakowski Klub Motorowy 
Dziennikarzy, Prez. PRN w Bochni i Prez. 
MRN w Krynicy. W konkursie „Bochnia 
i ziemia bocheńska" I nagr.: M. Chybow-
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ski i W. Z i en t a r sk i (Tv W-wa) ; I I : W. 
Książek (Tempo) i G. S i tek (PR K r a k ó w ) ; 
I I I : J . Rogala (Tv W-wa), J . Unierzysk i 
(Express Poznański), W. Najhajt (Motor). 
W konkur s i e „Kryn ica , je j osiągnięcia 
i p e r s p e k t y w y " I nagr . : zespół: M. Chy-
bowski , W. Z ien ta r sk i , G. Si tek, W. Ksią
żek i H. Z a w r z y k r a j ; dalsze n a g r o d y : J . 
Unierzyski (Express Poznański) oraz Z. 
Ringer (Dziennik Polski). 

29 VI — w konkur s i e p r a s o w y m Woje
wódzkiego Zak ładu Doskonalenia Zawodo
wego w Katowicach I nagr . o t r zymał 
A. Dyrka (Dziennik Zachodni). 

5 VII — rozstrzygnięcia k o n k u r s u Klubu 
Zagadn ień Po lon i jnych . Nagrodę zespołową 
o t r zymał zespół r edakc j i p r o g r a m ó w polo
n i jnych PR. Nagrody indyw. : E. Bas iński 
(Krajowa Agencja In formacyjna) , E. i Z. 
Bonieccy (Perspektywy, PAP) , S. Grze
gorczyk (Sportowiec), Z. Lang (Trybuna. 
Ludu), A. Rac ławicki (Tv), R. Wołoszczak-
Biega (Sztandar Młodych). 

6 VII — rozs t rzygnię ty został doroczny 
k o n k u r s im. H. Sawickie j ZG ZMS i ZG 
SDP dla dz ienn ikarzy za jmujących się 
p rob lema tyką ideowego w y c h o w a n i a mło 
dzieży. W ka tegor i i p rasy i r edakc j i m ł o 
dzieżowych PR i Tv I nagr . : U. T r u t k o w s k a 
(Walka Młodych); II: K. Jagiełło (Dookoła 
Świata), W. Ł u k a (Walka Młodych); I I I : 
B . I w a n o w s k a (Motywy), M. J a r a n o w s k i 
(Sztandar Młodych); wyróżn ien i a : H. Ba to -
rowicz (Sztandar Młodych), zespół rozgłoś
ni PR w Bydgoszczy (U. Łączkowska, E. 
Ża r ska , A. Wojc iechowski i Z. Pająk) . 
W ka tegor i i p rasy niemłodzieżowej : I nagr . : 
S. Gleń (Słowo Ludu); I I : A. Reu t t (PAP), 
M. Szczurek (Trybuna Opolska); I I I : zespół 
Polskie j Kron ik i F i lmowej (M. Gardowski , 
R. Gole i S. Mazurkiewicz) . W ka tegor i i 
p r a sy zak ładowej I nagr . : Głos FSC (Lu
blin); I I : Profile (Bydgoszcz); I I I : Nasza 
Trybuna. (Poznań). Wręczenie nagród — 
16 IX. 

19 VII — nag rody szczecińskiej WKZZ 
o t r z y m a l i : K. Bie lawska, H. Goliński , S. 
Świta ła , T. Zywczak (Głos Szczeciński) 
i M. Tur l iń ska (Kurier Szczeciński). 

20 VII — zespół Telewizyjnego Kur ie ra 
Lubelsk iego (w sk ładz ie : K. Błażewicz, W. 
Szych i A. Tomanek) wyróżn iony n a g r o 
dą m. Lubl ina . 

20 VII — wśród l a u r e a t ó w nagród rze
szowskiej WRN za osiągnięcia w u p o 
wszechn ian iu k u l t u r y — E. Wisz (Nowiny 
Rzeszowskie) i Z. Z iembolewski (Życie 
Przemyskie). 

20 VII — wśród l a u r e a t ó w nagród p a ń 
s twowych — dz ienn ika rze . Nagr . II s top
nia w zakresie l i t e r a tu ry o t r zymal i : W. 
Szewczyk (m. in. za ese i s tykę społeczno-
pol i tyczną) , R. Wojna (za pub l i cys tykę 
społeczno-poli tyczną, a w szczególności za 
ks iążkę „Spokojn ie p łynie Ren" ) . 

20 VII — uroczystość wręczen ia nagród 
SDP i k lubów twórczych . Nagr . im. B. 
P r u s a : I nag r . : M. Szczepański (Trybuna 
Robotnicza);; II: Z. Sołuba (Express Wie
czorny); I I I : M. Szumowsk i (Tv Kraków) . 
Nagr . im. J. B runa — J . Kopeć (Walka 
Młodych). Nagrody k lubów twórczych — 
zob. Sup lemen t . 

21 VII — wśród l a u r e a t ó w nagród bia
łostockiej WRN za osiągnięcia w upo
wszechn ian iu k u l t u r y i n a u k i — A. Za
r e m b i n a (Gazeta Białostocka). 

21 VII — wśród l a u r e a t ó w nagrody k u l 
t u r a lne j Mazowsza (p rzyznawane j przez 
P rez . warszawskie j WRN) — A. Poroszew-
ski (Trybuna Mazowiecka). 

VII — rozs t rzygnięc ie k o n k u r s u p ra so 
wego zorgan izowanego dla p rasy zakłado
w e j , związkowej i b r anżowe j przez Głos 
Pracy p rzy wspó łp racy KG MO, PZU i 
Min. Komun ikac j i pn . „Pieszy na u l icy" . 
I nag r . : Drogowskazy (WSK Warszawa) ; 
I I : Nasza Trybuna (Zakłady im. Cegiel
skiego); I I I : Nasze Słowo (Zakłady Meta
lowe w Ska rżysku Kam.) , Hutnik War
szawski (Huta „Warszawa" ) . Wyróżn ien ia : 
Trasy (MZK W-wa), Głos Załogi SHL (Kie
leckie Zak ł ady Wyrobów Meta lowych) , 
Głos Jelcza ( Je lczańskie Zak łady Samocho
dowe), Walczymy o Stal (Ostrowiec), Na
rzędziowiec (F-ka Wyrobów P recyzy jnych 
im. Świerczewskiego w Warszawie) , Budu
jemy Samochody (S ta rachowice) ; wyróż
nienia i ndyw. : R. Szpala (Trybuna Kom
binatu, Inowroc ław) , W. Borkowsk i (Za-
stalowiec, Zielona Góra) . 

VII — B . P i eczonkowa (Echo Krakowa) 
o t rzymała nag rodę k rakowsk iego ZO ZZ 
B u d o w l a n y c h za ca łokszta ł t pub l icys tyk i 
n t . b u d o w l a n e . 

VII — n a g r o d y dz ienn ika rsk ie k r a k o w 
skiego ZO Woj . Zw. Ochotn iczych S t raży 
P o ż a r n y c h o t r zyma l i : E. P i eka rz i Cz. Ma
ś lana (Gazeta Krakowska), Z. Hołowiecki 
(Przekrój), J . G a w r o ń s k i (Wieści), Z. Mali
n o w s k a (Echo Krakowa). 

VIII — rozs t rzygnięc ie k o n k u r s u na pu
b l ikac je dot. t e m a t y k i f i la tel is tycznej w 
pras ie , r ad iu i tv zorgan izowanego przez 
ZG P Z Fi la te l i s tycznego. I nagr . : A. Ole
cki (Głos Robotniczy); I I : J . S k w a r a 
(Wieczór), K. Strug (Słowo Ludu), S. 
Swierad (Gazeta Białostocka); I I I : J. Bar -
towski (Dziennik Wieczorny) i J . Sawiń
ski (Głos Pracy);lV: M. S ławomir (Nad-
odrze). 

9 I X — wśród l a u r e a t ó w nagród woje 
wódzk ich za upowszechn ien ie k u l t u r y w 
w o j . o lsz tyńskim — dz ienn ikarz M. Wi
śn iewsk i (Gazeta Olsztyńska). 

18IX — wśród l a u r e a t ó w nag rody w o 
jewódzkie j Prez . WRN w Katowicach — 
dz ienn ikarze J . W. Gadomsk i (Tv Ka to 
wice) i T. Lubiejewski (Trybuna Robotni
cza). 

22IX — wręczen ie dorocznych nagród 
l a u r e a t o m k o n k u r s u Klubu Pub l i cys tów 
Rolnych . I nag r . : M. Jóźwiak (Gromada-
Rolnik Polski), F . Piotrowski (Chłopska 
Droga); I I : A. Daneck i (Tv Poznań) , B . 
Ho łub (Głos Wybrzeża), M. Marczak (PR 
W-wa) , S. Ozonek (Dziennik Ludowy); 
III: J. Cwinarowicz (Gazeta Olsztyńska), 
L. Gąsior (Gazeta Zielonogórska); C. Kle-
pack i (Nasza Wieś, Lubl in) , E. P i eka rz 
(Gazeta Krakowska) i F. Ruszkowski 
(Plon). 

22 IX — wśród l a u r e a t ó w dorocznej n a 
g rody mias ta Kielc za dzia ła lność twórczą, 
ku l t u r a lną i a r tys tyczną — dz ienn ika rze : 
K. Spóln icki (Słowo Ludu) i J . Goc (PR). 

26 IX — wśród l a u r e a t ó w nag rody w r o c 
ławskiego Prez . WRN — dz iennikarz B . 
Mokrzyszewski . 

IX — wśród l a u r e a t ó w dorocznej n a 
grody l i t e rack ie j im. J . Conrada za rok 
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1972 ufundowanej przez ZZ Marynarzy 
i Portowców — W. Ś w i ę c i c k i (Wie
czór Wybrzeża). 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNiCZY 

Nowe tytuły: 
V — 1 nr dwumiesięcznika Teksty. Te

oria literatury, krytyka, interpretacja. Pi
smo Instytutu Badań Literackich i Komi
sji Nauk o Literaturze PAN. Nakładca: 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich — Wy
dawnictwo; format: 14,5X20,5 cm, nakład 
850 + 150 egz., cena 20 zł. 

VI — 1 nr Nowego Wyrazu. Miesięcznik 
literacki młodych. Wyd.: PW „Iskry" 
Warszawa, format: 16X23 cm, nakład: 
8 tys. egz., cena 10 zł. 

5 VIII — 1 nr specjalnego wydania Ży
cia Warszawy w jęz. niemieckim; przezna
czone głównie dla turystów z NRD. For
mat: 52X35,5 cm; 2 razy w tygodniu obję
tość 4 str., cena 2 zł. Na pierwszych stro
nach aktualne informacje i artykuły pro
blemowe dotyczące zagadnień z kraju i ze 
świata. Na ostatniej stronie informacje 
o imprezach kulturalnych i artystycznych, 
repertuarze teatralnym i filmowym w War
szawie oraz innych miastach wojewódz
kich. 

Zmiana objętości: 
18 VI — Kulisy zwiększyły objętość z 8 

do 12 stron, cena 4 zł. 
1 VII — dwutygodnik Rozrywka zwięk

szył objętość z 24 do 32 stron, cena 4 zł. 
VII — tygodnik Przekrój zwiększył ob

jętość z 16 do 24 stron, cena 5 zł. 
IX — Trybuna Ludu zwiększyła obję

tość, w wyniku czego czwarte z kolei wy
danie w tygodniu liczy 10 stron, cena 
1 zł. 

IX — dwutygodnik satyryczny Karuzela 
zwiększył objętość z 12 do 16 stron, cena 
3 zł. 

VARIA 
5IX — podpisano protokół dodatkowy 

do układu zbiorowego dziennikarzy wpro
wadzający zmiany zasad wynagradzania. 

SUPLEMENT: Nagrody klubów 
twórczych SDP za rok 1971 

KLUB PUBLICYSTÓW LOTNICZYCH: 
B. Chądzyński (Zycie Warszawy) oraz 
J. Babiejczuk i B. Dostatni (Perspekty
wy). 

KLUB DZIENNIKARZY NAUKOWYCH: 
I nagr.: K. Fijałkowski (Perspektywy i 
Problemy); II: A. Pawlik (Dziennik Pol
ski); III: J. Mikke (PR, Zycie Warszawy); 
nagr. specjalna PAN: zespół magazynu tv 
„Eureka". 

KLUB PUBLICYSTÓW EKONOMICZ
NYCH: w dziale dzienników — I nagr.: 
I. D r y l l (Dziennik Łódzki); II: A. Glów-

czyńska (Glos Wybrzeża); III: I. Gawry
luk Zycie Warszawy). W dziale tygodni
ków — I nagr. W. Dudziński (Zycie Go
spodarcze). 

KLUB KRYTYKI FILMOWEJ: I nagr.: 
J. Gazda (Ekran); II: R. Marszałek (za 
prace publikowane we Wspótcezsności); 
III: A. Markowski (Film). 

