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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 4 (66) 

TOMASZ GOBAN-KLAS 

DWIE ORIENTACJE 
W BADANIACH NAD KOMUNIKOWANIEM 

Elementy wiedzy o komunikowaniu można odszukać jesz
cze w nauce starożytnej — stwierdza dr Goban-Klas, se
kretarz naukowy OBP w pobudzającym do przemyśleń 
i skłaniającym do dyskusji studium. Rozgranicza staro
żytną retoryką i nowoczesne dziennikarstwo jako jeden 
typ orientacji badawczej w komunikowaniu — i praso-
znawstwo wraz z komunikacją jako typ drugi. Rozgrani
czenie nie oznacza jednak przeciwstawienia; autor jedno
znacznie podkreśla korzyści wynikające z uzupełniania się 
obu orientacji, przy zachowaniu swoistości każdej z nich. 

1. Retoryka i komunikatyka 

Elementy wiedzy o komunikowaniu pojawiały się w ciągu wieków 
w ramach różnych dyscyplin naukowych. Znajdziemy je w nauce 
0 strukturze języka, zapoczątkowanej w starożytności przez indyj
skich, greckich i rzymskich gramatyków. Odszukać je można w sta
rożytnej pedagogii — nauce o kształtowaniu osobowości wychowan
ka, oraz w polityce — nauce o państwie i sztuce rządzenia. Zalążki 
pojęć i idei dotyczących istoty komunikowania międzyludzkiego' naj
pełniej i najwcześniej ukształtowały się w starożytnej estetyce 
1 teorii sztuki. 

Jednakże z nauki siterożytnej, właściwie tylko retoryka może być 
zasadnie uznana za dyscyplinę, która całkowicie i bezpośrednio za
jęła się problematyką komunikowania. To stwierdzenie wyda się 
dziwne tym czytebukofm, którzy — pod wpływem dziewiętnasto
wiecznej tradycji — w retoryce dostrzegają jedynie demegorię, tj. 
publiczne krasomówstwo. Wszakże dla starożytnych retoryka była 
czymś więcej : sztuką pozyskiwania słuchaczy za pomocą słowa, sztu
ką perswazji. 



Oczywiście także i wówczas retoryka była różnorako pojmowana 
i oceniana. Retoryka sofistów, której klasycznym przedstawicielem 
był Gorgiasz z Leontinoj, spotkała się z ostrą krytyką ze strony So
kratesa i Platona*). Z talentem znakomitych retorów atakowali jawny 
cynizm i amoralizm sofistów, którzy przechwalali się, iż potrafią 
zmieniać słuszne w niesłuszne i na odwrót. Obok intencji manipula-
torskich zarzucali retoryce, iż jest tylko jedną z odmian sztuki schle
biania 2). 

Zarówno krytycy, jak i obrońcy retoryki przypisywali jej rolę na
rzędzia, charakteryzują ją bowiem nie treści, które przekazuje, lecz 
rezultaty, które osiąga. Retoryka traktowana była jako narzędzie 
w dążeniu do władzy, jako sztuka jednania zwolenników. 

Najtrafniejszą naukową definicję retoryki dał w swym traktacie 
Arystoteles, gdy określił ją jako „sztukę wynajdywania w mowie 
wszystkiego, co ma znaczenie przekonywające" 3). Tak ujęta retoryka 
posiada wyraźnie wyznaczony i różny od innych dyscyplin przed
miot zainteresowań — analizę perswazyjnej funkcji języka. 

Retoryka starożytna miała status „techne", tj. umiejętności prak
tycznej, a zarazem dyscypliny naukowej o wyraźnie pragmatycznym 
ukierunkowaniu. Oznaczała zatem umiejętność (wygłaszanie mów), 
jak i reguły tej umiejętności. Ze współczesnym pojęciem „sztuki" 
łączył ją zawarty w tej działalności element artyzmu, oryginalności, 
doskonałości w konstruowaniu i wygłaszaniu mowy, natomiast ze 
współczesnym pojęciem „teorii" — zawarty w niej zestaw reguł i za
sad ogólnych. „Techne" różni się od „episteme" (tj. wiedzy czystej) 
swym praktycznym ukierunkowaniem, jej teoria (zasady ogólne) 
ma bowiem zawsze służyć celom praktycznym4). 

Zawarte w podręcznikach retoryki reguły i zasady dotyczą całego 
procesu przekonywania, tzn. obejmują zarówno zamiary mówcy, sa
mą konstrukcję mowy, jak i stosunek słuchaczy do tematu oraz ich 
spodziewaną reakcję. Retoryka zatem, jako pierwsza dyscyplina, 
ujmowała komunikowanie jako proces, a nie wyselekcjonowywała 
tylko jeden z jego aspektów, elementów czy też jedną z jego faz. 

Retoryka jest przeto dyscypliną, którą pełnoprawnie można włą
czyć do wiedzy o komunikowaniu. Niektórzy zresztą uważają ją za 
synonimiczną z komunikowaniem i nauką o nim 5). Taki pogląd nie 
jest jednak uzasadniony, gdyż wprawdzie retoryka zajmuje się pro-

*) Krytyce retoryki sofistów poświęcił Platon cały swój dialog' „Gorgiasz". 
2) Retorzy sofistyczni, tj. w dialogu platońskim Gorgiasz i Polos, przedstawiali 
siebie jako władców opinii, mogących dowolnie sterować poglądami i zacho
waniami słuchaczy. Sokrates udowjadnia, iż w istocie są oni sługami opinii, 
tylko bowiem przez schlebianie słuchaczom udaje się im zyskać sobie ich ży
czliwość („Gorgiasz", 456 B, 462 B-D). 
3) A r i s t o t l e : Rethoric, 12, 1355b 25—27. Cyt. wg W. N. T h o m p s o n : 
Communication, Communication Theory and Rethoric, (w:) Language Beha
vior. Mouton 1970, s. 80. 
4) W. J a e g e r : Paidea, t. 2. Warszawa 1964, s. 178. 

6) Ostatnio znalazłem taką opinię u Tapio V a r i sa („retoryka może być in
terpretowana jako synonim komunikowania"). Por.: Trends in Communication 
Research. (W:) Mass Media Research Workshop. Geneva 1974, s. 21. 



cesem komumkowania, lecz ogranicza się do jego funkcji perswazyj
nej. Choćby więc z tego powodu nie jest w stanie zastąpić ogólnej 
teorii komunikowania. Zresztą takiego zadania retoryka nigdy sobie 
nie stawiała, zajmując się raczej nauczaniem reguł retorycznych, niż 
ich wyjaśnieniem. 

Rozkwit retoryki związany był z demokratyczną formą życia poli
tycznego, w której podstawą wpływów było pozyskiwanie szerokich 
kręgów obywateli. W takich warunkach mąż stanu, polityk, musiał 
być przede wszystkim mówcą. Obserwacja życia politycznego dostar
czała materiału empirycznego niezbędnego' dla formułowania reguł 
skutecznego' przemawiania, a z kolei wymogi życia politycznego zmu
szały do doskonalenia w publicznych wystąpieniach. Retoryka mogła 
szybko osiągnąć dojrzałość dydaktyczną — jej podręczniki należą do 
najstarszych podręczników świata. W ciągu wieków nie zdołała jed
nak wykroczyć poza dorobek starożytności. 

Podstawową przyczyną zahamowania rozwoju był pragmatyczny 
charakter retoryki starożytnej, mało zainteresowanej pogłębianiem 
teoretycznej wiedzy o przedmiocie swego działania, skupionej nato
miast na doskonaleniu sprawności działania. Reguły retorycznie, na
wet te praktycznie zweryfikowane, nie były dalej analizowane. Część 
reguł pochodziła z doświadczeń mówców, część ustalano w trakcie 
prób i błędów popełnianych w ćwiczeniach praktycznych. Nie sumo
wały się one w spójny system o charakterze wiedzy naukowej6). 

Toteż w ciągu wieków zasób reguł retoryki ulegał niewielkim 
zmianom, a ona sama nie wykazywała specjalnego postępu. Śred
niowieczna homiletyka, sztuka wygłaszania kazań, była raczej uszcze
gółowieniem retoryki, niż doskonalszym jej wariantem. Nic zatem 
dziwnego, że gdy przekonywanie za pomocą żywego słowa zaczęło 
tracić na politycznym znaczeniu, retoryka — jako umiejętność prak
tyczna — uległa degeneracji i została sprowadzona do zwykłego kra-
somówstwa, sztuki ozdobnej wymowy, ograniczając się — jako 
dyscyplina teoretyczna — do powtarzania zasad arystotelesowskich 
czy kwintyliańskich. 

Dopiero w X X wieku rzeczywiste umasowienie prasy, radia i tele
wizji zwróciło uwagę na konieczność doskonalenia umiejętności po
zyskiwania czytelników, słuchaczy i widzów. Zaczyna powstawać 
nowa retoryka, nazywana niekiedy retoryką komunikowania, nie
kiedy nauką o perswazji, niekiedy — jak u Pisarka — retoryką 
dziennikarską 7). Wiele ją łączy z retoryką starożytną, wiele jednak 
od niej różni. Nowa jest przede wszystkim tendencja naukowej pod
budowy dyrektyw praktycznych oraz ich eksperymentalnej weryfi
kacji. 

Historia eksperymentalnego podejścia w retoryce zaczyna się od 
prac Carla Hovlanda podjętych w latach czterdziestych w Yale. 

6) Jak pisze o wiedzy pragmatycznej F. Z n a n i e c k i , „kwestia jej skutecz
ności bywa łatwo rozstrzygalna, lecz pożyteczność pozostaje sporna. Wiedza 
pożyteczna dla jednego posiadacza może być szkodliwa dla innych..." Por.: 
Nauki o kulturze. Warszawa 1971, s. 8. 



Zmierzały one do eksperymentalnego sprawdzenia zasadności zale
ceń retorycznych dotyczących porządku argumentacji, siły argumen
tów itp.8) 

Współczesna retoryka wykorzystuje zarówno zalecenia pochodzące 
od retorów starożytnych, jak i ustalenia praktycznej stylistyki, wy
niki eksperymentów Hovlanda i jego uczniów, praktyczne doświad
czenia z pracy propagandowej, elementy psycholingwistyki i socjo-
lingwistyki oraz; praktykę i wyniki badań w dziedzinie reklamy, pro
pagandy politycznej, prasy, radia i telewizji. 

W tym samym okresie, kiedy powstaje nowa retoryka, pojawia się 
inna dziedzina, również zajmująca się procesem komunikowania. Zo
stała ona zapoczątkowana przez inżynierów-elektroników badających 
transmisję sygnałów w układach technicznych. Jako pierwsi dostrze
gli oni ogólność problematyki i rozszerzyli ją na wszelkie zjawiska 
przekazywania znaków 9). Na podstawie ich modeli podjęto próby 
budowy teorii komunikowania międzyludzkiego, a w każdym razie — 
rozwijania — nauki badającej procesy komunikowania 1 0). Jak dotąd, 
nie ma w tym względzie zgody wśród badaczy; niekiedy mówi się 
o teorii komunikowania, niekiedy o nauce o komunikowaniu, dla 
oznaczenia dyscypliny zajmującej się komunikowaniem jako zjawi
skiem per se i aspirującej do wykrycia prawidłowości procesów ko
munikowania w społeczeństwie. Początkowo dyscyplina ta była wy
bitnie scybernetyzowana, obecnie — gdy przeminęła w naukach spo
łecznych moda na frazeologię cybernetyczną — wykorzystuje doro
bek językoznawstwa, semiotyki, psychologii myślenia i języka oraz 
dyscypliny zajmującej się symbolicznym zachowaniem (symbolic 
behavior). 

Status naukowy komunikatyki, bo dla krótkości tak ją będę okre
ślał, nie jest dotąd ustalony. Jedni widzą w niej zlepek tradycyj
nych nauk, raczej pole dociekań niż naukę interdyscyplinarną, gdy 
inni — samodzielną dyscyplinę o statusie podobnym do socjologii 
czy psychologii. 

Różne są wobec niej oczekiwania. Z najciekawszym stanowiskiem 
spotkałem się w artykule P. Williamsa i J. T. Pearce'a Communica
tion as Biosystem". Wyrażono w nim pogląd, że „komunikatyka (na
zywają ją „Communications"), badając ludzki system informacyjny, 
bada to, co jest uniwersalne i fundamentalnie ludzkie. Stanowi ona 

8) Z próbką ustaleń Hovlanda czytelnik może się zapoznać z książki J. K u 
b i n a : Rola prasy, radia i telewizji. Przegląd badań zagranicznych. OBP, Kra
ków 1963. 
9) C. S h a n n o n , W. W e a v e r : The Mathematical Theory of Communi
cation. Urbana 1949. Studium Shannona i Weavera zapoczątkowało rozwój 
teorii informacji, która przez następnych kilkanaście lat wydawała się idealną 
podstawą dla teorii komunikowania międzyludzkiego. (Por. W. S c h r a m m : 
Information Theory and Mass Communication. Journalism Quarterly 1955, 
vol. 32, s. 131—196). Później izrozumiano, że ilościowe pojmowanie informacji 
(a tak jest ona ujmowana w teorii informacji), to za mało jak na potrzeby 
nauk społecznych, zainteresowanych przede wszystkim zawartością (sensem) 
informacji. 



ogniwo, które łączy nauM humanistyczne ze społecznymi. Dwudzie
stowieczną fizykę zrewolucjonizował rozwój teorii ustalających sto
sunek obserwatora do obserwowanego systemu. Teoria komuniko
wania umożliwia ustalenie takiej samej relacji dla obserwatorów 
systemów społecznych i może zawierać zarodek rewolucji w naukach 
humanistycznych i społecznych" u ) . 

Niezależnie, czy jest to opinia przesadnie optymistyczna, czy też 
nie, komunikatyka jako nowa dyscyplina powoli utwierdza swoją 
naukową odrębność. Toteż istotne jest ukazanie jej odmienności od 
retoryki, dyscypliny także zajmującej się procesem komuniko
wania 1 2). 

Retorykę od komunikatyki odróżnia przede wszystkim sposób po
dejścia (approach) do procesu komunikowania. Retoryka, jak wska
zywałem, zajmuje się przede wszystkim perswazyjnością komuniko
wania, gdy komunikatyka analizuje jego dokładność. Gdy zatem re
toryka określa warunki efektywnego komuniikowania, to komunika
tyka bada, w jakiej formie i w jakim zakresie nastąpiło prozumie-
nie się uczestników. Jak pisał M. W. Thistle: „komunikowanie jest 
podobne zazębiającym się kołom: po lewej stronie mamy to, co ja 
myślę,' a ty nie, po prawej, to co ty myślisz, a ja nie, w środku zaś 
jest wszystko" to, co kiedykolwiek możemy mieć nadzieję sobie prze
kazać" 1 3). 
• Komunikatyka bada zatem wszelkie procesy komunikowania, 
w tym i komunikowanie perswazyjne (domena retoryki), przy czym 
nastawiona jest na opis procesu, poznanie czynników warunkujących 
dokładność komunikowania, sformułowanie prawidłowości w nim 
występujących. Dopiero na tej podstawie jest w stanie dostarczyć 
wskazówek praktycznych — jak zwiększać dokładność komunikowa
nia, czy — dla retoryki — jak polepszać jego efektywność. 

Retoryka, jako umiejętność praktyczna, bada procesy komuniko
wania perswazyjnego pod kątem praktycznym, tzn. wykrycia zasad 
efektywnego komunikowania, aby z kolei przekształcić je w reko
mendacje retoryczne. Retoryka jest przy tym dziedziną praktyczną, 
doskonaloną w działaniu, korzystającą iz dorobku innych nauk, ko
munikatyka zaś dziedziną teoretyczną, rozwijaną przez badaczy. 

Za odmiennym ujęciem celu i przedmiotu obu dyscyplin następują 
różnice pomniejsze. Teoretyk komiunikowania zajmuje się przede 
wszystkim deskryptywnymi funkcjami znaków, gdy retoryk — głów
nie ich funkcjami perswazyjnymi. Dla pierwszego język jest podsta
wowym narzędziem wyrażania myśli i uczuć, a ocenę języka uzależ
nia od tego, w jakiej mierze dokładnie owe myśli i uczucia wyraża, 
n ) P. W i l l i a m s , J. T. P e a r c e : Communication as Biosystem. Journal of 
Communication 1974 nr 4, s. 18 
î 2) Jak mi wiadomo, pierwszym^ kto zwrócił uwagę na odmienność retoryki 
i teorii komunikowania, był W. N. T h o m p s o n . Zob. jego rozprawię: 
Communication, Communication Theory and Rethoric (patrz przypis 3). Wska
zując na odmienności retoryki i komunikatyki, korzystam z kilku jego kry
teriów. 
1S) M. W. T h i s t l e : You Can Change Past. Wg W. N. Thompsona, op. cit., 
s. 79. 



dla drugiego język jest narzędziem przekonywania, środkiem pers
wazji. 

Starożytny retor wiele uwagi poświęcał problemom kompozycji 
mowy, zasadom poprawnej dykcji, nowoczesny — zasadom doboru 
słownictwa czy frazeologii, obaj — dostosowaniu przekazywanych 
treści do zdolności percepcyjnych odbiorcy. 

Dla komumkaityka są to wszystko sprawy drugorzędne, dla niego 
język tylko dlatego może być środkiem perswazji, iż jest środkiem 
opisu rzeczywistości. 

O ile retoryka jest „audytoriocentryczna", tzn. słuchacze są dla 
niej najważniejsi, gdyż są obiektem oddziaływania perswazyjnego 
i miarą jego skuteczności, o tyle komunikatyka jest „missocentrycz-
na", tj. zmierza do ustalenia, jakie treści w ramach danej kultury 
i języka przekaz i^czywiście komunikuje. Pewne teorie komuniko
wania grzeszą nawet nadmiernym ,,missocentryzmem'', traktując 
„modo cybernetico'' proces komunikowania międzyludzkiego dokład
nie tak samo jak przekaz sygnałów między urządzeniami tech-
nicsniymi. 

Komunikatykę różni od retoryki także odmienny stosunek do me
tod i technik badawczych. Pierwsza, produkt XX wieku, jest dyscy
pliną scjentystyczną i eksperymentalną, druga — produkt V w. 
p.n.e. — jest dyscypliną refleksyjną i empiryczną, a tylko w ogra-
niczonym stopniu eksperymentalną. Komunikatyka stara się maksy
malnie wykorzystywać metody ilościowe, retoryka chętniej sięga do 
techniki obserwacji i metod analizy literackiej. Dla pierwszej problem 
rzetelności i wiarygodności danych empirycznych ma znaczenie pod
stawowe, zresztą w zakresie zastosowania nowych technik i metod 
wykazuje ona sporo pomysłowości, dla drugiej liczy się tylko ich 
przydatność dla formułowania wniosków praktycznie użytecznych. 
Retoryka odwołuje się do opina autorytetów, zwyczaju językowego, 
analizy wybranych przypadków itp. 

Odmienny stosunek do metod i technik badawczych wywodzi się 
po części z odmiennej tradycji. Retoryka była i jest blisko związana 
z polityką, pedagogiką, filozofią, logiką, etyką, a od niedawna z psy
chologią. Komunikatyka 'wywodzi się z cybernetyki, elektroniki, ma
tematyki i innych nauk przyrodniczych (np. zoosemiotyki), a jeśli 
obecnie szerzej wykorzystuje dorobek nauk humanistycznych, to 
i tak opiera się na dyscyplinach najbardziej scjentystycznych : semio
tyce czy psychologii eksperymentalnej. 

Różnic pomniejszych można jeszcze wskazać wiiele, lecz nie zmie
nią one ogólnego obrazu. Retoryka i komunikatyka, dyscypliny zbli
żone przez swój przedmiot zainteresowań, okazują się różne, gdy 
rozważamy ich cel, sposób ujęcia przedmiotu, problematykę, metody, 
tradycje, a nawet działalność osób je uprawiających. Obie dyscypliny 
mają własny, cenny dorobek, mają również swoje ograniczenia (przy
najmniej w obecnej postaci), stąd pewna synteza wydaje się korzyst
niejsza, niż ich rozwój niezależny. Rozważę tę sprawę nieco dalej, po 
przedstawieniu analogicznej pary zbliżonych, lecz różnych dyscyplin 
naukowych: prasoznawstwa i dziennikarstwa. 



2. Prasoznawstwo i dziennikarstwo 

Prasa niemal od początku swego powstania przyciągnęła uwagę 
uczonych różnych specjalności (prawników, historyków, Hteraturo-
znawców), wcześnie bowiem dostrtzeżono jej doniosłe funkcje poli
tyczne, społeczne i kulturalne. Pierwocin wiedzy o prasie można się 
już doszukać w końcu XVII wieku 1 4), natomiast o prasoznawstwie 
można mówić dopiero od X I X wieku. Prasa wówczas stała się przed
miotem na tyle systematycznych zainteresowań naukowych, iż pod 
koniec wieku możliwe stały się pierwsze próby systematyzacji wiedzy 
prasoznawczej. Powstaje wtedy dyscyplina, która w badaniu prasy 
widzi swój przedmiot wyłączny, a nie tylko fragment preedmiotu 
znacznie szerszego. 

W 1884 r. Karl Bücher w Bazylei wygłosił cykl wykładów poświę
conych historii, organizacji i statystyce prasy, zapoczątkowując uni
wersytecką karierę nowej dyscypliny. Wkrótce stało się jasne, że 
problematyka jest tak złożona, iż wymaga współpracy uczonych 
różnych spœjalnosci skupionych w zespołach badawczych, co po raz 
pierwszy udało się zrealizować w 1916 roku, gdy w Lipsku powstał 
Institut für Zeitungskunde. 

Prasoznawstwo wyraźnie określiło swój przedmiot badawczy, apa
raturę pojęciową oraz zaadoptowało metody dla własnych potrzeb 
(analiza zawartości i in.), swój cel główny upatrując w wyjaśnianiu 
rzeczywistości prasowej oraz zjawisk społecznych z nią związanych 
(opinii publicznej, ideologii, umysłowości społecznej). 

Niestety badania prasoznawcze, intensywnie rozwijane w Europie 
w końcu X I X i na początku X X wieku, przeżywają w latach mięr-
dzywojennych okres wyraźnego kryzysu. Uwaga publicystów, po
lityków, wychowawców kieruje się wówczas ku nowszym środkom 
masowego oddziaływania — kinu i radiu, lecz brak funduszy i kryzysy 
polityczne uniemożliwiły prowadzenie nad nimi systematycznych ba
dań empirycznych. 

Inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach trzydziestych 
nastąpił gwałtowny rozwój empirycznych studiów nad publicznością 
radiową i filmową oraz nad technikami urabiania opinii publicznej 
przez masową propagandę 1 3). Formuje się wówczas nowy kierunek 
w naukach społecznych: mass media research, badania nad maso
wymi środkami komunikowania. One to właśnie najpierw zepchną 
w cień, później zaś narzucą swe modele prasoznawstwu europejskie
mu. Od czasów ich naukowej dojrzałości, co dokonało się w latach 

14) Za pierwszy dokument ilościowego podejścia do analizy prasy uchodzi po
wszechnie studium Christiana W e i s e : Schediasma curiosum de lectione no-
vellarum, wydawane w Jenie w latach 167(5—1696. Za pierwsze studium o cha
rakterze teoretyczno-refleksyjnym uchodzi publikacja Kaspara von S t i e 1 e r-
s a: Zeitungs Lust und Nutz, wydana w 1695 roku. 
15) W tym okresie podejmowane są pierwsze empiryczne studia nad w p ł y w e m 
filmu na postawy i zachowania widzów (seria raportów Fundacji Payne'a), 
analizy publiczności radiowej (seria raportów Fundacji Rockefellera), powstają 
pierwsze instytuty badania opinii publicznej (m. in. słynny Instytut Gallupa), 
a także placówki badań nad propagandą oraz reklamą. 



czterdziestych, nie sposób już uprawiać prasoznawstwa jako dziedzi
ny ograniczającej się tylko doi prasy drukowanej. Emipryczne bada
nia nad masowymi środkami komunikowania, tj. nad prasą, radiem 
czy telewizją, wymagają wspólnej aparatury pojęciowej, modeli, 
metod i technik badawczych, czyli odwoływania Się do dyscypliny 
szerszej niż prasoznawstwo rozumiane jako wiedza o prasie. Tîotez 
również w krajach, gdzie — jak w Polsce — termin „prasoznaw
stwo" jest nadal w użyciu, nastąpiło rozszerzenie jego zakresu, tak, 
iż stał się synonimem wiedzy o komunikowaniu masowym. 

Mniej więcej w tym samym okresie, gdy powstają pierwsze syn
tezy prasoznawcze, tj. na przełomie XIX i X X wieku, pojawia się 
nowa dyscyplina przedmiotowo związana z prasą. W tym bowiem 
czasie wzrost politycznej, społecznej, kulturalnej i ekonomicznej roli 
prasy zrodził zapotrzebowanie na przygotowanie specjalistów w tej 
dziedzinie, przede wszystkim dziennikarzy. Prasa stała się wówczas 
zbyt znaczącym — w wielorakim sensie — przedsięwzięciem, aby 
mogli ją nadal tworzyć zapaleni dyletanci, a koszt kształcenia przy-
warsztatowego (on the job) w zawodzie dziennikarskim stał się zbyt 
duży, by dalej warto go było ponosić. 

Idea powołania specjalnego szkolnictwa dziennikarskiego szybko, 
choć nie bez oporów, zyskała zwolenników zarówno w Europie, 
jak i w Ameryce. Za właściwego twórcę szkolnictwa dziennikar
skiego uważa się Józefa Pulitzera, założyciela szkoły dziennikarstwa 
w Columbia University w Nowym Jorku (1912 г.) 1 6). Intensywniej
szy rozwój szkolnictwa dziennikarskiego w Europie nastąpił w latach 
1917—1918. Powstają wówczas szkoły i katedry dziennikarstwa 
w Niemczech, Belgii, Norwegii, Francji a także w Polsce i Rosji 
Radzieckiej17). 

W programach ówczesnych szkół dziennikarskich europejskich 
i amerykańskich można dostrzec charakterystyczne odmienności. 
Amerykańskie szkolnictwo, zgodnie z tradycją pragmatyzmu, na plan 
pierwszy wysuwało zagadnienia praktyczne związane z techniką 
pracy dziennikarskiej, kładąc szczególny nacisk na wyrobienie nawy
ków zawodowych. Europejski profil kształcenia zmierzał natomiast 
do formowania osobowości wychowanków, powiększania ich wiedzy 
ogólnej z różnych dziedzin, a w szczególności wiedzy o historii i sy
tuacji prawnej prasy. 

Obecnie różnice te w znacznym stopniu uległy zatarciu, jakkolwiek 
odmienna tradycja jeszcze się utrzymuje. Szkolnictwo dziennikar
skie powołało do życia własną dyscyplinę, dziennikarstwo, obejmu
jącą kierunki dociekań i badań bezpośrednio przydatnych dla kształ
cenia kadr dziennikarskich. Z tej racji dziennikarstwo było i jest 
uprawiane głównie przez placówki zajmujące się kształceniem i do-

") Szerzej o historii rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego patrz M. K a f e l : 
Prasoznawstwo. Wyd. II, Warszawa 1969, s. 29—41. 
, ł ) Wyższa Szkoła Dziennikarstwa powstała w Polsce w 1917 roku, Szkoła 
Czerwonych Dziennikarzy — pierwsza szkoła dziennikarstwa socjalistycznego — 
w Mloskwie w 1918 r. 



skonaleniem kadr dziennikarskich, a tylko ubocznie przez placówki 
naukowe innego* typu. 

Oczywiście dziennikarstwo uprawiane w placówkach działających 
w różnych krajach posiada rodzime odrębności, przy czym zasadnicze 
różnice rodzajowe występują między dziennikarstwem socjalistycz
nym i kapitalistycznym. To samo jednak można stwierdzić odnośnie 
do prasoznawstwa, i ono bowiem inaczej jest uprawiane w różnych 
krajach, i ono pozostaje rodzajowo różne w krajach socjalistycznych 
i kapitalistycznych. 

Ponieważ przedmiot obu dyscyplin jest podobny, przy czym — 
w porównaniu z dziennikarstwem i prasoznawstwem z początku na
szego' stulecia — uległ on analogicznemu rozszerzeniu, występuje 
niekiedy tendencja do ich utożsamiania lub traktowania jako warian
tów jednej dyscypliny. Dokładniejsza analiza wskazuje jednak na 
występowanie między nimi charakterystycznych i znaczących różnic. 

Pierwsza z nich dotyczy statusu obu dyscyplin. Prasoznawstwo 
jest nauką o prasie, jego* zadaniem jest więc objaśnianie i wyjaśnia
nie tej sfery rzeczywistości społecznej, którą bada. Dziennikarstwo 
jest nauką zawodu dziennikarskiego18), jego zadaniem jest jak naj
lepiej nauczyć wykonywania tego zawodu. Pierwsza dyscyplina jest 
teoretyczna, druga zaś — praktyczna. 

Odpowiednio różny jest przedmiot i zakres zainteresowań obu 
tych dyscyplin. Gdy prasoznawstwo swym przedmiotem obejmuje 
ogół zjawisk rzeczywistości prasowo-wydawniczej, lub inaczej „pro
ces powiadamiania za pomocą środków masowych" 1 9), a także jego 
społeczno-polityczne uwarunkowania i skutki, to dziennikarstwo — 
ze swej istoty — zwraca się tylko ku temu wycinkowi rzeczywisto
ści społecznej, którą wyznacza twórczość dziennikarska. Explicite 
sformułował to M . Kafel (niestety utożsamiał on prasoznawstwo 
z dziennikarstwem, stąd pisząc o dziennikarstwie operował termi
nem prasoznawstwo): „Wyznacznikiem limitującym, taki bądź co 
bądź szeroki przedmiot jest praca i twórczość dziennikarza. Gdzie 
ten element nie występuje, tam kończy się zainteresowanie naukowe 
prasoznawcy" 2 0). 

O ile źródłem inspiracji dla dziennikarstwa są przede wszystkim 
potrzeby dydaktyczne szkolnictwa dziennikarskiego, o tyle dla pra
soznawstwa (choć i one mają pewne znaczenie) ważniejsze okazują 
się potrzeby poznawcze, w myśl Comte'owskiej zasady: „wiedzieć, 
aby przewidywać, aby zapobiegać". Dziennikarstwo ma ambicje słu
żenia w pierwszym rzędzie dziennikarzom, prasoznawstwo wszyst
kim zainteresowanym prasą: instytucjom prasowo-wydawniczym, 
ich dysponentom, pracownikom prasy, jej czytelnikom, a także bada
czom innych dyscyplin i nauk społecznych. 

18) Dziennikarstwo jest s łowem wieloznacznym, tutaj jednak biorę je w zna
czeniu dyscypliny analizującej działalność dziennikarską w celu jak najlep
szego jej nauczenia. 
19) I. T e t e l o w s k a : Polska koncepcja prasoznawstwa. (W:) Szkice praso
znawcze. OBP Kraków 1972, s. 94. 



Dziermikarstwo opiera się na zbiorze reguł mówiących o tym, jak 
być powinno oraz co należy robić, aby to osiągnąć. Ze swej natury 
jest normatywne; jakkolwiek zawiera wiele stwierdzeń opisowych, 
to mają one nie tyle znaczenie wyjaśniające, co diagnostyczne. Pra
soznawstwo natomiast opiera się na stwierdzeniach mówiących o tym, 
co jest surowym materiałem wymagającym naukowego wyjaśnienia, 
i dopiero na tej podstawie i w opairciu o przyjęty system wartości 
społeczno-politycznych może wskazywać drogi osiągnięcia zamierzo
nych celów. 

Inaczej zbierane są materiały dla badań dziennikarskich, inaczej 
dla prasoznawczych. W tym pierwszym wypadku najczęściej dobiera 
się materiały wyjątkowe, tzn. bądź szczególnie udane, bądź — prze
ciwnie — sziazegóikue nieudane (ze względu na walory formalne, 
merytoryczne, ideowe itp.). Są one bowiem materiałem dydaktycz
nym, służącym dla ilustracji wypowiadanych postulatów, wskazują
cych na to, do czego należy dążyć, bądź to, czego należy unikać. 

W badaniach r̂ asomawczych niemal jednakowo traktowane są 
materiały przeciętne, jak i wybitne. Oczywiście zdarzają się wy
padki, gdy analiza opiera się przede wszystkim na materiale specjal
nie dobranym ze względu na walory warsztatowe (względnie ich 
brak), lecz dzieje się to wyjątkowo i tylko dla specjalnych celów 
(np. oceny pisma). 

O ile dla dziennikarstwa często najciekawsze są pojedyncze publi
kacje (dobrane ze względu na swą wartość dziennikarską), to praso
znawstwo zajmuje się zawsze pewną, na ogół znaczną liczbą publi
kacji z danego gatunku, tytułu prasowego, typu prasy itp. 

Różne sposoby doboru materiałów Skłaniają do różnych form ich 
opracowania. W zakresie metod badawczych dziennikarstwo jest bli
skie Hteraturoznawstwu, tzn. zainteresowane jest klasyczną analizą 
tekstów, metodami badań Mstorycznych, porównawczą analizą sty
lu, języka, ideologii autora itp. Oczywiście nowoczesne dziennikar
stwo czerpie także z dorobku metodologicznego nauk politycznych, 
a zwłaszcza studiów nad systemami i doktrynami politycznymi. 

Prasoznawstwo, mając do czynienia z wielką liczbą publikacji, 
musiało wypracować nowe, odmienne od literackich techniki ich 
analizy. Mowa tu o analizie zawartości, dzięki której jesteśmy w sta
nie poznać stniktury i wartości przekazu masowego. Choć słabości 
tradycyjnej analizy zawartości są już dzisiaj znane, jak dotąd nie 
ma innej techniki pozwalającej na przybliżone choćby rozpoznanie 
masowo tworzonych i rozpowszechnianych materiałów prasowych. 
Prasoznawstwo często korzysta także z sondażu reprezentatywnego, 
jedynej techniki badawczej pozwalającej rozeznać kręgi masowych 
odbiorców. Z kolei dla poznania skutków oddziaływania środków ma
sowych sięga do różnych metod badań społecznych, a przede wszyst
kim eksperymentu laboratoryjnego oraz metody panelowej. 

Odmienność celu, przedmiotu i zakresu pociąga za sobą różnice 
w organizacji placówek dziennikarskich i prasoznawczych oraz 
w składzie kadry tych placówek. Dziennikarstwo jest na ogół rozwi
jane w ośrodkach kształcenia i doskonalenia zawodowego, a także 



w formie studiów uniwersyteckich przy wydziałach nauk społecznych 
lub politycznych. Prasoznawstwo, jeśli nie połączone organizacyjnie 
ze szkolnictwem dziennikarskim, jest rozwijane najczęściej w samo
dzielnych placówkach utrzymywanych przez wielkie instytucje pra
sowe, radiowe czy telewizyjne bądź na kierunkach socjologicznych, 
psychologicznych czy politologicznych szkół wyższych. 

O ile w placówkach prasoznawczych zatrudnia się głównie socjo
logów, psychologów, poEtologów oraz językoznawców, to w szko
łach dziennikarskich — wybitnych publicystów dziennikarstwa, hi
storyków prasy, prawników, rzadziej — teoretyków literatury, so
cjologów, politologów. 