KLUB PROBLEMÓW INWESTYCYJ
NYCH: I nagr.: M. Przyłubski (Funda
menty); II: A. Jurkiewicz (Trybuna Ro
botnicza), A. Mach (Trybuna Opolska). 

KLUB PUBLICYSTÓW POLITYKI KUL
TURALNEJ: I nagr.: B. Stypułkowski 
(Zycie Warszawy); II: T. Robak: (Zycie 
Literackie); III: I. Kamiński (Kamena), 
A. Jakubowicz (PR Rzeszów). 

KLUB ŁĄCZNOŚCI Z CZYTELNIKAMI 
I RADIOSŁUCHACZAMI: J. Piekarczyk 
(Echo Krakowa), W. Bieroń (Gazeta Kra
kowska), J. Hübner (Express Wieczorny). 

KLUB PUBLICYSTÓW MORSKICH: 
A. Babiński (Glos Szczeciński); nagr. spe
cjalna ministra żeglugi — J. Redlich (Zy
cie Warszawy). 

KLUB PUBLICYSTÓW OSWIATOWO-
-WYCHOWAWCZYCH: I nagr.: S. Mijaś 
(Słowo Ludu); II: I. Radlińska (Dziennik 
Ludowy); III: K. Mroczek (Słowo Po
wszechne). 

KLUB PUBLICYSTYKI POLITYCZNO-
SPOŁECZNEJ: I nagr.: H. Krall (Polity
ka); II: M. Szymański (Trybuna Opolska); 
III: Z. Szabrański (PR, rozgł. warszaw
ska). 

KLUB REDAKCYJNY: С Mora wetz 
(Echo Krakowa, Biuletyn Zarządu Głów
nego RSW „Prasa"). 

KLUB PUBLICYSTÓW SPOŁECZNO-
PRAWNYCH: I nagr.: z . Sachnowski 
(Glos Pracy), E. Żurek (Argumenty); J. 
Żukowski (Gazeta Krakowska); III: D. 
Frey-Majewska (Tygodnik Demokratycz
ny); wyróżnienia: T. Dyniewski (Wieczór), 
Z. Kuraś (Express Wieczorny), M. Mikla
szewska (AR), S. Milewski (Gazeta Sądowa 
i Penitencjarna), Z. Tarnowska (Dziennik 
Łódzki). 

KLUB DZIENNIKARZY SPORTOWYCH: 
I nagr.: T. Olszański (Sportowiec); II: M. 
Strzelecki (Express Ilustrowany); III: M. 
Biega (Sportowiec); nagr. zespołowa: Ga
zeta Poznańska. 

KLUB KRYTYKI TEATRALNEJ: II 
nagr.: J. Szczawiński (Słowo powszechne); 
III. J. Katarasiński (Dziennik Łódzki). 

KLUB DZIENNIKARZY TURYSTYCZ
NYCH: I nagr.: K. Kostrzewa (Trybuna 
Ludu); II: M. Sarama (Panorama); III: 
W. Wójcikowski (Kurier Lubelski); wyróż
nienie: M. Okolska (Gościniec). 

KLUB PUBLICYSTÓW ZWIĄZKO
WYCH: I nagr.: N. Buksdorf (Trybuna 
Ludu); II: K. Rudziewski (Przyjaciel przy 
Pracy; za działalność publicystyczną na ła
mach Kultury). 

Opracował Sylwester Dziki 
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REDAGOWANIE 
USA. Dziesięcioletnia Angela Maria Cava
lière jest autorką pojawiającej się od nie
dawna w Philadelphia Bulletin rubryki 
odpowiedzi na listy. Jej korespondentami 
są czytelnicy w wieku od 7 do 15 lat, przy 
czym autorka odpowiedzi samodzielnie 
rozwiązuje wszystkie poruszone w ich li
stach problemy. Dziennikarz odpowiedzial
ny za ukazywanie się tej rubryki nie in
geruje w jej teksty i jedyną jego czyn
nością w tej mierze jest usunięcie kore
spondencji pochodzącej od maniaków, za
nim przekaże pocztę redakcyjną niewątpli
wie najmłodszej w prasie amerykańskiej 
dziennikarce. (Editor and Publisher 1972 
nr 27 s. 26) bg 

ROZPOWSZECHNIANIE ŚRODKÓW 
MASOWEJ INFORMACJI 
AUSTRIA. Niezwykłą popularnością cie
szy się małoformatowy dziennik Kronen-
Zeitung: osiągnął w 1972 roku 1 356 000 egz. 
nakładu, co oznacza, że docierał do 27"/o 
ogółu mieszkańców. (ZV+ZV 1972 nr 32—33 
s. 1440) pd 
BUŁGARIA. Aż 80% mieszkańców kraju 
uzyskuje bieżące informacje z radia; na 
początku 1972 r. było zarejestrowanych 
1654 tys. radioodbiorników. Natomiast wia
domości za pośrednictwem tv docierają do 
połowy mieszkańców — 1182 tys gospo
darstw domowych wyposażonych jest 
w telewizory. (Neue Deutsche Presse 1972 
nr 15 s. 5) pd 
NRF. Oto niektóre, z ostatnio opubliko
wanych, dane o koncernie prasowym 
Axela Springera: W I kwartale 1972 ogól
ny nakład jednorazowy gazet i czasopism 
wynosił 12 689 tys. egz., w tym 4429 tys. 
dzienników (Bild: 3403 tys.), 2488 tys. egz. 
gazet niedzielnych (Bild am Sonntag: 
21E2 tys.) i 5772 tys. egz. czasopism radio-
wo-telewizyjnych Hör Zu oraz Funk-Uhr. 
(ZV+ZV 1972 nr 30 s. 1366) pd 

NRF. W 1971 importowano prasę zagranicz
ną wartości 115,9 min mk. Najwięcej z Ho
landii — za 10,4 min, Włoch — 9 min, 
Szwajcarii — 6 min, Francji — 4,96 min, 
W. Brytanii — 3,4 min, USA — 3,3 min, 
Hiszpanii — 1,8 min i Austrii — 1,7 min. 
Z krajów socjalistycznych: CSRS 482 tys., 
Jugosławia 401 tys., Polska 380 tys. (w ro
ku poprzednim 173 tys.), ZSRR 49 tys. mk. 
(ZV + ZV 1972 ПГ 38 s. 1681) pd 

NORWEGIA. Na 4 miliony mieszkańców 
aktualnie ukazuje się 158 gazet (o cha

rakterze dzienników); 34 uległy likwidacji 
od 1950 r. 

Obecnie tylko Aftenposten w Oslo dru
kowana jest w nakładzie ponad 200 tys., 
sześć dalszych przekracza 40 tys., zaś aż 
73 drukuje się w nakładach poniżej 5 tys. 
egz. (ZV+ZV 1972 nr 38 S. 1687) pd 
USA. W Stanach Zjednoczonych zansęła 
działać pierwsza radiostacja murzyńska, 
w której pracują wyłącznie prredstawi-
ciele tej grupy narodowościowej. 

Motywem powstania był fakt, że infor
macja amerykańskich środków masowego 
przekazu przechodzi wyłącznie przez pryz
mat poglądów białych. Murzyni wśród 
dziennikarzy są rzadkością, tematyka mu
rzyńska reprezentowana jest również 
w znikomym stopniu. Zadaniem nowej 
radiostacji jest pełne naświetlenie proble
mów i zdarzeń interesujących ludność mu
rzyńską W USA. (Zurnalist 1972 nr 8 s. 68) 

zl 
WĘGRY. W kwartalniku Rddio es Televi-
zió Szemle, ukazującym się w Budapeszcie, 
podjęto dyskusję na temat zadań i sytu
acji radiostacji terenowych na Węgrzech. 
W tymże kwartalniku (nr 2; 1972) zna
lazł się artykuł Ferenca Mészârosa sta
nowiący próbę podsumowania tej dysku
sji, omawiający istniejącą sytuację, a tak
że perspektywy rozwoju tych placówek. 

Studia radiowe (poza Budapesztem) ist
nieją obecnie w WRL, w pięciu miastach: 
Györ, Miskolc, Nyiregyhäza, Szolnok 
i Pécs. W poprzednich latach nie doce
niano ich znaczenia, toteż placówki te pra
cują na ogół w trudnych warunkach lo
kalowych. Z wyjątkiem Pécsu, w którego 
studio zatrudnionych jest 16 osób, mają 
one zaledwie kilkuosobowy personel. Opra
cowują i emitują — znów z wyjątkiem 
Pécsu — codziennie godzinny program lo
kalny. Pécs przygotowuje programy 
2,5-godzinne, na co składa się godzina 
audycji nadawanych w języku węgierskim, 
pół godziny w języku serbo-chorwackim 
i pół w niemieckim. Te ostatnie przezna
czone są dla dość licznych w tym rejonie 
mniejszości narodowych. Dla programu 
krajowego każde studio terenowe opraco
wuje zaledwie 15-minutowy program. 

Według dawniejszych obliczeń — liczbę 
słuchaczy programów każdego studia te
renowego ocenia się na 80 do 120 tysięcy 
osób. W roku 1972 postanowiono przepro
wadzić nowe badania. 

Obecnie zarówno przedstawiciele władz, 
jak i kierownictwo Węgierskiego Radia 
i Telewizji doceniają dużą rolę propa-
gandowo-informacyjną radiostacji tereno
wych. Uznano potrzebę opracowania 3-let-
niego programu ich rozwoju. Dotyczyć on 
będzie zarówno rozbudowy istniejących 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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pięciu ośrodków i przedłużenia czasu ich 
programu lokalnego, a także udziału 
w programie ogólnym. Postanowiono 
również utworzenie nowych radiostacji te
renowych. Jak najszybciej — uznano — 
powinny powstać studia radiowe w dwu 
ważnych ośrodkach życia gospodarczego 
i kulturalnego, jakimi są Debrecen i Sze
ged. Miałyby to być zarazem studia te
lewizyjne, które też prędzej czy później 
powinny powstać w miastach Györ, Mi
skolc i Pécs. (Radio es Televizlô Szemie 
1972 nr 2 S. 32—38) dj 

ZSRR W Białoruskiej Republice Radziec
kiej wychodzą aktualnie 173 gazety i 54 
czasopisma o jednorazowym nakładzie ok. 
5 min egzemplarzy. OgóJem mieszkańcy 
republiki otrzymują jednorazowo 10 min 
egzemplarzy gazet i czasopism, czyli na 
tysiąc mieszkańców przypada 1173 egz. 
(Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta — 
Zurnalistika 1972 nr 3 s. 31—34) zl 
ZSRR. Radiowa sieć nadawcza w Kazach
stanie sięga 75 tys. km. Radio republikań
skie, podobnie jak miejscowa prasa, nada
je audycje w 6 językach: kazachskim, ro
syjskim, ujgurskim, uzbeckim, niemieckim 
i koreańskim. (Wietsnik Moskowskogo Uni
wiersitieta — Zurnalistika 1972 nr 3 s. 35— 
40) zl 

ODBIORCY 
NRF. Instytut Infratam prowadzi od 9 lat 
w wybranych gospodastwach domowych 
badania nad odbiorem tv; dane są gro
madzone przy pomocy specjalnych liczni
ków wbudowanych w telewizory. Ostatnie 
wyniki przyjmuje się jako reprezentatyw
nie dla stanu posiadania odbiorników tv 
w 90% gospodarstw domowych (10% posia
dało odbiorniki wizji kolorowej). 

Przy ogółem 18 godzinach programu 
telewizyjnego odbiorniki były przeciętnie 
codziennie włączone przez 220 minut (z po
czątkiem 1972 г., podczas gdy 10 lat wcześ
niej — 180 min.). Z programu wieczornego 
od godz. 20 do 22,30 wykorzystywano pół
torej godziny. 

Jak wykazały analizy innego instytu
tu — Infratest, indywidualny czas ogląda
nia telewizji od 1960 r. uległ raczej pew
nemu skróceniu .(ZV+ZV 1972 nr 37 s. 
1598) pd 
ZSRR. Jak wynika z badań radzieckich, 
czytelnik w ZSRR poświęca dwukrotnie 
więcej czasu na lekturę gazet niż na za
chodzie. Czas czytania sięga 40 minut 
dziennie. Za optymalny rozmiar gazety 
uważa się 10—16 stron w dni powszednie 
z parukolumnowym dodatkiem w niedziele 
przy zachowaniu tradycyjnych dużych for
matów. (Żurnalist 1972 nr 9 s. 48) zl 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. Wspólną tendencją 
w prasie socjalistycznej i kapitalistycznej 
jest brak rozwoju ilościowego tytułów ga
zet codziennych w ciągu ostatnich 20 lat. 
Na zachodzie następuje spadek liczby ga
zet; w USA liczba zlikwidowanych prze
wyższa 400. W krajach socjalistycznych 
powstało niewiele nowych dzienników; 
wśród nich — radziecka Socjalisticzeskaja 
Industria i węgierski oficjalny Magyar 
Hirlap. (Żurnalist 1972 nr 9 s. 48) zl 

FRANCJA. Pod koniec września 1972 Li
brairie Hachette wypuściła na rynek nowy 
magazyn informacyjny — Le Point. Ma on 
linię „politycznie niezależną". Graficznie 
jest ukształtowany na wzór amerykań
skiego magazynu Newsweek. Nakład wyj
ściowy: 350 tys. egz. 

Czołowi redaktorzy Le Point wywodzą 
się z magazynu L'Express, z którego ode
szli w 1971 r. w wyniku kontrowersji z 
wydawcą J.-J. Servan-Schreiberem. Prze
widuje się, iż Le Point może się stać po
ważnym konkurentem dla L'Expressu. 
(ZV+ZV 1972 nr 42—43 S. 2012) pd 
FRANCJA. „10 października Les Lettres 
Françaises przestają się ukazywać, a więc 
w ślad za niniejszym numerem ukaże się 
numer pożegnalny. Zè zrozumiałych wzglę
dów uprzedzamy o tym naszych czytelni
ków i przyjaciół z pewnym smutkiem". 
Tymi słowy rozpoczynał się artykuł wstęp
ny tego pisma 4 X 1972, przedrukowany w 
tym samym dniu przez Humanité. Przy
czyną zawieszenia edycji — zgodnie z 
oświadczeniem redakcji tygodnika — były 
względy ekonomiczne, a nie (jak sugeruje 
prasa burżuazyjna) nieporozumienia mię
dzy redakcją a kierownictwem FPK. 

Les Lettres Françaises, redagowane 
przez Louisa Aragona, były jednym z nie
licznych ukazujących się dotychczas pism 
powstałych w czasie wojny w ramach ru
chu oporu. W ostatnich latach utrzymanie 
tego tygodnika było możliwe tylko dzięki 
składkom sympatyków. (Humanité z 4 X 
1972 r.) wp 
GRECJA. Jako 8 dziennik ateński od puczu 
pułkowników w kwietniu 1967 przestała się 
ukazywać gazeta Nea Politia. Zatrudniała 
50 dziennikarzy, a nakład jej spadł ostat
nio poniżej 10 tys. egz. Przyczyn likwidacji 
pisma nie podano. (ZV+ZV 1972 nr 38 
s. 1639) pd 

SZWAJCARIA. W połowie października 
1972 przestał się ukazywać jedyny w kraju 
magazyn informacyjny Journal. Wywodził 
się on z tygodnika Zürcher Woche, którego 
wydawanie przejęła w marcu 196!) cztero
osobowa grupa: b. red. nacz. Weltwoche 
Rolf Biegler, znany dramaturg Friedrich 
Dürrenmatt, ekspert reklamy Markus Kut
ter i historyk J. R. von Salis. Nadali oni 
nowemu pismu tytuł Sonntags-Journal 
i osiągnęli pokaźny jak na szwajcarski ry
nek nakład 30 tys. egz. 

Z końcem września 1970 redaktor na
czelny Biegler udzielił niespodziewanie 
wymówienia kierownikowi działu infor
macyjnego Christianowi Wengerowi, wsku
tek czego odeszli z redakcji wszyscy re
nomowani współpracownicy. Wówczas prze
kształcono tygodnik w magazyn na wzór 
francuskiego Express (pierwszy nr: 26 
maja 1971). Wkrótce potem ujawniono, że 
współzałożyciele pisma: Dürrenmatt, Kutter 
i von Salis wycofali się w wyniku różnicy 
zdań co do politycznego oblicza magazynu. 

Pod sam koniec istnienia magazyn zo
stał odkupiony przez wydawnictwo Welt-
woche AG w Zurychu, które jednak wy
dało tylko 2 numery. (Die Zeit z 27 X1972 
s. 34) pd 

USA. Spółka Time Incorporated, wydająca 
TIME (od 1923 roku), Fortune (od 1930), Life 
(od 1936), i Sports Illustrated (od 1954) obcho
dziła w 1972 r. pięćdziesięciolecie. W tę rocz
nicę ukazał się w październiku nowy maga
zyn wydawany przez Time Incorporated — 
miesięcznik Money. Wbrew temu, co su-
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gerować mógłby tytuł, nie jest to specjali
styczne pismo, przeznaczone tylko dla 
ekonomistów. Według deklaracji wydaw
ców miesięcznik „zawiera informacje bli
skie każdemu, nie zaś rozważania oderwa
ne od życia". W pierwszym numerze zna
leźć można szczegółowe plany budżetów 
domowych dla rodzin o różnych docho
dach, artykuły na temat pracy zarobko
wej kobiet prowadzących dom oraz takie 
kwestie, jak wysokość ubezpieczeń samo
chodowych, ceny lekarstw itp. 

Numer październikowy został rozesła
ny do potencjalnych prenumeratorów bez
płatnie w ilości 350 000 egzemplarzy. Wy
soka cena (1,50 doi.) ma zmniejszyć zależ
ność pisma od zysków z reklamy, co 
zresztą zgodne jest z obecną tendencją, 
nakładającą na czytelnika większy udział 
w kosztach wydawniczych. (Time 1972 nr 14 
s. 9 i 39) ar 
USA. Rodzina wydawnictw naśladujących 
Playboya powiększyła się ostatnio o mie
sięcznik Gallery, wydawany podobnie jak 
jego pierwowzór w Chicago. Tym razem 
jednak naśladownictwo jest tak wyraźne, 
że Playboy wystąpił z oskarżeniem o pla
giat. Choć wydawca Gallery, R. Fenton, 
bronił się, że „wszystkie magazyny mają 
pewne cechy wspólne", został zmuszony 
do zmiany szaty graficznej. Zarówno sam 
Fenton, jak i niektórzy jego współpra
cownicy, pracowali uprzednio w redakcji 
Playboya. (Time z 16 X 1972) top 
WŁOCHY. Po półtorarocznej przerwie, po
cząwszy od 1971 wychodzi już regularnie 
kwartalnik Notizie e Commenti pod re
dakcją prof. F. Fattorello. Kwartalnik jest 
organem Państwowego ośrodka studiów 
nad informacją (Centro Nazionale per gli 
Studii su rinformazione) w Rzymie. Pismo 
poświęcone wiadomościom okolicznościo-
nym i aktualnościom z dziedziny komuni
kacji i informacji. Zawiera sprawozdania 
ze zjazdów międzynarodowych organizacji, 
komentarze do ukazujących się w kraju 
i za granicą dzieł i dokonywanych badań. 
Chociaż jego objętość jest niewielka (7 
stron formatu A4 petitem), treściwość i 
oryginalność informacji czyni lekturę in
teresującą. (Notizie e Commenti Anno 
XV — 1971, Nuova Serie N. 1—4). hsk 

ZSRR. W Związku Radzieckim pojawiły 
się 2 nowe czasopisma. Pierwsze — hitie-
raturnoje Obozrienije (Przegląd Literacki) 
jest organem Związku Pisarzy ZSRR. Dru
gie ukazało się w Wilnie i nosi tytuł Sa-
wajtes Ekranas — Ekran Niedieli (Ekran 
Tygodnia); ukazuje się w wersji litewskiej 
i rosyjskiej. (Żurnalist 1972 nr 9 s. 79) zl 

AGENCJE 
ChRL. Po 22 latach przerwy, 21 lipca 1972 
została zawarta w Pekinie umowa o wy
mianie informacji i ilustracji między agen
cją Sinhua i Associated Press. Umowa 
przewiduje wymianę drogą radiową i pocz
tową. Wszelkie uprzednie kontakty między 
agencjami chińskimi i amerykańskimi 
zerwane zostały ostatecznie w grudniu 
1949 roku, kiedy to wydalono ostatniego 
korespondenta AP w Chinach (American 
Press 1972 nr 8 s. 6) гор 

EKONOMIKA 
AUSTRIA. Drugi pod względem wysokości 
nakładu dziennik kraju — wiedeński 

Kurier został sprzedany przez dotychcza
sowego właściciela, Polsterera, za ok. 20 
min dolarów (430 min szyi.) grupie akcjo
nariuszy. Tworzą ją przede wszystkim krę
gi wielkokapitalistycznej finansjery i prze
mysłu: 150 min szyi. wyłożyły banki, po
nad 170 min — firmy i przedsiębiorstwa 
przemysłowe. 

W Wiedniu ukazuje się już gazeta jaw
nie wyrażająca stanowisko finansujących 
ją kół przemysłowych — Die Presse. Dzien
nik Kurier ma oddziaływać w duchu tych 
kół na szerokie kręgi czytelników. (Wie
ner Tagebuch 1972 nr 9 s. 5 i d.) pd 
AUSTRIA. Najpopularniejsza gazeta co
dzienna kraju — Kronen Zeitung zatrud
niała w 1971 r. 419 współpracowników; 
wpływy z kolportażu wyniosły w tymże 
roku 243 min szylingów, a z reklamy — 
200,5 min szyi. (ZV + ZV 1972 nr 32—33 
s. 1440) pd 

FRANCJA. Le Monde, uważany przez eks
pertów za jedyny dochodowy dziennik 
paryski, zamknął rok 1971 obrotem w wy
sokości 137,5 min franków, lecz tylko 
4 min fr zysku brutto. Bilans byłby praw
dopodobnie ujemny, gdyby od końca 1970 
nie nastąpiły podwyżki ceny z 50 centi-
mów na 80. 

55°/o obrotu pochodziło z ogłoszeń. 
(ZV+ZV) 1972 nr 31 s. 1398) pd 
NRF W 1971 koncern A. Springera zatrud
niał 12 tys. pracowników. Roczny obrót 
wyniósł 990 min marek, zysk — 21 min 
mk. (ZV+ZV 1972 nr 30 s. 1366) pd 
USA. W lipcu 1972 niespodziewanie została 
sprzedana gazeta Washington Daily News 
(200 tys. egz. nakładu) na rzecz lokalnej 
popołudniowej konkurentki The Evening 
Star (300 tys. egz.). Tak więc oprócz po
rannej Washington Post (ponad pół mi
liona nakładu) stolica Stanów Zjednoczo
nych ma już tylko jedną popołudniową 
gazetę — wydawaną obecnie pt. The 
Evening Star — Washington Daily News. 
(Nev.e Deutsche Presse 1972 nr 17 s. 25) 
pd 

REKLAMA 
NRF. Jak podała agencja DPA, w I pół
roczu 1972 obroty reklamowe czterech naj
większych magazynów ilustrowanych wy
niosły 248 784 tys. mk; z tego przypadło 
na tygodnik Stern 38,7°/o, Bunte Illustrierte 
23,1%„ Neue Revue 19,4% i Quick 18,8%. 

Natomiast obroty z tytułu sprzedaży 
w wysokości 205 262 tys. mk rozdzieliły się 
następująco: Stern 30,3%, Bunte 25,5%, 
Neue Revue 23,5% i Quick 20,7%. (ZV+ZV 
1972 nr 39 s. 1776) pd 

NRF. Frankfurcki Emnid-Institut przepro
wadził na zlecenie Frankfurter Rundschau 
badania nad skutecznością oddziaływania 
reklam kolorowych w dziennikach. Ana
lizie poddano reklamy czterokolorowe; w 
dziennikach przypominało je sobie 47% 
badanych, podczas gdy w czasopismach 
ilustrowanych tylko 9%. (ZV + ZV 1972 nr 
39 s. 1750) pd 
SZWAJCARIA. Ogólne wydatki reklamo
we 1971 oszacowano na 2 miliardy franków, 
z czef;o 39% przypadło na prasę, a 4% na 
tv. (ZV+ZV 1972 nr 30 s. 1368) pd 
USA. Jak podało czasopismo Editor and 
Publisher, w r. 1971 nastąpi dalszy wzrost 
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ogłoszeń kolorowych w prasie. 1115 gazet 
drukujących 81°/o globalnego nakładu 
dzienników stosowało reklamy czteroko
lorowe (full color), podczas gdy przed 
5 laty dawało je tylko 787 gazet (73% glo
balnego nakładu). 

Przewiduje się dalszy wzrost reklam ko
lorowych, równolegle do rozwoju druku 
offsetowego, którym wykonuje się aktual
nie ok. 60% amerykańskich dzienników 
reprezentujących 40% ogólnego nakładu. 
(ZV+ZV 1972 nr 2 7S. 1228) pd 

USA. Koncern General-Electric znany jest 
m. in. z dokładności swych badań nad 
skutecznością oddziaływania reklamy. 
Przeprowadzając ostatnio porównawczą 
analizę oddziaływania reklamy prasowej 
i telewizyjnej posłużono się elektroence-
falogramem: do głowy respondenta przy
mocowano elektrody, przekazujące podczas 
odbioru reklam impulsy mózgowe do spe
cjalnego aparatu pomiarowego. 

Stwierdzono, że reklama telewizyjna 
nieznacznie tylko zaprzątała badanych; jak 
ogół programów telewizyjnych przyjmo
wano ją jako formę „zabicia czasu". Na
tomiast zauważona i odebrana reklama 
drukowana fascynowała w znacznie więk
szym stopniu. Na tej podstawie badacze 
doszli do wniosku o jednoznacznej prze
wadze reklamy drukowanej nad telewizyj
ną. (ZV+ZV 1972 nr 34 S. 1458) pd 
USA. Jedno ze stowarzyszeń handlowych 
przygotowało eksperymentalny test dla 
reklamowców polegający na najlepszym 
zareklamowaniu w prasie... stolarskiego 
młotka. Grupę podzielono na 8 zespołów 
i dano im 30 minut na sporządzenie rysun
ku z odpowiednim podpisem. Oto niektóre 
projekty: 

„Nowe urządzenie łączące młotek z 
obcęgami uczyni z wyciągania gwoździ 
prawdziwą przyjemność". 