Oczywiście wskazane wyżej różnice mają charakter typologicz
ny — zmierzały do ostrego rozróżnienia sposobów podejścia właści
wych tym dyscyplinom. W praktyce badawczej i dydaktycznej róż
nice te w pewnym stopniu zacierają się. Zdarza się zatem często, iż 
to właśnie dydaktyka dziennikarska stymuluje określone badania 
o charakterze typowo prasoznawczym bądź — odwrotnie — wyniki 
analiz dziennikarskich wzbogacają wiedzę prasoznawczą. Niejedno
krotnie pod szyldem prasoznawstwa uprawia się badania dzienni
karskie, względnie znów odwrotnie — w ramach dziennikarstwa pro
wadzi się wartościowe badania prasoznawcze. Nie może to jednak 
przesłaniać faktu istniejącej odrębności tych dyscyplin, nie powinno 
także prowadzić do dyskutowania wyższości którejkolwiek z nich. 

3. Refleksje końcowe 

Porównawcza analiza dwóch par dyscyplin: retoryki i komunika-
tyki oraz dziennikarstwa i prasoznawstwa prowadzi1 do wniosku 
o występowaniu w wiedzy o komunikowaniu dwóch orientacji. 
Pierwszą, reprezentowaną przez retorykę i dziennikarstwo, cechuje 
bezpośrednia użyteczność dla przygotowania i doskonalenia zawodo
wego' komunikatora (tj. retora w pierwszym, a dziennikarza w dru
gim przypadku). Jako orientacja praktyczna kładzie ona nacisk na 
wykrywanie i nauczanie zasad efektywnego konstruowania wypo
wiedzi, koncentruje się zatem na sprawach warsztatowych, analizu
jąc — w trakcie praktyki dydaktycznej — materiały specjalnie do
brane dla celów szkoleniowych. Jako orientacja normatywna bez
pośrednio wskazuje wzorce, które należy realizować. 

Druga orientacja, reprezentowana przez komunikatykę i praso
znawstwo, bada proces komunikowania per se, w celu wykrycia 
prawidłowości nim rządzących oraz ustalenia czynników warunku
jących jego przebieg. Jako orientacja teoretyczna akcentuje cel po
znawczy: opisanie i wyjaśnienie procesów komunikowania, aby 
stworzyć teorię komunikowania. Dlatego tak istotna jest dla niej 
rzetelność metod i technik badawczych. Niektóre doniosłe prak
tycznie problemy nie są dostatecznie badane głównie ze względu 
na brak rzetelnych metod. Jako orientacja naukowa, kryterium po
stępu swej wiedzy widzi w należytym uzasadnieniu i usystematyzo-



waniu głoszonych twierdzeń. Można by sądzić, że autor tego arty
kułu, prasoznawca przecież, a nie dydaktyk dziennikarstwa, w tej 
drugiej orientacji widzi prawdziwą szansę rozwoju wiedzy o komu
nikowaniu. Cóż bowiem jest bardziej obiecującego niż analiza rze
czywistości, jej wyjaśnienie i teoretyczne uogólnienie wyników? 
Cóż pewniejszego niż oparcie działania praktycznego na wiedzy teo
retycznej ? 

Jeśli jednak spojrzeć na dorobek poznawczy obu orientacji, ta 
sugestia nie będzie już tak oczywista. Wyniki pierwszej orientacji 
zaliczyć by wypadało w sporej części do tej kategorii stwierdzeń 
nauk społecznych, o których Robert Merton powiedział kiedyś, że 
„to, co głoszą, jest niekoniecznie prawdziwe, lecz jest to jednak waż
ne". Wyniki drugiej orientacji należą niejedritolkrotnie do drugiej 
z wyróżnionych przez Mertona kategorii, tej mianowicie, gdzie „to, 
co się głosi, jest z pewnością prawdziwe, ale niekoniecznie ważne" 21). 

Przesadny scjentyzm drugiej orientacji przesądził o tym, iż prze
niknięta wzorami pozytywizmu wolała milczeć o tym, czego nie po
trafiła empirycznie i rzetelnie zbadać. W konsekwencji posiada ona 
dzisiaj O'gromny dorobek metodologiczny, niewspółmierny natomiast 
do potrzeb prawidłowego rozwoju nauki — dorobek teoretyczno-po-
znawczy. 

Komunikatyka i prasoznawstwo są również zbyt przeniknięte nad
mierną wiarą w praktyczne walory myślenia teoretycznego. Gilbert 
Ryle określił tę wiarę mianem „mitu intelektualistycznego". Przeja
wia się on w utożsamieniu „ w i e d z y , ż e " (know that) z „wie 
dzą, jak" (know how), tzn. utożsamieniu znajomości jakiejś dzie
dziny z umiejętnością działania praktycznego w jej zakresie22). 
W praktyce nie wystarcza nawet należyta znajomość danego wycinka 
rzeczywistości, by wynikały z niej automatycznie dyrektywy dzia
łania. Poznanie musi być praktycznie ukierunkowane (skierowane na 
problemy doniosłe praktycznie), a co ważniejsze muszą znaleźć się 
ludzie o rozwiniętej umiejętności wdrażania w życie rekomendacji 
naukowych. W pierwszej orientacji, w retoryce i dziennikarstwie, 
problem ten jest rozwiązany, gdyż przedmiot badań jest praktycznie 
określony, a po wtóre, same uczą zastosowania swych reguł. Dla ko» 
munikatyki i prasoznawstwa jest to problem ciągle otwarty. 

Toteż sądzę, że planowe zbliżenie obu dyscyplin, oparte na roze
znaniu i poszanowaniu ich swoistości, może przynieść pozytywne 
dla obu skutki. Dla retoryki i dziennikarstwa —1 lepsze oparcie 
w materiale empirycznym, rozszerzenie zakresu tradycyjnych docie-

S1) R. M e r t o n : The Sociology of Knowledge and Mass Communications. 
(W:) Social Theory and Social Structure. Wyd. II, Free Press 1959, s. 478. 
22) Nie wystarczy znać dobrze teorię komizmu, aby tym samym dobrze opo
wiadać dowcipy. Jak pisze Ryle: „Pierwszy lepszy żołnierz nie stanie się prze
nikliwym dowódcą przez samo przyswojenie sobie wskazówek strategicznych 
Clausewitza; musi on jeszcze mieć zdolność wcielania ich w praktykę. Umie
jętność stosowania zasad nie może być ani sprowadzona do akceptacji tych 
ezy innych zasad, ani wyprowadzona z takiej akceptacji." G. R y l e : Czym jest 
umysł. Warszawa 1970, s. 71. 



kań, podsimięcie nowych wyjaśnień zjawisk już znanych. Dla komu-
nikatyki i prasoznawstwa — wskazanie hierarchii potrzeb praktycz
nych, listy twierdzeń wartych zweryfikowania empirycznego, tez 
wymagających usystematyzowania i wyjaśnienia teoretycznego, form 
przygotowania zawodowego praktyków prasowych, nie tylko dzienni
karzy. 

* 
* * 

Przedstawiona w tym artykule charakterystyka dwóch typów 
orientacji w badaniach nad komunikowaniem, tj. retoryki i dzienni
karstwa z jednej strony, komunikatyki i prasoznawstwa — z dru
giej, raczej akcentowała różnice między nimi, niż wskazywała na 
podobieństwa. Zmierzała bowiem do chwycenia istoty różnych moż
liwych podejść badawczych, nie zaś do analizy rzeczywistej praktyki 
w tym zakresie. Nie sposób jednak pominąć faktu, iż w różnych 
okresach i w konkretnych warunkach różnych krajów, występuje 
tendencja bądź do separacji tych dwóch orientacji, bądź — prze
ciwnie — ich łączenia. I tak, w Stanach Zjednoczonych aż do końca 
lat czterdziestych „journaHsm research" i „mass media research" 
prowadzone były niejako obok siebie, każde w ramach swoich dys
cyplin i swoich placówek badawczych. Jeszcze dzisiaj w wielu kra
jach wiedza o komunikowaniu reprezentowana jest tylko przez 
orientację dziennikarską. 

W naszych polskich warunkach tak się szczęśliwie złożyło, iż obie 
orientacje nie tylko zawsze współistniały, lecz doceniano korzyści 
wynikające z ich uzupełniania się. Jakże inaczej można interpreto
wać słowa Kafla, że „prasoznawstwo związane jest swymi początka
mi z dziennikarstwem, a ściślej mówiąc, z przygotowaniem do za
wodu dziennikarskiego''23). Jakże inaczej interpretować koncepcje 
Tetelowskiej — określenia prasoznawstwa jako technologii, tzn. „po
znania, którego celem jest służenie realizowaniu celów praktycz
nych" 2 4). Za tymi słowami zawsze następowały czyny: w ramach 
Instytutu Dziennikarstwa UW prowadzi się badania prasoznawcze, 
z kolei Ośrodek Badań Prasoznawczych wydaje Bibliotekę Dzien
nikarza, serię wydawniczą o nastawieniu dydaktycznym25). 

23) M. K a f e l : Op. cit., s. 31. 
24) I. T e t e l o w s k a : Próba określenia przedmiotu nauki o środkach maso
wego przekazu informacji. (W:) Op. cit., s. 68. 
2Б) Znamienne, iż na wrocławskiej sesji „Prasa jako przedmiot badań nauko
wych" T. K u p i s , przedstawiciel Instytutu Dziennikarstwa UW wygłosił re
ferat o prowadzonych w Instytucie badaniach prasoznawczych, zaś W. P i s a 
rek, dyrektor Ośrodka Badań Prasoznawczych, referat „Badania prasoznaw
cze a kształcenie kadr dziennikarskich". Zob. Wrocławski Rocznik Prasoznaw
czy 1973. Wrocław 1973, s. 7—27 oraz 39—52. 



Łączenie dwóch orientacji w praktycznym działaniu instytucji dy
daktycznych i naukowo-badawczych nie powinno jednak prowadzić 
do zatarcia swoistych cech każdej z nich. Przeciwnie, wolno spodzie
wać się, iż dopiero wyraźne uświadomienie odmienności pozwoli 
w pełni wykorzystać ich możliwości i ograniczenia, określić proble
my, jakie są w stanie rozwiązać, uszczegółowić wobec nich oczeki
wania. Stąd u podstaw przedstawionych tu rozróżnień legła idea nie 
separacji, lecz dalszej i lepszej ich integracji. , 



WALERY PISAEEK 

CZYNNIKI JĘZYKOWE 
SOCJALIZACYJNEJ FUNKCJI PRASY 

Banalem jest stwierdzenie, że język jest podstawowym 
narzędziem prasy. Ponadto język odbija różnice społeczne 
i często je utrwala, choć sam ich nie tworzy. A jednak 
w badaniach nad socjalizacyjną rolą środków masowych 
właśnie język jest rzadko uwzględniany! Podejmując to 
zagadnienie, doc. dr hab. W. Pisarek najwięcej uwagi 
poświęca zrozumiałości, mogącej stanowić podstawę dla 
edytorskich dyrektyw praktycznych. 

W bogatej literaturze na temat procesów socjalizacji, jej warun
ków, czynników sprzyjających i hamulców nie znajdziemy wiele 
prac pisanych z pozycji lingwistyki, sœjcuangwistyki czy psycho-
lingwistyki1). Problem „socjalizacji" jest przede wszystkim dome
ną badań socjologów i psychologów społecznych, a ci niemal z reguły 
pomijają kwestię z n a k ó w , za pomocą których ludzie się komuni
kują ze sobą. Pisze się więc o mechanizmach zaszczepiania, upo
wszechniania i utrwalania norm społecznych, o wpływie środków 
masowych na kształtowanie się gustów publiczności i na włączanie po-

1) Pewne ożywienie zainteresowania społecznym funkcjonowaniem języka, 
a tym samym jego rolą w procesie socjalizacji przyniosły dopiero lata sie
demdziesiąte. Wyrazem tego jest międzynarodowy rozgłos, jaki w tym czasie 
uzyskała hipoteza B. B e r n s t e i n a o roli języka w utrwalaniu klasowej 
struktury społeczeństwa, a także wydawnictwa zbiorowe opublikowane w NRD 
(Sprache und Ideologie, Halle 1972; Sprachliche Kommunikation und Gesell
schaft, pod red. W. H ä r t u n g a, Berlin 1974) i RFN (В. B a d u r a : Sprach
barieren, Stuttgart 1974; Sprache und Gesellschaft, pod red. H. H o l z e r a 
i К. S t e i n b a c h e r a, Hamburg 1972 ; Aspekte der Soziolinguistik, pod 
red. W. K l e i n a i D. W u n d e r l i c h a , Frankfurt 1972). 

W Związku Radzieckim studia nad socjalizacyjną funkcją języka nawiązują 
zazwyczaj do prac L. S. W y g o t s k i e g o (Razwitije wysszich psichiczeskich 
funkcij, Moskwa 1960; por. Jazyk i obszczestwo, pod red. F. P. F i l i p a , 
Moskwa 1968). 

Podstawową bibliografię w tej dziedzinie podaje J. P r û c h a : Information 
Sources in Psycholinguistics, The Hague 1972. 



szczególnych członków i grup społeczeństwa w ramy zorganizowanej 
działalności społecznej, o roli komunikowania masowego w zakresie 
umacniania i ochrony status quo itd. Niewspółmiernie rzadziej od
działywanie środków masowych bywa badane łącznie z treściami 
upowszechnianymi przez nie; jeszcze rzadziej bywa jednocześnie 
uwzględniana rola znaków, które służą do wyrażania danych treści 2). 

S o c j a l i z a c j a to proces włączania człowieka lub grupy ludzi 
w ramy szerszej społeczności 3). Dokonuje się on przez zaszczepianie 
ludziom koniecznych lub pożądanych umiejętności i wiadomości, 
kształtowanie osobowości, wpajanie jednostkom i grupom ludzkim 
określonych systemów wartości, norm i wzorów kulturowych. Pro
ces ten przebiega dwukierunkowo. Z jednej strony szersiza zbioro
wość społeczna działa socjalizująco na jednostki do niej należące, 
z drugiej zaś poszczególne jednostki i małe grupy same występują 
jako podmiot socjalizacji, współtworząc owe systemy wartości, norm 
i wzorów zachowania się, uznawane przez szerszą zbiorowość. Z tego 
względu procesy socjalizacyjne w komunikowaniu masowym można 
rozpatrywać, ujmując je bądź w kategoriach oddziaływania prasy 
na społeczeństwo', jak i w kategoriach oddziaływania społeczeństwa 
na prasę. W tym artykule ze względów praktycznych uwzględniam 
tylko kwestie należące do pierwszego ujęcia, choć zdaję sobie sprawę 
z jego jednostronności4). 

2) Jako reprezentacyjny przegląd współczesnych zainteresowań badawczych 
na Zachodzie w zakresie socjalizacyjnej funkcji komunikowania masowego 
można potraktować tom Sozialisat;on durch Massenkommunikation, pod red. 
F. R o n n e b e r g e r a , opublikowany w Stuttgarcie w 1971 r. Żadna z kilku
nastu zawartych W nim rozpraw nie porusza językowych aspektów procesu 
socjalizacji. 
3) Radziecka encyklopedia filozoficzna definiuje socjalizację jako „proces, 
w trakcie którego: ludzka istota, mająca określone skłonności biologiczne, na
bywa cech potrzebnych jej do życia w społeczeństwie". Fiłosofskaja encykło-
pedija, pod red. F. W. К o n s t a n t i n o w a, t. 5, Moskwa 1970, s. 66. 

Wedle amerykańskiej definicji „Socjalizacja — to szeroki termin oznaczają
cy całość procesu, w trakcie którego jednostka rozwija — przez współdziała
nie (transaction) z innymi ludźmi — swoiste wzory społecznie istotnego za
chowania się i doświadczenia". E. Z i g l er, I. L. C h i l d : Socialization, (w:) 
G. L i n d z e y, E. A r on s o n (red.): Handbook of Social Psychology. Addi-
son-Wesley, Reading 1969, 9. 474. 
4) „Przez socjalizację rozumiem przeniesienie przez socjalizatora określonych 
dyspoizycji zachowania się na socjalizowanych (...). Wchodzą tu w grę dwa 
dające się rozróżnić kompleksy ról społecznych, po stronie socjalizowanego: 
uczenie się, przejmowanie orientacji wartościujących, skojarzeń, uczuć i wie
dzy; po stronie socjalizatora: demonstracja oraz nacisk przez nagradzanie 
i karanie". F. W e i d h a r d t : „Modernisierung" der Erziehung (w.) Sozialisa-
tion durch Massenkommunikation, jw., s. 5. 

„ M a r k s i s t o w s k i e podejście do problemu socjalizacji opiera się na na
stępujących podstawowych zasadach: 1. Socjalizację należy badać tak w pla
nie filogenetycznym (formowanie dziedzicznych cech człowieka), jak i onto-
genetycznym (formowanie konkretnego indywiduum). 2. Socjalizacja nie jest 
po prostu sumą zewnętrznych wpływów, regulujących przejawy właściwych 
(immanentnych) danej jednostce bio- i psychologicznych impulsów i popędów, 
ale procesem formowania jednostki jako całości. Indywidualność nie jest 
przesłanką socjalizacji, ale jej wynikiem. 3. Treść, typowe stadia i konkretne 
mechanizmy socjalizacji mają charakter historyczny, są istotnie różne w róż
nych społeczeństwach i zdeterminowane społeczno-ekonomiozną strukturą tych 
społeczeństw. 4) Proces socjalizacji nie sprowadza się do bezpośrednich kon-



Wśród wzorów zachowań wpajanych w trakcie procesu socjalizacji 
niepoślednią rolę odgrywają wzory zachowania się językowego. Za
równo teoretycznie, jak i empirycznie stwierdzono, że integracja spo
łeczności — jako jeden z wyrazów zsocjalizowania należących do niej 
jednostek i grup społecznych — jest tym większa, im wyższa jest 
zgodność jej członków co< do znaczenia przedmiotowego i emocjonal
nej wartości używanych przez nich znaków. Jednym z objawów przy
należności do- danej społeczności jest użycie w podobnych okoliczno
ściach podobnych wyrazów (zwłaszcza spontanicznie). Ujawniono, że 
w miarę zwiększania się dystansu społecznego między ludźmi zmniej
sza się komunikatywność ich języków 5). 

Udział języka w procesie socjalizacji nie ogranicza się jednak tylko 
do roli zespołu wzorów zachowania się. Język, umożliwiając słowne 
komunikowanie się ludzi, jest także podstawowym narzędziem socja
lizacji. To właśnie głównie za jego pomocą wszelkie inne normy, 
gusty, wartości i wzorce społecznej działalności człowieka są zarów
no upowszechniane, jak i przekształcane, zgodnie z twierdzeniem 
Marksa, że jak społeczeństwo tworzy człowieka jako człowieka, tak 
i człowiek kształtuje społeczeństwo. 

Szersze społeczności nigdy nie są monolityczne; składają się z róż
nych grup społecznych uznających na ogół wzory zachowania się, 
przyjęte jako podstawowe w tejże społeczności, ale mających rów
nież wzory własne, środowiskowe. To samo zjawisko obserwujemy 
w zakresie zachowania się słownego: używając w zasadzie języka na
rodowego (szersza społeczność), przynajmniej mektóre grupy społecz
ne posługują się własnym, środowiskowym słownikiem. Patrząc na 
zagadnienie socjalizacji z socjolingwistycznego punktu widzenia, mo
żemy przyjąć za pewnik, że wszystkie różnice społeczne znajdują 
swój wyraz w języku 6). Używanie języka oczywiście tylko- świadczy 
0 istnieniu owych różnic, czasem je utrwala, ale ich nie tworzy. Ję
zyk jest wtórny wobec faktów społecznych i rzeczywistości: one się 
w nim tylko odbijają. 

Mówiąc o języku, mam na myśli wszystkie aspekty jego użycia: 
formalne (tzn. fonologiczne, fonetyczne, morfologiczne, gramatyczne 
1 syntaktyczne, czyli lingwistyczne w najwęższym znaczeniu tego 
słowa), semantyczne (tzn. dotyczące przedmiotowo-pojęciowego zna
czenia poszczególnych wyrazów i zwrotów) oraz pragmatyczne (tzn. 
dotyczące np. wartości emotywnej używanych znaków). 

Zjawisko socjalizacji najpełniej się uzewnętrznia na poziomie se
mantycznym i pragmatycznym; stosunkowo w najmniejszym stop
niu — na poziomie formalnym. Ale nawet na poziomie formalnym 

taktów poszczególnych jednostek, ale obejmuje całokształt stosunków społecz
nych. 5) Socjalizacja nie jest mechanicznym nałożeniem na jednostki gotowej 
formy społecznej. Jednostka występująca jako „obiekt" socjalizacji okazuje 
się jednocześnie „subiektem" aktywności społecznej, twórcą nowych form spo
łecznych". Fiłosofskaja encykłopedija, jw., s. 66—67. 
*) K. S a l z i n g e r , M. H a m m e r , S. P o r t n o y. S. K. P o l g a r : Verbal 
behaviour and social distance, Language and Speech 1970, nr 1, s. 25—37 
•)B. B e r n s t e i n , D. H e n d e r s o n : Social Class Differences in the Rele
vance of Language to Socialization, (w.) J. A. Fishman (red.): Advances in 
the Sociology of Language, Tom II, The Hague 1972. 



pewne właściwości języka nacechowane społecznie (np. wymowa) 
jako sygnały statusu społecznego nadawcy mogą wywierać wpływ na 
socjałizacyjną funkcję przekazu7). Każdy element językowy wyższego 
rzędu jest co najmniej trójwymiarowy: ma określoną formę, okre
ślone znaczenie i określoną wartość emocjonalną. Polski wyraz 
ojczyzna to po pierwsze określony ciąg głosek, po drugie jego wła
ściwość wywoływania myśli o kraju rodzinnym, po trzecie zaś zdol
ność budzenia pewnych emocji. Kto, stykając się z brzmieniem lub 
zapisem wyrazu ojczyzna, nie reaguje w określony sposób, budzi 
podejrzenie, że prawdopodobnie nie należy do polskiej społeczności 
roku 1975. 

Oczywiście ograniczenie się do jednego przykładu prowadzi do 
upraszczającego nadużycia: na podstawie jednego wyrazu (żadnego!) 
nie wolno tego typu wniosków wysnuwać. Niemniej jednak w przy
padku w a ż n y c h wyrazów (tzn. wyrazów nazywających pojęcia 
uważane za ważne) odmienne reakcje świadczą o niecałkowitej so
cjalizacji. Jak większość zjawisk socjalizacja jest bowiem s t o p n i o -
w a l n a . Jako p r o c e s ciągły nie kończy się też nigdy, ale trwa 
przez całe życie. Praktycznie nie ma stuprocentowo zsocjalizowa-
nych osobników. 

Skoro spojrzymy na socjalizację jako na p r o c e s uczenia się 
znaków i sposobów ich używania, to na pierwszy plan w ocenie jej 
wysuwa się najważniejszy system znaków, jakimi się ludzie posłu
gują, tzn. kod językowy. Tylko społeczność, której członkowie po
sługują się tym samym kodem, jest w pełni zintegrowana. Zgodnie 
zaś z tym, co się powiedziało poprzednio, chodzi tu raczej o system 
semantyczny i reguły pragmatyczne niż o system formalnograma-
tyczny. Tzn. z faktu używania różnych języków etoicznych przez 
członków jednego społeczeństwa nie należy wyciągać wniosku, że 
stopień socjalizacji takiego społeczeństwa jest automatycznie niższy 
niż stopień socjalizacji każdego innego społeczeństwa o jednym ję
zyku etnicznym. Koronnym przykładem tego może tu być Szwaj
caria. 

Etniczne różnice językowe w kraju rozwiniętym, bez analfabetów 
i pokrytym siecią kanałów komunikowania masowego, nie stanowią 
poważniejszego problemu w porównaniu z talkimi różnicami w kra
jach rozwijających się. Ludność tych ostatnich, w znacznym stopniu 
niepiśmienna, nie chodząca do szkoły, pozbawiona dostępu do środ
ków komunikowania masowego, odznacza się też niewielką ruchli
wością. Trudno przecenić znaczenie bariery językowej na drodze so
cjalizacji w takich krajach jak India, Kongo czy Indonezja8). 
7) J. C. F i s c h e r : Social influences in the choice of a linguistic variant. 
Word 1958, nr 1, s. 47—56. 
8) „Czynnikiem, który w istotnym stopniu ogranicza komunikowanie w wielu, 
choć nie we wszystkich rozwijających się krajach, jest fakt, że w granicach 
państwowych jednego narodu mówi się wieloma, nieraz bardzo różnymi języ
kami. Typowym przykładem jest tu India, z jej 14 konstytucyjnie uznanymi 
językami i 47 innymi, z których każdym posługuje się jako ojczystym więcej 
niż 100 tys. osób. Ogółem trzeba się liczyć z istnieniem w Indii około 140 języ
ków (zgodnie z przyjętą definicją języka)". G. M a l e t z k e : Sazialisations-
probleme der Massenkommunikation in Entwicklungsländern, (w:) Sozialisation 
durch Massenkommunikation, jw., s. 362. 



W ciągu ostatnich 100 lat ludzkość pokonała przestrzeń i czas. Je
żeli jeszcze nie praktycznie, to w każdym razie potencjalnie te dwie 
tradycyjne, naturalne bariery w komunikowaniu się człowieka z czło
wiekiem zniknęły. Możemy odtworzyć wygląd i słowa ludzi, którzy 
się znajdują w odległości tysięcy mil od nas. Z każdym rokiem lu-' 
cizie coraz więcej podróżują po świecie. Z każdym rokiem coraz po
wszechniej uświadamiamy sobie, że wszyscy jesteśmy członkami 
jednej — choć pełnej konfliktów i przeciwieństw ludzkiej społecz
ności. Już dziś staje przed nami problem socjalizacji w Skali global
nej : problem przyjęcia przez wszystkich mieszkańców naszej planety 
wzorów zachowania się, uznawanych przez naszą ludzką społeczność. 
Równocześnie jednak wszystko to z tym większą ostrością rysuje 
przed nami istnienie barier w postaci 2000 języków etnicznych. Nad 
tym faktem przechodzą do porządku dziennego odważne proroctwa 
McLuhana: mieszkańcy jego globalnej wsi mówią dwoma tysiącami 
języków. 

Istnienie tego typu barier językowych i ich rola w procesie socja
lizacji zarówno w skali globalnej, jak i w skali krajowej są wyraźnie 
oczywiste, ale jeszcze nie one dzisiaj w krajach rozwiniętych ogra
niczają socjaliźacyjne oddziaływanie komunikowania masowego. 
Bądź co bądź środki masowe wciąż jeszcze nastawione są głównie na 
oddziaływanie na poziomie krajowym, a niemal każdy z krajów roz
winiętych ma tylko jeden język oficjalny. Pozornie więc sytuacji 
w Wielkiej Brytanii, Finlandii czy Polsce nie można porównywać 
z sytuacją w rozwijających się państwach wielojęzycznych. 

Rzeczywistość jest jednak inna. Po pierwsze, żaden język etniczny 
nie jest jednolity, po drugie zaś, nikt nie zna swego języka w całości. 
Prawdziwości pierwszego z tych twierdzeń dowodzi obserwacja i ba
dania językowego zachowania się ludzi mówiących tym samym języ
kiem etnicznym a mających różne miejsca w hierarchii społecznej 9). 
Jako dowód prawdziwości drugiego twierdzenia może służyć fakt, że 
np. wielki słownik Webstera języka angielskiego obejmuje ok. 600 000 
haseł, a przeciętny Brytyjczyk operuje zasobem podobno nie więk
szym niż 10 000 wyrazów, choć może ich znać kilkakrotnie więcej. 

W świetle badań złudzeniem okazało się intuicyjne wrażenie, że 
słownictwo języka w prasie jest ubogie i ogranicza się do kilkuset 
wyrazów, że zbliża się do owego basic vocabulary, opracowanego 
w latach trzydziestych przez Ogdena i Richardsa. Badania Sołgani-
ka 1 0) wykazały, że pod względem zasobu leksykalnego język współ-

9) Por.: „Sugerując, że zarówno społeczne powiązania, jak i zawodowe potrze
by klasy średniej tworzą potrzebę „kodu ograniczonego", Bernstein i inni po
równywali angielską młodzież i dzieci, by stwierdzić występujące różnice (...). 
Różnice te wzrastają z wiekiem i są najbardziej wyraźne wtedy, kiedy sytua
cja wymaga abstrakcyjnego i analitycznego użycia języka". S. M. E r w i n -
- T r i p p , D. I. S l o b i n : Psycholinguistics, Annual Review of Psychology 
1966, s. 461; Por. też: В. B e r n s t e i n : Social class, linguistic codes and 
grammatical elements. Language and Speech 1962, s. 221—40. L . S. H a r m s : 
Listener comprehension of speakers of three status groups. Language and 
Speech 1964, s. 109—12; D. L a w ton: Social class, language and education, 
London 1967. 
10) G. J. S o ł g a n i k : Koliczestwiennyje charaktieristiki jazyka gaziety. 
Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta — Zurnalistika 1971, nr 3, s. 62—71. 



czesnych radzieckich gazet przewyższa język utworów Puszkina; do 
podobnych wniosków doszedł autor n ) w odniesieniu do polskich ga
zet i twórczości A. Mickiewicza; bogactwa językowego prasy angiel
skiej dowodzą prace Turyginy, prasy francuskiej — Isenina 1 2), prasy 
szwedzkiej — Sture'avi), prasy zachodnioniemieckiej — I. Rosen-
gren 1 4). 

Przyczyna owego leksykalnego bogactwa języka gazet jest oczywi
ście inna niż przyczyna bogactwa leksykalnego tekstów artystycz
nych. W tekstach artystycznych chodzi o nazwanie (tych samych 
przedmiotów) w r ó ż n y s p o s ó b , w tekstach prasowych — o na
zwanie bardzo1 r o z m a i t y c h p r z e d m i o t ó w . 

Rozkład częstości użycia wyrazów w tekstach prasowych bardzo 
się też różni od rozkładu w mowie potocznej. Jaskrawym — a nie 
odosobnionym przykładem może być fakt, że na 10 najczęściej uży
wanych czasowników w polskich wiadomościach prasowych aż pięciu 
nie uwzględnia w ogóle świetny skądinąd amerykański podręcznik 
do nauki języka polskiego 13) obejmujący ponad 2000 wyrazów. 

Fakt istnienia różnych subkodów w ramach każdego1 narodowego 
kodu językowego^ nie może dziś budzić wątpliwości. Poszczególne 
środowiska, posługując się różnymi pod językami, mogą mieć trud
ności we wzajemnym porozumieniu się. Mogą mieć — i jak dowodzą 
badania — rzeczywiście mają trudności w zrozumieniu także tych 
odmian języka narodowego, które są używane w prasie, radiu i te
lewizji. 

Przypomnijmy kilka przykładów: Wyniki badań prowadzonych 
w roku 1970 przez Research Institute of University of Tampere 
i Finnish Gallup Ltd sugerują, że stosunkowo niewielki odsetek miesz
kańców południowej Finlandii rozumie właściwie wyrazy dość często 
pojawiające się w komunikowaniu masowym ł 6). Oto wyraz manipu
lacja okazał się zrozumiany poprawnie tylko przez 4% responden
tów, komunikowanie — 11%, status — 13%, demokracja przemy
słowa — 18%, trzeci świat — 24%, inwestycja — 32%, radykalny — 
42%, gabinet — 43%, kryzys — 45%, inspiracja — 49%, maksi
mum — 52%, sekularyzacja — 53% etc. 

Ze słowackich badań odbioru programów radiowych specjalnie 
poświęconych socjalizacji słuchaczy (chodzi o programy pod tytułem 
„Człowiek między ludźmi") dowiedzieliśmy się, że wyraz progres 
właściwie rozumie 26,6% słuchaczy, wyraz anachronizm — 16,7%, 
diametralnie — 14,6%, integracja — 7,9%. Obecność tych wyrazów 
w programie radiowym automatycznie obniża Skuteczność jego od
działywania 1 7). 
") W. P i s a r e k : Frekwencja wyrazów w prasie. Kraków 1972. 
1S) Statistika rieczi, Leningrad 1966. 
ł S) A. S t u r e : Nusvensk frekvensordbok, baserad pa tidningstext, Stockholm 
1970—1972. 
14) I. R o s e n g r e n : Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeintungs-
sprache: Die Welt, Süddeutsche Zeitung. Lund 1972. 
15) A. M. S c h e n k er: Beginning Polish, New Haven 1966. 
i e) Comprehension of words. GEAR Newsletter April 1970, s. 13. 
") J . O r gon, J . P r e d a n ó c z y : Prieskum Rozhlasowej uniwerzity. Otâzky 
Zurnalistiky 1967, s. 21—32. 



Do analogicznych wniosków prowadzą wyniki badań A. Stacha 
nad tym, jak mieszkańcy Czechosłowacji rozumieją wyrazy obce 
często używane w czeskiej prasie, radiu i telewizji. „Zapożyczona 
warstwa słownictwa wciąż jeszcze jest źródłem wyraźnych konflik
tów psycholingwistycznych i komunikatywnych, a podstawowym 
źródłem tych trudności językowych jest językowa i stylistyczna 
praktyka masowych środków komunikowania" 1 8). A. Stich z pomocą 
czeskiego Instytutu Badania Opinii Publicznej wykazał, że „dzisiej
sza praktyka w zakresie używania wyrazów obcych w masowych 
środkach komunikowania i możliwości językowe adresatów nie idą 
w parze. Jeśli np. dziennikarz użyje obcego przymiotnika „demago
giczny" (np. w wyrażeniu demagogiczne wystąpienie) i jeżeli jego 
przekaz jest skierowany do nie zróżnicowanej zbiorowości odbior
ców — to przekaz ten okazuje się niezrozumiały dla 41% odbior
ców, a 15°/o nie jest w stanie odczytać nawet ogólnie wartościują
cego charakteru wypowiedzi (sądzą, że chodzi o ocenę pozytyw
ną)" 1 9). W tychże badaniach ujawniono' przynajmniej niedostateczne 
rozumienie przez większość mieszkańców Czech wyrazów postulat, 
dysproporcja, koordynacja, aplikacja, pryncypialność. 

Podobne wyniki uzyskano w kilku polskich badaniach nad zna
jomością różnych wyrazów, stosunkowo' często używanych w polskiej 
prasie, radiu i telewizji. Tak np. wykazano, że „tylko 15% czytel
ników gazety Chłopska Droga rozumiało właściwie wszystkie nastę
pujące wyrazy: inaugurować, koordynować, efekt, kooperacja, spe
cyficzny, pertraktacje, destrukcyjny, dysproporcja, koncentrować, ko
rupcja. W województwie krakowskim więcej niż 30% c z y t e l n i 
k ó w regionalnego dziennika nie rozumiało właściwie wyrazów de
centralizacja, anachroniczny, dyrektywa, a blisko 80% nie rozumie 
wyrazu integracja" 20). 

Przed dwoma laty w NRD dziennik Neues Deutschland zorganizo
wał ankietę wśród czytelników, której celem było poznanie ich 
opinii o pracy dziennikarskiej. Wielu czytelników zgłosiło skargi na 
niekomunikatywność prasowych tekstów. Podobne zarzuty powtórzy
ły się w sondażu zorganizowanym przez czasopismo Neue Deutsche 
Presse. Ograniczmy się do jednego wymownego przykładu: tylko 
25% czytelników prasy zdołało wykazać się rozumieniem wyrażenia 
„rentowność funduszu", dość często powtarzającego się na łamach 
dzienników i czasopism NRD 2 1 ). 

Rozbieżności między trudnością języka w prasie a zdolnością per-
cepcyjną jej rzeczywistych i potencjalnych czytelników dowodzą 
także badania prowadzone w USA. Można tu przypomnieć sonda-
18) A. S t i c h : Socjolingwistyczne badania nad wyrazami obcymi. Zeszyty 
Prasoznawcze 1973, nr 2, s. 59—66. 
19) A. S t i c h : jw., s. 65. 
20) W. P i s a r e k : Retoryka dziennikarska. Wyd. II, Kraków 1975, s. 208. 
21) „Robotnicy — oczywiście główna grupa czytelników — w mieście powiato
wym (Bezirkstadt) wyjaśniali pojęcie automatyzacja tylko w 61,7% popraw
nie, pojęcie rentowność funduszu tylko w 25°/o, a pojęcie dyspozycyjność siły 
roboczej tylko w 8,6°/o. W przemysłowej gminie odpowiednie procenty są 
jeszcze niższe". Schreiben wir wirksam genug? Neue Deutsche Presse 1971, 
nr 5, s. 5. 



że sprzed ćwierćwiecza, które ujawniły, jak duża część amerykań
skich farmerów nie rozumiała przynajmniej w tamtym czasie, wy
razów sufficient (wystarczający), equivalent (równoważnik), essen
tial (zasadniczy) 2 2), można też wskazać całkiem nowe studia, wyka
zujące zbyt wysoki poziom trudności języka w tekstach A P i UPI 2 3). 

Wszystkie te przykłady badań są świadectwem troski o> zrozumia
łość języka w komunikowaniu masowym. Choć zwiększenie zrozu
miałości tekstów w prasie, radiu i telewizji może sprzyjać intensyfi
kacji ich funkcji socjalizacyjnej, oczywiście nie wszystkie wymie
nione wyżej badania podyktowane były troską o socjalizację poten
cjalnych odbiorców. Te same wnioski z badań mogą zresztą stanowić 
podstawę dla dwu różnych dyrektyw praktycznych. Na twierdzeniu, 
że język moich przekazów jest zbyt trudny dla części odbiorców, 
mogę oprzeć zarówno dyrektywę: „Język przekazów przeznaczonych 
dla prynritywnych odbiorców powinien być odpowiednio prosty", 
jak i dyrektywę „Odbiorcy powinni się uczyć, by byli w stanie zro
zumieć trudniejsze teksty". 

Absolutyzacja którejkolwiek z tych dwóch p r z e c i w s t a w n y c h 
dyrektyw może pociągnąć za sobą te s ame niepomyślne skutki: 
może sprzyjać dezintegracji społeczeństwa, powodować wyobcowania 
się niektórych grup społecznych. Kiedy bowiem nadawca koncen
truje się wyłącznie na dostosowaniu języka swoich przekazów do 
języków używanych w poszczególnych grupach, praktycznie utrwala 
istniejące przedziały społeczne. Kiedy zaś nadawca posługuje się 
swoim hermetycznym językiem, licząc na wzrost poziomu intelek
tualnego znacznej części swoich potencjalnych odbiorców, przynaj
mniej przez pewien czas ogranicza socjalizacyjne funkcje swoich 
przekazów. 

Nietrudno przyszłoby wykazać, że wielu wydawców komercjalnej 
prasy na Zachodzie wybiera pierwszą z tych dwóch dyrektyw. Prze
jawia się to> zarówno w treści wielkonakładowych gazet (np. The 
Sun, Bildzeitung), jak i w ich języku 2 4). Innego języka używa tzw. 
„prasa poważna", obsługująca całkowicie inną publiczność. 

Z drugiej strony prasa w krajach socjalistycznych nierzadko prze
cenia możliwości percepcyjne swoich czytelników. Cytowane po
przednio przykłady badań prowadzonych w Czechosłowacji, NRD, 
Polsce przekonująco dowodzą prawdziwości tego twierdzenia. Wy
siłki rządów tych państw a także i samych środków masowych, 
świadczące o postawie typu „wobec tego, że język moich przekazów 
może być zbyt trudny, staram się odpowiednio wychować i przygo
tować ich potencjalnych lub zamierzonych odbiorców", niecałkowicie 
zapobiegają rozdźwiękowi między trudnością języka przekazów 
w prasie, radiu i telewizji a zdomością publiczną do ich rozumienia. 

2«) R. F1 e s с h : The Art of Readable Writing. New York 1949, s. 28. 
23) R. L. H o s k i n s : A Readability Study of AP and UPI Wire Copy. Jour
nalism Quarterly 1973, nr 2, s. 360—363. 
24) Рог. пр.: „W krańcowo zredukowanej długości zdań przejawia się to, że 
Bildzeitung prowadzi myśl swego czytelnika małymi kroczkami niby na pa
sku". E. M i t t e l b e r g : Wortschatz und Syntax der Bild-Zeitung. Mar
burg 1967. 



Nie od rzeczy będzie przypomnieć tu głośne studium J. Galtunga 
o zagranicznych informacjach w krajach kapitalistycznych, socjali
stycznych i III świata 2 5) oraz porównawcze badania międzynarodo
we prowadzone pod kierunkiem G. Gerbnera w Annenberg School 
of Communication: „Gdyby mierzyć na dwubiegunowej skali treść 
wiadomości prasowych wskaźnikami: konkretna szczegółowość — 
doniosłe uogólnienia, prasę socjalistyczną ze względu na treść jej 
wiadomości należy umieścić bliżej bieguna odpowiadającego donio
słym uogólnieniom, a prasę kapitalistyczną bliżej bieguna odpowiada
jącego konkretnej szczegółowości2e). Jest rzeczą oczywistą, że „do
niosłe uogólnienia" niełatwo wyrazić zrozumiale. 

Przez nierozumienie poszczególnych wyrazów manifestują się róż
nice między subkodami danego języka narodowego w zakresie zaso
bu leksykalnego. Ale różnice te nie ograniczają się bynajmniej do 
kwestii, że jedna grupa społeczna używa takich wyrazów, a druga 
innych. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że te s ame wyra
zy budzą różne emocje u różnych odbiorców i są przez nich rozmaicie 
odbierane27). Problemowi temu poświęcono niewspółmiernie mniej 
studiów niż problemowi zrozumiałości. Nieliczne dotychczasowe ba
dania empiryczne w tym zakresie mają raczej charakter przyczyn
ków. Dowodzą jednak ponad wszelką wątpliwość, że zjawiska spo
łecznego (uwarunkowanego środowiskowo, klasowo, narodowo i kul
turowo) zróżnicowania znaczenia emotywnego wyrazów i wyrażeń 
rzeczywiście występują w różnych językach. Wskutek niego ten 
sam przekaz może być przez różnych ludzi odbierany inaczej, nawet 
jeśliby pominąć zasadzki niezrozumienia i selektywności. Niebezpie
czeństwo zakłóceń spowodowanych kulturowym zróżnicowaniem 
wartości emocjonalnej poszczególnych pojęć jest szczególnie duże 
na poziomie komunikowania międzynarodowego, ale jego mechanizm 
nie ulega zmianie bez względu na to, czy chodzi o różnice narodowe 
w skali światowej, czy społeczne w ramach jednego narodu. 

Występuje wreszcie zróżnicowanie językowe trzeciego typu, sto
sunkowo najmniej zbadane, ale dające o sobie znać w kontaktach 
międzygrupowych. Jego istnienie odczuwają także badacze komuni
kowania masowego zwłaszcza na forum międzynarodowym. Niełatwo 
jest znaleźć płaszczyznę wzajemnego porozumienia badaczom ze 
Wschodu i Zachodu nie tylko dlatego, że różnią ich języki ojczyste, 
soie tylko dlatego, że pewne terminy używane w jednym środowisku 
są nieznane w innych, nie tylko dlatego, że te same pojęcia mają 
dla różnych osób inną wartość emocjonalną, nie tylko dlatego, że 
tych samych wyrazów używa się niekiedy na oznaczenie różnych 
treści, ale także dlatego, że sama rzeczywistość bywa klasyfikowana 
rozmaicie, bo dla różnych potrzeb dyktowanych przez różne ideologie. 

2 5 ) 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, nr 1. 
2e) K. V a r g a : Wiadomości zagraniczne — Porównawcze badania międzyna
rodowe. Zeszyty Prasoznawcze 1972, nr 4, s. 186. 
27) M. R o s e n z w e i g : Word association of French workmen: comparisons 
with associations of French students and American workmen and students. 
Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 1964, nr 1, s. 57—69. 



Całe systemy pojęć i — co najważniejsze — granice między poszcze
gólnymi pojęciami nie pokrywają się ze sobą. Tak samo jak granica 
na widmie słonecznym między kolorami nazywanymi po niemiecku 
blau i grün przebiega podobno w innym miejscu niż granica między 
kolorami blue i green. Analogicznie w różnych miejscach można 
ustalić granicę — jeżeli w ogóle jest to możliwe — między infor
macją a propagandą. 

Różnice między językami używanymi w prasie, radiu i telewizji 
a językami używanymi przez potencjalnych odbiorców mogą ogra
niczać — i rzeczywiście przynajmniej czasami ograniczają — rolę 
środków masowych w procesie socjalizacji członków danego społe
czeństwa. Z drugiej strony uświadamianie sobie tych różnic i usunięr 
cie — a choćby tylko zmniejszenie — ich może sprzyjać intensyfi
kacji socjalizacyjnej funkcji mediów. Nie należy jednak sprowadzać 
problemu socjalizacji do kwestii językowej. W języku się tylko odbi
ja poza językowa społeczna rzeczywistość; różnice językowe są tylko 
manifestacją różnic społecznych, ale nie są ich przyczyną; odpowied
nia polityka językowa może wprawdzie sprzyjać zmianom rzeczywi
stości społecznej, ale przecież wyłącznie za pomocą zabiegów języ
kowych rzeczywistości zmienić się nie da. Zapewne miał rację Freud, 
twierdząc, że doświadczenia, z którymi nie zostały związane wyrazy, 
pozostają nie uświadamiane. Prawdziwe jest jednak także twierdzenie 
odwrotne: wyrazy, z którymi się nie wiąże doświadczenie, pozostają 
tylko mniej lub bardziej pustymi dźwiękami. Granice naszego my
ślenia wywodzą się z uwarunkowań społecznych, a nie z języka. 

W badaniach nad rolą języka w komunikowaniu masowym w ogó
le, a nad czynnikiem; językowym w p r o c e s i e socjalizacji 
w szczególności, stawiamy dopiero pierwsze kroki. Pasjonujące po
znawczo i praktycznie najważniejsze tematy czekają na psycho-
lingwistów, socjolingwistów i badaczy komunikowania. 



MARIAN TYROWICZ 

BADANIA Z HISTORII PRASY POLSKIEJ 
W TRZYDZIESTOLECIU 1945-1975 

Badania historyków polskich nad dziejami prasy narodo
wej wykonane w 30-leciu PRL przedstawia prof, dr M. Ty
rowicz. Artykuł charakteryzuje dynamiką badań w zależ
ności od rozwoju instytucji zarówno ogólnoprasoznawczych 
jak i ściśle zajmujących się historią prasy, utworzenie 
czasopism specjalistycznych i in. Autor periodyzuje etapy 
postępu badań. 

Ostatnie trzydziestolecie badań i publikacji na polu dziejów prasy 
i dziennikarstwa polskiego przyniosło bogaty plon, związany oczywi
ście z ogólnym rozwojem naszego- prasoznawstwa1). Rozwój tych 
badań datuje się głównie od lat pięćdziesiątych, tj. od powstania Za
kładu Badań Prasoznawczych (ZBP, 1954) i Pracowni Historii Cza
sopiśmiennictwa Polskiego XIX i X X w. (PHCzP, 1958) w Warsza
wie oraz Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie (OBP, 1956). 
Trzechsetlecie powstania Merkuriusza Polskiego (1661) zapłodniło 
szczególnie historiografię prasy staropolskiej, a rozpoczęcie w r. 1962 
regularnej publikacji Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
(jako kwartalnika PHCzP) umożliwiło ogłoszenie wielu wartościo
wych rozpraw i przyczynków. Do r. 1959 poważnym ośrodkiem badań 
był Kraków, atoli od momentu likwidacji Sekcji Historii Prasy w tu
tejszym OBP (wskutek jego reorganizacji w 1958) prym przejęła 
Warszawa, zwłaszcza od momentu włączenia PHCzP do- Instytutu 
Badań Literackich (1963); poczęły też działać regionalne ośrodki ba
dań nad prasą, głównie we Wrocławiu, Opolu i Łodzi. Wielkie zna
czenie dla aktywizacji i ukierunkowania miały naukowe zjazdy spe-

*) Rozważania niniejsze obejmują dzieje prasy polskiej od jej początków do 
1918 r. bez badań prasy emigracyjnej i polonijnej. Nie uwzględniono tu rów
nież historii prasy tajnej, głównie okresu powstania styczniowego. 



cjalne: I Międzynarodowy Kongres Prasoznawczy w г. 1962, I Sym
pozjum Historyków Prasy Polskiej w 1967 i ogólnopolska konferen
cja na temat podręcznika historii prasy polskiej w 1970 (wszystkie 
w Warszawie) oraz powołanie do życia przez Naczelną Dyrekcję 
Archiwów Państwowych Komisji dla organizacji archiwów redak
cyjnych, której owocem jest obowiązujące w tym kierunku od 
r. 1962 zarządzenie NDAP. W r. 1972 Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk (Oddziału w Krakowie) kreowało Komisję Prasoznawczą, po
wierzając jej kierownictwo historykowi w osobie podpisanego. Wy
mienione konferencje i instytucjonalizacja archiwów redakcyjnych 
nadały badaniom nad rozwojem prasy narodowej szerszy rozmach 
i zabezpieczyły źródła dla przyszłych historyków prasy Polski Lu
dowej. Dzięki tym momentom ogólnopolski dorobek w omawianej 
dziedzinie przedstawia się już dzisiaj w takiej amplitudzie proble
mowej, faktograficznej, metodologicznej, biograficznej i bibliogra
ficznej, że w niniejszym szkicu przyjdzie nam omówić najważniejsze 
tylko osiągnięcia dotyczące wybranych okresów rozwoju naszej 
prasy. 

Rozważania teoretyczne wypada rozpocząć od rozpatrzenia prac 
metodologicznych i źródłoznawczych. Od likwidacji Sekcji Historii 
Prasy w OBP symbioza między historią prasy a prasoznawstwem 
ogólnym uległa zasadniczej zmianie w kierunku wyodrębnienia hi
storii masowych środków przekazu jako gałęzi nauk historycznych 
0 właściwych jej podstawach źródłoznawczych, celach i metodach 
badań. Stanowisko to zaakcentowali w swych artykułach na łamach 
Zeszytów Prasoznawczych I. K r a s i c k i (1) oraz I. Te t e l o w-
s k a (2). Inni prasoznawcy, szczególnie M. K a f e l oraz historycy: 
M. T y r o w i c z i T. B u t k i e w i c z widzieli w obu dyscypli
nach społecznych sprzężenie zwrotne, tj. wzajemne ich oddziaływa
nie na siebie pod względem bodźców badawczych, problematyki 
1 praktycznego zastosowania. Stosunek ten wyraża się w tezie pod
pisanego: nie ma badania prasy bez teorii, a teorii bez historii ba
danego problemu (3). 

W efekcie redakcyjno-publikacyjnym tego sporu czasopisma pra
soznawcze ogólne otworzyły swe łamy głównie dla recenzji i mate
riałów bibliograficznych, publikacje szczegółowe z Mstorii prasy po
zostawiając Rocznikowi Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego i wy
dawnictwom seryjnym IBL. Jak przekonamy się z dalszej części 
niniejszego szkicu — ta separacja mogła być realizowana tylko czę
ściowo. Dowiodły tego i rozważania teoretyczne. Już M. K a f e l 
w swej rozprawie „Prasoznawstwo jako nowy kierunek badań nau
kowych" (4) i później w książce „Prasoznawstwo" (5) w sposób za
sadniczy uwypuklił doniosłość historii prasy w badaniach masowego 
przekazu. Po nim T. B u t k i e w i c z w artykule „Z problemów 
badań historyczno-prasowych" (6) na podstawie wybranej literatury 
polskiej, niemieckiej, radzieckiej i francuskiej określił jako prze
wodni cel tych badań — stwierdzenie związku prasy z opinią pu
bliczną „niezależnie od tego, czy w intencjach pozostaje (prasa) z nią 
w zgodzie czy nie". W konsekwencji postuluje badanie skutków od
działywania masowych środków przekazu na życie społeczeństwa 



i analizę swoistych środków tego- oddziaływania, językowych i gra
ficznych, czyli środków dziennikarskich. Oświadczył się więc przeciw 
wyłącznej interpretacji treści ideowych prasy — jako zadaniu hi
storyka prasy, nie negując zresztą potrzeby tej interpretacji. Bar
dziej szczegółowe rozpatrzenie „Zadań badawczych historii prasy 
polskiej" dał w tym samym czasie M. T y r o w i c z (7); ujął te 
zadania w system związanych ze sobą zjawisk zarówno genetycz
nych, jak ideowych i technicznych, występujących w narodzinach 
.1 rozwoju każdego dziennika czy czasopisma. U obu wymienionych 
autorów powstanie i rozwój każdego organu określają warunki po
lityczne, kulturotwórcze i ekonomiczne. Według Tyrowicza wiąże się 
z tym typologia organu, układ numeru, swoistość artykułów, prefe
rencja treści, zależna w dużej mierze od czynników finansujących 
dany organ. Ważny — według tego autora — jest również warsztat 
dziennikarski: organizacja i technika pracy redakcyjnej oraz aspekt 
handlowy (formy i rozmiary kolportażu), wreszcie biografie wybit
nych dziennikarzy, publicystów i wydawców prasy. 

Jeszcze szerzej i we wzajemnych powiązaniach zagadnienia te za
rysowały się w pracy tegoż autora pt. „Historia prasy — jej zada
nia, źródła i metody badań" (8); autor oparł się na polskim i zagra
nicznym dorobku z kilku lat po powstaniu obu ośrodków praso
znawczych. W dorobku tym poruszono wiele zagadnień; samym 
przedmiotem badań zajęli się również Z. M ł y n a r s k i (9) oraz 
I. P r ó c h n i c k i (10), prasą jako źródłem historycznym — 
B. K r z y w o - b ł o c k a (11), periodyzacją dziejów prasy polskiej 
I. P r ó c h n i c k i (12), nazewnictwem periodyków — W. Ż u r ó w -
s k a - G ó r e c k a (13), statystyką prasy: do 1831 — J. Ł o j e к (14), 
do 1918 — S. D z i k i (15). B. G o ł k a w obszernym studium 
0 „Kształtowaniu się wiedzy o prasie w Polsce X I X w." (16) dał 
próbę historycznej genezy polskiego prasoznawstwa pod wpływem 
prądów ideowych zachodnioeuropejskich i wewnętrznych przemian 
społeczno-politycznych w Polsce porozbiorowej. Aczkolwiek studium 
to wywołało sądy dość kontrowersyjne — jest ono do dziś jedynym 
opracowaniem tej ważnej tematyki. 

Jak widać z powyższych uwag — rozważania teoretyczne między 
1957 a 1967, tj. do czasu I Sympozjum Historyków Prasy, rozbie
gły się w różnych kierunkach, a bodźce do naukowo-organizacyjnych 
trosk o zabezpieczenie źródeł do historii prasy wysunęła 300. roczni
ca Merkuriusza Polskiego w r. 1961. M. T y r o w i c z w rozprawie 
„Klasyfikacja źródeł do dziejów czasopiśmiennictwa i prasy" (17) 
wyodrębnił dokumentację do monografii poszczególnych organów od 
źródeł do syntetycznych dziejów prasy (pod różnym aspektem : chro
nologicznym, regionalnym, partyjnym, wyznaniowym, zawodo
wym itp.), w obu tych grupach silnie akcentując związki genetyczne 
1 rozwojowe masowych środków przekazu z tłem kulturalnym i po-
lityczno-ustrojowym krajów tworzących prasę 2). Okropne spustosize-

2) Rozprawa ta ukazała się w przekładzie Z. S i m e ć k a w Novinarskym 
Sborniku 1960, nr 3, w amsterdamskim Bulletin, de VAÏER1 1964, nr 4 oraz 
w angielskiej edycji Zeszytów Prasoznawczych, 1972. 



nia w polskich archiwach i bibliotekach, spowodowane okupacją 
hitlerowską nasunęły temuż autorowi koncepcję archiwalizacji akt 
redakcyjnych i wydawniczych dla przyszłych badań historycznych. 
Po kilku drobniejszych artykułach w prasie prasoznawczej ujął je 
w referacie, wygłoszonym najpierw na Międzynarodowym Kongresie 
Prasoznawczym w Warszawie (1962), potem na Walnym Zgromadze
niu AIERI w Wiedniu (1964) pt. L'archivalisation des sources d'hi
stoire de la presse à la lumière de leurs systèmes (przeł. też na jęz. 
angielski i rosyjski). W ten sposób sprawa instytucjonalnego zabez
pieczenia akt redakcyjnych do badań historycznych zdobyła sobie po 
raz pierwszy w praktyce polskiej prawo obywatelstwa i właściwą jej 
rangę. 

Tak oto historycy prasy bez poważniejszych osiągnięć teoretycz
nych swych poprzedników sprzed 1918 r. podjęli pionierskie próby 
określenia zadań nieodzownych dla przygotowania całościowej syn
tezy przeszłości prasy narodowej. Ustalenia problematyki badawczej 
historyków dały się rychło poznać w ukazujących się studiach mono
graficznych. Od wyłącznej do tego czasu bądź wyraźnie preferowanej 
analizy treściowej prasy — przeszli autorzy nowych monografii dzien
ników i czasopism do coraz silniejszego uwypuklania elementów pra
soznawczych. 

Badania prasy staropolskiej i Oświecenia. Najstarsze wytwory po
wielanej ręcznie lub mechanicznie (drukiem czy ksylograficznie) in
formacji ak^ualnościowej nazywamy p r y m i t y w e m p r a s o 
w y m . 

Badacze tego wytworu w Polsce nie mogą niestety poszczycić się 
wydatniejszymi osiągnięciami. Samo pojęcie prymitywu nie zostało 
sprecyzowane. Wprawdzie przeważnie terminem tym określa się 
gazetki i ulotki aktualnościowe pisane ręcznie oraz druki o charak
terze efemeryd (tj. druki jednorazowe, okolicznościowe), ale odręczne 
relacje aktualnościowe redagowane były jeszcze w XVIII w. szcze
gólnie przez pijarów; poza tym niektórzy z historyków skłonni są 
widzieć je również w listach, relacjach handlowych, pieśniach, pla
katach, zawiadomieniach urzędowych i in. utworach. W sprawie 
początków pisanych i drukowanych form informacji zabrali głos 
nieliczni historycy : J. A d a m c z y k (18), J. L a n к a u (19) 
w swej książce o prasie staropolskiej (o której dokładnie niżej), 
A. K e r s t e n w dłuższych rozważaniach pt. „W sprawie badań 
nad początkami prasy polskiej" (20), wreszcie K. Z a w a d z k i 
w „Szesnastowiecznych gazetach ulotnych polskich i Polski doty
czących" (21). Najostrzej wystąpił przeciw brakowi ustaleń termino
logicznych „druków ulotnych" jako pierwocin prasy A. K e r s t e n , 
wychodząc z założenia, że właściwe kryterium w tym wypadku sta
nowi „społeczna inspiracja gazety ... warunki jej powstania i spo
łeczne oddziaływanie". Z tego punktu widzenia zakwestionował 
trafność szacunku ilościowego „Gazet ulotnych X V I i XVII w." (22) 
J. A d a m c z y k a w wysokości 115 druków, zarzucając mu rów
nież sztywne stosowanie kryterium językowego (wyłącznie druki 
polskie) i podając jako ilustrację tej statystyki, że tylko w 6 latach 
(1655—1660) najazdu szwedzkiego na Polskę naliczyli bibliografowie 



,,700 druków ulotnych". Sumując te kontrowersje — trzeba stwier
dzić nie tylko bardzo słabe zainteresowanie problemem prymitywu, 
zwłaszcza pisanego, ale i zupełne pominięcie organizacji i rozmiarów 
ruchu „nowelantów" (tj. zawodowych zbieraczy nowin i kopistów 
gazet pisanych) tak bujnie rozwiniętego zarówno w ośrodkach za
chodnich, jak i środkowoeuropejskich, sięgających swym serwisem 
informacyjnym także na ziemie polskie; wykazał te związki w swych 
ważnych i odkrywczych studiach archiwalnych Z. S i m e cek (23). 

Nieco bogatszą literaturę w omawianym 30-leciu zdobyła sobie 
dopiero p r a s a p o l s k a XVII w., wzmiankowana i opisywana 
już przez wcześniejszych badaczy w XIX w. Badania nad Merkuriu
szem Polskim z 1661 r. jako tygodnikiem politycznym wznowili: 
Z. L i b i s z o w s k a (24) i R. M a j e w s к а - G r z e g о r с z y ko-
w a (25), po nich S. O r s i n i . - R o s e n b e r g w rozprawie „Mer-
cures français et polonais du XVII s." (26). W pracach tych tradycyj
nie podkreślana rola drukarza krakowskiego Aleksandra Gorczyna 
jako wydawcy Merkuriusza domagała się historycznej rewizji. Do
konał jej J. L a n k a u we wspomnianej obszernej monografii „Pra
sa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie" (19). Monografia ta 
wywołała wprawdzie sporo uwag krytycznych i uzupełniających, 
niemniej wszyscy recenzenci uznali jej pionierskość i podstawy do^ 
kumentacyjne, szersze niż uwzględniona przez autora literatura 
przedmiotu. Główną zasługą Lankaua jest stwierdzenie na podsta
wie źródeł archiwalnych, jaką rolę redaktorską i inspiratorską 
w Merkuriuszu spełniał Hieronim Pinocci, sekretarz i metry kant 
kancelarii królewskiej Jana Kazimierza i jakie znaczenie w rozwoju 
tygodnika odgrywał Krzysztof Opaliński, marszałek nadworny ko
ronny. Autor zajął się nadto następnymi periodykami informacyj
nymi, sporami na tle monopolu prasowego i rolą poczmistrzów-no-
winkarzy, a następnie pijarów aż do 1730 r. 

W związku z jubileuszem Merkuriusza OBP powierzył edycję nau
kową tego pisma i zaopatrzenie jej we wstęp historyczny wybor
nemu znawcy XVII w. prof. A. P r z y b o s i o w i (27). Drugim 
ważnym organem staropolskim — wydawanym w Królewcu w la
tach 1718—1720 pt. Poczta Królewiecka przez Jana Dawida Cen-
kiera i Jerzego Rekucia — zainteresowali się po wcześniejszych ba
daczach XIX w. (B. Rehbergu, Wojciechu Kętrzyńskim, Józefie Łu
kaszewiczu) J. Ł o j e k (28) i J. M a ł ł e k (29). Dzięki ich bada
niom zarówno geneza pisma, jak i jego oddziaływanie, szczególnie 
wśród polskiej szlachty Prus i pobliskiej Litwy, a także oryginalna 
w ówczesnej praktyce strona redakcyjna tego niezwykłego periody
ku poddane zostały krytycznej ocenie i analizie. 

Mimo powyższych osiągnięć, wyraźnie bogatszych od badań okresu 
prymitywu, wypada stwierdzić i w tej fazie duże luki zarówno 
w opracowaniach monograficznych, jak i ujęciach specjalnych za
gadnień rozwoju prasy, m. in. takich jak: źródła informacji, zależ
ność redaktorów-wydawców od cenzury duchownej i świeckiej, zna
czenie propagandowe w stosunku do polityki habsburskiej, rosyjskiej, 
szwedzkiej, francuskiej i angielskiej, sprawy nakładów i form kol
portażu, wreszcie strona typograficzna. 



Mechanizm działania prasy, metod jej pracy i oddziaływania sil
niej zarysował się — choć nie u wszystkich autorów — w następ
nym (bardzo obficie pod względem treściowym badanym już od lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku) etapie rozwoju, tj. w dobie 
O ś w i e c e n i a p o l s k i e g o od czasów Stanisława Augusta po 
pierwsze dziesiątki X I X w. Szczególnie preferowaną formą publika
cji są monografie poszczególnych pism. I tak tygodnikiem niemiec
kim Thornische Wöchentliche Nachrichten und Anzeigen (1760—1772) 
zajęła się M. D u n a j ó w n a (30), Monitorem z 1763 r. na tle epoki 
R. K a l e t a (31), a w latach 1784—1785 — J. R u d n i c k a (32), 
porównawczo zaś ze Spectatorem angielskim — Z. S i n к o (33), Za
bawami Przyjemnymi i Pożytecznymi (1770—1777) E. A l e k s a n 
d r o w s k a (34) i J. K l e i n e r (35). Także dzienniki, głównie 
warszawskie, znalazły swych monografistów. Gazetą Warszawską 
ks. Stefana Łuskiny 1774—1793 — zajął się J. Ł o j e k (36), Pa
miętnikiem Historyczno-Politycznym Piotra Switkowskiego 1782— 
1792 — I. H orno l a (37), Gazetą Narodową i Obcą 1791—1792 — 
A. G or i а с z к o (38), Korespondentem Warszawskim 1792—1796 — 
I. L o s s o w s к a - Z a p o r o w s k a (39), Gazetą Rządową, orga
nem rewolucji 1794 r. — I. P r ó c h n i c k i (40), Tygodnikiem Wi
leńskim (1804) — Z. S к W a r c z y ń s k i (41). 

W dobę przełomu pseudoklasycyzmu i romantyzmu sięgnęli: 
A. S ł o m ko w s k a dwoma książkami ,,Prasa rządowa Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Polskiego 1807—1838" (42) i (w prze
ważnej części) „Dziennikarze warszawscy XIX w." (43); czaso
piśmiennictwem krakowskim omawianego okresu zajął się К. O p a-
ł e k (44). 

Prócz powyższych publikacji o charakterze monograficznym (wy
mieniliśmy z konieczności opracowania tylko organów najważniej
szych) pojawiło się w omawianym 30-leciu wiele książek i rozpraw 
dotyczących zagadnień specjalnych o rozwoju prasy Oświecenia. 
Przykładowo, jako< wnoszące nowe oświetlenie, wypada wskazać: 
J. Ł o j k a „Dziennikarze i prasa w Warszawie w XVIII w." (45) 
i t e g o ż „Dochody z monopolu prasowego w Polsce XVIII w." (46), 
M. T y r o w i c z a „Zagadnienia elementów treściowych i układu 
redakcyjnego w czasopiśmiennictwie galicyjskim i krakowskim 
1772—1831" (47) i o organizacji pracy redakcyjnej w czasopiśmien
nictwie Galicji i Krakowa w tym samym okresie (48), A. K o w a l 
s k i e j „O felietonie Gazety Warszawskiej" (49) i długi szereg in
nych traktujących o wpływach prasy zachodniej na polską, o zagad
nieniach społecznych na łamach pism (sprawa chłopska, jakobinizm, 
sprawa miast) i kulturalnych (teatru, sztuk pięknych, muzyki), dok
tryn filozoficznych. W zagadnieniach mechanizmu redakcyjno-wy-
dawniczego, nakładów i aspektu finansowego badacze tego okresu 
poczynili znaczne, acz nie w pełni zadowalające postępy. Kompara-
tystyczne rozważania z zakresu genologii i typologii gatunków perio
dyków i form dziennikarskich w całym okresie — czekają na swych 
analityków. Na tym polu tylko niektóre periodyki z uwagi na kręgi 
odbiorców bądź specyfikę problematyki doczekały się opracowań, 
np. zagadnienia pedagogiczne w książce E. P o d g ó r s k i e j (50), 



pisma dla dzieci i młodzieży pod piórem I. K a n i o w s k i e j - L e -
w a ń s k i e j (51), pisma agronomiczne Wojciecha Gutkowskiego — 
w rozprawie M. T y r o w i c z a (52), czasopisma satyryczne i humo
rystyczne — w ujęciu I. B a r o w e j (53), prasa ogłoszeniowa — 
Z. S t a n i s z e w s k i e g o (54). 

Doba rozwiniętego romantyzmu i reformy prasy polskiej (do 1864). 
Wielki skok ilościowy a także jakościowy zaobserwować się daje 
w historiografii prasy i czasopism szczytowej doby romantyzmu 
w literaturze pięknej i powstań narodowych w dziejach politycz
nych. Już opinia publiczna i dziennikarstwo w czasie powstania 
listopadowego 1830/31 zapłodniły szczególnie twórczość historyków. 
Poza tradycyjną niejako formą monografii pism — szczegółowe pro
blemy coraz śmielej poczęły wpływać na warsztat badawczy, szcze
gólnie z uwagi na dokonujący się w dziennikarstwie przełom w po
łowie stulecia, zwany potocznie reformą prasy narodowej. Przełom 
ów wyrażał się przyjmowaniem przez inwestorów krajowych (dotąd 
zwanych antreprenerami prasowymi) — wzorów dziennikarstwa za
chodniego (zwłaszcza E. Girardina w Paryżu, J. G. Bemneta w No
wym Jorku, A. Zanga w Wiedniu), a więc: komercjalizacją imprez 
wydawniczo-prasowych, zwiększeniem nakładów z dużą kalkulacją 
na inseraty i reklamę, nowoczesnym ustrojem redakcji, wprowadze
niem odcinka beletrystycznego, zaangażowaniem stałego zespołu 
współpracowników, ustaleniem honorariów autorskich, nawet zmianą 
formatu dzienników. Przemiany te zachodzące za granicą w latach 
czterdziestych XIX w. u nas pojawiać się poczęły przeważnie o dzie
sięć lat później i w okresie pozytywizmu. Ponieważ jednak ideologicz
ne podłoże prasy polskiej w okresie czterech powstań (1830, 1846, 1848 
i 1863) stanowiły tendencje z jednej strony na wskroś rewolucyjne, 
z drugiej pracy organicznej — przyjęło się, acz niesłusznie, ujmować 
lata od r. 1822, tj. ukazania się „Ballad i romansów" A. Mickiewi
cza, do 1864, tj. katastrofy styczniowej — jako etap łączny czaso
piśmiennictwa polskiego 3). 