„Nierdzewna stal, doskonałe wyważenie, 
ochrona gumowa zapobiegająca ślizganiu 
się trzonka — oto zalety młotka. Jako 
premia — pudełko gwoździ!". 

„Gdyby Adam miał młotek, Ewa otrzy
małaby własny dom". 

„Sposób zaprojektowania tego młotka 
uczyni cię ekspertem od gwoździ". 

„Młotek, który zawsze trafia w główkę 
gwoździa". 

Przedstawiciel stowarzyszenia oceniał 
publicznie walory poszczególnych pomy
słów, zwracając uwagę na dynamizm ry
sunku, prostotę i atrakcyjność haseł re
klamowych, właściwe wyważenie poszcze
gólnych elementów informacyjnych oraz 
akcenty humorystyczne, które zawsze 
skłaniają czytelników prasy do bliższego 
zapoznania się z treścią ogłoszenia. (Edi
tor and Publisher 1972 nr 39 s. 18) bg 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
ARGENTYNA. Zgodnie z decyzją Wszech-
amerykańskiego Kongresu Zawodowych 
Dziennikarzy, który odbył się w Kordobie 
w kwietniu 1972, powołano od życia Pro
gramowy Komitet Wykonawczy, mający 
przygotować statut międzynarodowej or
ganizacji dziennikarzy amerykańskich. Na
zwa przyszłej organizacji, do której zgło
siły akces amerykańskie krajowe stowa
rzyszenia należące do Międzynarodowej 
Federacji Dziennikarzy (IFJ), zostanie 
ustalona później. Funkcję przewodniczą
cego komitetu wykonawczego powierzono 
Antonyemu Mitchellowi, przewodniczące

mu sekcji dziennikarskiej Związku Zawo
dowego Handlu i Przemysłu w Trynida
dzie — Tobago. (IFJ Direct Line lipiec— 
sierpień 1972 s. 3) wp 
SZWAJCARIA. Związek Prasy Szwajcar
skiej (VSP) przyjął po trzechletnich przy
gotowaniach honorowy kodeks prasowy 
jako integralną część statutu dziennikar
skiego. Kodeks deklaruje obowiązki i pra
wa dziennikarzy. Nad przestrzeganiem 
tego czuwać ma nowo wprowadzona in
stytucja Rady Prasowej. Nie dysponuje 
ona jednak władzą wykonawczą ani wo
bec dziennikarzy ani wobec wydawców 
i instytucji publicznych, jej orzeczenia 
będą więc miały jedynie walor moralny. 
(ZV+ZV 1972 nr 27 S. 1238) pd 

ZSRR. Oftalmolodzy radzieccy zaintereso
wali się zawodem dziennikarskim od stro
ny swojej specjalności. Jak wiadomo, jest 
to jedna z grup zawodowych, w której 
choroby oczu wiążą się z wykonywaną 
pracą, a wzrok jest wyjątkowo przeciążo
ny nieustannym czytaniem i pisaniem, 
często przy sztucznym świetle, niejedno
krotnie drobnej czcionki. 

Prof. Awietisow z instytutu chorób 
oczu im. Helmholza formułuje szereg 
wskazówek dla dziennikarzy, a nawet ćwi
czeń wstrzymujących rozwój krótkowzrocz
ności. Wśród wskazań niezbędnych wymie
nia konieczność przerw w czytaniu (co 
najmniej 10 minut co godzinę), kontrolę 
lekarską oczu każdego dziennikarza po 
ukończeniu 40 lat, właściwe oświetlenie 
tekstu 60-watową żarówką oraz unikanie 
(poza ostrym słońcem) nadużywanych po
wszechnie ciemnych okularów. (Żurnalist 
1972 nr 9 s. 52—53) zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
MIĘDZYNARODOWE. Od roku 1967 w bu
dapeszteńskim Międzynarodowym Ośrod
ku Szkolenia Dziennikarzy MOD wyda
wane jest pismo szkoleniowe United Voice, 
Jego kolejne numery są zarazem pracami 
dyplomowymi uczestników każdego kolej
nego kursu dla dziennikarzy z krajów 
rozwijających się. United Voice, ukazujący 
się obecnie w objętości 20 stron, druko
wany jest w Budapeszcie techniką offse
tową i zawiera wiele ilustracji. Jego treść 
stanowią w znacznej mierze artykuły i 
reportaże z Węgier i odwiedzanych przez 
uczestników kursów krajów socjalistycz
nych. (Magyar Sajtó 1972 nr 2 s. 42—45) di 

MAROKO. Pracująca od 3 lat w Rabacie 
na bazie fundacji zachodnioniemieckiej 
szkoła dziennikarska uzyskała oficjalną 
królewską akceptację. Dotychczas studio
wało w niej 51 stypendystów. (ZV+ZV 
1972 nr 31 S. 1395) pd 

USA Szkoła dziennikarstwa przy uniwer
sytecie w Michigan rozesłała kwestiona
riusze do swych absolwentów sprzed pię
ciu lat, by zorientować się w przebiegu 
ich kariery zawodowej. Jak wynikało z 
tych kwestionariuszy, aż 40 procent ab
solwentów przestało przez ten czas praco
wać w obranym kiedyś zawodzie. Przyczy
ny: przenoszenie się do innych dziedzin 
pracy albo sprawy osobiste. Spośród osób, 
które utrzymały się w zawodzie, większość 
wyraża zadowolenie ze swojej profesji. 
Uwidacznia się ono w stosunkowo nie
wielkiej ilości zmian pierwotnego miejsca 
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pracy oraz sporadycznych głosach o chęci 
przejścia do innych dziedzin zawodowych. 

Natomiast zasadniczym powodem nie
zadowolenia jest stosunek redakcji do tek
stów dziennikarskich, które często usu
wane są na drugi plan przez teksty rekla
mowe, a także — w odniesieniu do ko
biet — istnienie w redakcjach wielu prze
sądów i uprzedzeń odnoszących się do ich 
zatrudnienia. 

Wśród innych powodów wymienia się 
ciężkie warunki pracy, pośpiech, brak wy
nagrodzenia za dodatkowe godziny i wresz
cie sprawy płacy. Przeciętna płaca dzien
nikarza początkującego wynosi 7 tys. do
larów rocznie, a po latach praktyki osią
ga rocznie około 11 tys. dolarów. Prze
ciętna płaca buchaltera wynosi tyle samo, 
inżynier osiąga średnio 15 tys. dolarów 
rocznie, nauczyciel — ponad 10 tys. {Edi
tor and Publisher 1972 nr 35 s. 15) bg 
ZSRR. Trzy katedry uniwersyteckie: ka
zachskiego dziennikarstwa, rosyjskiego 
dziennikarstwa oraz radia i tv, w ciągu 
3 lat wykształciły na studiach stacjonar
nych 1317 dziennikarzy. (Wiestnik Mo-
skowshogo Uniwiersitieta — Żurnalistika 
1972 nr 3 S. 35—40) zl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Ogłoszono bilans fi
nansowy Międzynarodowego Instytutu 
Prasoznawczego (IPI) z siedzibą w Zury
chu za rok 1971: zamknął się on kwotą 877 
tys. franków szwajcarskich. 

Po stronie przychodów m. in. 225 tys. 
pochodziło ze składek członkowskich, 
295 tys. — ze „składek od wydawców" (co 
można uważać za datki), a 156 tys. stano
wiły fundacje na badania. 

Po stronie rozchodów oprócz wymienio
nej kwoty na badania najpoważniejsze 
pozycje stanowiły pobory pracowników — 
375 tys., koszty edycji czasopisma wyda
wanego w kilku językach co miesiąc na 
24 stronach formatu A4 — 99 tys. i koszty 
dorocznego zgromadzenia ogólnego — 85 
tys. (IPI-Rundschau 1972 nr 7—8 S.20) pd 
USA. Prof. Raymond Simon z Utica Col
lege opublikował „Bibliography of Mas
ters' Theses and Doctoral Dissertations 
Dealing with Public Relations Subjects 
1960—1970"; jak wynika z tej bibliografii, 
w jednym dziesięcioleciu napisano w USA 
przeszło 500 prac z zakresu „public rela
tions". 10 prac nawiązywało do działalno
ści prasy lub tv. 

Aktualnie w 9 uniwersytetach nadaje 
się tytuły doktorskie, w 21 magisterskie 
(Masters Degree) i w 28 dyplomy (Bache
lor) w zakresie „public relations". (ZV+ 
+ZV) 1972 nr 38 S. 1685) pd 
ZSRR. Państwowy Komitet Rady Mini
strów ZSRR do spraw wydawnictw, po
ligrafii i handlu książką rozpatrzył pro
jekt zbiorczego planu tematycznego w za
kresie literatury dziennikarskiej na lata 
1973—1975. Uznano za wskazane utworzyć 
w wydawnictwie „Mysi" specjalną redak
cję, która będzie się zajmować tym ro
dzajem publikacji. (Żurnalist 1972 nr 9 
s. 79) zl 

ZAGADNIENIA PRAWNE 
TURCJA. Według oświadczenia przewod
niczącego Związku Zawodowego Dzienni

karzy w Ankarze, w sierpniu 1972 prze
szło 750 dziennikarzy było w stanie oskar
żenia lub przebywało w więzieniu, a 220 
oczekiwało na wynik apelacji. (IPI-Rund
schau 1972 nr 9 s. 11) pd 
USA. Sąd Najwyższy w Waszyngtonie 
większością 5 przeciw 4 głosom zniósł 
prawo dziennikarzy do odmowy zeznań 
w charakterze świadków w sprawach kry
minalnych. Dziennikarzom pozostawiono 
jedynie możliwość odwołania w przypad
kach wywierania na nich nacisku przez 
oskarżenie. (ZV+ZV 1972 nr 30 s. 1370) pd 
WIETNAM PŁD. W sierpniu 1972 prezy
dent Thieu zatwierdził nową ustawę pra
sową, w myśl której redakcje dzienników 
zobowiązane są złożyć kaucję gwarancyj
ną w wysokości 20 min piastrów (ok. 45 
tys. dolarów USA) na poczet ewentual
nych przyszłych kar za wykroczenia prze
ciw reżimowi. Oficjalne organy partyjne, 
tygodniki i inne periodyki zobowiązane są 
złożyć połowę wymienionej kary. 

Jak zakomunikowało ministerstwo in
formacji, ustawa ma doprowadzić do fuzji 
licznych gazet i „zaniku gazet nieodpo
wiedzialnych". (IPI-Rundschau 1972 nr 9 
s. 11) pd 
WŁOCHY. Trybunał Konstytucyjny zniósł 
faszystowską ustawę z 1934 roku zabrania
jącą także prasie pracy w niedzielę, a tym 
samym uniemożliwiającą ukazywanie się 
gazet w poniedziałek. Ustawę zniesiono 
jako sprzeczną z postanowieniami obo
wiązującej konstytucji, gdyż ograniczała 
wolność prasy. (IPI-Rundschau 1972 nr 7—8 
s. 23) pd 

TECHNIKA 
BELGIA. Brukselska drukarnia „Periodi
ca" jest w stanie doprowadzić w 90 se
kund od składu tekstu do montażu kolum
ny gazetowej. Fotoskład wykonuje się na 
maszynie Digiset przy pomocy liczydła 
Siemens 304. W półtorej minuty produkuje 
ona 65 tys. znaków gotowych do montażu 
typograficznego; brukselska firma drukuje 
tą techniką. (ZV+ZV 1972 nr 27 s. 1225) pd 

USA. Od połowy 1972 w nowojorskiej cen
trali Associated Press napływające z kra
ju i ze świata wiadomości są elektronicz
nie redagowane, gromadzone i przekazy
wane do krajowej sieci dalekopisów. Do
konuje się to poprzez system CRT oparty 
na działaniu lamp katodowych. (ZV+ZV 
1972 nr 31 s. 1398) pd 
USA. Według danych Composition Infor
mation Services, Inc — aktualnie praco
wało w Stanach 1531 komputerów przy 
produkcji składu. Do końca 1972 liczba ich 
miała się zwiększyć o dalszych 126 zamó
wionych komputerów. Liczono się z „nad
zwyczajnymi oszczędnościami" w wyniku 
komputerowego programowania łamania 
kolumn. (ZV+ZV 1972 nr 27 S. 1223) pd 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Eksperci z krajów 
zachodnich omówili w Berlinie Zach. kwe
stie statystycznej klasyfikacji gazet, czaso
pism, roczników itp. wydawnictw. Odpo
wiednie kodowanie periodyków ma ułatwić 
identyfikację poszczególnych tytułów 
zwłaszcza przy pracach bibliograficznych. 
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Inicjatywa konferencji wyszła od Mię
dzynarodowej Organizacji Standaryzacji 
(ISO), która zakłada, że jednolita między
narodowa klasyfikacja periodyków jest 
niezbędna dla rozwoju elektronicznej sta
tystyki porównawczej. W tym celu wpro
wadza się jako oznaczenie podstawowe 
ISSN (International Standard Serial Num
ber) — liczbowy kod składający się każdo
razowo z dwóch grup czterocyfrowych. 
Termin „periodyk" zostaje zastąpiony 
nazwą „serial", pochodzącą z amerykań
skiego i obejmującą także pisma wyda
wane nieregularnie lub nie będące właści
wie periodykami, jak np. seryjne wy
dawnictwa książkowe. Definicja serialu: 
publikacja ukazująca się sukcesywnie, 
wydawana z numeracją kolejną lub chro
nologicznie, z zamysłem dalszej konty
nuacji. 