Znalazło to odbicie w ramach chronologicznych monografii pol
skich pism, a jeszcze silniej — w opracowaniach problemowych 
i syntetycznych prasy tego okresu. Dali temu wyraz przede wszyst
kim: J. C h a ł a s i ń s k i (55), (56), J. Ł o j e k (57), M. S t r a 
s z e w s k a (58), M. T y r o w i c z (59), A. K ł o s ko w s k a (60), 
J. D u t k i e w i c z (61), który rolę Biblioteki Warszawskiej przed
stawił aż do lat 1900—1914, E. T o m a s z e w s k i (62), M. In
g i ot (63). Cechą do pewnego stopnia wspólną tych studiów jest 
dążenie do odkrycia wzajemnych powiązań między ideową, material
ną i klasową strukturą prasy a zapotrzebowaniem rynku czytelnicze
go i opinią publiczną, między treścią i formą wypowiedzi dzienni
karskich. Oczywiście zaznaczyło się to jeszcze wyraźniej w monogra
fiach poszczególnych periodyków, jak Mrówka Poznańska 1821—1822 
w opr. M. Michałowskiej (64) czy Tygodnik Literacki 1838—1845 

3) Obfitą informację bibliograficzną czasopiśmiennictwa tej doby znajdzie 
czytelnik w t. 7 Bibliografii literatury polskiej („Nowy Korbut") w oprać. 
I. Ś l i w i ń s k i e j i S. S t u p k i e w i c z a (Warszawa 1968). 



w opr. В. Z a k r z e w s k i e g o (65) ; uwzględnili te elementy 
M. Т у r o w i c z w „Roli redaktora naczelnego i grona redakcyj
nego w prasie polskiej I połowy X I X w." (66), a w omówieniu cza
sopism wielkopolskich Z. S e m r a u (67). 

Jak zaznaczyliśmy wyżej — powstanie listopadowe i rewolucja 
1848 r. pobudziły szczególnie twórczość badaczy. O prasie 1830/31 
i jej różnych aspektach pisali: W. Z a j e w s k i — „Wolność druku 
w powstaniu listopadowym" (68) i inne rozprawy. A. S ł o m к o w-
s k a — „Rola Gazety Polskiej w okresie powstania listopadowego" 
(69) i „Uwagi o dziennikarzach 1831 r." (70); drobniejsze bądź bar
dziej specjalne aspekty prasy powstańczej dali w przyczynkach 
J. D u t k i e w i c z , A. Z i e l i ń s k i , K. S w i e г к o w s к i i ana
litycy ówczesnej publicystyki, mniej ważne prasoznawczo. Czaso
piśmiennictwo Wiosny Ludów — podobnie jak przed stuleciem wtar
gnęło na ulice, do kawiarń i domów inteligenckich — tak w okrągły 
jubileusz rewolucji wzmogło dynamikę zainteresowań historyków 
prasy. Wymienimy przykładowo autorów szczególnie oryginalnych 
i pionierskich dociekań: J. G a r b a c z o w s k ą , która w 1949 r. 
omówiła na posiedzeniach Komisji Historyczno-Literackiej PAU pra
sę satyryczną, wiejską i emigrancką w Krakowie 1848/49 r. (71), 
J. D r o b i s z e w s k i e g o — autora dwu rozpraw: „Serwis infor
macyjny Czasu" (72) i „Kręgi czytelnicze Czasu" (73), Z. D u l c z ew-
s k i e g o — autora „Prasy ludowej w W. Ks. Poznańskim w okre
sie Wiosny Ludów" (74) i „Z dziejów prasy ludowej w W. Ks, Po
znańskim 1848—1850" (75). Rozpoczętą w czasie przewrotu w Au
strii Gwiazdkę Cieszyńską i Tygodnik Cieszyński Pawła Stalmacha 
przeanalizowała co do treści i form redakcyjnych I. H o m o 1 a (76), 
a Dziennik Górnośląski, redagowany m. in. przez Józefa Lompę dwaj 
autorzy: R. S m i e 1 a (77) i A. R o m b ó w s k i (78). 

Z wymienionych wyżej analiz i prób monograficznych wnieśli 
więc nowe elementy do- aspektu literackiego prasy — Straszewska, 
Inglot, Zakrzewski; socjologicznego: Chałasiński i Kłoskowska; poli-
tyczno-ideologicznego — Zajewski i Garbaczowską; do organizacji 
redakcji — Słomkowska i Tyrowicz. Przełom w kierunku reformy 
prasy uwypuklili Łojek, Drobiszewski, Tomaszewski. Niektóre za
gadnienia, jak cenzura polityczna, prawo prasowe, frazeologia i ję
zyk dziennikarski — poza terenowo ograniczonym studium F. P e~ 
p ł o w s к i e g o o „Słownictwie i frazeologii polskiej publicystyki 
Oświecenia i Romantyzmu" (79) — poruszone zostały tylko spora
dycznie i fragmentarycznie. 

Prasa doby pozytywizmu i modernizmu (do 1918). Z samego po
stępu ruchu wydawniczo-prasowego, dziennikarstwa i publicystyki 
półwiecza z górą przed wybuchem pierwszej wojny światowej — 
wynikły bez porównania obfitsze i bardziej wielokierunkowe studia 
historyczne tego ruchu. Aczkolwiek na bogactwo dorobku omawia
nego 30-lecia w tym zakresie wpłynęło w dużym stopniu mnóstwo 
popularnych, nie dość rzetelnie udokumentowanych przyczynków — 
nie mówiąc o publikacjach okolicznościowych — to jednak podział 
typologiczny, światopoglądowy, zawodowy i partyjny periodyków 
akcentuje się coraz wyraziściej w naukowych, źródłowych opraco-



waniach. Poza dociekaniami nad czasopismami i dziennikami War
szawy — poczęto się wgłębiać w ich rozwój także w innych ważnych 
ośrodkach (Kraków, Lwów, Poznań, Łódź i in.) bądź całych regio
nach. 

Czasopiśmiennictwu pozytywizmu poświęcił uwagę przede wszyst
kim Z. K m i e c i k , najpierw w bardziej syntetycznych ujęciach — 
„Prasa warszawska w okresie pozytywizmu" (80) i „Wydawnictwa 
periodyczne w Królestwie Polskim w latach 1868—1904" (81), na
stępnie w trzech rozprawach o: dzienniku Słowo (82), petersburskim 
Kraju za redakcji E. Piltza (83) i dodatkach literacko-naukowych 
Kraju (84). Tenże sam autor dał nadto przegląd periodyków facho
wych w Królestwie Polskim 1864—1885 (85). Z innych problemów 
prasy tego* okresu opracowano' nie rozpatrywany dotąd proces ko
mercjalizacji ruchu czasopiśmienniczego (T. B u t k i e w i c z (86) 
i A. M i e r z e c k a - G a r . И с к а (87)), rozwój „czasopism rodzin
nych" w Królestwie Polskim 1860—1880 (K' L u t y ń s k a (88)), 
czasopisma lekarskie XIX w. (T. O s t r o w s k a (89)), ewolucję 
prasy sportowej do 1939 r. ( B . T u s z y ń s k i (90)). A. G a r l i c k i 
przebadał założenie tygodnika Piast (91) i „Konfiskaty prasowe 
w Krakowie 1900—1914" (92). Szczególnie długi rejestr bardziej 
wyczerpujących lub treściwszych monografii zapisać wypada, jeśli 
chodzi o gazety, tygodniki i inne czasopisma omawianego okresu. 
Tak więc doczekały się miejsca w omawianym dorobku: Tygodnik 
Ilustrowany w I dziesięcioleciu (B. M i c h a ł o w s k a (93)), Wę
drowiec (J. Z. J a k u b o w s k i (94)), Glos (B. K r z y w o b ł o c k a 
(95)), Biesiada Literacka (В. К о с о wna (96)), Gazeta Handlowa 
i Nowa Gazeta (В. P e t r o z o 1 i n - S к o w r o ń s к a (97)) ; z orga
nów późniejszych i X X w. — Tygodnik Powszechny 1889/90 (R. Ta 
b o r s k i (98)), Katolik Karola Miarki (F. G e r m a n (99)), Dzien
nik Łódzki (Z. G o s t k o w s k i (100)), Sfinks z lat 1908/1913 
(B. P e t r o z o l i n - S k o w r o ń s k a (101)), Gazeta Lubelska 
(W. G i e ł ż y ń s k i (102)). 

Prasą galicyjską tego okresu zajęli się specjalnie: J. M y ś l i ń -
s к i w dwu dobrze orientujących książkach „Prasa w Galicji w do
bie autonomicznej 1867—1918" (103) i „Studia nad polską prasą 
społeczno-polityczną w zachodniej Galicji 1905—1914" (104) oraz 
w rozprawach na łamach Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego (105, 106), oraz Cz. L e c h i c k i w monografii o krakow
skim Kraju (107). Obaj autorzy oparli się na archiwaliach i rękopi
sach oraz na wnikliwej analizie treści, warunków genetycznych 
i ekonomicznych. W rezultacie otrzymaliśmy książki poważnie no
watorskie i potrzebne. Prasa Mazur, Warmii i Pomorza znalazła 
w osobie T. C i e ś l a k a autora kilku o niej książek i rozpraw 
0 poszczególnych pismach, jak Gazeta Ludowa w Ełku i Mazur (108), 
(109). Liczniejsi już autorzy zajęli się dziejami prasy wielkopolskiej 
1 śląskiej: o sytuacji polskiego dziennikarstwa w okresie Bismarcka 
pisał W. J a k ó b c z y k (HO), o Przeglądzie Poznańskim — 
K. G r u n w a l d (111), o Gazecie Toruńskiej — B. D a n i l c z u k 
(112), o prasie Opola kilka obszernych studiów dał J. R a t a j ew-
s к i (113), m. in. o Nowinach — (114) i o dodatkach do Gazety Opol-



skiej — (115) oraz M. R e i t e r (116); Z. B e d n o r z zajął się 
„Dawnymi gazetami śląskimi" (117). 

Z opracowań całościowych (często bardzo pobieżnych) prasy lokal
nej, obejmujących przeważnie czasy po 1864 r. (choć z wybiegami 
w okresy chronologicznie wcześniejsze) wyróżnia się — acz kontro
wersyjnie przyjęta — „Prasa warszawska 1661—1914" W. G i e ł -
ż y ń s k i e g o (118). Zwięźlej opracowane są m. in.: prasa płocka 
przez Cz. G u t r y ' e g o (П9), rzeszowska przez S. D a r ł a k o w ą 
(120), tarnowska przez А. К u n i sza (121), nowosądecka przez 
K. G o l a c h o w s k i e g o (122), łódzka przez W. K a s z u b i n ę 
(123), (124), krakowska przez M. T y r o w i c z a (125), cieszyńska 
przez W. O s z e l d ę (126), opolska — we wspomnianych rozpra
wach J. R a t a j e w s k i e g o . 

Osobne uwagi należą się badaniom prasy socjalistycznej i ludowej. 
Przecież w omawianej tu dobie (do< 1918 r.) ukazywało się w Polsce 
około 440 pism socjalistycznych różnej częstotliwości i kierunku 
oraz kilkadziesiąt ludowych i o programach zbliżonych — na prze
szło tysiąc wszystkich periodyków (także obcojęzycznych) w mo
mencie wybuchu I wojny światowej. Lata rewolucji rosyjskiej 1905/6 
wzmogły rozkwit czasopiśmiennictwa ugrupowań lewicy. Oczywiście 
tą żywiołową erupcją prasy jej historycy w ostatnim 30-leciu 
z przyczyn obiektywnych i subiektywnych mogli się zająć tylko 
częściowo. Wskazówkę bibliograficzną do tej bujnej dziedziny pu
blicystyki i dziennikarstwa stanowić mogły wprawdzie Ż. K o r 
in a n o w e j „Materiały do bibliografii druków socjalistycznych 
w Polsce" (127), ale stan bibliotek i archiwów pozwalał na badanie 
ich wąskiej tylko sfery. W swej monografii o Proletariacie 1883/4 
(128) ta sama autorka zajęła się publicystyką tej partii, co następnie 
szeroko' pogłębił L. B a u m g a r t e n w „Dziejach Wielkiego Pro
letariatu" (129). Bardziej syntetyzujące, acz popularne „Szkice 
z dziejów rewolucyjnej prasy w Polsce" (1866—1935) wydał Z. Mł y-
n a r s k i (130); H. H o l l a n d zarysował początki ideologii marksi
stowskiej w walce z pozytywizmem warszawskim (131), a J. P os
s ä r t socjologię marksistowską w Wiedzy (132). Lwowskim dwu
tygodnikiem Praca (1878—1882) zajęły się A. B u ł ó w n a 
i W. S o k o ł o w s k a (133), zaś „Czasopismami socjalistycznymi 
w Galicji" J. B u s z k o (134). Sporo przyczynków do prasy socja
listycznej i biografii dziennikarzy tego kierunku pomieścił kwartal
nik Z Pola Walki, wydawany od 1958 r. (przedtem nieregularnie) 
przez Zakład Historii КС PZPR. Noive Tory 1906/1914 omówił 
Z. К m i e с i к (135), lewicowe Społeczeństwo 1907/1910 — A. P а с z-
k o w s k i (136), Robotnika (od 1894—1916) — J. K a n c e w i c z 
(137), i M. Z a w a d k a (138), Jedność Robotniczą 1916/1918 — 
J. F e l i k s i a k (139). Historią kilku pism lewicowych (m. in. Głosu, 
Przeglądu Społecznego, Ogniwa, Wiedzy, Kuźni i in.) zajęli się autorzy 
wstępów do opracowań bibliograficznych i antologii tych pism (wy
dawnictw tych tu nie omawiamy, jako publikacji specjalnych). 

Historię prasy „dla wsi" zainicjował H. S y s к a w bardzo skró
towym i nieprasoznawczym ujęciu „Od Kmiotka do Zarania" (War-



szawa 1949), zaś naukowe opracowania dali dopiero K. D. W ą s o 
w i c z w „Czasopiśmiennictwie ludowym w Galicji" (140) i W. S t a n 
k i e w i c z toż samo w odniesieniu do Królestwa Polskiego (141). 
Szkice przyczynkowe ukazały się tak liczne i o tak różnym po
ziomie (m. in. S. I g n a r a , Cz. W y c e c h a, R. M a r y 1 s к i e j , 
M. R é i t é r a , J. G ó j s к i e g о, В. К r z y w o b ł о с к i e j i in.), 
że trudno je tu rejestrować indywidualnie. Sporo materiału do' histo
rii prasy ludowej znajdzie badacz w Rocznikach Dziejów Ruchu Lu
dowego wydawanych od 1959 r. przez NKW ZSL. Prasa żydowska 
w Polsce od jej początków w XIX w. do drugiej wojny światowej 
włącznie zdobyła specjalistę w M. F u k s i e (142). 

Jak widać z powyższego wyboru tytułów, badania nad czasopiś
miennictwem doby pozytywizmu i początków X X w. są — poza nie
licznymi wyjątkami (Z. K m i e c i k , J. M y ś 1 i ń s к i, J. R a t a-
j e w s к i) — rozstrzelone i wykazują 'przeważnie tendencję do oma
wiania regionalnych czy lokalnych ośrodków wydawniczych. W wie
lu z wyżej wymienionych tytułów, choć w różny sposób, uwzględnio
no- zagadnienia tak istotne dla dziejów prasy, jak wewnętrzna orga
nizacja pracy redakcyjnej, stosunek publicystyki do form ściśle 
dziennikarskich (reportaż, wywiad, kronika bieżąca itp.), zależność 
zawartości gazet i czasopism (zwłaszcza typu magazynowego) od 
czynników inwestujących i kontroli instytucji państwowych, pew
ne szczegóły natury technicznej (poligraficznej, drukarskiej, papie
rowej itp.). Dużą pomoc dla rekonstrukcji przeszłości dziennikarstwa 
i czasopiśmiennictwa polskiego tworzą biografie wybitnych redak
torów, dziennikarzy i publicystów. W tym zakresie uczyniono 
w ostatnim 30-leciu dużo w postaci książek i pomniejszych sylwet 
od A. Gorczyna poprzez redaktorów Oświecenia, romantyzmu i po
zytywizmu (gatunku tego jako łączącego różne elementy biograficz
ne nie omawiamy). Przy tym ogólnym dorobku — nie sposób nie 
dostrzec wielkich luk utrudniających syntetyczne i porównawcze 
opracowanie całego procesu rozwoju prasy narodowej. Szereg długo
wiecznych dzienników, jak krakowsko-warszawski Czas (1848—1939), 
Kurier Warszawski (1821—1931), Dziennik Poznański po 1896 oraz 
wiele niezwykle dla kultury i nauki narodowej zasłużonych czaso
pism (Kłosy 1865—1890, Przegląd Polski 1866—1914, Przegląd Spo
łeczny 1886—1887 i wiele innych) oczekuje swych monografistów. 

Publicystyka konserwatywna, której krytykę zainicjował K. W y-
k a w książce o> Tece Stańczyka (143), podobnie jak prasa endecka, 
zaatakowana tu i ówdzie w opracowaniach o szerszej tematyce — 
nie znalazły kontynuatorów w ostatnim trzydziestoleciu. Dynamicz
ny rozwój dociekań nad przeszłością prasy polskiej, szczególnie 
w okresie porozbiorowym naszych dziejów, jest zastanawiającym 
fenomenem — jak wynika, z powyższego przeglądu. Poświęcili jej 
swe pióra zarówno historycy zagadnień społecznych i kultury star
szej generacji, jak również legion młodszych ich uczniów, poza hi
storykami z profesji — publicyści, regionaliści, działacze oświatowi, 
rzadziej starsze pokolenie dziennikarzy, którzy — z wyjątkiem ki l 
ku — upodobali sobie raczej pisanie pamiętników, tak potrzebnych 
dla przyszłych badaczy. 



Dynamikę zainteresowań prasą XIX-wieezną tłumaczą niewątpli
wie dwie główne przyczyny. Pierwsza z nich — to poważny prąd 
szukania ideowych źródeł pojęć demokracji i metryki nowej rzeczy
wistości ustrojowej i klasowej Polski Ludowej we wspaniałej prze
szłości nurtu wolnościowego i rewolucyjnego epoki porozbiorowej. 
Druga przyczyna — to względne ocalenie z pożogi drugiej wojny 
światowej zasobów bibliotecznych prasy i czasopism — przy bez
przykładnej w dziejach zniszczeń wojennych hekatombie archiwa
liów i rękopisów nieodzownych dla badań historycznych wcześniej
szych okresów naszej rodzimej i emigracyjnej myśli postępowej i dzie-
jotwórczej. 

Przy współczesnych meodach badań — pasjonujący rozwój naszego 
prasoznawstwa, mający swą niewątpliwą genezę w ogólnoświatowym 
ruchu na tym polu — bez dociekań historycznych musiałby zawisnąć 
w próżni odcięty od tradycji narodowych i emulacji najbardziej prze
ciwstawnych nurtów ideowych. Aby zaś te badania nabrały walorów 
naukowych, trzeba było oprzeć je o szerokie i głębokie fundamenty 
teoretyczne dostosowane do nowoczesnych metod dokumentacji i in
terpretacji. Oto — zdaniem naszym — wytłumaczenie tego, czego 
dokonaliśmy w ostatnim trzydziestoleciu, niejednokrotnie jeszcze błą
dząc bądź grzesząc jednostronnością. Niemniej już powyższy rejestr 
badań narodowej myśli i praktyki w przekazie informacji i kształto
wania opinii publicznej — będą niewątpliwie działać wychowawczo 
na wciąż rosnące kadry naszego dziennikarstwa i publicystyki. W tej 
funkcji leży przecież — obok zadania poznawczego — wielka rola 
historii prasy. 
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ANNA MALISZEWSKA 

WZORY WYCHOWAWCZE 
W PRASIE KOBIECEJ 

(Szkoła i rodzina jako instytucje wychowawcze) 

Artykuł jest oparty na badaniach wykonanych przez au
torkę w Pracowni Analiz Zawartości Prasy OBP, których 
celem było odczytanie pojawiających się w prasie kobiecej 
wzorów wychowania. A. Maliszewska opisuje te pre
zentowane i propagowane w badanych pismach wzory 
wychowawcze, w których występowały rodzina i szkoła. 
Z publikacją tą koresponduje przegląd pt. „Prasa kobieca 
i rodzinna" w dziale „Materiały". 

Przedmiotem naszego zainteresowania były następujące maga
zyny kobiece i rodzinne: Gospodyni, Kobieta i Zycie, Magazyn Ro
dzinny, Przyjaciółka i Zwierciadło, za okres całego 1974 roku. Inte
resowały nas tu tylko duże instytucje wychowawcze — rodzina 
i szkoła, przy czym okazało się, że magazyny kobiece koncentrują 
się, przede wszystkim na rodzinie, wychowanie w szkole traktując 
marginalnie. W sumie w badanych pismach interesującego' nas ma
teriału było stosunkowo niewiele. 

Zanim przejdziemy do właściwych rozważań, jeszcze kilka nie
zbędnych ustaleń terminologicznych. Przez wychowanie rozumieć 
będziemy celową działalność — jednostek, grup czy instytucji — 
zmierzającą do ukształtowania osobowości jednostki, wyznaczoną 
przez pewien zespół wartości motywujących to działanie*). W na
szym społeczeństwie tymi wartościami winny być, generalnie rzecz 
biorąc, zasady ustrojowe państwa 2). W procesie wychowawczym 

J ) A . M a l i s z e w s k i , W. M a s ł o w s k i zdefiniowali pojęcie wychowania 
jako „proces społeczny, w konsekwencji którego następuje rozwój funkcji psy
chicznych i fizycznych jednostki oraz jej wprowadzenie W szeroki układ spo-
łeczno-kulturowy danego społeczeństwa". Por. artykuł „Ideały wychowawcze 
w prasie". Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 3, s. 28. 
') Dokumentem precyzującym wartości, które winny być wpajane młodzieży, 
są tezy VII Plenum КС PZPR. Nowe Drogi 1972 nr 12. 



przybierają one postać tzw. ideału wychowawczego 3), przez który 
rozumie się pożądany w społeczeństwie polskim zestaw zachowań, 
postaw i cech osobowych jednostki4). Wychowanie jest procesem, 
o przebiegu którego decydują przede wszystkim trzy elementy: 
1) podmiot (lub podmioty) wychowania, 2) środki i metody wycho
wania oraz 3) przedmiot wychowania. Podmiotem wychowania na
zywać będziemy tego, kto podejmuje działalność wychowawczą. Spo
sób i forma działania podmiotu to środki i metody wychowawcze. 
Przedmiotem wychowania natomiast będziemy określać osobę, na 
którą działanie podmiotu wychowania jest skierowane. Z definicji 
wychowania wynika, że może to być tylko jednostka. 

Rodzina jako instytucja wychowawcza 

Jednym z podstawowych problemów badań była odpowiedź na py
tanie, jak przedstawiana jest rodzina jako podmiot wychowania. 
Analizowane pisma bardzo rzadko jednak dawały kompletną charak

terystykę rodzin, stąd też nie wiemy, jaki był skład tych, o których 
pisano. W wypowiedziach zawierających pełniejszą charakterystykę 
najczęściej ukazywano rodzinę niepełną. W jej skład wchodzą: matka 
i przeważnie dwoje dzieci. Sytuacja taka jest typowa dla wszystkich 
badanych pism. Traktuje się w nich rodzinę jako zbiór jednostek, 
a nie jako jedną zwartą całość. W takim przypadku nie rodzina 
staje się podmiotem wychowania, lecz konkretna osoba wchodząca 
w jej skład. Przedstawiane sytuacje wychowawcze zamykają się 
głównie w relacjach: wychowawca (matka lub ojciec) — wychowy
wane dziecko. Magazyny kobiece nie przedstawiają więc wspólnoty 
wychowawczej rodziny, a jeżeli nawet w wypowiedzi mówi się 
o obojgu rodzicach, to są oni oddzielnymi podmiotami wychowania, 
których wpływy wychowawcze niejednokrotnie się znoszą. 

Najczęściej wskazywanym przedmiotem wychowania jest młodzież 
w wieku szkolnym (szkoła poidstawowa), w przeważającej liczbie 
przypadków chłopcy. Młodzież ta zwykle stwarza kłopoty wycho
wawcze. Nawet wówczas, gdy podawane są przykłady pozytywne, 
tzn. nie mówi się o tych kłopotach, to wspomina się, że występowały 
one wcześniej. Co- ciekawsze, rozwiązywane były już poza rodziną — 
w rodzinie zastępczej. Dodatkowo wszystkie pisma kobiece bardzo 
wyraźnie akcentują fakt, że tzw. kłopoty wychowawcze wynikają 
głównie ze stosunków wewnątrz rodziny, która przeważnie nie zapew
nia wychowankom odpowiedniej atmosfery rodzinnej i opieki. Naj
częściej są to bowiem rodziny rozbite lub w rozkładzie. 

3) J. S z c z e p a ń s k i definiuje ideał wychowawczy jako osobowość mode
lową, idealną, która ma wszystkie cechy pożądane w stopniu doskonałym. 
Por. „Refleksje nad oświatą". Warszawa 1973, s. 93. 
") G. A l l p o r t definiuje postawę jako „umysłowy i nerwowy stan gotowo
ści zorganizowany przez doświadczenie a wywierający kierowniczy czy też 
dynamiczny w p ł y w na reakcję jednostki na wszystkie przedmioty i sytuacje, 
z którymi jest związana". Cyt. za S. B a l e y e m : „Wprowadzenie do psycho
logii społecznej". Warszawa 1959, s. 160. 



Tytuł pisma 
Liczba pozycji 
zawieraja.cych 

ogólne rozważania 
o wychowaniu 

Liczba pozycji 
przedstawiających 
konkretne sytuacje 

wychowawcze 
R 

Zwierciadło 27 5 (7) 32 

Przyjaciółka 2 14 (16) 16 

Magazyn Rodzinny 14 1 ( D 15 

Kobieta i Życie 5 5 (9) 10 

Gospodyni 8 1 ( D 9 

R a z e m 56 26 (34) 82 

Uwaga: W nawiasach podano ilość badanych wątków tematycznych 

Odpowiedzialność za rozkład lub rozbicie rodzin ponoszą najczę
ściej ojcowie, odchodząc od nich. Badane pisma podkreślają, że za
gadnienia wychowania w rodzime ściśle zależą od trwałości związku 
małżeńskiego i nie samo wychowanie, ale właśnie ten problem trak
tują jako naczelny5). Tylko bowiem rodzina silnie zintegrowana, 
w której pomiędzy jej członkami zachodzą stosunki przyjaźni i par
tnerstwa może dać to, co najdobitniej akcentują pisma kobiece, mia
nowicie tzw. ciepło rodzinne, a co za tym idzie — właściwą atmo
sferę wychowawczą. „Zaangażowanie rodziców w sprawy wychowa
nia ma decydujące znaczenie dla przyszłych losów dziecka... Ocenia
jąc nasze dzieci — zwłaszcza gdy spotykają je niepowodzenia — 
rzadko zdajemy sobie sprawę, w jakim stopniu my, rodzice jesteśmy 
odpowiedzialni za owe porażki..." (Zwierciadło nr 22, art. „Postawy 
rodziców a osobowość dziecka"). 

Partnerstwo1 w rodzinie musi zachodzić równocześnie w relacji 
mąż — żona, jak i rodzice—dzieci. W tej drugiej relacji nie oznacza 
jednak pełnego liberalizmu w stosunku do zachowań dziecka, lecz 
raczej powinno się wyrażać w pełnym zaufaniu dziecka do1 rodziców. 
Problem ten wiąże się ściśle z zagadnieniami ingerencji rodziny 
w życie dziecka. Analizowane treści badanych publikacji pozwalają 
sądzić, że redakcje magazynów kobiecych reprezentują pogląd, iż ro
dzice winni ingerować we wszelkie sfery życia dziecka, przy czym ma 
to być ingerencja dysekretna i pełna zrozumienia dla potrzeb wycho
wanka. 

Pisma te bardzo w;/raźnie akcentują dwie błędne postawy wycho
wawcze. Pierwszą jest brak jakiejkolwiek ingerencji rodziców w ży
cie dziecka, co zawsze powoduje skrzywienie jego' psychiki, a często 
nawet jego wykolejenie. Druga — to przesadna ingerencja, którą 
najczęściej określa się wręcz brakiem zaufania, a która w swych 
efektach prowadzi do tych samych skutków, co pierwsza. 

c) Na zagadnienie to wskazał już F. A d a m s k i w książce „Modele mał
żeństwa i rodziny a kultura masowa". Warszawa 1970, s. 49. 



Przełomowym momentem, głównie wskazywanym w badanych 
pismach, jest okres dojrzewania dziecka. Szczególnie podkreślaną 
sprawą w tym wypadku jest ingerowanie w towarzyskie kontakty 
dziecka: „Rodzicielskiej przezorności, konieczności kontroli nad po
stępowaniem, kontaktami, także przyjaźniami dzieci nie należy zmie
niać w podejrzliwość. Czasem nie dostrzegamy, że przyczyną złego 
postępowanie dziecka są nasze własne błędy wychowawcze..." (Przy
jaciółka nr 44, rubryka „Rodzice — dzieci"). Rodzice nie mogą wy
bierać towarzystwa dla własnych dzieci. Argumenty w rodzaju „to 
nieodpowiedni kolega dla ciebie" powodują brak zaufania dziecka do 
rodziców, a co za tym idzie, ukrywanie tych niepożądanych kontak
tów. W publikacjach poruszających ten temat chodzi jednak głównie 
o to, aby rodzice kierujący się własnymi wartościami, przeważnie 
niezrozumiałymi dla dziecka, nie narzucali mu kręgów koleżeńskich, 
których ono* nie akceptuje. Dziecko bowiem niejednokrotnie kieruje 
się w tym przypadku kryteriami emocjonalnymi, których z kolei nie 
rozumieją rodzice. Przy podkreśleniu więc potrzeby ingerencji ro
dziców w życie dziecka wyraźnie zaznacza się konieczność pozosta
wienia pewnego' marginesu swobody, który, co szczególnie należy 
brać pod uwagę, kształtuje osobowość dziecka. Ten margines swo
body jest również konieczny w ocenie pewnych zachowań młodzieży, 
przede wszystkim tych, które są wyrazem młodzieżowej podkultury, 
czyli swoistej, przemijającej mody, nie zagrażającej w niczym pra
widłowemu procesowi wychowania młodego człowieka, jak np. no
szenie długich włosów, odmienność w sposobie ubierania się, zamiło
wanie do głośnej muzyki czy uczestnictwo w prywatkach. Tego ro
dzaju zjawiska nie są czymś złym, dopóki nie wymykają się umie
jętnej i dyskretnej kontroli i dopóki poddają się pewnym modyfi
kacjom sugerowanym przez wychowawcę. 

Pisma kobiece omawiając sferę zagadnień związanych z ingeren
cją w życie dziecka koncentrują się jednak głównie na dwóch spra
wach: 1. wypełniania przez dziecko obowiązków wobec szkoły, ale 
tylko w aspekcie nauki i 2. uczestnictwie dziecka w życiu rodzinnym, 
rozumianym jako udział w wypełnianiu obowiązków domowych. 

Podkreśla się, że rodzice muszą się interesować nauką dziecka. 
Oznacza to zarówno kontrolę, jak i konkretną pomoc, jednakże bez 
przesady. Publikacje omawiające ten problem wskazują, że rodzice 
traktują wyniki nauki jako jedyny wskaźnik wartości dziecka. Ma
ło, traktują często dziecko jak obiekt mający zrealizować ich własne, 
nie spełnione ambicje. Efekt — dziecko bądź nastawia się negatyw
nie do nauki, bądź sfera jego osobowości jest ograniczona do posia
dania pewnego zasobu wiedzy, przy braku umiejętności działania 
w innych dziedzinach życia. Pełną syntezę efektów, jakie może przy
nieść tego typu wychowanie, daje artykuł A. N a d o l n e j „Czym 
skorupka nasiąknie" (Magazyn Rodzinny nr 6), w którym autorka 
stwierdza m. in.: „...wychowują swe dzieci na przysłowiowe kaleki 
życiowe, nie widząc potrzeby przygotowania ich do samodzielnego, 
dorosłego życia... Zapominają jednocześnie o tym, że nie tylko ma
turą i dyplomem wyższej uczelni człowiek żyje..." 

Zakres ingerencji rodziców w życie dziecka to jeden z aspektów 



tego, co w badaniach nazwano stosowanymi w rodzinie metodami 
i środkami wychowawczymi. Właśnie owe metody i środki wycho
wawcze są głównym problemem, na którym koncentruje się prasa 
kobieca. Dotyczy to zarówno' publikacji ukazujących konkretne sy
tuacje wychowawcze, jak i poświęconych ogólnym rozważaniom 
o wychowaniu. Postawy reprezentowane przez podmiot wychowa
nia w kontekście całokształtu procesu wychowawczego, zagadnienia 
autorytetu wychowawczego, represyjny czy nierepresyjny system 
wychowania w rodzinie — to właśnie problemy najpełniej angażu
jące redakcje pism kobiecych. Podkreślają one, że wychowanie dzie
cka może przebiegać prawidłowo jedynie w tych rodzinach, w któ
rych sami wychowawcy reprezentują odpowiednie postawy, i to> tak 
względem samego dziecka, jak i społeczeństwa w ogóle. Uczciwość 
rodziców, ich zaangażowanie emocjonalne, konsekwencja w postę
powaniu, odwaga cywilna i rozwaga, tO' wszystko zasadnicze cechy 
postawy, prowadzące do pozytywnych efektów wychowawczych. 

Właściwa postawa wychowawcy to: akceptacja dziecka, współdzia
łanie z dzieckiem, zapewnienie mu rozsądnej swobody, a nie narzu
canie określonych zachowań. Niewłaściwa natomiast jest postawa od
trącająca dziecko, unikająca zobowiązań w stosunku do niego, obwi
niająca czy nadmiernie wymagająca („Postawy rodziców a osobo
wość dziecka". Zwierciadło nr 22). 

Interesujące nas publikacje wyrażają pogląd, że niedopuszczalne 
jest uczenie dziecka postaw antyspołecznych, przede wszystkim zaś 
cwaniactwa i nieuczciwości. Postawy te są z gruntu obce psychice 
dziecka. Wychowanek nie powinien być także świadkiem nieodpo
wiednich, dających zły przykład zachowań swoich rodziców. Ci ostat
ni bowiem, nie zdając sobie sprawy z tego, że są pod baczną obser
wacją swych dzieci, wyrabiają w nich właśnie te nieodpowiednie 
wzory postępowania. Postawa wychowawcy ma stanowić wzór dla 
kształtującej się postawy wychowywanego dziecka. Apeluje się za
tem do okazywania dziecku na co dzień uczucia tak, aby wiedziało 
ono o zainteresowaniu rodziców w każdych okolicznościach, a nie 
tylko wówczas, gdy pojawiają się jakieś kłopoty wychowawcze. 

Dobry wychowawca musi być w swoich zabiegach wychowawczych 
konsekwentny i rozsądny. Zbyt wielkie wymagania stawiane dziec
ku, wydawanie sprzecznych poleceń, zakazów i nakazów, stawianie 
dziecku zadań, którym nie może sprostać, nieliczenie się z natural
nymi potrzebami dziecka — to wszystko błędy wychowawcze po
wodujące naturalny bunt dziecka przeciwko wychowawcy. Szcze
gólną zaś rozwagę i rozsądek rodzice winni wykazywać w okresie 
dojrzewania dziecka. Wtedy bowiem dojrzewa ono nie tylko biolo
gicznie, ale i psychicznie, czemu towarzyszy jedno z najważniej
szych zjawisk — rodzenie się potrzeby niezależności. Właśnie w tym 
okresie rodzice muszą znaleźć odpowiednią dozę odwagi, aby wyjść 
naprzeciw problemom i niepokojom odczuwanym przez dziecko. 
Szczególnie chodzi tutaj o dojrzewanie seksualne młodzieży i wiążą
ce się z tym zainteresowania płcią odmienną. Wychowawcy nie po
winni zatem prowadzić strusiej polityki, unikając tzw. „wstydliwych 
tematów". 



Jeśli dziecko uznaje jedno z rodziców za osobę, której można 
zwierzyć się ze wszystkich kłopotów i od której można oczekiwać 
rady i pomocy oraz bez reszty podporządkowuje się jej, świadczy 
to, że osoba ta stanowi dla dziecka autorytet. Osoba posiadająca 
taki autorytet musi być dla dziecka wartością emocjonalną, dziecko 
ma do niej zaufanie wyrażające się szczerym przekazem informacji 
0 sobie i uznaniem nad sobą władzy tej osoby. W badanych pismach 
ten rodzaj autorytetu pojawia się najczęściej w formie postulatu i nie 
ma nic wspólnego z rzeczywistością przedstawianą w interesujących 
nas pubukaejach. Prasa kobieca wskazuje raczej na fakt, że rodzice 
bądź nie mają u własnych dzieci autorytetu, bądź jest to autorytet" 
fałszywy, czyli oparty na podporządkowaniu bez akceptacji. Z przed
stawianych sytuacji wynika, że spośród rodziców najczęściej nie 
mają autorytetu lub mają autorytet fałszywy ojcowie1, przy czym 
w pierwszym przypadku akcentowana jest nienawiść dziecka do 
ojca, w drugim zaś strach przed nim. Jeżeli natomiast pokazuje się 
przypadek, w którym matka nie ma autorytetu, to zawsze w sytua
cji, kiedy nie ma go i ojciec. 

Analizowane publikacje zwracają również uwagę na to, że w nie
których rodzinach istnieje swoisty podział ról: matki — nakazującej 
1 ojca — egzekwującego. Opisuje się przy tym bardzo niepokojące 
zjawisko, a mianowicie sprowadzenie przez matkę roli ojca do in
stancji nadrzędnej, wykonującej „wyrok" za popełnione wykrocze
nia (groźby w rodzaju „ojciec ci pokaże"). Taki podział ról zdaniem 
prasy kobiecej wytwarza szkodliwą dla wychowania pozycję ojca, 
opartą na fałszywym autorytecie. Takim postępowaniem „...wytwa
rzacie lęk przed ojcem, podważacie autorytet i zaufanie, jakim ojciec 
powinien się cieszyć... Ojciec powinien czynnie włączyć się w wy
chowanie dzieci, stać się dla nich przyjacielem..." (Przyjaciółka nr 36, 
,, Porozmawiaj my"). 

Z kolei brak dystansu między wychowawcą a wychowankiem 
utrudnia powstawanie autorytetu prawdziwego, ponieważ autorytet 
w ogóle musi opierać się na władzy tego, kto go posiada. Zbytnie 
więc spoufalanie się z dzieckiem zagraża autorytetowi. Podobnie — 
próby oparcia go na własnych doświadczeniach rodziców czy wy
chowawców, nie będących doświadczeniami ich dziecka. Chodzi tu 
przede wszystkim o sytuacje, w których rodzice używają argumentu 
„za moich czasów..." 

W wypowiedziach prasowych niejednokrotnie pojawia się poję
cie kary czy nagrody. Odpowiedź na pytanie, jak posługiwać się ty
mi środkami wychowawczymi, jest dla autorów zajmujących się 
problematyką wychowania jednym z najważniejszych zagadnień. 
Akcentuje się zatem, że nie ma wychowania bez stosowania kary, 
nie może to być jednak kara fizyczna. Podkreśla się, że bicie jest 
jedną z najgorszych i najmniej skutecznych metod wychowawczych. 
Niezależnie od rodzaju stosowanej kary wychowawca musi w pełni 
zdawać sobie sprawę z tego, że celem kary jest osiągnięcie okre
ślonego skutku wychowawczego. Nie może istnieć bowiem kara sa
ma dla siebie, i aby osiągnąć cel muszą zostać spełnione pewne wa
runki. Najważniejsze z nich: nie wolno karać w stanie podniecenia 



emocjonalnego, ponieważ dziecko może posądzać karającego jedynie 
0 chęć wyładowania na nim złości; dziecko musi też wiedzieć, za co 
jest karane, a także musi być w istocie rzeczy przekonane, że kara 
jest słuszna; wreszcie, karzący musi być dla wychowanka autoryte
tem. 

System kar nie może być oparty na przymusie i strachu, wówczas 
bowiem kara nie jest środkiem wychowawczym, lecz staje się pod
stawą agresji skierowanej przeciw wychowankowi. Kary nie mogą 
być nagminne, natomiast powinny być stosowane z rozsądkiem 
1 przeplatane nagrodami. System, w którym przeważają kary, to 
system represyjny, szkodliwy dla realizacji zamierzonych celów wy
chowawczych. „Wychowanie represyjne to takie wychowanie, które 
oparte jest głównie na karach... To, że w procesie kształtowania 
nawyków niezbędne jest stosowanie również kar (niekoniecznie tych 
drastycznych) nie' ulega dla mnie wątpliwości. Chodzi jednak o to, 
że w naszej praktyce stasuje się ten środek nagminnie. Wynika to 
być może stąd, że nie zawsze potrafimy stworzyć pozytywne wzorce 
do naśladowania..." („Spór o represje w wychowaniu". Magazyn Ro
dzinny nr 1). 

Jest jednak rzeczą charakterystyczną, że badane pisma nie okre
ślają bliżej tak pojęcia kary, jak i pojęcia nagrody. Nie wiemy więc. 
jaki rodzaj nagród może i powinna stosować rodzina, nie wiemy też, 
jaki rodzaj kar. Jedno, co< wiadomo na pewno: szkodliwe jest, z punk
tu widzenia efektów wychowawczych, przesadne stosowanie zarów
no nagród jak i kar. 

Omawiane powyżej, przedstawiane w badanej prasie środki i me
tody wychowawcze mają doprowadzić do wychowania dziecka samo
dzielnego, umiejącego zwalczać powstałe trudności, wytrwale dążą
cego do realizacji zadań stawianych przed nim zarówno przez rodzi
ców, jak i samego siebie, aktywnego- poznawczo, pracowitego (pra
cowitość ta musi ujawniać się i w domu i w szkole), uspołecznionego 
oraz emocjonalnie związanego z rodzicami, czyli — inaczej mó
wiąc — kochającego. Z wszystkich tych cech składających się na 
wzór wychowanka naczelnymi są samodzielność, odpowiedzialność 
i uczucia. Dwie pierwsze cechy mają świadczyć o rozwoju wolicjo-
nalnej strony charakteru dziecka, ostatnia o rozwoju strony emocjo
nalnej. Opierając się na przeprowadzanych badaniach trudno roz
strzygnąć, czy wzór dziecka w rodzinie różny jest dla chłopców i dla 
dziewcząt. Jedno, co pisma zaznaczają marginalnie, to fakt, że dziew
częta należy przygotować do pełnienia przyszłej roli matki. 

Szkoła jako instytucja wychowawcza 

W prasie kobiecej szkoła przedstawiana jest w zdecydowanej więk
szości przypadków jako instytucja dydaktyczna, a więc raczej ucząca, 
nie zaś wychowująca. W analizowanych publikacjach mówiło się za
równo' O' wychowaniu przez szkołę jak i rodzinę. Przeważnie są to 
postulaty apelujące, aby te dwie instytucje wychowawcze tworzyły 
wspólny front; nie wskazuje się jednak równocześnie, w jaki sposób 



można by taki „front" utworzyć. O wspólnotę poglądów wychowaw
czych rodziny i szkoły częściej apeluje się do rodziców niż do szko
ły: „W układzie rodzice — dzieci — szkoła nie ma „nas" i „ich" ...Na
sze dziecko powinno czuć, że jesteśmy z nim nie tylko jako człon
kiem rodziny, lecz także jako z członkiem wspólnoty szkolnej i ko-
leżeńskej..." (Magazyn Rodzinny nr 10, art. „Fałszywy front — mv 
i oni"). 

Najczęściej też pojęcie szkoły zawarte w badanych publikacjach 
sprowadza się do nauczyciela. Przy czym nie oznacza on jakiegoś 
zorganizowanego zespołu ludzkiego, mającego własne zasady dzia
łania, podlegającego zewnętrznej kontroli, lecz zawsze konkretnego 
nauczyciela będącego pozytywnym lub negatywnym wzorem wy
chowawcy. W istocie więc cała problematyka szkoły jako instytucji 
wychowania sprowadza się do wzajemnych relacji nauczyciel — dzie
cko — rodzice. Nie omawia się zupełnie zagadnień takich — jak specy
ficzne warunki, w których działa szkoła, wpływają na przebieg wy
chowania, jaki współudział w wychowaniu pełnią w szkole grupy 
rówieśnicze (czy to sformalizowane zespoły klasowe lub inne grupy 
formalne na terenie szkoły, np. organizacja młodzieżowa, samorząd 
uczniowski itp., czy też grupy nieformalne), jak tworzy się przy
wództwo w tych grupach itp. 

Nie pojawia się też prawie w ogóle zagadnienie roh szkoły w roz
wiązywaniu problemów dziecka wynikających z jego sytuacji ro
dzinnej. Jest to stwierdzenie o tyle ważne, że — jak powiedzieliśmy 
wyżej — właśnie rozbite rodziny, w których stosunki między rodzi
cami lub między rodzicami i dziećmi pozostawiają wiele do życze
nia, doprowadzają często do wykolejenia dzieci. Dlaczego więc przy
najmniej nie apeluje się do szkoły właśnie o to, aby angażowała się 
w pozaszkolne życie dziecka? Czy działalność wychowawcza nau
czyciela powinna się ograniczać jedynie do murów budynku szkol
nego? Są to pytania, na które prasa kobieca nie daje żadnej odpo
wiedzi, a waga tych pytań jest dostatecznie duża, aby można było 
oczekiwać właśnie na łamach tych pism odpowiedzi na nie, jak zre
sztą na wiele innych dotyczących szkoły jako instytucji wychowaw
czej. 

Próba syntezy 

Z przeprowadzonej analizy nasuwa się jeden generalny wniosek: 
Pisma kobiece skierowane są głównie do rodziców jako podmiotów 
wychowania, przede wszystkim do matek. Inaczej mówiąc, pisma 
te chcą „wychowywać" wychowawców. W efekcie ma to w bada
nych publikacjach wyraźne konsekwencje w sposobie prezentacji 
materiału i odniesień wartościujących. Zamierzony skutek, czyli 
wychowanie wychowawcy, chce się osiągnąć przez przedstawienie 
obrazu wychowania w dwóch ujęciach. Pierwsze ujęcie (A), to opis 
negatywnego wzoru wychowawczego, podanego gwoli przestrogi ro
dzicom, drugie (B) — postulatywne, zaleca określony wzór jako 
najbardziej pożądany dla prawidłowego przebiegu procesu wycho
wawczego. 



Oto czym charakteryzują się te dwa ujęcia. 

Ujęcie A. Podmiotem wychowania są rodzice występujący jako od
dzielne jednostki. Są oni najczęściej przedstawicielami rodziny roz
bitej lub w rozkładzie, w której matka i ojciec są we wzajemnym 
konflikcie. Rodzice nie tworzą tutaj żadnej wspólnoty wychowaw
czej, a raczej wręcz odwrotnie, ich postawy wychowawców są zwy
kle sprzeczne. W takich rodzinach pozytywne wartości reprezentuje 
zwykle matka, negatywne zaś ojciec. Podmiot wychowania, bez 
względu na to, czy chodzi o rodzinę jako całość, czy też o poszcze
gólne jednostki, nie jest przedstawicielem jakichś wyróżnianych śro
dowisk, co- pozwala sądzić, że dla pism kobiecych nie jest to istotne. 
Pi-zedmiotem wychowania bywa tu przede wszystkim chłopiec 
w wieku ucznia szkoły podstawowej, z którym wiążą się konkretne 
kłopoty wychowawcze. Jest on przeważnie zbuntowany przeciwko 
rodzinie, nie kocha rodziców, źle się uczy, ucieka z domu, znajduje 
się w konflikcie z prawem. Tak przedstawione dziecko jest najczę
ściej także silnie znerwicowane. 

Zaznacza się bardzo' wyraźnie, że pojawiające się problemy wy
chowawcze są konsekwencją negatywnych postaw rodzicielskich 
i stosowania złych metod wychowawczych. Negatywne postawy to 
przede wszystkim nieokazywanie dziecku uczucia lub też obojętność 
względem niego, agresja w stosunku do dziecka, nieliczenie się z jego 
potrzebami we wszelkich sferach życia, brak zaufania. Metody wy
chowawcze to głównie nadmierna ingerencja w życie dziecka, czyli 
brak swobody, lub odwrotnie — nadmierny liberalizm, który obja
wia się brakiem jakichkolwiek wymagań stawianych dziecku. W tej 
odmianie wzoru, gdzie występuje nadmierna ingerencja, idzie ona 
najczęściej w parze z rygorem i represyjnym sposobem wychowa
nia, w którym kary fizyczne odgrywają najistotniejszą rolę. W za
biegach wychowawczych brak również konsekwencji ze strony wy
chowawców. Wychowawca nie jest też tutaj żadnym autorytetem 
wychowawczym, bądź ma autorytet fałszywy. Wychowywane dziecko 
jest samolubne, niesamodzielne lub samodzielne w niepożądanych 
kierunkach, niegrzeczne, nieposłuszne, kierujące się w swym postę
powaniu głównie strachem. 

Nie występuje w tym ujęciu żadna z form. współpracy rodziny 
ze szkołą. 

Ujęcie B. Postulatywny wzór wychowania wyłaniający się z pism 
kobiecych to odwrotność cech zawartych we wzorze poprzednim. 
I tak: dla prawidłowego' przebiegu procesu wychowawczego podmiot 
wychowania musi być rodziną silnie zintegrowaną w której poszcze
gólnych członków łączą więzy emocjonalne. Przedmiotem wychowa
nia jest dziecko- jako takie, przy czym rozwija się ono fizycznie 
i psychicznie zgodnie z cyklem biologicznym rozwoju człowieka. Ro
dzina ingeruje we wszelkie sfery życia dziecka, lecz czyni to. dys
kretnie i z rozwagą. Ważne jest to, by ingerencja taka prowadziła 
do pełnego udziału dziecka w życiu rodziny. Stosowane metody wy
chowawcze mają głównie nierepresyjny charakter przy zastrzeżeniu 
jednak, że nie eliminuje się kar jako środka wychowawczego (nie 



powinna to być tylko kara fizyczna). Wychowawca musi postępować 
konsekwentnie, nie podlegać emocjom i w miarę bezbłędnie rozpo
znawać sytuacje, w których w danym momencie znajduje się wy
chowanek. Ważne jest też, aby jego działanie poparte było prawdzi
wym autorytetem. Stosowane metody wychowawcze muszą być przy
stosowane do poszczególnych etapów rozwoju dziecka, a w okresie 
jego dojrzewania muszą uwzględniać różnicę płci. Tak wychowy
wane dziecko to dziecko- kochające, szczere, posłuszne i grzeczne, 
obowiązkowe, samodzielne i mające zaufanie do rodziców, uspołecz
nione i wykazujące we wszelkich dziedzinach życia własną inicjatywę. 
Wszystkie pożądane cechy charakteru dziecka rozwijają się równolegle 
i w pełni, szczególnie zaś jego sfera wolicjonalna. 

Wzór ten zakłada i wyraźnie akcentuje współpracę rodziny i szko
ły, głównie jednak na linii rodzice — nauczyciele. 

Przedstawione wyżej dwa ujęcia stanowią syntezę poglądów na te
mat wychowania zawartych we wszystkich badanych pismach ko
biecych. Wszystkie te pisma reprezentują podobny sposób patrzenia 
na interesującą nas problematykę oraz uznają te same wartości. Na
czelną z nich jest tu dobro dziecka, któremu wszystko inne winno 
być podporządkowane. Nie w dziecku bowiem tkwi źródło kłopotów 
wychowawczych: „Przestańmy narzekać na dzieci: są one wiernym 
choć wyostrzonym odbiciem charakteru naszych wysiłków, jakie 
włożyliśmy w ich ukształtowanie..." (Zwierciadło nr 11, „Samot
ność"). 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 4 (66) 

ZOFIA LEWARTOWSKA 

ETAP DYSKUSJI 

W numerze 63 rozpoczęliśmy dyskusję „Czy każdy może 
być dziennikarzem?" artykułem Z. Lewartowskiej. Wypo
wiedziało się 8 osób, ale o jak różnorodnym i bogatym do
świadczeniu! Gdyby choć pobieżnie wyliczyć wykonywane 
przez nich prace, znaleźlibyśmy tu przemyślenia wynika
jące z praktyki polityków prasowych — i wydawców; 
i naukowców — psychologa, prasoznawcy, dydaktyka 
dziennikarstwa; i redaktorów naczelnych — gazety, cza
sopisma, radia i tv; i dziennikarzy funkcyjnych — sekre
tarzy redakcji, kierowników działów; i publicystów. Czy 
dyskusja spełniła oczekiwania, czy była reprezentatywna? 
Odpowiedzieć próbuje jej inicjatorka. 

rzez bieżący rok 1975 przewijało się na łamach Zeszytów Praso-
•*• znawczych pytanie: Kto może być dziennikarzem? — sformułowa
ne w sposób świadomie polemiczny w moim wprowadzeniu do dysku
sji nad wycinkiem zagadnień zawodowych polskiego dziennikarstwa. 
Temat, szkicowany pierwotnie w ramach dość skromnych, ograniczony 
w gruncie rzeczy do potrzeby stworzenia sit selekcyjnych młodej 
kadry oraz zaplanowania odsiewu, rozrósł się nieoczekiwanie. Dys
kusja potoczyła się szeroko, potrącając nawet niekiedy o sprawy 
pryncypialne. Przerodziła się w swoisty dokument sygnalizujący 
kwestie nurtujące środowisko niezależnie od istnienia generalnych 
rozwiązań. Odnaleźć też można we wspomnianej wymianie zdań 
uwagi, świadczące, że w ramach, nakreślonych zawodowi dziennikar
skiemu w Polsce uchwałami, decyzjami i wytycznymi, istnieją jesz
cze punkty wymagające wypełnienia w praktyce, względnie że 
można by zoptymalizować przyjęte koncepcje. 

Autorzy wypowiedzi publikowanych w Zeszytach Prasoznawczych 
to w znacznej większości profesjonaliści dziennikarstwa. Walor wy
bitnych nazwisk tych, którzy zechcieli wziąć udział w dyskusji 
i którym należy za to w pierwszym rzędzie podziękować, przemawia 
za szukaniem wspólnego mianownika wymiany zdań i odnotowaniem 
kwestii ciągle otwartych w przeświadczeniu środowiska. 



Przed przejściem do omówienia grup zagadnień, które znalazły 
odzwierciedlenie w dyskusji, ustalmy, kogo w niej zabrakło. Z wy
wołanych we wstępie do zabrania głosu odłożyli swą wypowiedź le
karze, ze zrozumiałych względów, do chwili uzyskania pełnych, ak
tualnych materiałów, składających się na obraz stanu zdrowotnego 
polskiej kadry dziennikarskiej. Wszechstronne badania medyczne 
wszystkich zatrudnionych w redakcjach RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
zakończą się dopiero w grudniu br., wtedy też będzie można powró
cić do sprawy. Nie doczekaliśmy się — i to budzi najbardziej ewi
dentny niedosyt — sformułowania stanowiska przez przedstawicieli 
dydaktyki. Miejmy nadzieję, że sięgną jeszcze po ten temat, gdyż 
trudno sobie wyobrazić wymianę zdań prowadzoną z myślą o młodej 
kadrze i o kształceniu stopnia uniwersyteckiego w kategoriach jed
nostronnych pretensji, bez głosu drugiej z zainteresowanych stron. 
Nie włączyła się do dyskusji młodzież dziennikarska, o której przez 
cały czas mowa *). Zabrakło również — obojętnie czy pozytywnego, 
czy negatywnego — ustosunkowania dysponenta prasy pisanej do 
propozycji włączenia się przez niego w sensie wykonawczym w se
lekcję i dobór adeptów zawodu. Być może sugestia nie trafia w sed
no, być może mamy do czynienia ze znanym zjawiskiem dojrze
wania rzuconej myśli. Przyjmijmy tę drugą, bardziej optymistyczną 
hipotezę i pozostawmy czasowi proces owocowania. 

Wspomniane mniej lub bardziej obiektywne przyczyny niedopo
wiedzeń w dyskusji, z dodatkiem stwierdzenia, że temat zawodu 
dziennikarskiego jest w ogóle nie wyczerpany, uzasadniają tytuł dzi
siejszej publikacji. Nie zamyka ona niczego, pozwala jedynie doko
nać syntezy etapu rozmów o dziennikarstwie. 

Próbę tezowania kwestii poruszonych w wypowiedziach podejmu
ję w oparciu o grupy zagadnień powtarzających się w głosach uczest
ników dyskusji, mimo bardzo różnych ujęć. Są to: w piewszym 
rzędzie kardynalne kwestie o b l i c z a p o l i t y c z n e g o (red. Włodzimierz 
S о к o r s к i , dyr. Jerzy Ł a z a r z ) , zespół spraw s y s t e m u p r z y g o 

t o w a n i a d o z a w o d u (dr Bolesław G a r l i c k i , red. Maria S z e 1 i n-
g o w s к a, red. Jacek M a z i a r s к i), problemy m e t o d s e l e k c j i 

(B. G a r l i c k i , M. S z e 1 i n g o w s к a, J. M a z i a r s ki, red. 
Zbigniew T e m p s к i, red. Andrzej M a g d o ń), t r u d n o ś c i u s t a 

b i l i z o w a n e j k a d r y (W. S о к o r s ki, A. M a g d o ń) oraz uwagi na 
temat ogólnej k o n c e p c j i z a w o d u (J. M a z i a r s к i, J. Ł a z a r z , 
doc. dr hab. Kazimierz O b u c h o w s k i ) . 

O blicze polityczne dziennikarstwa w Polsce socjalistycznej jest 
sprawą jednoznacznie bezsporną. Dla wszystkich zaangażowa

nych dziennikarzy, spośród których rekrutują się uczestnicy dysku
sji, jest to prawda, która towarzyszy im przez cały ciąg pracy za
wodowej, na tej bazie opartej i bez niej niemożliwej do realizacji 
w dłuższym okresie działania. Wiemy wszyscy o znakach równania 
między działaczem i dziennikarzem, o tożsamości zespołu naszych 

3) Nie wywoła ł spodziewanego oddźwięku niestety także wcześniejszy artykuł 
Andrzeja U r b a ń c z y k a : Młody przyszedł do redakcji. Zeszyty Prasoznaw
cze 1974 nr 3. 



cech osobowych. Partyjność, aktywność, permanentne podnoszenie 
wiedzy i czystość moralna przypomniane w głosie J. Łazarza rów
nież nie mogą i nie będą platformą polemik. Przyjmujemy je jako 
obowiązujący pewnik. Różnice mogą tu mieć wyłącznie formahiy 
charakter: czy wiedząc, każdy musi wymieniać pryncypia od nowa 
i czy można w ogóle wielkimi prawdami szafować przy każdej oka
zji. Nie było tej okazji na pewno — moim zdaniem — w trakcie 
pisania wstępu do dyskusji z założenia kontrowersyjnej. Dopiero 
poniżej zasadniczej cezury aksjomatu szukać można sformułowań 
uzupełniających. Należą do nich niezaprzeczenie słowa W. Sokor
skiego o tym, że zawód wymaga dużego wyrobienia politycznego, 
inicjatywy, cierpliwości i odporności partyjnej na przypadkowe 
ośrodki nacisku. Dobrze również, że J. Łazarz przypomniał raz jesz
cze O' odbiciach różnic ustrojowych w dziennikarskiej soczewce. 
Z pewnością stresy i napięcia rodzi w kapitalizmie manipulujący 
masami charakter burżuazyjnyeh środków przekazu. Nie naszą rze
czą jest jednak martwić się o to, lecz o własne sprawy. I w tym 
miejscu waham się podpisać w pełni pod tezą, że nasze źródła na
pięć w zawodzie dziennikarskim ograniczają się do: ambicji, odpo
wiedzialności za słowo, ewentualnej niepewności wynikającej z bra
ku wiedzy o problemie oraz braku reakcji na krytykę. Znajomość 
realiów zawodu pozwala twierdzić, że tych kilka przyczyn nie uza
sadnia istniejącej sytuacji zdrowotnej i psychicznej. „Nie wierzę 
w cynizm — kończy swą wypowiedź w dyskusji W. Sokorski — 
natomiast w wielu przypadkach mamy do czynienia z psychicznym 
i społecznym wyczerpaniem..." I to są fakty. Jeśli mamy następne 
zmiany pokoleniowe uchronić przed przeciążeniem, nie da się tego 
uczynić przez niedostrzeganie prawdy. Co nie ma oczywiście — raz 
jeszcze podkreślam z całym naciskiem — nic wspólnego z podwa
żaniem pryncypiów, lecz tylko z optymalną ich realizacją w prak
tyce. 

Druga liczna grupa zagadnień poruszonych w dyskusji to sprawy 
kształcenia, szeroko pojętego przygotowania do zawodu. Znaczne 

w tej materii panuje pomieszanie, na szczęście nie tylko u nas, lecz 
na całym świecie. Nie dziwią na tym tle różnice poglądów, które 
mieszczą się w schematach kontrowersji wokół studiów kierunko
wych, nawracających na zasadzie perpetuum mobile co chwilę w in
nym kraju. 

W naszej dyskusji B. Garlicki rozwija tezę, iż niedługie 2-letnie 
studia winny służyć skróceniu adaptacji w redakcjach, przy czym 
naukę trzeba profilować na uzupełnienie umiejętności fachowych. 
Jest zwolennikiem ściśle technologicznego kierunku kształcenia, pro
gramowanego z myślą o jutrze, o wizji redakcji elektronicznej z pul
pitami sterowniczymi, monitorami ekranowymi i lampami katodo
wymi. Kwestionuje wyraźnie przydatność obecnego profilu studiów, 
umacniających — jego zdaniem — stereotyp dziennikarza „wielkie
go dyletanta". W krytyce tej sekundują mu M. Szelingowska i J. Ma-
ziarski, dochodząc do podobnych wniosków o niedoskonałości obec
nego systemu kształcenia. Pierwsza opiera się wyraźnie na zdaniach 
absolwentów, mówiąc delikatnie o „braku zachwytu", zastrzeże-



niach co do wartości intelektualnej, przydatności i uzasadnień kon
cepcyjnych. I tu negatywna ocena drastycznie odczuwanego niedo
rozwoju sięga zwłaszcza części programu obejmującej szkolenie za
wodowe. J. Maziarski wyraża zdanie w ostrzejszej formie, przestrze
gając przed przecenianiem edukacji i traktując rozwój studiów 
w obecnym kształcie jako źródło mnożenia liczby ludzi, dla których 
praca redakcyjna jest udręką. Tak więc mamy w dyskusji 3 zdania 
zbieżne w krytyce panującego systemu studiów, choć autorzy myślą 
każdy o innym rozwiązaniu. B. Garlicki skłania się ku koncepcji 
Fachschule, która — nawiasem mówiąc — nigdzie na świecie nie 
występuje jako jedyna, samodzielna forma kształcenia, lecz istnieje 
równolegle obok studiów uniwersyteckich. M. Szelingowska widzi 
wyjście w udoskonaleniu naszej dotychczasowej koncepcji nauki. 
J. Maziarski występuje w charakterze zwolennika wzoru nauczania 
typu „on the job". Formuła ta wydawała mi się również przez czas 
dłuższy godna naśladownictwa, do momentu, gdy została zarzucona 
na całym świecie, chyba nie bez powodów również we własnej oj
czyźnie — Wielkiej Brytanii. Włączam się więc do tego fragmentu 
dyskusji przez powtórzenie własnego postulatu, kończącego rozwa
żania o koncepcjach pedagogiki informacji na świecie2) o< wypraco
wanie w PRL jednolitego, krajowego systemu edukacji dziennikar
skiej przez połączone siły praktyków, pedagogów i wydawców7. Jest 
to — jak sądzę — na razie jedyne, co można i trzeba zrobić. Ostroż
ność wobec bardziej rewolucyjnych rozwiązań dyktują doświadczenia 
obce. Stabilnych wzorów nie ma, obserwujemy cykliczne nawroty 
do zarzucanych koncepcji, wielotorowość i nieustanną płynność roz
wiązań dydaktycznych. 

Л Д etody selekcji to następna kwestia, cet do której nie ma zgody. 
Sprzeciw wobec jednolitego schematu selekcji, który hołdował

by fikcji stereotypu zawodowego i zastrzeżenie wobec selekcjono
wania na studiach zgłasza B. Garlicki. Rekrutację umiejętnie ste
rowaną przy aktywnym udziale redakcji postuluje M. Szelingowska. 
O selekcji naturalnej w konfrontacji z redakcyjną praktyką, o tym, 
że rzetelna lista kryteriów predyspozycji jest utopią, że przestrzec 
trzeba przed odsiewem jednostek odbiegających od przeciętności — 
pisze z właściwym sobie temperamentem J. Maziarski. Praktyczny 
system selekcji w formie czynników kształtujących młodego dzien
nikarza, a to: wiedzy, materialnego poziomu życia, klimatu społecz
nego i właściwej organizacji pracy w redakcji, dostrzega Z. Tempski. 
Swój stosunek do sprawy zamyka A. Magdoń w zdaniu „system 
rekrutacji jest na szczęście ciągle otwarty" (podkr. ZL). 

Z pozoru trudno odnaleźć podobieństwa w tych głosach. Wszyscy 
raczej zgadzają się, że selekcja jest konieczna, wciąż dają o sobie 
znać typowe dla zawodu opory. Negacja — być może słuszna — 
sugestii stworzenia „naukowych" kryteriów odsiewu nie przyniosła 
jednak wniosku alternatywnego. Selekcja naturalna, o ile nie znaj
dzie fprm ramowych, pozostawi — jak dotychczas — wolny margi-



nes dowolności. Jeśli zgadzamy się na ogół, że żywioł nie jest naj
lepszym rozwiązaniem i, selekcjonować trzeba, to należy znaleźć 
klucz do- zagadnienia. Z racji długiej przynależności do zawodu 
dziennikarskiego nie należę do entuzjastów rozwiązań administra
cyjnych, niemniej sądzę, że selekcyjne, potrzebne „coś" trzeba za
mienić na konkret, na sieć o może luźnych okach, ale jednak sieć. 

rupa czwarta to problemy ustabilizowanej w zawodzie kadry. 
" Są to sprawy w moim odczuciu w dyskusji najdelikatniejsze. 
Uwagi pochodzą tu z doświadczeń ludzi, dla których zawód nie ma 
tajemnic, ale którzy zachowują pełny rzeczowy dystans do tmdności, 
formułując perspektywiczne zabezpieczenia dla następców. Przypo
minam tu zwłaszcza potrzeby sformułowane przez W. Sokorskiego: 
określenie warunków przygotowania do zawodu, przestrzeganie etyki 
dziennikarskiej przez zwierzchnictwo, przestrzeganie warunków le
czenia, wypoczynku i gwarancje aktywności twórczej na emeryturze, 
przestrzeganie stabilizacji w zawodzie, uznanie i szacunek dla za
angażowanego dziennikarza. Sporo materiału do przemyśleń — rów
nież dla organizacji twórczej — daje wypowiedź A. Magdonia, po
święcona m. in. błędom gospodarowania ludźmi, brakowi stabilizacji 
i profesjonalizacji zawodu. Chociaż ten krąg spraw odbiega najdalej 
od tematu pierwotnego, winien być traktowany jako rozwinięcie 
sygnału o- specyficznych trudnościach profesji, a zarazem dowód 
na to, że obraz nie jest tak sielski, jakby się wydawało. . 

T) ozostaje do omówienia ostatnia grupa spraw poruszonych w dys-
-*• kusji, dotyczących ogólnej koncepcji dziennikarstwa. Podporząd
kowuję jej wszystkie wypowiedzi zgodnie aprobujące otwartość za
wodu, podkreślenia jego cech specyficznych oraz całokształt roz
ważań K. Obuchowskiego. Niezmiernie cenne wydaje mi się to 
spojrzenie z zewnątrz, właśnie dlatego, że operuje inną terminologią 
dla wyrażenia zasadniczych treści i dlatego, że wnosi poprawkę 
do punktu widzenia własnego podwórza partykularno-zawodowego. 
Wypowiedź ta zawiera także jeden konkretny wniosek: przy słusz
nym stwierdzeniu, że nie ma już zawodu, lecz są zawody dzienni
karskie, K. Obuchowski sugeruje odpowiednią klasyfikację tych za
wodów i sporządzenie ich optymalnej charakterystyki zawodowej. 
Jest tu również uwaga, którą można traktować jako wskazówkę: 
zdaniem zabierającego głos psychologa, przytoczona lista cech wska
zywać może na braki w ogólniejszej koncepcji zawodu. Tej możliwo
ści nikt z nas, zainteresowanych zapewne nie dostrzegł. 

Wspomniana lista 47 cech o-dnalezionych i zestawionych chronolo
gicznie we wstępie do- dyskusji, określana umownie mianem „wyli
czanki" stała się tematem interesujących interpretacji. W głosach 
na łamach Zeszytów, w recenzjach naszej publikacji w prasie zawo
dowej 3), w rozmowach z ludźmi ze środowiska potraktowana zo
stała jako szczyt nie do zdobycia. Praktycznie wszyscy zgadzali się, 
że krojona jest na wyrost i żaden pojedynczy dziennikarz mierzyć 
się z nią nie może. Zaskakująco dla zainteresowanych zabrzmiały 
3) Por. zwłaszcza Prasa Polska, 1975 nr 5, s. 37. 



więc na pewno krytyczne uwagi K. Obuchowskiego o całym zestar 
wie i jego określenie mianem cynicznego z racji niewymienienia 
takich właściwości osobowościowych, jak brak egocentryzmu, nasta
wienie prospołeczne, zdolność do wyobrażania sobie dalekich skut
ków działania, podsumowane ogólnym mianem humanizmu. Zapew
ne nie my, zamknięci w kręgu własnych spraw, mamy pełną rację, 
zapewne szereg cech wymienionych z różnych trybun przy różnych 
okazjach odnieść można rzeczywiście do- każdego zawodu. Faktem 
jest też, że owych cech, których nie odnalazł na liście K. Obuchow-
ski, nie sformułowano nigdy jednoznacznie w kontekście zawodu 
dziennikarskiego. Może były zbyt oczywiste? 

TI ońcowe uwagi dotyczące grupy zagadnień zawodowych w dysku-
-*- sji mają już lżejszy, aczkolwiek polemiczny charakter. Pierwsza 
z nich dotyczy pewnych tradycjonalizmów w spojrzeniu na zawód, 
zawartych we fragmencie wypowiedzi J. Maziarskiego. Reprezentuje 
on wyraźnie poglądy w stylu retro, mówiąc o współzależnościach 
dziennikarstwa i nauM. Poszum orlich piór dziennikarskich z okresu 
belle époque odzywa się w obawach przed uzależnieniem pracy 
w redakcjach od dyplomu wyższej uczelni, co — rzekomo — „utrud
nia uzdolnionym i otwiera furtkę miernotom". Karkołomny ten wy
wód, argumentowany zapewnieniem, że „nasi najwybitniejsi jakoś 
dali sobie radę bez formalnej selekcji i często bez studiów", zaliczmy 
do kategorii czarnego humoru. Można h> zrobić o tyle spokojnie, że 
„głosy" za studiami przerodziły się już w obowiązujące decyzje. 
W kryteriach przyjmowania do redakcji widnieje już warunek wyż
szych studiów jako obligatoryjny. 