Konferencja ustaliła zasady gromadze
nia kartoteki ISSN w ośrodku usytuo
wanym w Paryżu (między UNESCO i rzą
dem francuskim istnieje porozumienie co 
do utworzenia organizacji międzynarodo
wej mającej rozwinąć system gromadzenia 
danych o wydawnictwach seryjnych). 
Ośrodek rozpoczyna kodowanie z począt
kiem 1973 r. W perspektywie przewiduje 
się tworzenie ośrodków krajowych. 

Dwugrupowy czterocyfrowy kod ISSN 
(np. 1234-5678) określa przede wszystkim: 
tytuł publikacji, ew. podtytuł, aktualny 
stan (czy nadal się ukazuje, czy nastąpiła 
fuzja, zaprzestano edycji itp.), język i pi
smo (łacińskie, cyrylica, arabskie itd.), 
wydawcę i miejsce edycji, kraj edycji 
podstawowej, typ pisma. (ZV+ZV 1972 
nr 37 S. 1603) pd 

BIRMA. W ciągu ostatnich lat prasa bir
mańska przeszła znaczne przekształcenia. 
Uległy likwidacji lub nacjonalizacji dzien
niki prywatne. Obecnie spośród 8 ukazu
jących się gazet wszystkie z wyjątkiem 
jednej — Rangoon Daily — są własnością 
państwa. W grupie czasopism, sięgających 
liczby 30, wznowiono niedawno kilka ty
tułów prywatnych. 

Prasa birmańska walczy z trudnościa
mi technicznymi. Zaledwie 2—3 gazety 
dysponują nowoczesną bazą drukarską, 
reszta ma urządzenia stare i posługuje się 
składem ręcznym. Najwyższe nakłady do
chodzą do 70 tys. egz., zaspokajają tylko 2/s potrzeb. Nie mogą jednak ulec zwięk
szeniu z powodu braków papieru. 

Skład zespołów dziennikarskich zmie
nił się w dostosowaniu do aktualnych za
dań ideologicznych. Dla podniesienia po
ziomu kadr uruchomiono specjalne 7-mie-
sięczne kursy, obejmujące zagadnienia 
ekonomii politycznej, nauk politycznych 
i społecznych, filozofii, historii i teorii 
dziennikarstwa, doboru i rozmieszczenia 
informacji. Prócz teorii, słuchaczy obowią

zuje praktyka w prasie, radio i birmań
skiej agencji informacyjnej. 

Osobliwością prasy birmańskiej jest 
wyraźny podział na 2 typy wydawnictw. 
Temu podziałowi jest ona całkowicie pod
porządkowana. Pierwszy typ obejmuje 
tytuły przeznaczone dla masowego czytel
nika; drugi — dla wąskiego kręgu odbior
ców i czytelników za granicą. Gazety The 
Working People's Daily i The Guardian 
wychodzące w języku angielskim operują 
materiałami wielkich agencji i podają 
informacje z różnych źródeł bez własnych 
komentarzy. W przeciwieństwie do pierw
szego typu o sprawach krajowych piszą 
niezbyt często i mało konkretnie. (Wiestnik 
Mosk.owsk.ogo Uniwiersitieta — Zurnalisti-
ka 1972 nr 3 S. 52—58) zl 
USA. Po raz 33 obchodzono w USA „Ty
dzień Gazety", który w 1972 r. przypadł 
w dniach 8—14 października. Głównym 
celem tych obchodów było propagowanie 
idei, że „prasa nie ogranicza się do garstki 
gazet stołecznych, ale obejmuje także set
ki tytułów zaspokajając5'ch potrzeby lo
kalnych społeczności". Ostatnim akcentem 
„Tygodnia" był „Dzień Gazeciarza", który 
miał uhonorować roznosicieli prasy. Re
produkujemy emblemat ostatniego „Ty
godnia Gazety". {American Press 1S72 nr 8 
s. 6) wp 

http://Mosk.owsk.ogo


N E K R O L O G I A 

ANTONI POKORSKI 
(23 V 1909 Łaziska, pow. radomski — 

12 VII 1972 Warszawa) 
Z rodziny chłopskiej. Po ukończeniu w 

1931 Państwowego Seminarium Nauczyciel
skiego w Kielcach, studiował do roku 1936 
w Warszawie w Wolnej Wszchnicy Pol
skiej. 

Jako lewicowy działacz społeczny, za 
działalność polityczną skazany w 1930 na 
8 miesięcy twierdzy w Kielcach. 

Pracę dziennikarską rozpoczął w 1936, 
początkowo w Wydziale Prasowym Związ
ku Nauczycielstwa Polskiego, później w 
Życiu Robotniczym w Radomiu, następnie 
do 1939 w Dzienniku Powszechnym i 
Dzienniku Ludowym w Warszawie. 

W czasie okupacji utrzymywał się z fi
zycznej pracy tragarza; był jednocześnie 
współredaktorem pism podziemnych Ro
botnik i Polska Żyje (1942—1944). W kon
spiracji działał pod pseudonimami: „An
toni" i „Prezes". Należał do PAL, był 
członkiem Milicji RPPS. 

Po wyzwoleniu aktywnie pracował w 
Zw. Zawodowym Dziennikarzy RP i uczest
niczył w organizacji prasy polskiej. V/ 1945 
objął kierownictwo działu krajowego w 
łódzkim Robotniku. Następnie w latach 
1946—1948 w Kurierze Popularnym pełnił 
kolejno funkcje sekretarza redakcji, za
stępcy redaktora naczelnego i wreszcie 
redaktora naczelnego tego pisma. W Glo
sie Robotniczym w Łodzi w latach 1948— 
1950 był zastępcą redaktora naczelnego 
a funkcję redaktora naczelnego w Glosie 
Szczecińskim pełnił w okresie 1949—1950. 
W grudniu 1950 przeniósł się do redakcji 
Wiadomości dla Zagranicy Polskiej Agen
cji Prasowej; w 1955 objął kierownictwo 
Biuletynu Wydziału Programowego PAP; 
do końca swoich dni był kierownikiem 
Wydziału Programowego PAP. 

Za działalność konspiracyjną, społeczną 
i zasługi w pracy zawodowej odznaczony 
był Krzyżem Walecznych, Kawalerskim 
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski i Zło
tym Krzyżem Zasługi. 

Członek PZPR, SDP. 
(тпс) 

STANISŁAW SKOWROŃSKI 
(27 IV 1902 Warszawa — 17 VII 1972 

Kazimierz n. Wisłą) 
Pochodził z rodziny inteligenckiej. Szko

łę średnią ukończył w Warszawie. Studio
wał prawo na Uniwersytetach w Warsza
wie i Wilnie. W 1939 ukończył Szkołę Nauk 
Politycznych w Wilnie. Studia te uzupełnił 

już po wojnie w 1946 na Uniwersytecie 
Łódzkim, uzyskując tytuł magistra praw. 

Lewicowy działacz polityczny i społecz
ny. Od roku 1914 należał do Związku Pol
skiej Młodzieży Socjalistycznej; w czasie 
studiów uniwersyteckich — do Związku 
Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Do 
PPS wstąpił w 1922. W okresie 1924—1930 
był sekretarzem OKR PPS w Lublinie, 
a w latach 1930—1938 pełnił podobne funk
cje w Wilnie. W okresie 1930—1932 za dzia
łalność lewicową odsiadywał karę więzienia 
na Łukiszkach w Wilnie i na Zamku w 
Lublinie. 

W 1926 został korespondentem pism 
PPS Robotnik i Pobudka w Warszawie, 
rozpoczynając w ten sposób swój staż 
dziennikarski, a od 1932 objął stanowisko 
redaktora naczelnego tygodnika Jutro Pol
ski, organu wileńskiej PPS. 

W okresie okupacji należał do RPPS. 
Był posłem do Krajowej Rady Narodowej. 
Po wyzwoleniu (1945—1946) był członkiem 
Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS. 

W 1946 powrócił do pracy w zawodzie 
dzienikarskim jako reporter Trybuny Ro
botniczej w Katowicach. Pracował kolejno: 
1952—1954 na stanowisku redaktora naczel
nego Redakcji Programowej Czasopism 
Technicznych NOT, 1954—1955 w Komisji 
Programowej Czasopism Gospodarczych 
Polgos, od 1955 do 1964 kierował działem 
ekonomicznym Rzemieślnika, w okresie 
1964—1966 był zastępcą redaktora naczel
nego Horyzontów Techniki i wreszcie od 
1966 do przejścia na emeryturę pracował 
w Głosie Pracy. 

Artykuły swoje podpisywał: Stanisław
ski, Stański, S-, S-ki, Es.-

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Or
deru Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzy
żem Zasługi. 

Wileloletni członek Zw. Zawodowego 
Dziennikarzy RP, później Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, delegat redakcyjny 
od 1947 do 1952, aktywny w Sekcji Ekono
micznej SDP. 

Członek PZPR. 
(mc) 

ROMANA PAŃSKA 
(22 III 1910 Łódź — 5 VIII 1972 

Warszawa) 
Z rodziny mieszczańskiej. Ukończyła 

Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Łodzi 
w 1928, po czym studiowała w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie, uzysku
jąc abolutorium w 1932. 

Od 1939 do 1946 przebywała w związku 
Radzieckim. W latach 1943—1946 pracowała 
na stanowisku redaktora radia Związku 
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Patriotów Polskich, a następnie w amba
sadzie PRL w Moskwie. 

W okresie 1946—1948 była redaktorem 
agencji API w Warszawie, zaś od 1948 do 
końca życia — redaktorem, a następnie 
kierownikiem Biuletynu Informacyjnego 
Redakcji Zagranicznej Polskiej Agencji 
Prasowej w Warszawie. 

Członek PZPR, SDP. 
(mc) 

BOLESŁAW KAJDY 
(6I1919 Biskupice, pow. Miechów — 

17 VIII 1972 Warszawa) 
Ze środowiska robotniczo-chłopskiego. 

Szkołę podstawową ukończył w 1933 w 
Czeladzi, gdzie jego ojciec osiedlił się w 
1919 i rozpoczął pracę w kopalni. Do 1933 
pomagał rodzicom dorywczymi pracami 
zarobkowymi, po czym rozpoczął, nie za
kończoną z powodu wybuchu wojny, naukę 
w Szkole Przemysłu Leśnego w Łomży. 

Okres okupacji hitlerowskiej spędził w 
Czeladzi, pracując w Hucie Bobrek k. By
tomia jako robotnik placowy, przy wiel
kich piecach i w koksowni. 

Po wyzwoleniu objął referat prasowy 
wydziału przemysłowego Starostwa Po
wiatowego w Oleśnie. Następnie pracował 
w bydgoskiej fabryce sklejek i wreszcie 
w 1946 przeniósł się do Warszawy, by 
kontynuować naukę. W 1947 został przy
jęty do Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego, którą ukończył w 1952 z ty
tułem inżyniera. 

Pracę dziennikarską rozpoczął w 1950 
w Polskim Radio w redakcji wiejskiej, 
następnie w Naczelnej Redakcji Progra
mów Rolnych. Był ceniony jako doświad
czony dziennikarz, znawca zagadnień spół
dzielczości wiejskiej, publicysta i aktywi
sta na terenie Polskiego Radia. 

Za zasługi w pracy zawodowej i spo
łecznej był odznaczony Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
1 Srebrnym Krzyżem Zasługi. Posiadał tak
że odznakę Zasłużonego Pracownika Rol
nictwa. Za twórczość radiową otrzymał 
nagrodę Przewodniczącego Komitetu d/s 
Radia i Telewizji, zaś za publicystykę rol
ną — nagrodę im. Nocznickiego NK ZSL. 

Członek PZPR, SDP. 
(mc) 

ANNA Z ŻELAZNYCH MORAWSKA 
(2411922 Zakopane — 19 VIII 1972 

Kraków) 
Córka lekarza. Po szkole średniej za

częła pracować w dziale administracyjnym 
służby zdrowia w Zakopanem. Przeniósłszy 
się wskutek zamążpójścia do Krakowa 
obrała zawód dziennikarski, studiując jed
nocześnie anglistykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Przez trzy lata należała do 
redakcji tygodnika brytyjskiego Glos An
glii (1946—1949), w końcu jako sekretarz 
redakcji. Przez pół roku współpracowała 
z Naprzodem (1948). W latach pięćdziesią
tych związała się ze Stowarzyszeniem 
,,Pax" i z jego prasą. Stała współpracow
niczka Tygodnika Powszechnego w latach 
1953—1956, wyróżniła się tam publicystyką 
silnie zaangażowaną ideologicznie. Jako 
kierowniczka krakowskiej redakcji Kie
runków przyłączyła się po październiku 

1956 do grupy secesjonistów z „Paxu". 
W wyniku tego znalazła się w redakcji 
Hejnału Mariackiego i w kolegium redak
cyjnym nowo założonego tygodnika Za 
i Przeciw w pierwszym półroczu jego ist
nienia (marzec—październik 1957). Następ
nie zbliżyła się do innej grupy, która for
mując trzon stołecznego Klubu Inteligencji 
Katolickiej przygotowywała własny organ 
w postaci miesięcznika Więź. Od jego 
ukazania się w lutym 1958 wysunęła się 
Morawska do czołówki zarówno jego ze
społu redakcyjnego, jak i grona stałych 
współpracowników krakowskiego mie
sięcznika Znak i Tygodnika Powszechnego. 
Nawiązała szerokie kontakty ekumeniczne. 
Ich uwieńczeniem było powierzenie Mo
rawskiej reprezentacji Polski na pierwszej 
Światowej Konferencji Religii dla Pokoju 
w Kyoto (Japonia) 16—22 października 
1970. Weszła tam w skład komitetu kie
rowniczego i została wybrana jako jedyna 
z krajów demokracji ludowych do komi
tetu wykonawczego i do stałego sekreta
riatu Światowej Rady Religii w USA. 
W czasie pobytu w USA miała publiczne 
wykłady w Uniwersytecie Columbia w 
Nowym Jorku. Utrzymywała stały kon
takt z zakonem międzywyznaniowym Tai-
zé we Francji. 

Niezwykle płodna i wielostronna publi
cystka, zostawiła po sobie również trwały 
ślad piśmienniczy. Jest nim przede wszyst
kim pionierskie i prekursorskie pod wie
loma względami dzieło: „Perspektywy. 
Katolicyzm a współczesność" (dwa wyda
nia w jednym roku, 1962/63), będące śmiałą 
próbą indywidualnego spojrzenia na współ
czesność z perspektywy katolicyzmu i od
wrotnie, ze szkicem konkretnej sytuacji 
Kościoła w dzisiejszym świecie. Wolna od 
pospolitych uprzedzeń wyznaniowych, obca 
wszelkiej ortodoksji, mogła sobie pozwo
lić na opowieść biograficzną: „Chrześci
janin w III Rzeszy" (1970) o pastorze D. 
Bonhoefferze, ofierze hitleryzmu i rzecz
niku bezwyznaniowego chrześcijaństwa. 
Wydała równocześnie „Wybór pism" tegoż 
Bonhoeffera (1970). Opracowała we włas
nym tłumaczeniu wybór tekstów: „Spór 
o uczciwość wobec Boga" (1966, ilustrują
cy radykalną krytykę kościelnego chrze
ścijaństwa przez biskupa anglikańskiego 
Johna A. T. Robinsona. Wszystkie te po
zycje wyszły jako tomy 4, 17, 26 i 27 „Bi
blioteki Więzi". Tam też wydano ostatnio 
w jej tłumaczeniu T. Mertona „Domysły 
współwinnego widza". Nadto przełożyła 
G. Bauma „W stronę jedności" (1964) i K. 
Rahnera „O możliwości wiary dzisiaj" (1966). 
W Paryżu w 1970 ukazał się jej przekład 
J. Piepera „Śmierć i nieśmiertelność". 
Używała pseudonimu Maria Garnysz. 

Była członkiem Stow. Dziennikarzy 
Polskich, została wyróżniona medalem 
„25 lat pracy w dziennikarstwie PRL". 

(cl) 

IRENA PRZEŹDZIAK 
(27 11909 Zduńska Wola — 21 VIII 1972 

Warszawa) 
Ze środowiska inteligenckiego. Szkołę 

średną ukończyła w Kowlu w 1929. Studia 
wyższe na Wydziale Prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego ze stopniem magistra ukoń
czyła w 1936. Zaraz po studiach rozpoczęła 
aplikanturę w kancelarii adwokackiej, od
była też aplikanturę notarialną. 

W okresie okupacji przebywała w War
szawie. Po wyzwoleniu rozpoczęła pracę 
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jako prawnik w Prezydium Stołecznej 
Rady Narodowej. W latach 1948—1950 pra
cowała w Konsulacie Generalnym PRL 
w Bratysławie. Od roku 1952 rozpoczęła 
pracę w Lidze Przyjaciół Żołnierza i po 
zorganizowaniu w 1957 redakcji tygodnika 
Elpeżetowiec, przemianowanej następnie 
na Czata, pracowała do końca życia jako 
redaktor, kierownik działu koresponden
tów. 

Członek SDP. 
(mc) 

MIECZYSŁAW GUTKOWSKI 
(13 V1894 Średnia Wieś, woj. lubel

skie — 28 VIII 1972 Nowy Sącz) 
Z rodziny inteligenckiej. Po ukończe

niu szkoły średniej w Samborze, studia 
na Wydziale Humanistycznym Uniwersy
tetu im. Stefana Batorego w Wilnie ukoń
czone w 1926. Jednocześnie na tymże 
uniwersytecie studiował nauki społeczno-
ekonomiczne na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych. 

Karierę dziennikarską rozpoczął już w 
okresie studiów. W latach 1923—1926 w 
Kurierze Wileńskim, wydawanym przez 
prof. Kazimierza Bartla i posłów Ko-
ściałkowskiego i Chomińskiego był pu
blicystą gospodarczym. Pracował jedno
cześnie w Przeglądzie Wileńskim. W la
tach 1926—1930 pracował jako publicysta 
gospodarczy w warszawskiej Epoce. Od 
1930 do 1938 pracował w Krakowie w Ilu
strowanym Kurierze Codziennym, będąc 
jednocześnie korespondentem gospodar
czym w Glosie Porannym w Łodzi (1931— 
1938), po czym przeniósł się do Nowego 
Dziennika w Krakowie i tam pozostał do 
wybuchu wojny. 

Pochodził ze sfer inteligencji pracują
cej; syn Jana Leopolda i Emilii z Siła-No-
wickich. Swą pracę doktorską traktował 
jako wstęp do zamierzonej historii ilustra
cji książkowej. Jako konserwator woje
wódzki na Pomorzu rozpoczął współpracę 
z Gazetą Toruńską w 1922 r. W tymże roku 
będąc już członkiem Rady Naczelnej PSL 
Piast kandydował do Sejmu z listy pań
stwowej nr 1. Przeniesiony do JWarszawy, 
do Ministerstwa Wyznań i Oświaty objął 
w 1923 r. kierownictwo Woli Ludu (organu 
PSL Piast). Od 1926 współpracował z od
działem warszawskim IKC. Spensjonowany 
z powodów politycznych w 1930, przeniósł 
się do Krakowa; znalazł zatrudnienie w 
redakcji Światowida i został w tymże roku 
przyjęty do Syndykatu Dzienikarzy Kra
kowskich. Był jego prezesem od 6 lutego 

W okresie okupacji przebywał w Związ
ku Radzieckim. Po powrocie do kraju, w 
1946 objął stanowisko referenta prasowego 
w Wojewódzkim Urzędzie Informacji i 
Propagandy w Łodzi, pracując jednocześ
nie jako publicysta gospodarczy w Dzien
niku Łódzkim. Od 1947 do 1950 kierował 
działem wydawniczym i redagował Biule
tyn Centralnej Szkoły Związków Zawodo
wych w Łodzi. W 1950 do i951 był redak
torem w Polskich Wydawnictwach Gospo
darczych (Polgos), od 1951 do 1957 — re
daktorem naczelnym czasopisma Przegląd 
Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekono
micznego (Polgos). 

Będąc już na emeryturze, od 1960 objął 
stanowisko redaktora Biuletynu wydawa
nego przez Oddział Warszawski Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego i pozostawał 
na nim do roku 1969. 

Aktywista organizacji dziennikarskich 
i społecznych, członek zarządu (1936—1939) 
Stowarzyszenia Polskich Publicystów i 
Dziennikarzy Gospodarczych; członek za
rządu Oddziału Warszawskiego Związku 
Żydów — Uczestników Walk o Niepodle
głość. W latach 1947/48 członek zarządu 
Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Wol
nej Myśli, członek zarządu Koła Tow. 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przy Cen
tralnej Szkole Związków Zawodowych w 
Łodzi (1947—1949), członek Komisji Kultu-
ralno-Oświatowej Zw. Zawodowego Dzien
nikarzy RP w Łodzi, aktywny członek 
Sekcji Prasoznawczej Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich, członek Zespołu 
Starszych Dziennikarzy przy Oddz. War
szawskim SDP. 

Za osiągnięcia w pracy zawodowej i 
społecznej odznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi i Złotą Odznaką Polskiego To
warzystwa Ekonomicznego. 

(mc) 

1938 do 30 marca 1945 r. Podczas okupacji 
hitlerowskiej prowadził sklep z antykami 
i pisywał do prasy podziemnej pod pseu
donimem J. Osękowski, wykładał też na 
podziemnych kursach dziennikarskich. Po 
wyzwoleniu był skarbnikiem Związku Za
wodowego Dziennikarzy (1945), członkiem 
zarządu (1946), członkiem sądu honorowego 
(1947—1950). Był korespondentem Gazety 
Ludowej w 1946 г., Dziennika Zachodniego 
(1947), Gońca Wielkopolskiego (1947—1950), 
udzielał się w Polskim Radiu, wykładał na 
Studium Dziennikarskim o agencjach pra
sowych. Kierował sekcją wydawniczą Zw. 
Zaw. Dziennikarzy. Fotografia jego znaj
duje się w jednodniówce: ,,XXV-lecie 
Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich'' 
(1937). 

Czesław Lechicki 

Do nekrologu Jana Emila L a n k a u a zamieszczonego w nrze 3 Zeszytów 
Prasoznawczych z 1972 r. otrzymaliśmy następujące uzupełnienia zaczerpnięte 
z jego akt personalnych: 



РЕЗЮМЕ 
Казимир К о н к о л ь : Лабораторные проблемы общественно-правовой пу
блицистики 

Эффективность общественно-правовой публицистики, предметом кото
рой являются процессы создания права и процессы применения права, за
висит от лабораторной корректности этой публицистики. 

Автором статьи — заведующим Институтом журналистики Варшавского 
университета и главным редактором журнала Право и жице — проводится 
попытка сформулировать общие методологические принципы обществен
но-правовой публицистики в социалистическом обществе. Эта публицистика 
должна стремиться к: 

а) популяризации правовых знаний, 
б) повышению правовой культуры общества, 
в) упрочению и углублению законности в деятельности государственных 

органов, а также формированию общественной дисциплины граждан, 
г) увеличению эффективности функционирования нашей общественно-

-политической системы (государственных, общественных, правовых учреж
дений), путем верного, законного вынесения оптимальных решений, отра
жающих их классовую суть и классовый смысл. 

В статье рассматриваются лабораторные проблемы публицистики, ка-
сающейса законодательных процессов, применения права внесудебными 
государственными органами и функционирования правосудия, причем фор
мулируется ряд указаний для журналистов. (Резюме автора) 

Карл Эрих Р о з е н г р е н : Диффузия известий — обзор исследований 
Распространение известий о событии зависит от многих, взаимосвязан

ных факторов. В теоретической части статьи проводится попытка систе
матизировать эти факторы, а этой цели служат следующие понятия: сте
пень возможности предвидения (degree of anticipatedness) события, инфор
мационное значение (news value) события, его важность (importance) и вре
мя происшествия. Предусмотреть недоторые события невозможно, и такие 
события имеют нулевое значение на шкале предусматриваемое™. О не
которых же событиях заранее известно, что они произойдут, когда и каким 
образом, и это дает им значение 3 на шкале предусматриваемое™. Инфор
мационное значение сообщения о событии можно определить количеством 
лиц, принимавших участие в отчете о событии. Важность относится не
посредственно к событию; она определяется количеством лиц, на жизнь 
которых данное событие влияет решающим образом. Автором рассматри
ваются всякие возможные взаимосвязи указанных понятий, которые он 
считает независимыми и интервенционными переменными. Эмпирическая 
часть статьи посвящена зависимым переменным: величине диффузии 
(amount of diffusion), скорости диффузии (rate of diffusion) и роли, какую 
в процессе диффузии играют различные средства передачи. Эмпирический 
материал, состоящий из результатов различных (главным образом, амери
канских) исследований дифузии известий о 21 событии (начиная со смерти 
президента США Рузвельта в 1945 году и до приземления Аполло 14 на 
луне в 1971 году), служит проверке гипотез, выдвинутых автором статьи. 
Оказывается, что чем событие важнее, тем больше скорость и величина 
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диффузии, а большая скорость и величина диффузии сочетается со значи
тельным количеством лиц, узнавших о событии в результате личных 
контактов, причем незначительный процент составляют лица, узнавшие 
о событии из газет. Эти два источника информации — газеты и разговоры 
со знакомыми — не выступают совместно; чем больше количество лиц, 
узнавших с событии во время разговора, тем меньше — узнавших о нем 
из прессы. Чем важнее событие, тем больше количество лиц, узнавших 
о нем в ходе личных контактов. Указанные гипотезы были проверены 
автором статистическим методами на основании упомянутого выше эмпи
рического материала. (Резюме редакции) 

Барбара К о л о в ц а : Правовые вопросы репортерской фотографии 
Действующим в настоящее время в Польше законом об авторском праве 

охраняются художественные, научные и литературные произведения, 
а также произведения, сделанные фотографическим способом, за исклю
чением репортерских снимков. Репортерские фотоснимки лишены этой 
охраны в пользу текущей информации, задача которой — всесторонне 
и быстро знакомить общественность с интересующими ее событиями. 