I drobiazg ostatni pro domo sua. W dyskusji na temat zasad do
boru młodej kadry dziennikarskiej powołano w sumie rewelacyjny 
zespół świadków. Nie tylko Prus, ale i Leonardo da Vinci, i Chopin, 
i Van Gogh, i Utrillo, i Beethoven, i Proust mają zaświadczyć o nie
bezpieczeństwach naukowej selekcji, która i im nawet z racji 
ułomności zagrodziłaby drogę do sławy. Rzecz tylko w tym, że nie 
mówimy przez cały czas o geniuszach, lecz o 8 tysiącach polskich 
pracowników frontu ideologicznego zwanych dziennikarzami. Przy 
całym szacunku i uznaniu dla najwybitniejszych: strzeżmy się me
galomanii! Nie ma ona na pewno nic wspólnego z zespołem cech 
osobowych zawodu. 

Zamykanie dyskusji daje z reguły handicap ostatniego słowa i po
zornej nieomylności. Ponieważ jednak dyskusja ô  zawodzie trwać 
będzie pod różnymi postaciami długo, chyba uda mi się uniknąć 
posądzenia o tę tanią łatwiznę. 



Obyczaje 

O KOMPETENCJACH 
Życie jest pełne niespodzianek. Któż np. w redakcji Literatury 

mógł przypuszczać — drukując w numerze z 6 lutego br. katego
ryczny postulat, aby tylko SPAM i SDP mogły „udzielać uprawnień 
do pisania w prasie o muzyce" (s. 9) — że już po dwóch miesiącach 
wypadnie powrócić do zagadnienia, lecz nieporównanie bardziej 
skomplikowanego? Oczywiście, podejmuję jako n-ty autor osławiony 
program telewizyjny Michała Bogusławskiego z 9 marca, jednak nie 
z myślą o dołączeniu mego „i ja też" do chóru komentujących lai
ków. Program „Tak jest, jak się Państwu zdaje" ma być w tych 
refleksjach tylko punktem wyjścia, choć odeń poszły dymy po całej 
naszej felietonistyce. 

Nie usiłuję nawet (zdany na własne siły, bez pomocy biura wy
cinków prasowych „Glob") skompletować całej literatury za i prze
ciw programowi i trzem krytykom muzycznym, którzy — było nie 
było — mieli odwagę wystawić się publicznie na krytykę ogółu; 
przypomnę tylko 3 momenty, dla dalszych wywodów o kompeten
cjach szczególnie istotne. 

„Otóż nikt nie zwrócił uwagi na fakt, iż żaden z trzech krytyków 
nie jest ekspertem w dziedzinie nagrań!" — odkrył Piotr Kamiński 
w Literaturze z 10 kwietnia. Czyli: owi muzykolodzy czy publicyści 
muzyczni nie byli specjalistami nagrań, których ocena wymaga in
nego rodzaju kwalifikacji. 

Ba, ale jakich, skoro Eugenia Wybraniec w Poglądach (15 IV) przy
toczyła wyniki pracy dr Marii Manturzewskiej, relacjonując test 
przeprowadzony na podstawie kilku nagrań z VI Konkursu Chopi
nowskiego wśród członków jury i uczestników tego konkursu, pro
fesorów muzyki i krytyków. Nikt im nie wmawiał, że słuchają róż
nych wykonań, nie żądał formułowanych na gorąco opinii, chodziło 
wyłącznie o oceny wykonawstwa. Rezultat? Oceny najlepsze wahały 
się od 4 do 25 punktów, najgorsze od 0 do 22. Przy sędziowaniu pu
blicznym różnice punktowe zmniejszyłyby się zapewne do rozpiętości 
podobnych werdyktom w łyżwiarstwie figurowym, lotach narciar
skich czy boksie, by zejść do porównań całkiem przyziemnych i po
wszechniej znanych. A więc: jaka jest rozpiętość skali kompetencji? 



Według Jerzego Waldorffa (Polityka z 12 IV), program Bogusław
skiego wstrząsnął młodzieżą kończącą szkoły muzyczne, krzyczącą 
wielkim głosem, że o jej karierach będą decydować cyniczni dyle
tanci. Waldorff bardzo rozsądnie uspokaja młodych, ale ilu z nich 
przeczyta jego racje w bardzo nawet poczytnym tygodniku — ilu zaś 
oglądało tylko fascynujący program TV, ilu wreszcie zna sprawę 
tylko ze słyszenia? 

Tu już blisko jesteśmy wniosku, że może lepiej było owego pro
gramu nie emitować. Fascynacja fascynacją, lecz czy ewentualna 
kompromitacja całej dziedziny (krytyki muzycznej, a może nie tylko 
jej) nie spowodowała poważnych szkód społecznych? 

Cały ten problem przypomniał mi dyskusję jeszcze poważniejszą, 
acz przedstawioną (początkowo) bodaj tylko przez Wiesława Sachsa 
w Kurierze Polskim z października 1974. Na posiedzeniu Towarzy
stwa Chirurgów podjęto temat: Czy na pewno prawdziwy obraz 
medycyny przedstawia prasa codzienna? 

Z przytoczonych opinii lekarzy wynika, że absolutnie nie. Zbyt 
często goni się za sensacją, rozbudza nieuzasadnione nadzieje lansu
jąc pseudoosiągnięcia, wychwytuje potknięcia lekarzy wyprzedzając 
opinię komisji dyscyplinarnej. Dyskutanci postulowali nawet, by in
formacje prasowe uzyskiwały placet instytucji naukowej (podobnie 
w „Szpalcie Czytelników" Gazety Krakowskiej z 30 czerwca 1975) 
i wskazywali, że w prasie zagranicznej ukazują się stałe dodatki 
medyczne, gdzie w popularnej formie pisują największe autorytety. 
Już, już byłbym przyklasnął temu pomysłowi, gdy... 

W 882 numerze Polityki ukazał się wywiad z psychiatrą pt. „Nikt 
nagle nie popada w obłęd". Wkrótce (nr 887) polemizujący psycho-
neurolog zarzucił: „W wywiadzie nie podano do wiadomości czytel
ników, że podstawą odważnych tez i propozycji terapeutycznych są 
jedynie mniej lub bardziej prawdopodobne hipotezy czy spostrze
żenia...", które „...wywołały niepokój w różnych środowiskach..." 
i podważyły „...zaufanie licznych chorych do metod leczniczych, któ
re oferuje im psychiatria". Sam spotkałem się z identyczną, niewąt
pliwie wiarygodną opinią, zakończoną retorycznym pytaniem: — 
Czy ktoś nie powinien zakazać dla dobra powszechnego pisania 
o tym w prasie masowej? Tymczasem ukazała się książka autora 
kontrowersyjnych tez (por. Polityka nr 954, s. 14, nr 959, s. 14 oraz 
965 — dwugłos prof. T. Bilikiewicza i M. Iłowieckiego) ; publiczny 
..spór o nową psychiatrię" trwa. 

W tym odniesieniu pytanie o dopuszczalność pewnych publikacji 
staje się dramatyczne — chodzi o ludzi ciężko chorych. Mimo tego 
odpowiedź nie może być jednoznaczna. 

Nie każda wypowiedź nadaje się do publikacji w każdej chwili, 
w każdym środku przekazu, chociaż nie wolno z góry przyjmować 
jakiegokolwiek tabu. Decydują kompetencje — ale czyje: niejedno-
myślnych krytyków? niezgodnych między sobą lekarzy? niefacho
wych dziennikarzy? 

Kompetencje — i odpowiedzialność. Niewymierność granicy kom
petencji niechaj wystarczy jako wytłumaczenie nadmiaru znaków za
pytania. Odpowiedzialność obarcza i autora, i redaktora. 

Pawel Dubiel 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 4 (66) 

ZOFIA LEWARTOWSKA 

PRASA KOBIECA I RODZINNA 

Kolejny -przyczynek w tym numerze (por. także artykuł 
A. Maliszewskiej o modelach wychowania w prasie ko
biecej), publikowany przez nas w Międzynarodowym Ro
ku Kobiet. Rys historyczny, podstawowe koncepcje roz
wojowe, współczesna sytuacja tej prasy w Polsce i na 
świecie, „kobiety w liczbach" — warto przeczytać nie 
tylko kobietom! 

Definicja encyklopedyczna prasy kobiecej jest krótka: grupa czasopism, g łów
nie tygodników redagowanych pod kątem potrzeb czytelniczych kobiet. Hasła 
drugiego — prasy rodzinnej — nie można odnaleźć w odrębnym sformułowaniu 
ani w zagranicznych leksykonach masowych środków komunikowania ani 
w przygotowywanej przez Ośrodek Badań Prasoznawczych polskiej encyklope
dii dziennikarskiej. Grupa ta dopiero oddziela się z wolna od tamtego, głów
nego pionu. Zapewne więc, gdy pojawi się na stronicach słowników, stanowić 
będzie ogólnikowe wyróżnienie podgrupy czasopism pokrewnych prasie kobie
cej, redagowanych z myślą o podobnych odbiorcach, z tematyką zorientowaną 
głównie na krąg zagadnień familijnych. 

Rys historyczny 

Mało precyzyjną definicję uzupełniają bardziej szczegółowe dane histo
ryczne, dotyczące zwłaszcza zamierzchłej przeszłości. Dowiadujemy się z nich, 
że w Europie prasa kobieca istnieje około 200 lat. Pierwsze pismo tego typu 
narodziło się w Niemczech pod wybitnym kierownictwem J. Ch. Gottscheda 
w latach 1726—1727. Drukowane w Lipsku i Halle nosiło tytuł Die vernünftigen 
Tadlerinnen. Protoplasta francuskiej „presse féminine" to paryski Journal des 
Dames z lat 1759—1779. Brytyjskiej — oxfordzki Lady's Magazine (1749—1753). 
Rosyjskiej — czasopismo o piętrowym a wyszukanym tytule Modnoje jeże-
miesiacznoje zdanijc iii Bibliotieka dla damskogo tualeta, wydane w Moskwie 
w 1789 roku. Amerykańskiej — filadelfijski, skopiowany nazwą od Anglików 
Lady's Magazine (1792). 

Stosunkowo nietrudno odnaleźć też polskie prapoczątki. Inicjował je Tygod
nik Polski i Zagraniczny pod jeszcze męską redakcją B. Kicińskiego. W la
tach 1818—1838 przewinęło się na naszych ziemiach 17 podobnych czasopism 



przeznaczonych dla damskiego odbiorcy. Następnie ster działania na tym specy
ficznym polu praktyki redakcyjnej przejęła żeńska reprezentacja zawodu dzien
nikarskiego. Pierwsze pismo programowo oparte na wyłącznej współpracy ko
biet pojawiło się w Warszawie pod redakcją P. Krakowskiej. Jego tytuł doku
mentował wyraźnie żeńską proweniencję, zwał się wdzięcznie Pierwiosnek. 
Noworocznik... obejmujący pisma samych dam. Pismo przetrwało lat 5 od 1838 
do 1843. Pod koniec jego działalności mieliśmy już na rynku pozycje ambitniej
sze, choćby popularnonaukowy Pielgrzym (1842—1846). Mnożyły się też czaso
pisma raczej rodzinne z bardzo dla tej grupy typowym, reprezentatywnym 
Bluszczem na czele. Okazał się wyjątkowo długowieczny, istniał od 1865 aż po 
wojenny wrzesień 1939 r. On też, właśnie uparty, przysłowiowy Bluszcz pozo
stał g łównym firmantem naszej tradycji w dziedzinie prasy kobiecej, odbiciem 
tendencji rozwojowych XIX wieku z rosnącym ruchem feministycznym, walką 
0 równouprawnienie, ambicjami oświatowymi w postaci postulatów powstania 
gimnazjów żeńskich, dostępu do uniwersytetów, swoiście ujmowanej proble
matyki losu robotnic i kobiet „z ludu". Jak bardzo by nam się dzisiaj wydawał 
naiwny i cukierkowy ten Bluszcz, ma jednak — uwzględniając wszelkie propor
cje — swoje zasługi. Ich sedno tkwi w tym choćby, że kontynuował linię am
bitniejszej tendencji naszej prasy kobiecej, stosunkowo rzadkiej w Europie. 
Cechowała go dążność do' podnoszenia wiedzy zwłaszcza praktycznej, kształto
wania poziomu kulturalnego, wzrostu udziału kobiet i ich pozycji w życiu spo
łecznym. Był to kierunek, który znalazł pełne rozwinięcie dopiero w naszym 
XXX-leciu ale wi ł się przez ubiegłe dekady na tyle konsekwentnie, że ukształ
tował profil polskiej prasy kobiecej nie w formie komercyjno-reklamowych 
żurnali, lecz działu prasy na swoim odcinku społecznie użytecznej. O ile można 
mówić o reminiscencjach formalnych Bluszczu i jego wpływie na stylistykę 
współczesnego dziennikarstwa w polskiej prasie kobiecej, poizostawmy bada
czom. Byłby to na pewno także interesujący i przydatny dla praktyków temat 
pracy magisterskiej. 

Dwa profile 

Od szczegółów historycznych przejdźmy do uogólnień. W XIX w. mieliśmy 
na ziemiach polskich ogółem 80 czasopism kobiecych i rodzinnych, w X X w. 
do wybuchu II wojny światowej bardzo wiele — bo aż około 170. Liczba ta 
w Polskiej Reczypospolitej Ludowej zredukowana została do sensownych roz
miarów, oscyluje teraz wokół 15—20 tytułów. Na ich czele zajmuje specyficzną 
pozycję Przyjaciółka, zasługująca na miano fenomenu w szerszej,' nie tylko 
krajowej skali z racji swego gigantycznego nakładu, przekraczającego obecnie 
1 800 tys. egz. bez zwrotów. Jeśli zaś mówimy o najpopularniejszych, zareje
strujmy przy okazji sytuacje na obcych rynkach prasowych. Największą poczyt-
nością w USA cieszą się w prasie kobiecej McCall's Magazine i Women's Day, 
w Wielkiej Brytanii — Women, we Francji Modes et Traveaux, w NRD — Frau 
von Heute i Für Dich, w RFN — Burda Moden i Brigitte, w ZSRR — Robot
nica i Sowietskaja Zeńszczyna. Nakłady tych pism wahają się przeważnie w gra
nicach 1—1,5 min egzemplarzy jednorazowo. Tak więc również w krajach za
chodnich wielkonakładowa prasa kobieca ma nakłady ukształtowane poniżej 
pułapu naszej Przyjaciółki. 

Zarówno pod kątem zawartości, jak i w aspekcie historycznym prasa ko^ 
bieca i rodzinna, wywodzą się ze wspólnego pnia. Rozpatrywać je też można, 



a nawet należy, jako zjawisko łączne. Obie przeszły w swych 200-letnich dzie
jach ewolucję zamkniętą ramami dwóch głównych tendencji rozwojowych 
biegnących równolegle i w zasadzie nie krzyżujących się ze sobą w żadnym 
punkcie: kierunku feministycznego i żurnalowego. Badacze zachodni są skłonni 
twierdzić, że nastąpiło scalenie tych tendencji z początkiem X X w., teoria taka 
jest jednak słabo poparta faktami. Prawdą jest, że prof il pierwszy — nazywamy 
go w uproszczeniu feministycznym — kształtujący prasę kobiecą na narzędzie 
walki o równouprawnienie, z ambicjami wychowawczymi pod względem poli
tycznym, społecznym i kulturalnym, w XIX w. miał swoje reprezentacje w ca
łej Europie. 

Zestawienie danych o nakładach ówczesnych periodyków tego typu wskazuje 
także na niewątpliwą zbieżność rozwoju prasy kobiecej i zainteresowania nią 
z momentami ożywionych ruchów społecznych. Można nawet zaryzykować 
tezę idącą jeszcze dalej: pisma te rozwijały się głównie w okresach rewolucyj
nych 1789—1830—1848. Nieprawdą jest jednak — w skali ogólnoeuropejskiej — 
sugerowane przez prasoznawców zachodnich twierdzenie, że zwycięstwa na 
polu zrównania praw z początkiem X X w. przekreślliły potrzebę istnienia am
bitniejszego kierunku w prasie kobiecej. Nie wszystko na pewno wówczas zo
stało załatwione. Po prostu tylko według prawidłowości nurtu o bardziej wygó
rowanych celach, cała tendencja pierwsza zaczęła się sprawdzać w innej czę
ści Europy, w ZSRR po Wielkiej Rewolucji Październikowej i w krajach de
mokracji ludowej po II wojnie światowej. Rosnący kapitalizm na zachodzie 
nurt ten wygasił, względnie sprowadził do- rozmiarów marginesu. Tam zaczęła 
niepodzielnie królować tendencja druga — „la presse de mode". Rozwijała się — 
cytuję wg opracowań francuskich, gdyż przykład tego kraju można uważać 
za typowy — na innej glebie, zwłaszcza „w wielkich okresach stabilizacji i kon
serwatyzmu społecznego". Jej wyjściowym czytelnikiem był zupełnie inny od
biorca, nie kobieta żądna praw, wiedzy i pracy, lecz górne wierzchołki dra
biny społecznej. Dedykowana w momencie narodzin królowym, czytana przez 
szlachcianki, rozrosła się gwałtownie w czasach restauracji monarchii, ciesząc 
się coraz większym powodzeniem w sferach mieszczańskich. Moment narodzin 
prasy masowej, taniej i popularnej, we Francji zastał już sytuację przygoto
waną. Główne pismo kobiece tego okresu, wyraźny reprezentant drugiego kie
runku potwierdzonego choćby nazwą Le Petit Echo de la Mode stanowił pro
totyp współczesnego zachodniego magazynu kobiecego. Łączył problemy mody, 
rady praktyczne, reklamę i urywki romansów. Pismo gwałtownie zwielo
krotniało nakłady od 5000 egz. w 1879 do ponad miliona w 1930. Na przykładzie 
kobiecego dziennikarstwa, stanowiącego wycinek praktyki redakcyjnej, potwier
dzały się symptomy narastających zjawisk komercjalizacji i spłycania gustów. 

Zdaniem prasoznawców zachodnich — jak wspomniano — z chwilą narodzin 
wielkiej prasy zaniknął podział na dwie koncepcje pism. kobiecych. W tym 
miejscu wypada raz jeszcze wnieść zastrzeżenia co do uogólnień w szerszej 
skali. Tylko na zachodzie Europy zwyciężyła koncepcja druga. Tam także 
w miarę rozwoju czasu obraz miał się pogłębić: zaczął wyodrębniać się z prasy 
żurnalowej drugi typ o jeszcze bardziej skrajnym profilu. Takie pisma we Fran
cji nazywa się enigmatycznie „la presse du coeur" (prasa serca), w RFN zaś 
kryje się ją pod kryptonimem „Soraya-Presse". Mówi się o tej prasie niechęt
nie i z pewnym zażenowaniem, mimo wysokich nakładów. Przy różnych oka
zjach odżegnują się od niej nawet pisma kobiece. Argumentem jest charakter 
czytelnictwa niezależny podobno od płci, lecz od subpoziomu intelektualnego 
odbiorców. 



Współczesność — sukcesy i kłopoty 

Omówienie sytuacji aktualnej poprzedzić warto zestawieniem ogólnym po
chodzącym z francuskiego Expressu, z 3—9 marca 1975. Tabela „Kobiety 
w liczbach" dotycząca kilku krajów, w tym ZSRR, uzupełniona o dane polskie 
i niektóre obce (RFN, Włochy) jest dokumentem potrójnie interesującym. Rzuca 
światło na całokształt pozycji społecznej słabszej płci w różnych krajach i jej 
realizacji na obszarze dwu światów ustrojowych. Uzasadnia i tłumaczy po czę
ści przyczyny wyboru tendencji rozwojowej. W końcu stanowi doskonałe tło 
do rozważań o bazie czytelniczej i perspektywach prasy kobiecej. W świetle 
tej tabeli nie dziwi również fakt, że osiągnięcia i kłopoty rozkładają się dość 
wyraźnie pod względem geograficznym: prasa kobieca w krajach socjalistycz
nych nie stoi wobec dylematów istnienia lub niebytu, nie rejestruje wahań 
nakładowych, ma ustabilizowane oblicze, a jej czytelnictwo wykazuje tenden
cje zwyżkowe. Nie oznacza to oczywiście sielankowego braku konfliktów czy 
problemów, mieszczą się one jednak w normalnych sytuacjach, które niesie 
dziennikarstwu każdy nadchodzący dzień. Ograniczają się po prostu do perfek-
cjonowania istniejącego modelu. Stwierdzenia te sprawdzić można choćby na 
polskim przykładzie. Liczba pism kobiecych jest stabilna, nigdy w PRL ani 
w innych krajach socjalistycznych nie rozbudowywaliśmy prasy kobiecej do 
granic absurdu. Familijny wariant pism tego typu powstał niedawno. Magazyn 
Rodzinny będzie na pewno szlifować swój profil, ale na kłopoty z odbiorem 
nie cierpi. Wszedł na rynek łatwo, drukuje 150 000 egz. jednarazowo przy mi
nimalnych zwrotach, ma więc szanse stopniowej zwyżki nakładu w dowolnie 
wybranym momencie. Jak już wspomniano, najpopularniejsze pismo kobiece 
Przyjaciółka głównie dzięki bardzo ścisłej więzi z czytelniczkami rejestruje re
kordowe nakłady. Nie istnieje w naszej prasie kobiecej problem reklamowego 
nacisku ani komercyjnych uzależnień od ogłoszeniodawców. 

Pozostaje jako główne zadanie — udoskonalanie modelu. Jego zasadniczym 
kierunkiem w polskich warunkach jest maksymalne dostosowanie poziomu cza
sopism kobiecych do1 rosnących potrzeb intelektualnych społeczeństwa, unika
nie spłyceń tematycznych i prymitywizmu argumentacji. A także postulat za
sadniczy: nieustannego podnoszenia stopnia wiedzy i świadomości czytelników 
przez optymalizację zawartości prasy tego typu. To ostatnie sformułowanie 
stanowi równocześnie przestrogę przed równaniem w dół do gustów i do tra
dycyjnych schematów zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalnym. 

W tym samym czasie, gdy staramy się maksymalnie usprawnić oddziaływa
nie prasy kobiecej na jej kręgi czytelnicze, redakcje zachodnie takich czasopism 
borykają się z poważniejszymi trudnościami. Przede wszystkim ponoszą one 
teraz konsekwencje swego generalnego sprofilowania na modę, urodę, strój 
oraz wieloletniego huraganowego ataku reklamy na czytelnika — kobietę jako 
osobnika z reguły podejmującego decyzje o zakupach, bądź posiadającego prze
ważający w p ł y w na kupowanie. W tym zachodnim organizmie prasy kobiecej, 
dotychczas pozornie zdrowym, dostrzeżono niedawno symptomy tego, co zachod
ni prasoznawcy zwą niekiedy delikatnie niedomaganiem, inni zaś — bardziej 
brutalnie — chorobą prasy kobiecej. „Czy należy zabić czasopisma kobiece? Ozy 
prasa ta umrze z upływu krwi opuszczona przez czytelniczki?" — te alarmujące 
sformułowania wyszły spod pióra Simone Mesnil-Grente, kierownika działu 
France-Soir, w dyskusji nad teraźniejszością i przyszłością tego rodzaju prasy. 
Sporo w nich kobiecej przesady — trudno mówić o upływie krwi przy global
nych nakładach francuskiej prasy kobiecej sięgających 23 min egzemplarzy — 
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ale i sporo uzasadnionego niepokoju. Całość tzw. ogólnej prasy kobiecej w tym 
kraju (magazyny mieszane poświęcone tematyce z zakresu mody, kuchni, urody, 
urządzenia wnętrz, pracy i wypoczynku) notują spadki nakładu w latach 1967— 
1973 o ok. 19°/o na rzecz pisim specjalistycznych (poświęconych jednej z tych 
kwestii), co stawia przed pierwszymi szereg problemów finansowych. Na to 
nakłada się wzrost cen papieru i równocześnie zmniejszająca się liczba reklam 
w periodykach przeciętnie o 10—2(У/о. Zagrożone w ekonomicznych podstawach 
i zarazem ograniczane coraz bardziej pod naciskiem ogłoszeniodawców do wą
skiego wycinka tematów z zakresu kosmetyki i mody (29,5% oraz 19,3% czyli 
w sumie niemal połowa) próbują wyjść ,z impasu przy pomocy ograniczania 
objętości i redukcji w zespołach redakcyjnych. 

Niezależnie od tego przypomniano sobie po latach dawną formułę emancy
pacyjną, rzekomo przebrzmiałą, w rzeczywistości zawsze aktualną, szukając 
w niej drogi wyjścia. Lansowana ewolucja treściowa ma potwierdzić przeko
nanie, że prasa kobieca na Zachodzie ma jeszcze do spełnienia ważną rolę. Przy 
dzisiejszym utrwalonym tradycją profilu nie będą to sprawy łatwe. 

Organizacja wyspecjalizowana 

W Roku Kobiet 1975 mija 10 lat od chwili powołania do życia Międzynaro
dowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Prasy Kobiecej, (Association Internatio
nale des Journalistes de la Presse Féminine — AIJPF) z siedzibą w Brukseli. 
Działające pod przewodnictwem Mili Contini (Włochy) i sekretarza generalnego 
Jacqueline Chabaud z francuskiego miesięcznika Femme Pratique Stowarzysze
nie zrzesza aktualnie 550 członków. Są to dziennikarze z 30 krajów, przeważnie 
Europy Zachodniej, a także Jugosławii, Węgier, Izraela, Kanady i kilku państw 
Ameryki Łacińskiej. Celem głównym organizacji jest rozszerzanie zakresu świa
domości członków z myślą o jak najlepszym informowaniu czytelników. Plat
formę kontaktu stanowią kongresy i wyjazdy zagraniczne służące wymianie 
doświadczeń. Ostatni, VI Kongres w Amsterdamie poświęcono zagadnieniom 
reklamy i konsumpcji. Kolokwium, zorganizowane przy udziale UNESCO 
w czerwcu br. na Węgrzech, zajmowało się udziałem kobiet w życiu i odbiciem 
tego udziału w prasie kobiecej. Zapowiadana problematyka VII Kongresu obej
muje zagadnienia zawartości prasy kobiecej i jej ewolucji. 

W ostatnim zapowiadanym temacie odnajdujemy akcenty omówionych wyżej 
niepokojów i trudności. Dylematy wyboru między koncepcją magazynów ogól
nych i prasy specjalizowanej, pojawienie się wolnych trybun w pismach kobie
cych, rozwój rubryk praktycznych i porad wszelkiego typu, koncepcje reklamy 
w tej prasie, tworzące dotąd mit kobiety-przedmiotu, prowokujące coraz żyw
szy sprzeciw ze strony różnych organizacji, wyjątkowo wolne tempo przemian 
zawartości merytorycznej pism — stanowią podstawę wahań i dyskusji. Ponad 
wszelkimi działaniami organizacji dominować jednak musi słabo dotychczas 
percypowane przeświadczenie, że obecna rola prasy kobiecej jest bardzo po
dobna do jej wyjściowych założeń. W rzeczywistości dzisiaj, podobnie jak 
przed 200 laty, odnajduje się jej przewodnią ideę emancypacyjną, gdyż „pro
blemy są takie, jak na początku X X w. Prasa kobieca musi pomóc kobietom 
uwolnić się od nacisku prac domowych, doradzić — jak mają zająć s|ę aktywną 
stroną życia społecznego i ekonomicznego, jak rozszerzyć horyzonty ich wie
dzy i świadomości" *). 

*) W artykule wykorzystano częściowo materiały z numeru specjalnego L'Echo de la 
Presse et de la Publicité 948/1975. 



MARIAN SUDA 

UWAGI O PRACY 
REDAKCJI GAZETY ZAKŁADOWEJ 

W naszym nowym cyklu o prasie zakładowej — codzien
ną pracę na przykładzie gazet wydawanych w hutnictwie 
omawia dziennikarz pracujący w jednej z największych 
,zakładówek", wydawanej przez największy kombinat 
tego resortu. Artykuł napisał na podstawie pracy wykona
nej w Podyplomowym Studium Dziennikarskim UJ. 

Wstęp. W dobie dokonującej s ię rewolucji naukowo-technicznej wielką wagę 
przywiązuje się do doskonalenia metod zarządzania, do ciągłego ulepszania 
systemów organizacyjnych. Ozy jednak istnieje uniwersalny model organiza
cyjny dla każdego zespołu ludzkiego? Prasoznawcy np. uważają, że „redakcja 
jest zespołem o niezwykle specyficznym charakterze i nie mieści się przez to 
w modelach „zwykłego" zespołu, tj. przedsiębiorstwa, instytucji czy nawet pla
cówki naukowej... Trudność polega na tym, że nie można przetransponować 
do warunków redakcyjnych 'zespołów modeli wynikających z analiz struktur 
organizacyjnych instytucji o nietwórczym charakterze, ani też nie sposób trak
tować redakcji wyłącznie jako> zespołu twórczego" J). 

Jeszcze bardziej złożona sytuacja występuje w przypadku gazet zakładowych. 
Bardzo nieliczne z reguły zespoły redagujące tygodniki, dekadówki i dwuty
godniki stanowią pracownicy zakładów — nie zaś wyspecjalizowanego wydaw
nictwa prasowego; czasem po prostu oddelegowani do „robienia gazety". 

Będąc pracownikiem jednego z takich pism, chyba największego w tej ka
tegorii (Głos Nowej Huty) mam możność obserwowania w działalności mojej 
redakcji wielu rozwiązań organizacyjnych odbiegających od coraz bardziej 
ujednolicanych, upowszechniających się form w prasie polskiej. Skoro więc 
w zespole liczącym więcej niż 5 osób panuje spora improwizacja, to cóż dopiero 
musi się dziać w mniejszych. 

J) Jacek W e g n e r : Organizacja pracy w redakcji jako pilny problem badawczy. Ze
szyty Prasoznawcze 1966 nr 4, s. 4. 



Kwestie te warte by chyba poddać wnikliwszej analizie, gdyż gazet zakła
dowych w naszym kraju jest już wiele. Każde uogólnienie zbliży nas do od
powiedzi na pytanie: jak należy widzieć przyszłość ludzi wydających te pe
riodyki, a także — co w ich pracy należy zmienić, aby dokonać wykrycia „moż
liwości, sposobów i metod maksymalnego skrócenia drogi materiału prasowego, 
przez zracjonalizowanie poszczególnych faz selekcji, doboru i redagowania ma
teriału prasowego i właściwe, bezkolizyjne ułożenie wszystkich wewnętrznych 
kanałów informacyjnych — przy zachowaniu optymalnej bezbłędności kierow
niczych rozstrzygnięć" 2). 

Pierwsze, dość zresztą powierzchowne wnioski, którymi tu pragnę się po
dzielić, zrodziły się na podstawie rozmów z przedstawicielami kilku innych 
gazet zakładowych resortu hutniczego. Rozmowy poprzedziła ankieta, w któ
rej polu zainteresowań znalazły się takie zagadnienia jak: struktura organi
zacyjna redakcji (szczególnie kwestia działów i rola kolegium redakcyjnego), 
współpraca redakcji „zakładówek" z korespondentami robotniczymi, wreszcie 
sprawa statusu tych gazet i warunków technicznych, w jakich one powstają. 

Kto redaguje gazetę zakładową. Ze znanych mi gazet hutniczych najbardziej 
zbliżone do wydawnictw spod znaku RSW „Prasa-Książka-Ruch" są Głos No
wej Huty i wychodzące w Stalowej Woli Socjalistyczne Tempo. Decydują 
o tym takie kryteria, jak: częstotliwość ukazywania się pisma, wielkość nakła
du, objętość, zakres poruszanej tematyki, liczebność zespołu redagującego, 
liczba stałych współpracowników i korespondentów. Są to wiodące tytuły — 
jak mi się wydaje — wśród całej prasy zakładowej w naszym kraju. Można 
je właściwie określić mianem gazet dzielnicy, miasta. 

Na łamach Głosu Nowej Huty śledzić można wszystkie ważniejsze wydarze
nia dziejące się w najmłodszej dzielnicy Krakowa, blisko już 200-tysięcznym 
organizmie miejskim, żyjącym jakby własnym rytmem. Przeczytać można więc 
o nowohuckim handlu, o komunikacji, o kulturze, o akcjach podejmowanych 
na terenie dzielnicy przez wszystkie instytucje i zakłady pracy, mimo iż nie
które z tych zakładów wydają swoje jednodniówki. Także na kolumnie sporto
wej znajdują się informacje z działalności wszystkich nowohuckich klubów 
sportowych i ognisk sportowo-turystycznych. 

Taki sam profil ma Socjalistyczne Tempo, jedyne pismo wychodzące w Sta
lowej Woli. Chyba ten fakt zadecydował o tym, że proporcje artykułów i in
formacji poświęconych zakładowi w stosunku do materiałów traktujących 
0 sprawach miejskich są jeszcze korzystniejsze dla miasta. 

Dziennikarze Głosu Nowej Huty i Socjalistycznego Tempa w dodatku są 
ludźmi zaangażowanymi w działalność społeczno-polityczną, pełnią różnorakie 
funkcje w organizacjach społeczno-politycznych, sportowych, w sądach itp. Od
bywają też regularne spotkania z czytelnikami, z młodzieżą szkolną; organizują 
dla ozytelników nie tylko z zakładu pracy różne akcje, konkursy, plebiscyty 
1 imprezy. 

Głos Nowej Huty, ośmiostronicowy tygodnik redaguje w zasadzie zespół 
5-osobowy. Są to dziennikarze na etatach Huty im. Lenina, a ich zadaniem jest 

;) Bolesław G a r l i c k i : Organizacja pracy w redakcji. Materiały OBP, zesz. 19. Kra
ków 1972, s. 13. 



wyłącznie praca w redakcji. Do tego składu dochodzi jeszcze jeden dziennikarz 
na etacie Zakładu Remontów Hutniczych, a więc innego przedsiębiorstwa, 
„oddelegowany" do pracy w redakcji, podlegający całkowicie naczelnemu re
daktorowi Głosu Nowej Huty. Podlega mu także fotoreporter — pracownik 
Ośrodka Informacji i Propagandy Huty im. Lenina, lecz już w niepełnym wy
miarze czasowym. Ostatecznie więc w składzie Głosu Nowej Huty znajdują s ię: 
naczelny redaktor, zastępca redaktora nacz., sekretarz odpowiedzialny, dwu 
redaktorów, redaktor-korektor (połowa obowiązków dziennikarskich plus ko
rekta) oraz fotoreporter. 

Tematy podstawowe organizuje się na naradach roboczych. W zależności od 
przeznaczenia danego materiału na konkretną kolumnę piszący wie, kiedy musi 
go oddać sekretarzowi redakcji. Ten sprawdza tekst pod względem meryto
rycznym i adiustuje do druku. Sekretarz w Głosie Nowej Huty sporządza rów
nież makiety dla zecera i nadzoruje produkcję pisma od strony technicznej. 
Naczelny czyta teksty na ogół dopiero na „szczotkach" kolumn. 