Закон не определяет, какие фотоснимки следует считать репортер
скими. Наука пытается привести критерии, решающие о том, какие снимки 
можно считать репортерскими фотоснимками. Это: 

— документация актуальных событий, 
— употребление снимка „без отсрочки" для информационных целей, 
— „простота средств", примененных фотографирующим. 
Хотя репортерские фотоснимки лишены охраны в силу положений 

авторского права, но соотвествующая охрана предоставляется им поло
жениями гражданского права, закона о борьбе с нечестной конкуренцией, 
а также этическими нормами Кодекса поведения журналиста. Факт, что 
репортерские фотоснимки не пользуются охраной положений авторского 
права, ведет зачастую к неверным выводам, что эти снимки не охраняются 
какими-либо правовыми положениями, вследствие чего создается небла
гоприятное для фоторепортеров положение. Замечается общая тенденция 
к совершенно произвольному использованию репортерских снимков для 
рекламных, декоративных целей, в изобразительном искусстве. 

При рассмотрении вопросов, связанных с репортерскими фотографиче
скими снимками, выступает еще одна проблема: дело в том, приобретает 
ли автор — после истечения некоторого времени и в результате утраты 
актуальности снимка — вновь свои права, несмотря на то, что снимок был 
уже испоьзован прессой. Широко распространено мнение, что против та
кого решения свидетельствует отсутствие соответствующего положения 
в законе. (Резюме автора) 
Ян К у ц и а : Дискуссия о краковской подпольной прессе 1939—1945 годов 
Марек А р ч и н с к и й : Из истории подпольной прессы в Кракове в 1939— 
1945 гг. 

В журнале „Зешиты прасознавче" за 1969 и 1970 годы Ян К у ц и а 
опубликовал ряд статей, посвященных: 1) краковской подпольной прессе 
в 1939—1945 гг., 2) тайным краковским типографиям в период гитлеровской 
оккупации, 3) распространению краковской подпольной печати в годы окку
пации. Эти публикации вызвали живой отклик: подпольные деятели 
времен оккупации вносили развичные замечания, пополнения и поправки. 
В ответ на призыв редакции 11 человек прислали письменные высказы
вания, в ходе же состоявшейся в марте 1972 года редакционной дискуссии 
высказалось 13 человек. 

Теперь автором монографических статей о краковской подпольной пе
чати 1939—1945 годов — историком Яном К у ц и е й — обсуждаются ре
зультаты дискуссии и формулируются постулаты относительно дальней
ших исследований оккупационной прессы. 

* 
Марек А р ч и н с к и й приступил еще в начале 1940 года к организации 

в Кракове подпольной ежедневной газеты Дзенник польски, выходившей 
с перерывами, вызванными арестованиями сотрудников гестаповцами, все 
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время оккупации. Политическую поддержку газета получила со стороны 
прогрессивной Демократической партии (одним из выдающихся руководи
телей которой был автор воспоминаний). С течением времени группа жур
налистов стала издавать и журналы, между прочим — предназначенный 
для оккупанта диверсионный журнал на немецком языке Германия. 

Напечатанные здесь воспоминания Марека А р ч и н с к о г о представ
ляют собой существенный вклад в историю краковской подпольной печати 
1939—1945 годов. (Резюме редакции) 

В. А. Ш а н д р а , М. П. Т р о и ц к а я : Социальный портрет 
В советской прессе теперь часто встречаются рубрики и шапки „Со

циология и жизнь", „Слово берет социолог", „В зеркале социологии" и т. п. 
В их ряду принципально новым словом в теории и практике журналистики 
явились очерки — исследования, печатавшиеся в „Комсомольской правде" 
под рубрикой „Социальный портрет". 

В статье подробно рассматривается методика создания „Социального 
портрета", позволившая их авторам быть объективными при определении 
героев и глубоко научно разработать темы. Оценивая этот эксперимент 
газеты, А. Егоров имел все основания говорить: „Для меня предпринятое 
очеркистами „Комсомольской правды" — как маленький социологический 
эксперимент, поставленный научно и чисто". (А. Егоров, Предисловие 
к сборнику „Социальный портрет". М., „Правда", 1967, стр. 4). 

Теория и практика создания „Социального портрета" — хороший повод 
для специального разговора о журналистском мастерстве — умении наблю
дать и отбирать факты, находить новые и более глубоко осмысливать 
„старые" темы, определять верные пропорции и соотношения эмоциональ
ного и рационального в публицистике. Рассматривая эти и другие слагае
мые журналистского мастерства, авторы особое внимание уделили проблеме 
соотношения содержания и формы, логического и образного в социологи
ческих очерках. > i ' 

Выбор литературной формы всегда определяется характером творческой 
задачи. „Социальный портрет" — это очерк, портретный очерк. Но задача, 
которую ставили авторы — большие социальные, философские обобще
ния, — обусловила преобладание в „Портретах" логического, понятийного 
начала — качества, присущего в большей степени статье. Речь идет о взаи
мопроникновении жанров, объяснимом в данном конкретном случае стре
млением печати к научно-социологическому осмысливанию явлений 
жизни. 

Если принять определение А. М. Горького, что очерк занимает место 
между рассказом и исследованием, то „Социальный портрет" стоит ближе 
к исследованию. Здесь и автор выглядит больше иследователем, нежели 
художником. Если художник, создавая художественный образ-тип, к о н 
с т р у и р у е т его путем изображения многих неповторимых индивидуаль
ных черт человека (характер, поступки, увлечения, вкусы и т. д.), то автор 
„Социального портрета" главное внимание сосредотачивает на социальных 
признаках личности, показывает ее в социальных ролях. У журналиста 
это не конструирование, а в ы я в л е н и е на примере конкретного лица 
наиболее существенных социальных признаков и черт, типичных для пред
ставляемой им социальной группы. 

В статье подчеркивается, что у очерка-исследования есть свои просчеты 
и перспективы. Его методы исследования фактов полезно использовать 
и уже используются для прояснения структуры многих общественных про
цессов и явлений. Мы уже встречались с удачными попытками создать 
социальный портрет рабочего коллектива, семьи. Рамки „Социального 
портрета" будут раздвигаться. 

Опираясь на приобретенный опыт конкретно-социологических исследо
ваний, редакции советских газет добиваются общего повышения социоло
гической культуры журналистов. А это очень важно, ибо „писать -«историю 
современности»-, не обладая серьезной социологической подготовкой, социо
логической культурой изучения явлений жизни, трудно". (Материалы 
II Всесоюзного съезда журналистов СССР. — „Советская печать", 1967, 
№ 10, приложение, стр. 19). (Резюме авторов) 
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Чес лав Б ы в а л е ц : Чтение прессы в свете исследований семейных бю
джетов (на примере г. Кракова) 

Статья представляет собой попытку использовать результаты исследо
вания семейных бюджетов с целью определения связи доходов населения, 
его образования и исполняемой работы с уровнем расходов на прессу. Ана
лиз основан на результатах исследований семейных бюджетов, проводив
шихся в Кракове в 1971 году. Для исследования указанных выше взаимо
связей применялся анализ корреляции, показавший, что между доходами 
семьи и расходами на прессу существует определенная зависимость, но 
незначительная: высчитанный на основании указанных выше данных 
коэффициент корреляции (г) составляет 0,502. Анализ корреляции в более 
однородных группах семей, подобранных по критериям образования и ви
дам исполняемой работы трудящихся членов семьи, показал, что и тогда 
связь между доходами и расходами на прессу незначительна либо совер
шенного несущественна. 

В статье представлены также расходы на прессу и их дифференциация 
в группах семей, распределенных по критериям образования и вида ра
боты трудящихся членов семьи. В общем, замечается закономерность, 
заключающаяся в том, что чем выше уровень образования, тем больше 
расходы на прессу. В семьях работников умственного труда расходы на 
газеты и журналы значительно выше расходов в семьях физических ра
ботников и в смешанных семьях. Между этими последними нет почти 
никакой разницы в расходах на покупку прессы. 

В работе применялись некоторые основные методы математической ста
тистики. Работа выполнена на Кафедре экономики потребления Высшей 
экономической школы в Кракове. (Резюме автора) 

Бернард П и о т р о в с к и й : Пресса современной Швеции 
Начало газетно-издательского дела в Швеции относится к половине 

XVII столетия. На фоне этих традиций в статье представлено положение 
шведской печати в настоящее время, рассматриваются издательская си
стема, тиражи и экономическое положение газет, политическое направле
ние главных газет, типология заглавий, система образования журналистов, 
журналистские организации, изучение прессы. Статья основана на богатой 
шведской литературе, указанной в примечаниях. (Резюме редакции) 

Анджей Р о л ь к е , Винценты В р у б л е в с к и й , Збигнев З а д р о ж и ы й : 
Трудное искусство проектирования 

В 3 номере журнала „Зешиты прасознавче" за 1972 год Е. Ратайчак 
опубликовал статью, в которой подверг критике функциональность строя
щегося в Кракове Дома прессы. 

В ответ на его упреки три автора — инженеры из Полиграфического 
отделения и Отделения инвестиций Правления Рабочего издательского 
кооператива „Праса", — выступая в защиту принципов проекта, полеми
зируют с Е. Ратайчаком. 

Проект краковского центра прессы — это первый объект такого мас
штаба, состоящий из двадцати различных функциональных единиц, не
скольких независимых производственных очередей, прекрасно оборудо
ванных социальных помещений для коллектива. Стремление к выделению 
отдельных функций в столь сложном объекте — по мнению авторов поле
мики — совершенного верно и не противоречит также принципу интеграции 
отдельных его комплексов. 

В наших организационных условиях контакты и взаимопроникновение 
работы редакции и наборного цеха органичиваются передачей редакцион
ных материалов в наборный и химиграфический цехи. Прочие редакцион
ные работы, не требующие прямого контакта с полиграфическим процес
сом, будут проходить в здании редакции, где будет возможность отдельные 
этажи оборудовать соответственно потребностям. В свете современных 
теоретических принципов нельзя слишком точно определить действенность 
планирования на далекое будущее и прогнозирования технического про
гресса. Во избежание переделок зданий в будущем проектировщиками при-
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меняется конструкционный принцип, допускающий далекоидущие измене
ния внутри зданий. 

В проекте предусмотрены две полиграфические техники: для газет — 
типография, для журналов — офсет. В настоящее время нет возможности 
полностью перейти к офсету при печатании газет, и такое решение повлекло 
бы за собой слишком большой технический риск. Ссылаясь на многочи
сленные примеры относительно направлений развития полиграфии в вы
сокоразвитых странах, авторы полемики доказывают, что в настоящее 
время нельзя безоговорочно указать на преимущество одной технологии 
над другой. У обеих печатных техник есть свои недостатки и положитель
ные стороны, обе они развиваются самым интенсивным образом, причем 
типография продолжает занимать доминирующее место. Сохранение лино
типного набора является прямым следствием принятой техники печатания 
газет, так как обе эти технологии лучше всего соответствуют друг другу. 
Для ускорения набора и увеличения производительности предусматри
вается внедрение в производство линотипов, управляемых перфорацион
ной лентой. Фотонабор, все более вытесняющий горячий набор в офсетной 
и глубокой печати, но не находящий применения в типографии, предусма
тривается для новой типографии после 1980 года. 

В итоге авторы полемики констатируют, что типография будет идти 
в ногу с техническим прогрессом и развитием технологии в области поли
графии. Тем не менее, кажется возможным и целесообразным в ходе раз
работки проекта учесть некоторые замечания Е. Ратайчака относительно 
отработки технологии работы редакции и редакционных коллективов 
и спроектирования междуредакционного Отделения газетно-журнальной 
документации. (Резюме редакции) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 
Kazimierz К а к о 1: Workshop Problems of the Socio-Legal Journalism 

Social effectiveness of the socio-legal journalism whose subject are the 
law-creating and law-applying processes, dépens on workshop correctness of 
that journalism. 