Socjalistyczne Tempo redaguje zespół 4-osobowy, składający się z naczelnego 
redaktora, jego zastępcy i dwóch redaktorów. Ludzie ci mają za zadanie 
wypełnienie łamów swej ośmiostronicowej dekadówki tekstami i zdjęciami, 
które sami wykonują. Ten nieliczny zespół nie zajmuje się już jednak zupełnie 
problemami technicznymi, szatą graficzną i korektą, gdyż te czynności wyko
nuje za wynagrodzeniem ryczałtowym dziennikarz rzeszowski, mający stały 
kontakt z zakładami graficznymi, w których powstaje pismo. Tak zresztą za
łatwiono ten problem prawie we wszystkich redakcjach „zakładówek" druko
wanych daleko od miejsca, w którym działają. 

Znacznie gorzej przedstawia się sytuacja kadrowa w pozostałej grupie zna
nych mi, mniejszych gazet zakładowych. Na przykład częstochowski Głos Hut
nika, a podobnie Hutnik Warszawski i Kościuszkowiec (Chorzów) mają w swym 
składzie tylko redaktora naczelnego i zastępcę lub sekretarza odpowiedzialnego 
redakcji, co w praktyce znaczy dokładnie to samo. Na pytanie bowiem, jakie 
czynności spełniają jeden i drugi we Wszystkich trzech przypadkach padła 
identyczna odpowiedź: wszystkie. 

Najgorzej pod względem kadrowym rzecz się ma w katowickim Głosie Bail-
donu, gdzie jest po prostu jeden ozłowiek — „naczelny redaktor". Jest to pra
cownik referatu informacji i propagandy huty i ma do pomocy około 35 społecz
nych, wydziałowych korespondentów. 

Wymienione ostatnio cztery pisma wychodzą w objętości czterech stron; 
pierwsze jest dekadówką, trzy pozostałe to dwutygodniki. 

Czy w „zakładówkach" istnieją działy. Jest rzeczą dość oczywistą, że przy tak 
małych zespołach organizacja pracy musi odbiegać od upowszechnionych norm, 
panujących w redakcjach gazet RSW „Prasa". 

Pierwsza trudność dotyczy podziału na mniejsze jednostki organizacyjne, 
zwane działami. Ponieważ działów musiałoby być więcej niż wszystkich redak
torów, na ogół nie ma możliwości takich rozwiązań. Sporadycznie tylko, właśnie 
w Glosie Nowej Huty i Socjalistycznym Tempie — co jest symptomatyczne ze 
względu na najliczniejszą obsadę etatową — można mówić o wystąpieniu ta
kiego zjawiska. W Głosie Nowej Huty poszczególne kolumny podlegają gestii 



jednego z redaktorów, gdyż są to w zasadzie kolumny tematyczne. Taki redak
tor sam pisze felietony i komentarze związane z tą problematyką, organizuje 
materiał zdjęciowy, informacyjny i graficzny, także wstępnie sam te teksty 
czyta i sugeruje adiustację. 

W Socjalistycznym Tempie istnieją jakby dwa działy: sportowy i tzw. dział 
publicystyki. Za kierownika tego drugiego uchodzi zastępca redaktora naczel
nego, który sam ma stały felieton w każdym numerze, obok tego zleca i pro
gramuje całą resztę materiału publicystycznego. Po dokonaniu wstępnej oceny 
merytorycznej czyta je później wspólnie z naczelnym redaktorem. 

Trudno jednak wyobrazić sobie działy tam, gdzie dwóch ludzi robi gazetę. 
W takiej sytuacji można co najwyżej dopatrzyć się wewnętrznego porozumie
nia, na mocy którego pewne tematy przydzielono — w jakimś sensie na stałe — 
poszczególnym członkom zespołu. Do tak zorganizowanej pracy przyznają się 
wszyscy przeze mnie indagowani. Są więc redaktorzy piszący najczęściej o spra
wach ekonomicznych i produkcyjnych, o problemach partyjnych, związko
wych, samorządowych, sportowych; to znów zajmujący się interwencjami. 

Co to jest kolegium redakcyjne. Całkowicie różne znaczenie w pracy gazet za
kładowych ma kolegium redakcyjne. Istnieje ono wszędzie, nawet tam, gdzie 
gazetę „robi" jeden dziennikarz, a w skład tego kolegium wchodzą przedsta
wiciele różnych organizacji społeczno-politycznych, a wyjątkowo także kultu
ralnych (w Głosie Nmoej Huty). Są to więc sekretarze komitetów zakładowych 
partii, przewodniczący rad robotniczych i zakładowych, wreszcie przedstawi
ciele administracji i załogi. Przewodniczącym kolegium jest w większości przy
padków sekretarz propagandy komitetu zakładowego PZPR. Tak jest w Głosie 
Nowej Huty, w Głosie Hutnika, Głosie Baildonu. W Kościuszkowcu funkcję 
tę pełni kierownik ośrodka informacji technicznej i ekonomicznej; w Hutniku 
Warszawskim — kierownik kuźni, natomiast w Socjalistycznym Tempie — 
sam naczelny redaktor. 

Tak uformowane ciało jest raczej „instytucją" doradczą, trochę oceniającą. 
Zbiera się — tam, gdzie funkcjonuje rzeczywiście, a nie w programie działa
nia — przeważnie raz w miesiącu w przypadku tygodnika i dekadówek ; w przy
padku zaś dwutygodników — raz na dwa lub nawet trzy miesiące. 

Niestety, najczęstszą praktyką jest, że członkowie kolegium sprowadzają 
swoją rolę do reprezentowania na jego forum interesów swojej organizacji, 
swojego wydziału. Czasem nawet nie wykazują minimum aktywności. W Cho
rzowie np. powiedziano mi, że takie kolegium kiedyś się zbierało, ale jego 
uczestnicy nie wnosili nic lub prawie nic do koncepcji gazety. „Powiedzieliśmy 
więc zawsze, co mieliśmy do powiedzenia, oni wysłuchali i rozeszliśmy się. 
Żeby choć spróbowali ocenić to, co robimy, po fakcie, bo to może łatwiejsze. 
Gdzież tam. Raz nawet sprowokowaliśmy ich błędem w tytule, w materiale 
czołówkowym — i też nic. Więc przestaliśmy się zbierać; szkoda czasu" (z wy
powiedzi naczelnego redaktora Kościuszkowca). 

W tej sytuacji dużej rangi nabrały w pracy redakcji gazet zakładowych po 
prostu wewnętrzne narady całych izespołów. Redaktorzy zbierają się doraźnie, 
według potrzeb raz, dwa razy w tygodniu, a czasem i więcej . Nie jest to 
zresztą specjalny problem dla kilku osób. O częstotliwości takich spotkań decy-



duje długość cyklu produkcyjnego. A ten w przypadku „zakładówek" jest 
o wiele za długi. Trwa od 10 do 20 dni i jest to dla zespołów redakcyjnych 
trudność nie do pokonania na drodze po podnoszenia poziomu pisma, jego ak
tualności. Konieczność zawożenia materiałów prasowych do miast w o j e w ó d z 
kich, bądź drukowanie w przepełnionych zakładach graficznych w Katowicach 
czy Warszawie daje negatywne rezultaty. 

Wyjątkiem pod tym względem jest znowu Głos Nowej Huty, drukowany 
w drukarni prasowej w Krakowie. Tygodnik ten w kioskach pojawia się w so
botę rano („Ruch" rozprowadza cały nakład), a jego druk kończy się o k o ł o 
godz. 20 poprzedniego dnia i praktycznie do ostatniej chwili istnieje m o ż l i w o ś ć 
przekalandrowania którejś z zamkniętych już kolumn. 

Podobnie rzecz się ma z Głosem Hutnika, drukowanym na miejscu, w C z ę 
stochowie przez cztery kolejne dni przed oddaniem numeru do rąk czytelnika. 
Z tego jednak co wiem, te dwa przykłady nie dominują, niestety, w polityce 
wydawniczej gazet zakładowych. 

Rola korespondentów zakładowych. Wobec bardzo skromnych składów osób 
etatowo przewidzianych do redagowania pisma w zakładzie pracy, w y j ą t k o w o 
istotną rolę spełniają korespondenci robotniczy. Poza Socjalistycznym Tempem, 
a także Kościuszkowcem, gdzie stałych współpracowników jest niewielu, inne 
redakcje chętnie z nich korzystają. Robotniczy korespondenci sięgają nawet 
liczby 30, co daje szerokie możliwości zaspokojenia potrzeb informacyjnych, 
a redagującym pozwala na — nazwałbym to tak — „wszechobecność w tere
nie". Korespondenci za swą działalność otrzymują wierszówkę, czasem też 
uczestniczą w naradach redakcji. 

W tej współpracy z korespondentami wydziałowymi najdalej zaszedł Głos 
Nowej Huty. Zorganizował dla nich mianowicie studium specjalistyczne. Wy
kładowcami na zajęciach są pracownicy naukowi UJ, Ośrodka Badań Praso
znawczych, znani krakowscy dziennikarze-publicyści, lektorzy PZPR i wreszcie 
sami redaktorzy Głosu Nowej Huty. W zajęciach uczestniczy ponad 30 osób, 
a frekwencja nie schodzi raczej poniżej 80%. Prace kontrolne redakcja za
mieszcza na jednej iz kolumn, w stałym miejscu, pod winietką „Nasi korespon
denci piszą". Wyróżniającym się w tej działalności robotnikom zorganizowano 
wycieczkę do Eisenhüttenstadt w NRD, do tamtejszej huty i redakcji tamtej
szej gazety. 

Gazeta dla załogi — czy dla dysponenta. Najpoważniejszym jednak czynnikiem 
rzutującym na charakter pism zakładowych, jest ich aktualny status. Innymi 
słowy mówiąc: poważny stopień zależności od administracji zakładu, czyli 
dysponenta ekonomicznego pisma. Oficjalnie „zakładówki", są organem samo
rządu robotniczego, a więc załogi. Dyrekcje jednak finansują druk pisma, an
gażują ludzi na stanowiska redaktorów. Zrozumiałe, że w tych warunkach nie 
może być mowy o pełnej swobodzie działania i wypowiedzi dziennikarza na 
łamach takiego pisma. Początkowo jest to bardzo trudne z obawy przed 
ewentualnymi szykanami (choćby tylko ekonomicznymi), z czasem staje się 
niemożliwe ze względu na takie czy inne powiązania, kontakty osobiste. Toteż 
nie należy się dziwić usilnym staraniom, jakie czynią zespoły redakcyjne tych 



gazet, o zmianę ich obecnego statusu. Gdyby te starania zakończyły się ich 
sukcesem, można by przypuszczać, że charakter tych wydawnictw byłby bliż
szy gazecie niż okolicznościowej jednodniówce, którą robi się przede wszyst
kim po to, żeby kogoś pochwalić, zaprezentować dorobek. Tym samym lepiej 
spełniałyby „zakładówki" swoje zadania. 



Sondaże OBP 

JAKIE MATERIAŁY PRASOWE 
SĄ SZCZEGÓLNIE ATRAKCYJNE 

DLA CZYTELNIKA? 
Częściowej odpowiedzi na to pytanie miały udzielić badania przeprowadzone 

w 1975 r. w Pracowni Badań Odbioru Prasy OBP przez Teresę T u r l i k - M a -
r e c k ą . Zrealizowano je na reprezentacyjnej próbie ogólnopolskiej 1948 osób 
w wieku powyżej 13 lat (próba udziałowa; ankietę pilotowali społeczni ankie
terzy). Badanym przedstawione listę 45 nagłówków pozycji zamieszczonych 
w prasie wraz z krótką adnotacją o treści tych materiałów. Następnie, w od
niesieniu do każdej pozycji, zadano dwa pytania: 

A. Czy przeczytałby Pan(i) takie materiały w gazecie, gdyby się 
z nimi zetknął (czy też nie)? 

B. Czy czułby się Pan(i) bardziej skłonny do kupienia gazety (czy 
też nie), gdyby Pan(i) wiedzial(a), że taki materiał jest w niej 
zamieszczony? 

A oto lista nagłówków: 

1. Samarytanie i szakale (autor opisuje wrażenia, jakich doznał przebywając 
w Górnej Wolcie — kraju, w którym od sześciu lat panuje susza) 
2. Terror w Boliwii (informacja o aktualnej sytuacji politycznej w Boliwii — 
o nasilających się represjach wśród ludności boliwijskiej po przewrocie dokona
nym przez grupę wojskową) 
3. Mała rzecz a cieszy (Reklamy usług, sprzętu gospodarstwa domowego, kosme
tyków itp.) 
4. W poszukiwaniu słodyczy (autorzy wyjaśniają mechanizm wzrostu popytu na 
cukier w międzynarodowym handlu płodami rolnymi. Udział Polski w świecie 
w produkcji cukru) 
5. Szczęśliwe liczby (wyniki losowania Toto-lotka) 
6. Postęp cywilizacyjny na wsi (dyskusja fachowców nad potrzebą rozwoju 
placówek usługowych na terenach wiejskich) 



7. Zakopiańskie sygnały (korespondecja o przebiegu fer ;i zimowych młodzieży 
szkolnej) 
8. Z całym rozmachem (przedstawienie planów rozwoju niektórych dziedzin 
gospodarki polskiej na rok 1975) 
9. Dewizy na wyjazd (artykuł szczegółowo wyjaśniający nowe zasady przy
działu dewiz dla osób wyjeżdżających za granicę) 
10. Zeznania nowych świadków (relacja z kolejnego dnia procesu mordercy 
kobiet) 
11. Czy klient ma naprawdę rację? (Rozmowy przeprowadzone z czytelnikami 
na temat działalności niektórych placówek usługowych i sklepów. Krytyczne 
uwagi klientów dotyczące lokalizacji sklepów i organizacji sprzedaży) 
12. Nowy sposób na choroby (opis nowego sposobu zabezpieczania cennych oka
zów drzew przed grzybicą oraz próchnicą) 
13. Marzenia o Safari (jeden z najlepszych polskich rajdowców samochodo
wych —1 Sobiesław Zasada — odpowiada na pytania dziennikarzy. Opisuje 
warunki, w jakich .polska załoga przygotowywała się do rajdu Safari oraz na 
jakie napotykała trudności w trakcie przejazdu) 
14. Twoje gwiazdy (horoskop na najbliższy miesiąc) 
15. Drobiazgi do parady (omówienie propozycji polskiej mody dla pań na bie
żący sezon. Informacja wzbogacona zdjęciami modelek prezentujących sukienki 
0 nowej linii kroju) 
16. Węgry potrafią lepiej (przeobrażenia społeczno-gospodarcze w Węgierskiej 
Republice Ludowej. Aktualna polityka społeczno-ekonomiczna Rządu WRL) 
17. Dramatyczna walka o piłkę (relacja z przebiegu meczu piłkarskiego' Polska— 
Jugosławia) 
18. Nowości księgarskich półek (krótkie omówienie treści książek, które mają 
się wkrótce ukazać w sprzedaży) 
19. Na twój codzienny obiad (kilka przepisów przyrządzania potraw na zimno 
1 gorąco oraz na ostro i słodko) 
20. Nowe narodziny Portugalii (walka o uzykanie mocniejszej pozycji w kam
panii przedwyborczej przez poszczególne ugrupowania i partie polityczne — 
problem przyszłego kształtu systemu politycznego Portugalii. Relacja polskich 
dziennikarzy przebywających w stolicy Portugalii) 
21. Gdzie i jak wypoczywać? (szczegółowa charakterystyka niektórych miej
scowości wczasowych z podkreśleniem ich walorów zdrowotnych, turystycz
nych i krajoznawczych) 
22. Rady i porady redakcji w odpowiedzi na listy czytelników (możliwości 
rozwiązania problemów i kłopotów życia codziennego, dzięki radom prawnika, 
lekarza, kosmetyczki, ogrodnika itp.) 
23. Więcej na nasze stoły (przebieg narad organizowanych w poszczególnych 
województwach, poświęconych omówieniu tegorocznych zadań i kierunków 
rozwoju rolnictwa) 
24. Bieżący program radia i telewizji 
25. Jeździć będziemy wygodniej i bezpieczniej (przebudowa dróg kolejowych 
jako zadanie pierwszoplanowe w bieżącym roku. Informacja o aktualnym sta
nie modernizacji PKP) 
26. Strzały na siódmej ulicy (kolejny odcinek powieści kryminalnej) 
27. Katastrofy i wypadki na świecie (skutki tragicznego trzęsienia ziemi w Bo-
gocie, straty w milionach dolarów w wyniku pożaru szybów naftowych, zde
rzenie dwóch tankowców na Morzu Karaibskim, powódź w Meksyku itp.) 
28. К ego winić? (artykuł omawiający skutki nieprzestrzegania przepisów drogo
wych, przez pieszych jak i zmotoryzowanych) 
29. Specjaliści na jakich czekamy (zagadnienia kształcenia nowych kadr trene
rów w zakresie narciarstwa zjazdowego jako temat narady Wojewódzkiego Ko
mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki) 
30. Rubryka ogłoszeń (obejmująca ogłoszenia z zakresu: kupna, sprzedaży, nauki, 
pracy, lokali itp.) 



31. To była przygoda... (Daniel Olbrychski opowiada czytelnikom o swojej roli 
Kmicica w „Potopie" oraz o przebiegu realizacji filmu) 
32. Repertuar kin i teatrów w Warszawie 
33. Nasze województwo w najbliższym roku (Uchwała XIV Wojewódzkiej Kon
ferencji Partyjnej — tekst uchwały) 
34. Krzyżówka 
35. Marzec będzie pogodny (prognoza pogody na najbliższy miesiąc) 
36. Wiosenny ruch na giełdzie (informacja o cenach samochodów na giełdzie 
samochodowej) 
37. Zapiski kinomana (omówienie nowych filmów) 
38. Gdy miasto przymierało głodem (historia blokady Leningradu przez wojska 
hitlerowskie w czasie II wojny światowej) 
39. Humor — rozrywka (humor rysunkowy, fraszki, anegdoty, ciekawostki) 
40. Konkurs Argedu (rozlosowanie nagród wśród osób biorących udział w kon
kursie) 
41. Kazimierz i Esterka (komiks, historyjka obrazkowa pokazująca historię 
miłości króla Kazimierza Wielkiego i pięknej Estery) 
42. Polska technika komputerowa (opis zastosowania nowoczesnej techniki kom
puterowej w przemyśle, górnictwie oraz budownictwie) 
43. Zdjęcie tygodnia (zdjęcie artystyczne nagiej dziewczyny) 
44. Życie za granicą (opis obyczajów oraz charakterystyka sposobów życia co
dziennego kobiet w krajach socjalistycznych) 
45. Udany zabieg (kolejny udany przeszczep serca dokonany w krakowskiej 
klinice) 

Zestawienie na następnych stronach informuje o tym, jaki odsetek badanych 
odpowiedział „tak" na oba pytania. Zachowaliśmy w nim taką kolejność pozycji, 
jaka zawarta była w ankiecie. Stąd też, obok danych procentowych podajemy 
również, na którym miejscu plasuje się dany materiał w hierarchii zaintereso
wań odbiorców. 

Przedstawione dane prowadzą do kilku wniosków: 

1. Czytelnicy przede wszystkim korzystają z tego, co mogą w swym życiu co
dziennym bezpośrednio wykorzystać. Wśród materiałów szczególnie prefero
wanych znalazły się np. informacja o programie telewizyjnym; porady re
dakcji; informacja o tym, gdzie i jak można wypocząć itp. Analiza odpowie
dzi w obrębie różnych kategorii społeczno-demograficznych prowadzi rów
nież do podobnego wniosku. Np. rolnicy na dwu pierwszych miejscach sta
wiali pozycje : P o s t ę p c y w i l i z a c y j n y na w s i (o potrzebie placó
wek usługowych) oraz M a r z e c b ę d z i e p o g o d n y (prognoza pogody). 
Znajdujjące się na dalszej pozycji N o w o ś c i k s i ę g a r s k i c h p ó ł e k 
wysuwają się na 2 miejsce w hierarchii zainteresowań ludzi z wyższym wy
kształceniem. 

2. Bardzo silnie preferowane są w prasie materiały rozrywkowe. A więc np. 
H u m o r — r o z r y w k a , K r z y ż ó w k a , D r a m a t y c z n a w a l k a 
o p i ł k ę (mecz piłkarski), T w o j e g w i a z d y (horoskop). Znajdują one 
wyższe pozycje, zwłaszcza w hierarchii zainteresowań ludzi o średnim wy
kształceniu. (°- d' wniosków na s. 86) 



Preferencje różnego typu materiałów w prasie 
(N = 1948 = 100e/») 
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P- Typ materiału 

V 
/ 0 

ranga % ranga 
1 2 3 4 5 6 

1 

2 

SAMARYTANIE I S Z A K A L E 63,4 14 

38 

21 

43 

46,8 10 1 

2 TERROR W BOLIWII 41,7 

56,5 

14 

38 

21 

43 

27,5 

40,9 

36 

21 3 

4 

5 

6 

7 

MAŁA RZECZ A CIESZY 

41,7 

56,5 

14 

38 

21 

43 

27,5 

40,9 

36 

21 3 

4 

5 

6 

7 

W POSZUKIWANIU SŁODYCZY 30,8 

14 

38 

21 

43 18,0 43 

3 

4 

5 

6 

7 

SZCZĘŚLIWE LICZBY 44,0 34 

30 

33,8 31 

3 

4 

5 

6 

7 

POSTĘP CYWILIZACYJNY NA WSI 49,1 

34 

30 34,8 29 

38 

3 

4 

5 

6 

7 ZAKOPIAŃSKIE SYGNAŁY 40,6 39 25,7 

29 

38 

8 

9 

10 

11 

Z CAŁYM ROZMACHEM 58,7 16 40,7 22 8 

9 

10 

11 

DEWIZY NA WYJAZD 52,3 29 39,3 25 

8 

9 

10 

11 

ZEZNANIA NOWYCH ŚWIADKÓW 76,3 

66,5 

5 59,7 

45,2 

3 

8 

9 

10 

11 CZY KLIENT M A NAPRAWDĘ RACJĘ? 

76,3 

66,5 12 

59,7 

45,2 15 

12 NOWY SPOSÓB NA CHOROBY 44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

33 

24 

15 

31 

34,6 30 

13 MARZENIA O SAFARI 

44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

33 

24 

15 

31 

40,5 23 

14 TWOJE GWIAZDY 

44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

33 

24 

15 

31 

45,3 

38,6 

21,8 

46,7 

14 

26 

42 

15 

16 

17 

18 

DROBIAZGI DO PARADY 

44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

33 

24 

15 

31 

45,3 

38,6 

21,8 

46,7 

14 

26 

42 

15 

16 

17 

18 

WĘGRY POTRAFIĄ LEPIEJ 

44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

40 

17 

45,3 

38,6 

21,8 

46,7 

14 

26 

42 

15 

16 

17 

18 

DRAMATYCZNA W A L K A O PIŁKĘ 

44,7 

55,0 

62,4 

48,9 

39,0 

58,4 

40 

17 

45,3 

38,6 

21,8 

46,7 11 

15 

16 

17 

18 NOWOŚCI KSIĘGARSKICH PÓŁEK 56,0 22 j 40,3 24 



1 2 3 4 5 6 

19 NA TWÓJ CODZIENNY OBIAD 54,3 26-27 42,0 17—18 

20 NOWE NARODZINY PORTUGALII 42,0 37 26,0 37 

21 GDZIE I JAK WYPOCZYWAĆ? 66,9 10 48,4 8 

22 RADY I PORADY REDAKCJI 73,9 6 58,1 4 

23 WIĘCEJ NA NASZE STOŁY 42,6 36 22,7 40 

24 BIEŻĄCY PROGRAM RADIA I TELEWIZJI 81,9 1 67,9 1 

25 JEŹDZIĆ BĘDZIEMY WYGODNIEJ 
I BEZPIECZNIEJ 55,8 23 32,1 33 

26 STRZAŁY NA SIÓDMEJ ULICY 54,8 25 44,6 16 

27 KATASTROFY I WYPADKI NA ŚWIECIE 76,7 4 52,3 6 

28 KOGO WINIĆ? 66,8 11 42,0 17-18 

29 SPECJALIŚCI NA JAKICH C Z E K A M Y 28,4 44 15,9 44 

30 RUBRYKA OGŁOSZEŃ 52,9 28 32,4 32 

31 TO BYŁA PRZYGODA... 68,3 8 49,3 7 

32 REPERTUAR KIN I TEATRÓW 
W WARSZAWIE 22,9 45 13,2 45 

33 NASZE WOJEWÓDZTWO 
W NAJBLIŻSZYM ROKU 58,1 19 41,3 20 

34 KRZYŻÓWKA 58,3 18 48,3 9 

35 MARZEC BĘDZIE POGODNY 70,4 7 41,7 19 

36 WIOSENNY RUCH NA GIEŁDZIE 35,2 42 22,5 36 

37 ZAPISKI KINOMANA 56,7 20 37,2 27 

38 GDY MIASTO PRZYMIERAŁO GŁODEM 65,8 13 46,2 12 

39 HUMOR — ROZRYWKA 79,7 2 61,5 2 

40 KONKURS ARGEDU 36,2 41 24,9 39 

41 KAZIMIERZ I ESTERKA 54,3 26-27 35,3 28 

42 POLSKA TECHNIKA KOMPUTEROWA 43,6 35 28,5 34 

43 ZDJĘCIE TYGODNIA 48,0 32 28,2 35 

44 ŻYCIE ZA GRANICĄ 67,2 9 45,7 13 

45 UDANY ZABIEG 79,2 3 55,8 5 



3. Do powszechnie czytywanych materiałów należą również relacje z procesów, 
informacje o wypadkach, kraksach. Ten typ zainteresowań charakteryzuje 
w szczególności ludzi, którzy ukończyli co najmniej szkołę zawodową. 

4. Wydaje się również, że szczególnie preferowane są pozycje usytuowane w pi
śmie na stałym miejscu, do których cyklicznego pojawiania się przyzwyczaił 
się czytelnik. 

5. Wyniki potwierdzają tezę o. preferencji materiałów lokalnych. Np. stosunko
wo wysoko (w porównaniu z innymi poważniejszymi materiałami) plasuje 
się pozycja N a s z e w o j e w ó d z t w o w n a j b l i ż s z y m r o k u . Zna
mienne jest również, że R e p e r t u a r k i n i t e a t r ó w w W a r s z a 
w i e — pozycja, która w ogólnopolskich badaniach znalazła się na ostatnim 
miejscu — w samej Warszawie znalazła się w czołówce materiałów szczegól
nie preferowanych. 

6. Analiza preferencji różnych pozycji w zależności od cech społeczno-demo
graficznych dowodzi, że zainteresowania różnych kręgów ludności są bardzo 
zróżnicowane. W niektórych przypadkach zarysowuje się prawie odwrócenie 
struktury zainteresowań: pozycje, które znalazły się na początku hierarchii 
materiałów przeczytanych, w innych grupach ludności znajdują się prawie na 
końcu i odwrotnie. Np. wśród ludzi z wykształceniem podstawowym mate
riał N o w o ś c i k s i ę g a r s k i c h p ó ł e k znalazł się na pozycji 32; z wy
kształceniem wyższym — na 2 miejscu. Podobnie w przypadku artykułów: 
D e w i z y n a w y j a z d („awans" z 38 pozycji na 5) czy też G d z i e 
i j a k w y p o c z y w a ć (z 23 poz. na 3). Wyraźne zróżnicowanie zaintere
sowań stwierdzono również, biorąc pod uwagę i inne kryteria: płeć, miejsce 
zamieszkania, zawód, dochody na członka rodziny, przynależność organiza
cyjną, pozycję zawodową itp. Warto więc znać skład społeczny odbiorców 
pisma oraz strukturę zainteresowań czytelniczych. Wyniki badań dowodzą 
raz jeszcze, że nie wszystko, co zamieszczono w gazecie, zostanie przeczy
tane. 

Henryk Siwek 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI, nr 4 (66) 

Polski rynek prasowy w liczbach 

DZIENNIKI O NAJWYŻSZYM ŚREDNIM JEDNORAZOWYM NAKŁADZIE 

Lp. Tytuł dziennika 

Średni jednorazowy nakład 
w tys, egz 

Lp. Tytuł dziennika 

1972 1973 1974 

1 Trybuna Ludu 473,9 533,8 737,0 

2 
. 

Trybuna Robotnicza 646,1 621,4 621,6 

0 Express Wieczorny 516,8 573,4 567,5 

4 Gromada — Rolnik Polski 430,3 410,8 397,1 

5 Świat Młodych 387,2 393,3 392,8 

6 Życie Warszawy 346,6 316,7 319,4 

7 Gazeta Robotnicza 291,2 1 292,5 293,6 

8 Głos Robotniczy 293,3 283,7 277,9 

9 Gazeta Pomorska 269,4 264,1 267,3 

10 Gazeta Krakowska 217,0 229,8 244,1 

11 Przegląd Sportowy 185,0 191,6 217,5 

12 Gazeta Poznańska 207,3 215,3 214,7 

13 Sport 163,6 205,6 210,8 

14 Sztandar Młodych 238,3 210,9 207,7 

15 Głos Wybrzeża 193,0 199,2 202,6 

16 Nowiny Rzeszowskie 178,3 189,3 200,8 

17 Dziennik Zachodni 168,7 190,6 188,4 

18 Sztandar Ludu 163,8 177,0 187,8 

19 Dziennik Ludowy 154,4 176,3 181,3 

20 Trybuna Opolska 175,0 170,2 170,0 



CZASOPISMA O NAJWYŻSZYM ŚREDNIM JEDNORAZOWYM NAKŁADZIE 

Lp. Tytuł dziennika 

Średni jednorazowy nakład 
w tys. egz. 

Lp. Tytuł dziennika 

1972 1973 1974 

1 Przyjaciółka 1.878,6 1.828,4 1.816,6 

2 Przekrój 663,7 705,4 699,4 

3 Świerszczyk 720,6 724,6 688,9 

4 Kobieta i Życie 604,7 638,1 667,8 

5 Karuzela 472,8 521,9 531,1 

6 Agrochemia 509,7 518,5 505,0 

7 Panorama 360,5 462,0 500,4 

8 Płomyczek 497,7 500,0 493,6 

9 Kulisy 314,5 409,4 420,6 

10 Miś 367,3 364,9 361,1 

11 Nowa Wieś 325,5 325,0 308,6 

12 Dookoła świata 325,5 325,0 308,6 

13 Filipinka 296,4 299,1 299,3 

14 Płomyk 244,0 269,8 295,9 

15 Polityka 279,1 288,9 289,6 

16 Wykroje i Wzory 257,3 269,6 269.1 

17 Perspektywy 277,0 270,7 268,9 

18 Gospodyni 198,9 235,2 265,9 

19 Górnik 250,0 250,0 253,9 

20 Rewia Rozrywki - 233,0 249,7 



MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

ZIELIŃSKI LUDWIK (1808—1873) 

Urodził się w Czepielach (pow. Złoczów), pochodził z rodziny szlacheckiej. 
Trudnił się najpierw handlem obnośnym sprzedając dewocjonalia, pamiątki 
i tzw. straganową literaturę. Dzięki sprytowi i zdolnościom kupieckim zgroma
dził z czasem majątek i nabył posiadłość ziemską. Dla korzyści materialnych 
zajmował się po amatorsku heraldyką i genealogią, i na swój sposób badał, 
czy wprost zmyślał, przekazy źródłowe fabrykując za pieniądze patenty szla
checkie dla lichej klienteli. Samouk, ale podkreślał swoją „uczoność", która 
faktyoznie była sui generis mistyfikacją i korsarstwem literackim. F. Jaworski 
nazwał go „pierwszym aferzystą literackim". Z tego też powodu biła weń 
ostra krytyka ze strony A. Bielowskiego, J. I. Kraszewskiego i A. K. Grozy, na 
co replikował broszurą „Moje uwagi" (Lwów 1842) zawierającą „Dwa listy do 
Wilna. I. Do J. I. Kraszewskegio. II. Do Al . Kar. Grozy". Obok tego uprawiał 
z dużym sentymentem dla przeszłości zbieractwo starożytności i archiwaliów 
lwowskich, opisując zabytki i epizody z dziejów Lwowa. Pisał także satyry, 
bajki, melodramaty itp. Starał się naśladować romantyków, sięgał do tematyki 
historycznej i w ogóle dużo publikował własnym nakładem. Zasługuje na uwagę 
jako wydawca i redaktor ilustrowanego periodyku-magazynu Lwowianin czyli 
zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości, który ukazywał się w latach 
1835—1842: do 1838 w siedmiu tomach, a od 1839—1842 zeszytami. Pisywało tu 
obok samego wydawcy wielu współpracowników, zajmując się szeroko i przede 
wszystkim galicyjską tematyką. Niby encyklopedyczny, był to periodyk lichy; 
na wyższym poziomie chciał go postawić K. Szajnocha, ale nie doszedł z arbi
tralnym Zielińskim do porozumienia. Człowiek interesu, podziwiany dla sprytu 
i inwencji, nie był lubiany i trzymano się odeń z daleka. Jedynie literat S. Ja-
szowski utrzymywał z nim kontakt i pomagał w redagowaniu Lwowianina. 
Zebrana przez Zielińskiego zasobna biblioteka (liczne i rzadkie leopolitana) 

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



ocalała w Archiwum m. Lwowa. Na wspomnienie zasługuje także mecenat Zie
lińskiego nad Janem Łamem w jego młodzieńczych latach i podczas studiów. 

F. J a w o r s k i : Lwowskie znaki biblioteczne. Tydzień 1906, nr 50; C. W u r z b a c h : 
Biographisches Lexikon. T. 60, s. 67; Stulecie Gazety Lwowskiej. Lwów 1912, t. II cz I, 
s. 129 ; Ł. С h a r e w i с z o w a : Historiografia i miłośnictwo Lwowa. Lwów 1938 ; 
F. P r e k : Czasy i ludzie. Wrocław 1959; W. Z a w a d z k i : Pamiętniki życia literac
kiego w Galicji. Kraków 1961 ; L. J a b ł o n o w s k i : Pamiętniki. Kraków 1963. 