Author, director of the Journalism Institute at the Warsaw University and 
chief editor of Prawo i Życie, undertakes an endeavour at formulating general 
methodological premises of the socio-legal journalism in a Socialist society. 
This journalism should aim at: 

a. universalizing the knowledge of law; 
b. raising the society's legal culture; 
с strenghtening and intensifying the respect of law in every-day activities 

of state organs, as well as shaping the social discipline attitudes of the 
citizens; 

d. increasing the effectiveness of the functioning of our socio-political 
system (state institutions, social institutions and legal institutions) by 
coming, in acordance with law, to optimum decisions reflecting the class 
essence and class sense of those solutions. 

The Author discusses the workshop problems of the journalism concerning 
the legislative processes, application of law by state organs other than courts, 
and the functioning of jurisdiction, and formulates a number of workshop 
advices for the journalists (Summary by the Author). 

Karl Erik R o s e n g r e n : Diffusion of News — A Review of Studies 
The diffusion of the news of events depends on numerous corelated factors. 

Theoretical part of the article is an endeavour at systematizing those factors, 
and the notions employed in that task are as follows: the degree of the anti-
cipatedness of event; the news value and importance of the event; the time 
when the event occurred. To anticipate the occurance of some events is 
impossible. The value of such events on the scale of anticipatedness equals 
zero. The occurance of some other events can be however anticipated in 
advance and this gives them on the scale of anticipatedness the value of 3. 
The news value of the news informing of an event can be determined by the 
number of persons engaged in reporting the event. The importance refers 
directly to the event and is defined by the number of people whose life it 
decisevely affects. The Author reflects on some possible correlations of the 
above mentioned notions, which he treats as indepenedent and intervening 
variables, in order to deal next — in the empiric part of the article — with 
dependent variables i. e. with the amount of diffusion and the part played in 
the diffusion process by different mass communication media. The empiric 
material comprising the results of various (chiefly American) research studies 
on the diffusion of news of 21 events (beginning from the president Roosevelt's 
death in 1945 to Apollo 14 landing in 1971) serves the checking up of the hipo-
theses put forward by the Author of the article. It has been found that the 
more important the events are, the higher is the rate and the bigger the 
amount of diffusion, and that the high rate and amount of diffusion go hand 
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in hand with a considerable percentage of persons who learned of the news 
by personally communicating one with another, whereas the percentage of 
those who learned of the news form the newspapers is not big. Those two 
sources of news — newspapers and conversations with acquaintances — do not 
appear jointly; the bigger is the number of persons who learned the news 
from the conversations, the smaller is the number of persons who learned the 
news from the press. And the more important an event is, the higher is the 
number of persons who learned of it by the way of personal communication. 
The Author verified the above hypotheses by statistical methods, on the basis 
of the above mentioned empiric material. (Editorial summary). 

Barbara К о 1 o w с a: Legal Problems of Photo-Reporting 
The copyright law presently in force in Poland safeguards the artistic, 

scientific and literary works, including the works produced by the way of 
photography. Excluded from the protection of copyright law are the photo-
-reporter's pictures. They have been deprived of that protection for the benefit 
of current information, whose task is to inform the society of the events it 
is interested in. 

The law does not define what pictures possess the qualities of photo-report
ing. The science endeavours to give criteria which decide of classifing the 
pictures to that group. They are as follows: 

— recording of current events; 
— use of the photo „currently" for the purpose of information; 
— „simplicity of media" used by the photographer. 
Although the photo-reporter's pictures are deprived of the copyright-law 

protection they are protected by civil code law, regulations concerning the 
fighting of dishonest competition and ethical norms comprised within the 
Journalists Moral Code. The fact that a photo is not safeguarded by copy
right-law protection often leads to a wrong conclusion that those photo
graphs are not protected by any laws; in practice this creates an unfavourable 
situation for a photo-reporter. There exists a general tendency to do freely 
whatever one likes with the photo-reporter's pictures, to use them in pub
licity, advertising, graphic arts. 

When discussing the problem of photo-reporter's pictures one encounters 
another problem, namely that whether after some time, when a photo becomes 
outdated, the author does regain his rights despite the fact that the photo was 
used in the press. It is generally believed that because of the lack of the 
appropriate paragraph in the laws, such a situation — or solution — is possib
le. (Summary by the Authoress). 

Jan K u c i a : Discussion on the Cracow Underground Press 1939—1945 
Marek A r c z y ń s k i : From the History of The Underground Press in Cracow 
1939—1945 

In the 1969 and 1970 issues of the Zeszyty Prasoznawcze Jan Kucia publish
ed two articles: 1. On the Cracow Underground Press in the Years 1939—1945; 
2. On the Cracow Underground Printing-houses in the Period of Nazi Occupa
tion; 3. On the Distribution of Cracow Underground Press. Those publications 
met with a livelly response; members of the Resistance Movement submitted 
different remarks, supplements, corrections. Answering the Editors' appeal 
11 persons sent in written statements and at meeting called by the Editors 
in March 1972 thirteen persons took part in a discussion. 

Jan Kucia, a historian and author of monographic articles on the Cracow 
Underground Press of the years 1939—1945 presents now the results of the 
discussion and formulates the postulates necessary for fourther research on 
the Underground Press. 

* 
Marek A r c z y ń s k i started, as early as in 1940, to organize in Cracow 

an Underground newspaper Dziennik Polski. It was appearing — with some 
occasional interruptions caused by Gestapo arrests among the paper's collabo
rators — throughout the whole occupation period. Political line of the paper 
represented that of the progressive Democratic Party (one of the leading 
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members of which was the Author). As the time went by a group of editors 
started also publishing the periodicals; amongst them was also one called 
Germania published for the occupants, in the German language. 

The memoirs of Marek A r c z y ń s k i , poblished here, are a significant 
contribution to the history of the Cracow Underground Press of the years 
1939—1945. (Editorial summary). 

W. A. S z a n d r a, M. M. T r o i с к a: Portraits of Social Groups 
One often meets nowadays in the Soviet press the columns headlined 

„Sociology and Life", „Sociologist Speaks", „In the Mirror of Sociology", etc. 
Among them a novelty, both in journalism practice and theory, were the 
reportages-studies published in Komsomolskaya Pravda in a column „Social 
Portrait". 

In the articles is thoroughly discussed the methodology of the „Social 
Portrait's" coming into being, which helped the Authors to characterize the 
heroes objectively and to elaborate the problems. Evaluating the newspaper's 
experiment A. Yegorov had every reason to say that „to me the method 
employed by reporters of Komsomolskaya Pravda is a small-scale sociological 
experiment, scientifically and clearly worked out" (A. Yegorov: Introduction 
to a Collection „Social Portrait", Moscow 1967). 

Theory and practice of producing the „Social Portrait" serve as a basis for 
discussion on journalistic workshop, on the ability to observe and select facts, 
on finding new subjects and thinking over of the „old ones", on defining real 
proportions in the relationship between emotion and rationalism in journalism. 
In considering those and other elements of journalistic workshop the Authors 
focussed their attention on the problem of relationship between content and 
form, logic and picturesqueness in sociological reportages. 

The choice of literary form is always determined by the character of a crea
tive task. The „Social Portrait" is a potrait-reportage. But the tasks which 
the authors set for themselves are of a social and philosophical character. 
Generalizations conditioned in „Portraits" the superiority of a logical, ra
tional principle i. e. the features characteristic of all publicistic articles. This 
refers to interpénétration of genres which in this particular case can be 
explained by the tendency of the press to consider the liefe phenomena in 
a scientifically sociological way. 

If one accepted M. Gorki's definition that the reportage is something 
intermediate between a story and a study, the the „Social Portrait" would be 
closer to a study. Here, too, the author more resembles a researcher than an 
artist. Whereas an artist, when creating an artistic image (model) constructs it 
showing many unique, individual features of man (character, beaviour, passions, 
likings, etc.) the author of „Social Portrait" pays most attention to social 
features of the individual, presents him against the background of social 
activities. A journalist does no constructing but only shows on the example 
of a concrete person the most essential qualities and features typical of a 
social group the given person represents. 

The authors stress in the article the good perspectives of the reportage-
study. Its methods of examining the facts are worth recommending, particu
larity because they have been already used for explaining the structure of 
many other social processes and phenomena. Some endeavours to produce the 
portraits of workers' collective had also been made and were successful too. 

On the basis of experience gained in concrete sociological studies, the 
frames of the „Social Portrait" will further expand. Editors of the Soviet 
papers demand a general rise of the sociological culture of journalists. The 
problera is important for it is very difficult to sketch „the history of the 
present age" without having a serious sociological background, sociological 
knowledge of how to examine the phenomena of life. (Summary by the 
Authors). 

Czesław B y w a l e c : Press Readership in the Light of a Family-Budget 
Survey 

The article is an endeavour at utilizing the findings of a family budget 
survey in order to determine to what extent do the income, education, and 

13 — Zeszyty Prasoznawcze 



194 

type of work affect the expenditures on press. As a basis for analysis served 
the findings of a family budget survey made in Cracow in 1971. The group 
investigated numbered 120 families. To examine the above mentioned depend
encies was used a correlation analysis. The analysis showed there exists a 
dependence between the height of a family income and the expenditures on 
press. On the other hand this dependence is not big; the correlation coefficient 
calculated on the basis of the above mentioned data amounts to 0,502. An 
analysis of the correlation in more homogenous groups — divided according 
to a criterion of education and type of work of the working members of the 
family — showed that in such instances the relationships between incomes 
and expenditures are either small or quite insignificant. 

Also presented in the article are the levels of expenditures on press and 
their differentations, in the groups of families systematized according to the 
criteria of education and type of work of the working members of the 
family., In general there appears a reqularity that the higher is the education, 
the higher are the expenditures on press. The white-collar workers' families 
spend much more on press than the blue-collar workers' families and the 
s. с mixed families. On the other hand among those two latter ones almost 
no difference in expenditures on press was observed. 

In the working out of the material were applied some basic methods from 
the field of mathematical statistics. The work was conducted at the Con
sumption Economics Department of the Higher School of Economics, Cracow. 
(Summary by the Author). 

Bernard P i o t r o w s k i : The Press of Today's Sweden 
Starting with an outline of the traditions going us far back as to the middle 

of the 17th century, the Author discusses the present state of the Swedish 
press: publishing system, circulation and economic situation, political lines of 
the emost important papers, typology of titles, education and journalistic orga
nizations and the press research. The article was written on the basis of rich 
Swedish literature, quoted in foot-notes. (Editorial summary). 

Andrzej R о 1 к e , Wincenty W r ó b l e w s k i , Zbigniew Z a d r o ż n y : The 
Difficult Art of Designing 

In the issue No. 3 of Zeszyty Prasoznawcze J. Ratajczak published an 
article criticizing the functionality of the House of Press, now under con
struction in Cracow. 

Replying to his objections three Authors — engineers of the Printing 
Deparment and Investment Deparment of the Cenral Board of RSW Prasa — 
defend the assumptions of the design and engage in polemics with the article 
of J. Ratajczak. 

The design of the Cracow Press Centre is the first one of the object of this 
kind planned on such a scale. It includes about twenty different functional 
units, several independent production lines, a well-equipped social base for 
the staff, etc. The tendency to separate the function in such a complex object 
is thus, in the opinion of the Authors, correct and also does not belie the 
principle of integration of the object's individual groups. 

In our organizational circumstances the contact and the intermingling of 
the editorial office work with that of the composing department is limited to 
transferring editorial materials to the composing and chemityping departments. 
The remaining editorial operations not requiring a direct contact with printing 
process will take place in an editorial building whose individual storeys, 
thanks to the flexibility of construction, might be used according to arising 
needs. The present theoretical assumptions rather sceptically evaluate the 
necessity of a too-far reaching programming and prognosing of technical 
progress. Thus, in order to avoid a future remodelling of buildings the 
design provides a construction and installation system allowing for some far 
reaching changes within the buildings. 

The design assumes that two printing techniques will be used at the 
Centre: typography — for newspapers, nad offset — for periodicals. The 
present situation does not allow for switching now, in the printing of news
papers, to offset technique. Such a decision would be now a far too great 
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technical risk. Quoting many examples of the printing-development tendencies 
in advanced countries the Authors prove that nowadays one cannot un
mistakably show the superiority of one technique over another one. Both 
printing techniques have their good and bad points and both also intensively 
develop; at the same time typography still preserves its dominating position. 
The fact that linotype setting has been preserved proves best that this tech
nique is the best for newspaper printing. On the other hand for speeding up 
the setting and for increasing the working capacity it is expected that linotypes 
used will be controlled by perforated tape. The photosetting which more and 
more supplants the hot setting in offset and in plate printing and finds no 
appliance in typography will be provided for the new printing-house after 
1980. 

Summing up, the Authors note that modernity of the printing-house will 
be with the passage of time continously improved, in accordance with general 
progress in the technique and printing technology. Nevertheless the taking 
into account in the design elaboration of some of the postulates of J. Ratajczak 
seems advisable and possible. This applies in particular to perfecting the tech
nology of the work of editorial offices and their subgroups and consequently 
to furnishing adequate equipment, as well as to the designing of an inter-
editorial department of press documentation. (Editorial summary). 

Translated by Andrzej Głowacz 
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