Karol Lewicki 

ROŚCISZEWSKI ZYGMUNT (1839—1900) 

Zwolennik Mierosławskiego i jego zaufany adiutant, członek Komitetu Naro
dowego Rewolucyjnego, brał udział w powstaniu 1863 r. Po jego klęsce uszedł 
do Galicji, gdzie go aresztowano. Po zwolnieniu z więzienia lwowskiego wyje
chał do Paryża i Brukseli. W Paryżu studiował w Collège de France i w Sor
bonie na wydziale nauk społecznych. Pisywał do Indépendance Belge. Po prze
puszczeniu znacznej fortuny wrócił do kraju i gospodarował na resztce ojco
wizny. Równocześnie robił starania o założenie pisma w Płocku. W 1873 został 
radcą Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Dopiero w 1876 udało się mu 
wspólnie z S. Pyrowiczem powołać do życia Korespondenta Płockiego, którego 
był naczelnym redaktorem przez cały czas istnienia. Pismo reprezentowało 
interesy ziemiaństwa, niemniej jednak publikowało sporo artykułów zajmują
cych nieraz bardzo krytyczne i postępowe stanowisko, dalekie od ciasnego 
interesu swej klasy. Korespondent był kroniką życia ówczesnej guberni płockiej, 
dzięki umiejętnej redakcji Rościszewskiego, który pozyskał licznych współpra
cowników z mniejszych miast, a w Płocku skupił dokoła pisma siły, które 
później stały się znane w publicystyce czy nauce polskiej, jak Wacław Wolski, 
Michał Synoradzki, Adam Niemirowski, Jan Lorentowicz, Ludwik Krzywicki 
i inni. Pismo miało* charakter wybitnie regionalny. Po jego likwidacji w 1858, 
przez rok następny Rościszewski zamieszczał w Wieku korespondencje z Płocka 
pt. „Kartki płockie". Potem urywają się wiadomości o jego współpracy z prasą. 
Nie brał już nawet udziału w wydawanych po dziesięciu latach przerwy Echach 
Płockich i Łomżyńskich. Fakt współpracy z Wiekiem przeczyłby wiadomości, 
jakoby wyjechał do Łodzi. W Płocku mieszkał niemal do końca życia. 

Echa Płockie i Łomżyńskie 1900 nr 350: [Anonim] : Zygmunt Rościszewski. Notatki Płockie 
1956 nr 2. 

Czesław Cutry 

MICHAŁOWSKI ZYGMUNT (1895—1951), krypt.: Zygm. Mich., e-w, 
z-m, Z. M. 

Urodzony 7 II w Radzyniu Podlaskim. Uczęszczał do Gimnazjum IV w War
szawie, maturę zdał w Krakowie i tu studiował polonistykę na wydziale filo
zoficznym UJ. Po złożeniu egzaminu nauczycielskiego w Warszawie osiedlił się 
w Siedlcach, gdzie uczył w gimnazjum. W latach 1910—1915 redagował w du
chu postępowym tygodnik Głos Podlasia. W 1912 wstąpił do Stowarzyszenia 
Literatów i Dziennikarzy w Warszawie. Po odzyskaniu niepodległości przeniósł 
się do1 Warszawy, gdzie uczył języka polskiego w średnim szkolnictwie pry-



watnym. Od 1922 nawiązał stałą współpracę z Kurierem Porannym. Zaczął od 
artykułów treści wychowawczo-pedagogicznej, umieszczał sprawozdania ze zja
zdów nauczycielskich, wycieczek zagranicznych i publikacji oświatowych. Po 
pewnym czasie otrzymał w dzienniku cotygodniową szpaltę poświęconą spra
wom szkoły i oświaty. Redagował ją do 1937, po czym przekazał delegatowi 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Gazecie Polskiej umieszczał sporadycznie 
artykuły ze swojej specjalności, a od 1931 redagował tam dział oświatowy. Był 
też od 1932 stałym współpracownikiem tygodnika Epoka. Poza prasą codzienną 
zasilał także specjalne czasopisma pedagogiczne, m. in. od 1933 stale pisywał do 
nowo powstałego miesięcznika Gimnazjum, wydawanego przez Związek Nau
czycielstwa Polskiego, i do miesięcznika Ogniwo. W 1939 zawarł umowę na wy
danie książkowe zbioru swych artykułów, czemu przeszkodziła wojna. Już 
w marcu 1945 powrócił do zniszczonej Warszawy i podjął pracę dziennikarską 
w Expresie Wieczornym. W najbliższych latach pisywał we wznowionej Epo
ce i w Ziemi Pomorskiej. Pozostawił kilka tomików poezji, trzy powieści i pod
ręcznik polskiej literatury romantycznej dla gimnazjów. Zmarł w Warszawie 
28 II 1951. 

Encyklopedia Gutenberga; informacje udzielone przez rodzinę. 

Czesław Lechicki 

SEYDA MARIAN (1879—1967) 

Urodził się 7 VII 1879 w Poznaniu, syn Wojciecha, nauczyciela liceum, i Jó-
zefaty z Martensów. Gimnazjum w Poznaniu ukończył w 1897, po czym odbył 
studia wyższe w Berlinie i we Wrocławiu, zakończone doktoratem praw. Od 
1900 był redaktorem politycznym Dziennika Berlińskiego. Tegoż roku przyjęty 
do Ligi Narodowej (LN), był autorem jednej z pierwszych broszur propagu
jących ruch narodowy w zaborze pruskim: „Jeden naród — jedna myśl". Po 
powrocie do Poznania organizował stronnictwo Narodowej Demokracji, napisał 
jegO' program na zabór pruski, a w 1906 podjął wspólnie z Romanem Leitge-
berem, Władysławem Mieczkowskim i in. stworzenie bazy prasowej. Powstała 
spółka „Nowa Drukarnia Polska" zaczęła wydawać (1906) Kurier Poznański pod 
kierownictwem Seydy (do 1915) oraz przejęła ludowy Orędownik. Seyda stał 
się rychło przywódcą ND w zaborze pruskim, dokonał jej reorganizacji w 1909 
i wszedł w skład Komitetu Centralnego LN. Reprezentował kierunek bez
względnej walki z pruskim zaborcą. Bardzo poważną rolę odegrał w czasie 
I wojny światowej. Był kierownikiem Centralnej Agencji Prasowej w Lozannie 
i redaktorem Przeglądu Polskiego w latach 1916—1917, a po utworzeniu Komi
tetu Narodowego Polskiego w Paryżu — jego członkiem. Opracował wiele me
moriałów w sprawie polskiej, był autorem publikacji „Territoires polonais sous 
la domination prussienne" (1919) i członkiem polskiej delegacji na konferencję 
pokojową w Paryżu w charakterze kierownika referatu prasowego. Po powro
cie do kraju był posłem do Sejmu (1919-—1927), należał do władz naczelnych 
Związku Ludowo-Narodowego, w 1923 objął w drugim gabinecie Witosa tekę 
ministra spraw zagranicznych, a następnie stanowisko podsekretarza stanu. 
W 1926 osiadł na stałe w Poznaniu, z powrotem objął naczelną redakcję Kurie
ra Poznańskiego i przyczynił się wraz z Romanem Leitgeberem do rozrostu tego 
koncernu wydawniczego, skutecznie konkurującego z IKC i warszawską prasą 



„czerwoną". Poza Kurierem Poznańskim wydawał Orędownika, Ilustrację Polską 
i Wielkopolanina. W latach 1927—1931 wydał dwutomowe dzieło „Polska na 
przełomie dziejów", poświęcone sprawie polskiej w czasie I wojny światowej 
i stanowiące dotąd nie zastąpione źródło informacji. W 1928 wybrano go z listy 
Stronnictwa Narodowego (SN) senatorem i mandat ten piastował aż do 1935. 
Reprezentował linię obrony demokracji parlamentarnej. W czasie II wojny 
światowej przebywał na emigracji i początkowo (nie z ramienia SN) wcho
dził w skład rządu gen. Sikorskiego, a po jego śmierci — S. Mikołajczyka, już 
jako przedstawiciel secesyjnej grupy SN. Był redaktorem organu tej grupy, 
Biuletynu Narodowego. W 1945 wycofał się z życia politycznego. Zmarł 17 V 1967 
w Buenos Aires. 

D z w o n k o w s k i - M o ś c ł c k i : Parlament Rzplitej Polskiej 1919—1927. Warszawa 1927; 
R z e p e c c y : Sejm i Senat 1928—1933. Poznań 1928. 

Józef Zieliński 

JĘDRZEJCZYK KAZIMIERZ (1898—1972) 

Urodzony 711 w Częstochowie, syn artysty malarza Franciszka i Teodozji 
z Barańskich. Naukę w gimnazjum przerwała mu I wojna. Ze stanowiska 
zarządcy Drukarni Udziałowej przeszedł w 1921 r. do redakcji Gońca Często
chowskiego, gdzie od 1934 pełnił funkcje sekretarza redakcji. Pisywał g łów
nie felietony i recenzje teatralne. Redagował programy teatru miejskiego 
w Częstochowie, współpracował z nieregularnym periodykiem miejscowym 
Czasopismo Literackie (1936—1938). Podczas okupacji hitlerowskiej i po wy
zwoleniu pracował w spółdzielczości (od 1953 dyrektor Oddziału Przemysło
wego PSS „Jedność" w Częstochowie). Zmarł 24II 1972 w Częstochowie. Po
zostawił wspomnienia o swej pracy dziennikarskiej przed wojną i o przeży
ciach pod okupacją. 

Dokumenty rodzinne w posiadaniu Barbary M a l c z e w s k i e j , córki; archiwum re
dakcji Gońca Częstochowskiego w posiadaniu Haliny Ł o d z i ń s k i e j ; rękopis pa
miętnika K. J ę d r z e j e z у k a o pracy dziennikarskiej w posiadaniu autora biogramu. 

Witold Mielczarek 

Wybór i redakcja biogramów 
CZESŁAW LECHICKI 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 

Kraków 1975 R. XVI, nr 4 (66) 

KAZIMIERZ SMOGORZEWSKI 

PRASA W WIELKIEJ BRYTANII (cz. I) 
(Korespondencja własna) 

Edmund Burke, wybitny angielski dziennikarz i polityk liberalny, napisał 
w drugiej połowie XVIII w. na lamach redagowanego przez siebie Annual 
Register, że w brytyjskim Parlamencie zasiadają trzy stany: duchowieństwo, 
szlachta i mieszczaństwo. Thomas Macauley, inny polityk liberalny i histo
ryk działający kilkadziesiąt lat później, uzupełnił tę wypowiedź dodatkiem, że 
na trybunie prasowej Parlamentu zasiada stan czwrarty „o wiele ważniejszy od 
trzech poprzednich". Cytując Burkego i Macauleya, Anthony Sampson stwier
dza w swej książce „Anatomy of Britain Today", że po długiej walce o wol
ność prasy znaczenie stanu czwartego stało się niezaprzeczalne, ale zaraz do
daje melancholijnie, że w X X w. nowe siły zagrażają niezależności prasy. Cóż 
to za siły? Najważniejszymi są komercjalizacja i koncentracja osiągające 
w Wielkiej Brytanii krańcową formę. 

W świecie zachodnim prasę brytyjską znamionują największe nakłady. Daily 
Mirror пр., choć jego nakład spadł w ostatnich pięciu latach z pięciu z górą 
milionów egzemplarzy dziennie na ponad cztery, nie ma sobie równego ani 
w Zachodniej Europie, ani w USA. Podobnie wyjątkowe miejsce zajmuje nie
dzielna gazeta popularna News of the World, choć w minionym ćwierćwieczu 
jej nakład obniżył się z bez mała ośmiu mil ionów do 5 646 000. Stosunkowo 
niewielki obszar Wielkiej Brytanii oraz nowoczesny transport sprawiają, że 
wszystkie dzienniki brytyjskie są organami ogólnokrajowymi, a ich egzemplarze 
znajdują się tego samego rana w ręku czytelników zarówno północnej Szkocji 
jak i południowo-zachodniej Walii. Brytyjczycy czytają więcej gazet w przeli
czeniu na jednego mieszkańca niż wszyscy inni Europejczycy i Amerykanie, 
a biją ich pod tym względem tylko ... Luksemburczycy, Szwedzi i Japończycy. 

Nieco historii 

Pierwszy zakład drukarski w Anglii założył w 1476 William Caxton, uczeń 
flamandzkich mistrzów w Brugii, ale minęły 73 lata, zanim zjawiły się w Lon
dynie pierwsze gazetki drukowane. Historia rozwoju prasy angielskiej obej
muje długą listę różnych jedno- i dwustronicowych corantos. Żywot tych efe
meryd był przeważnie krótki, bowiem władza królewska nie pozwalała na ża-



den druk bez licencji i bez cenzury. Poza tym skarb pobierał od każdego egzem
plarza opłatę stemplową. W ojczyźnie rządów parlamentarnych nie wolno było 
rozprzestrzeniać sprawozdań z Izby Lordów czy z Izby Gmin l). Sprawa licencji 
została uregulowana ustawą z 1693, a w dwa lata później zaprzestano gazety 
cenzurować. Ale opłaty stemplowe zalegalizowane w 1712 stanowiły nadal 
skuteczne narzędzie ograniczania nakładów. 

Tab. 1 : Czytelnictwo prasy codziennej na świecie 
(w przeliczeniu na 1000 mieszkańców) 

Kraj Liczba 
dzienników 

Sprzedane 
egzemplarze 

Luksemburg 8 560 
Szwecja 114 534 
Japonia 170 510 
Wielka Brytania 106 463 
Islandia 5 449 
NRD 40 445 
Norwegia 81 396 
Nowa Zelandia 40 376 
Szwajcaria 99 374 
Dania 56 368 
ZSRR 647 347 
Australia 58 321 
RFN 393 319 
Holandia. 93 311 
Stany Zjednoczone 1761 301 
Austria 32 293 
Czechosłowacj a 28 252 
Francja. 106 238 
Irlandia 7 234 
Węgry 27 217 
Polska 44 217 
Kanada 113 211 
Bułgaria 12 191 
Argentyna 176 179 
Singapur 11 174 
Rumunia 57 173 
Włochy 75 146 
Izrael 75 146 

Źródło: 1974 Britlanndca Book of the Year, s. 574. Przeciętne dane 
za lata 1972—73; opuszczono kraje z nakładami poniżej 146 
egzemplarzy na 1000 mieszkańców. 

Mimo tych trudności już w 1702 powstał w Londynie pierwszy dziennik The 
Daily Courant, a jego założycielką była Elizabeth Mallet. W 1719 Daniel Defoe, 

') Dopiero w 1774 mistrz Luke Hansard uzyskał przywilej drukowania Journals of the 
House of Commons. Po jego śmierci diariusze drukowali jego potomkowie. W 1909 zaczęły 
wychodzić urzędowe Parliamentary Debates, ale w mowie potocznej do dziś nazywa się 
je „hansardami". 



autor „Robinsona Crusoe", uważany za pierwszego wybitnego angielskiego 
dziennikarza, stał się jednym z założycieli Daily Post. W 1772 zaczął w Londy
nie wychodzić The Morning Post, przez sto lat niemal główny organ konser
watystów. Datą w pewnym sensie historyczną jest rok 1785, w którym drukarz 
John Walter zaczął wydawać Daily Universal Register, zmieniając w trzy lata 
później jego tytuł na istniejący do dzisiaj The Times. The Observer, pierwsza 
w Anglii gazeta niedzielna była założona w 1791. We wszystkich większych 
miastach Anglii i Szkocji powstawały gazety regionalne, a najstarszymi i do 
dziś prosperującymi są: The Scotsman założony w Edynburgu w 1817 jako ty
godnik, a od 1855 wychodzący jako dziennik; Manchester Guardian, który rów
nież rozpoczął swą karierę w 1821 jako tygodnik i przemieniony został w dzien
nik w 1855; oraz Yorkshire Post, dziennik założony w Leeds w 1866. 

Tab. 2: Prasa periodyczna Zjednoczonego Króles twa 1 ) 

Ogółem') Dzienniki 
poranne 

Dzienniki 
popołudniowe 

1910 1974 1910 1974 1910 1974 

Londyn 414 166 23 9 7 2 
Anglia i Walia 1460 892 50 15 80 72 
Szkocja 258 148 8 5 10 6 
Wyspy Brytyjskie 16 9 3 - 2 3 
Irlandia 183 44 10 1 7 1 

Razem 2331 1259 94 30 106 34 

*) Zjednoczone Królestwo składa się z Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szko
cji), z Północnej Irlandii oraz Wysp Brytyjskich (Jersey, Guernsey i Isle of 
Man). Do roku 1921 cała Irlandia wchodziła w skład Zjednoczonego Królestwa. 
2) Dzienniki, gazety niedzielne i tygodniki, głównie prowincjonalne, ale z wy
łączeniem periodycznych wydawnictw ogólnych i specjalnych (handlowych, 
technicznych, zawodowych itp.), których w 1974 r. było razem 4438 — nie licząc 
672 house magazines wydawanych przez różne firmy i przedsiębiorstwa na uży
tek własnych klientów i osób zatrudnionych. 
Źródła: Dla roku 1910 — Encyclopaedia Britannica, 13 wydanie (1926) suppl. 

vol. II, s. 1049; dla roku 1974 — Central Office of Information, The 
British Press 1974. 

Aż do połowy XIX w. dzienniki angielskie wychodziły przeważnie na czte
rech stronach gęsto zadrukowanych małymi czcionkami, z jednoszpaltowymi 
tytułami, ale kosztowały 8 pensów za egzemplarz — a za tę cenę można było 
spożyć śniadanie. Zniesienie opłat stemplowych (1855) oraz podatku od zużycia 
papieru (1869) było podwójnym zielonym światłem na drodze do rozkwitu 
prasy. 

Zaraz w 1855 Joseph Moses Levy założył Daily Telegraph, z ceną tylko jed
nego1 pensa za egzemplarz, a po sześciu latach jego nakład wynosił 65 000 — 
dwa razy więcej od nakładu Timesa. W 1871 Levy mógł głosić bez przesady, 
że jego dziennik bił 240 000 egzemplarzy, co na owe czasy stanowiło the largest 
circulation in the world. Levy umarł w 1888, a jego syn Edward Lawson (Lord 
Burnham od 1892) wzmocnił finansowe podstawy pisma rozszerzając dział 
ogłoszeń. 



Wzrost czytelnictwa 

W końcu XIX w. nastały dla brytyjskiego przemysłu gazetowego ziole czasy. 
Z jednej strony wzrastało potencjalne czytelnictwo, a z drugiej — techniczne 
możliwości przyspieszenia druku. Powszechne szkolnictwo, wprowadzone w An
glii w 1870, stało się obowiązkowe w sześć lat później, a bezpłatne w 1891. Pra
wo wyborcze, bardzo ograniczone kwalifikacjami majątkowymi, zostało po 
raz pierwszy rozszerzone w 1832 do 900 000 obywateli, a w 1867 do z górą dwóch 
milionów przez przyznanie prawa głosowania mieszkańcom miast opłacającym 
przynajmniej 10 funtów rocznie podatku miejskiego od nieruchomości. W 1872 
wprowadzono tajne głosowanie — nie bez trudu zresztą, bowiem lordowie uwa
żali tę reformę za un-English. Podczas gdy w 1831 na 10 200 000 mieszkańców 
Wielkiej Brytanii w wieku ponad 20 lat uprawnionych do głosowania było 
tylko 438 000 (4,4%) — w 1914 analogiczne liczby wynosiły 23 000 000 i 7 500 000 
(32,6%). Dopiero w końcu 1918, nazajutrz po zwycięstwie w I wojnie świato
wej, zniesiono resztki ograniczeń dotyczących stanu posiadania oraz przyznano 
prawo wyborcze kobietom. 

W ciągu minionego stulecia wzrastała także w Wielkiej Brytanii świadomość 
polityczna świata pracy. Jego głos stawał się tym donioślejszy, że według spi
su ludności z 1851 — połowa ludności kraju mieszkała w miastach i osiedlach 
miejskich — objaw dotąd na świecie niespotykany. W 1871 przyznano robotni
kom prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, z prawem do- strajku 
w razie nieustępliwości pracodawców przy rokowaniach o umowy zbiorowe. 
W 1900 powstała Partia Laburzystowska, oparta na stowarzyszeniach w okrę
gach wyborczych z indywidualnym członkostwem oraz na związkach zawodo
wych. W wyborach powszechnych w 1906 laburzyści po raz pierwszy zdobyli 
w Izbie Gmin 53 mandaty. 

Narodziny prasy popularnej 

Te polityczne i społeczne przemiany spowodowały szybki wzrost czytel
nictwa — nie dlatego, aby przeciętny Anglik, Walijczyk czy Szkot łaknął in
formacji „co słychać w polityce", ale interesowały go wiadomości dotyczące 
piłki nożnej, krykieta i wyścigów konnych. Poza tym czytelnicy prasy popu
larnej radzi byli wiedzieć, co się dzieje na królewskim dworze, chętnie czytali 
sprawozdania o małżeństwach i rozwodach — szczególnie, jeśli dotyczyły wyż
szych sfer. 

W tej koniunkturze zjawił się na londyńskiej Fleet Street Alfred Harms-
worth 2), człowiek z instynktem wielkiego dziennikarza ale zdecydowany get 
rich quick. Wraz ze swym młodszym bratem Haroldem nabył w 1895 dziennik 
popołudniowy Evening News (istniejący od 1881), a w rok później lansował 
Daily Mail. Sukces był sensacyjny. Ofiarował nabywcom dziennik 'za pół pensa, 
zaś od swoich współpracowników wymagał, aby pisali żywo, krótko i jasno, 
aby „wyjaśniali i upraszczali". Poza tym Harmsworth wprowadził w Daily 
Mailu dwie innowacje: po pierwsze, przeniósł na pierwszą stronę główne wia-

'-) Alfred Harmsworth (lord Northcliffe) urodził sio j."> lipca ш г > w Chapelizod pod Dubl i 
nem jako najstarszy syn spośród 14 dzieci angielsko-irlandzkiego nauczyciela. Zmar ł 
w Londynie 14 sierpnia 1922 w w y n i k u zakażenia k i la . .lego młodszy brat Harold (lord 
Rothermere) urodził się w Londynie 26 kwietnia 1368 a umar ł na marskość wątroby 
26 listopada 1940 w Hamilton na Bermudach. 



domości pod paroszpaltowymi tytułami s ) ; po drugie, ilustrował wiadomości 
fotografiami z klisz siatkowych na cynku. Nic dziwnego, że w 1900 Daily Mail 
bił już 989 000 egz. W 1903 Harmsworth założył Daily Mirror pomyślany jako 
dziennik dla kobiet, a 1909 — Daily Sketch, małego formatu „tabloid" bogato 
ilustrowany. W tym samym czasie Harmsworth (lord Northcliffe od 1905) kupił 
upadający Weekly Dispatch istniejący od 1801, zmienił jego tytuł na Sunday 
Dispatch, a w 1910 ten nowy nabytek koncernu bił z górą milion egzemplarzy, 
stając się najpoczytniejszą gazetą niedzielną. Największym osiągnięciem 
Northcliffe'a było jednak wykupienie od Johna Waltera IV, prawnuka założy
ciela Timesa, większości akcji tego dziennika. 

Widok m Fleet R1 reel w k ^ r . i n l n i / .•jfhort-w-.'h. '-d, ku City. Na lewo rmach DaU't Tcfe-
qru,)h. Trzy c!o:ny t'e!ej C / J . ' Ü V L V . U Î : h D-.'-ly Ь.грп'ьч <ze sz'.anc.'arem na caehu). Foi . 
B i l - . S ' i Tcurl-si Authority 

i ' ee .K' ornera. . . е г о о к о е к е г г — . .ÙVJ t n c o o X r e r " , j a k T h o m a s C m d y l e m ~ 

z w a f Tir»:-. jeszcze w ple . , , - no! o w i 1 XIII w . — t r z e c h p w p u l a v r y c h cizie n -

n i k ó w p o r o n n y c h i jednego w i r .z :rnc-uo t u d z i e ż poczy tnego Sunday Diypaicha. 
11 oper., aykrp ,c fortuno, N o r l i i c k i :'e o n r l s ię za p o l i t y c z n ą po:çrge i z acza i глу-
ś i e ć o vela czy . W czacie I w o j n y ś w i a t o w e j p o p a r ł L l o y d a G e o r g e ' a p r z e c i w 
premic-r-owi A s o a u h o w i . a gdy U-n p i e r w s z y s t a n ą ł w у r ud ni u 191 ß na czole 
r z ą d u k o a l i c y j n e g o , руч;:.рЛк'.тт.'.у N >i*rheliCCe p o c z u ł s i ę z a w i e d z i o n y , ż e z a 
m i a r ! wejś.-'- ci o g a b i n e t u zostrd t y l k o k i e r o w n i k i e m a n t v n i e m icek ie j p r o p a g a n d y , 
w k t ó r e j m u p o m a g a ł H e n r y W i c k h a m S t eed (1871—1956), j eden z n a j w y b i t n i e j 
s z y c h b r y t y j s k i c h d z i e n n i k a r z y , b. ko re sponden t Timesa w z e r k n i e . R z y m i e 

') Do roku lci?t> czytanie wszystkich dzienników angielskich zaczynało się od środka nu
meru, btv.vK»m pierwsze strony były pełne ogłoszeń. Stopniowo wszystkie poszły w ślady 
Daily Maila. Ostatni uczynił to The Times w 196U. 



i Wiedniu, a od 1914 kierownik jego działu zagranicznego. Gdy po zwycięstwie 
nad Niemcami. Lloyd George mianował członków Brytyjskiej Delegacji na 
Konferencję Pokojową w Paryżu, znów pomijając Northcliffe'a — ten ostatni 
zaczął premiera zwalczać. Jednocześnie usunął antyfrancuskiego* Geoffreya 
Dawsona ze stanowiska redaktora naczelnego Timesa, mianując Steeda na jego 
miejsce. Northcliffe zmarł w 1922 na powikłania w układzie nerwowym. 
Wkrótce potem Times stał się własnością posła konserwatywnego Johna Jacoba 
Astora (późniejszego lorda Astora of Hever), członka amerykańsko-angielskiej 
rodziny wzbogaconej w XVIII w. na handlu futrami, a w XIX w. — na speku
lacji nieruchomościami w Nowym Jorku. Astor pozbył się Steeda, powołując 
z powrotem na stanowisko redaktora naczelnego Dawsona, który za czasów 
Hitlera odegrał niechwalebną rolę obrońcy appeaserów wierzących w „dobrą 
wolę" niemieckiego Attyli. 

W 1910 osiedlił się w Londynie William Maxwell Aitken 4), kanadyjski milio
ner. Na londyńskim bruku szybko stał się politykiem konserwatywnym-: W cza
sie I wojny światowej kupił od Arthura Pearsona Daily Express założony 
w 1900; w 1918 zaczął wydawać Su7tday Express, a w 1923 nabył istniejący od 
1827 Evening Standard. Podczas £dy Northcliffe był twórcą prasy popularnej, 
Aitken był tylko jego zdolnym naśladowcą. On również dopomógł Lloydowi 
George'owi do usunięcia Asquitha z premierostwa, za co „walijski czarodziej" 
odwdzięczył się nadaniem mu tytułu lorda Beaverbrook (1917). Wcale ta Kana
dyjczykowi nie przeszkodziło wziąć w 1922 udział w konserwatywnej intrydze, 
która położyła kres rządowej koalicji i odsunęła Lloyda^ George'a od władzy. 

Beaverbrook był entuzjastycznym propagandzistą Imperium Brytyjskiego' ja
ko głównej światowej potęgi. O jego .zdolności politycznego przewidywania naj
lepiej świadczy jego oświadczenie na kilka dni prtfed 1 września 1939: there 
will be no war in Europe! W czasie II wojny światowej Beaverbrook popierał 
Churchilla, ale gdy ten w 1948 stanął na czele „ruchu europejskiego" — zawie
dziony „imperialista" dodał do tytułu Daily Expressu rysunek zbrojnego rycerza 
spętanego łańcuchem. Beaverbrook umarł w 1964 oskarżając na łożu śmierci 
„nędzne rządy liberalne, socjalistyczne i konserwatywne o zniszczenie Impe
rium". Władzę w fundacji Beaverbrook Newspapers objął jego syn sir Max Ait
ken, który zachował w tytule Daily Expressu imperialnego rycerza ale ... bez 
łańcucha. 

Po śmierci Northcliffe'a jego brat Harold (cd 1914 lord Rothermere) stał się 
właścicielem Daily Maila, Daily Mirrora, Daily Sketcha i Evening News. Choć 
jego koncern rywalizował z prasą Beaverbrooka, obaj „tycoonowie" współpra
cowali na polu polityki zagranicznej i wewnętrznej. Popierali niemiecki rewi-
zjonizm terytorialny, a Oswalda Mosleya uważali za wschodzącą gwiazdę na 
angielskim politycznym firmamencie. Beaverbrook usiłował jednak odciągnąć 
Mosleya od faszystowskiej ideologii, natomiast naiwny Rothermere poparł Bri
tish Union of Fascists bez zastrzeżeń. 

W 1915 William i Gomer Berry'owies), dwaj bracia rodem z Walii, którzy 
już próbowali szczęścia w reporterce, a nawet w wydawaniu gazet prowincjo-

«) William Maxwell Aitken (lord Beaverbrook) urodził się 25 maja 1879 w Mapie, w ka
nadyjskiej prowincji Ontario, jako syn prezbiteriańskiego pastora. Miał lat 30, gdy już 
był milionerem. Zmarł 9 czerwca 1964 w swej posiadłości Mickleham (Surrey). 
5) William Berry (lord Camrose) urodził się 23 czerwca 1879 w Merthyr Tydfil, w połud
niowej Walii. Karierę dziennikarską rozpoczął jako 14-letni chłopak do posyłek w miej
scowej gazecie. W 1901 przybył do Londynu wraz ze swym bratem, współpracując z nim 
przez 35 lat. Umarł w Southampton 15 czerwca 1954. Comer Berry (lord Kemsley) uro
dził się 7 maja 1883, także w Merthyr Tydfil, umarł w Monte Carlo 6 lutego 1968. 



nalnych, nabyli wspólnie londyński Sunday Times istniejący od 1822. Tak się 
zaczęła kariera dwóch nowych potentatów na Fleet Street. Opanowawszy sze
reg dzienników prowincjonalnych, kupili w 1928 od drugiego lorda Burnhama 
Daily Telegraph. William Berry siał się wkrótce jedynym właścicielem głów
nego organu konserwatywnego, a w 1937 przejął upadający Morning Post. 
W 1941 otrzymał tytuł lorda Camrcse, a jego brat Gomer został lordem Kemsley. 
Ten ostatni przejął Sunday Times, Daily Sketch (kupiony od Rothermere'a) 
oraz grupę dzienników prowincjonalnych. 

Postępy „amalgamacji" 

W styczniu 1910 w Londynie wychodziły 23 dzienniki poranne i siedem po
południowych. W dwadzieścia lat później tych pierwszych było 15, a drugich 
trzy. Taki był skutek procesu zwanego na Fleet Street „amalgamacją", co 
w praktyce oznaczało albo zamieranie starych dzienników nie umiejących iść 
za modą i technicznym postępem, albo połykanie słabych przez silniejsze w ce
lu powiększenia własnych nakładów. 

Założony w 1827 poranny dziennik konserwatywny Standard przestał wy
chodzić w 1911, Daily Sketch został w latach trzydziestych połączony przez 
Kemsleya z Daily Graphic. „Amalgamacja" dała się szczególnie we znaki pra
sie liberalnej. Założona w 1895 popołudniowa Pall Mall Gazette — mimo po
łączenia w 1921 z Globem,, najstarszym londyńskim dziennikiem wieczornym — 
została w 1925 wchłonięta przez Evening Standard. Powstałą w 1880 St. James's 
Gazette, przeznaczoną dla środowisk intelektualnych spotkał ten sam los. Istnie
jąca od 1893 popołudniowa Westminster Gazette stała się w 1921 dziennikiem 
porannym, ale w 1928 została połączona z założonym w 1846 Daily News, 
którego pierwszym redaktorem naczelnym był Charles Dickens. W 1912 Daily 
News połknął liberalny Morning Leader założony dwadzieścia lat wcześniej. 
Właścicielem Daily News był od 1901 George Cadbury, fabrykant czekolady 
i entuzjasta liberalizmu, który w 1909 nabył popołudniową Star, ratując ją od 
zgaśnięcia. 

W czasie I wojny światowej Daily News był głównym organem liberalnym. 
Ponieważ odnosił się krytycznie do Lloyda George'a zarzucając mu rozbijanie 
Partii Liberalnej, ten ostatni nabył w 1918 istniejący od 1877 Daily Chronicie. 
W 1930 Lloyd George rozumiejąc, że jego szanse powrotu do władzy są zni
kome, sprzedał Daily Chronicie spadkobiercom Cadbury'ego1, którzy go połą
czyli z Daily News pod tytułem Ncws-Chronicle. W 1955 New s-Chronicie wchło
nął jeszcze wychodzący w Manchesterze Daily Chronicie, a w 1960 bił „tylko" 
1 430 000 egzemplarzy, co w czasach komercjalizacji prasy, utrzymującej się 
głównie z ogłoszeń, skazało jedyny w Londynie organ liberalny na fuzję z ra
czej konserwatywnym Daily Mailem. 

Po śmierci pierwszgeo lorda Rothermere'a w 1940 jego syn Esmond, drugi 
lord, odziedziczył Daily Mail i Daily Sketch, ale w 1970 oba dzienniki stały się 
deficytowe, choć pierwszy bił 1 916 000, a drugi 806 000 egzemplarzy. W stycz
niu 1971 drugi lord Rothermere podał się do dymisji ze stanowiska przewod
niczącego Associated Newspapers Group, a następcą został jego syn Vere 
Harmsworth, który w maju zamknął Daily Sketch łącząc go z Daily Mailem, 
redukując zarazem format do rozmiarów „tabloidu". Pomimo fizycznego po
mniejszenia, Daily Mail utrzymał swój nakład w granicach 1 800 000 egzempla
rzy, a pod względem redakcyjnym nie spadł do poziomu sensacyjnego bru-



kowca: zasługa to obecnego redaktora naczelnego Davida Englisha. Evening 
News, które w 1960 wchłonęły The Star, popołudniowy organ liberalny istnie
jący od 1881, stały się przedsiębiorstwem dochodowym — ale i one ze wzglę
dów oszczędnościowych zostały we wrześniu 1974 zredukowane do formatu 
„tabloidu". 

Kolejne „amalgamacje" nie pozbawiły jednak Londynu niezależnego organu 
liberalnego, bowiem w sukurs stolicy przyszedł Manchester — gniazdo politycz
nego i ekonomicznego liberalizmu. Wychodzący w tym mieście Manchester 
Guardian skreślił w 1959 pierwszą część swego tytułu, a w roku następnym — 
już jako The Guardian — przeniósł się do Londynu. Przez pół wieku z górą 
(1872—1929) jego redaktorem naczelnym i zarazem współwłaścicielem był 
Charles Prestwich Scott (1846—1931), człowiek wszechstronnie wykształcony, 
po Richardzie Cobdenie wielki oboźny angielskiego liberalizmu, bardzo dbał}' 
o poziom dziennika. Do dziś angielscy obrońcy wolności prasy cytują jego po
wiedzenie: „facts are sacred but comment is free". W 1936 rodzina Scotta wraz 
ze starszymi członkami redakcji założyła Scott Trust — fundację, do której 
należą Guardian i Manchester Evening Netvs. Fundacja nie ma na celu za
pewniania tłustych dywidend dziesięciu powiernikom: jej głównym zadaniem 
jest czuwanie, aby żaden z jej dwóch organów nie wpadł w niepowołane 
ręce. Redaktorem naczelnym Guardiana był od 1956 Hector Alastair Hethering-
ton (ur. 1919). Podniósł on nakład dziennika z 170 000 do 365 000 egzemplarzy, 
a więc na poziom Timesa. Finansowo jest jednak Guardian przedsiębiorstwem 
deficytowym, a istnieje tylko' dlatego, że jego deficyty pokrywa się z docho
dów Manchester Evening Neics. W marcu 1975 ogłoszono, że w styczniu 1976 
Hetherington zostaje dyrektorem szkockiej organizacji British Broadcasting 
Corporation. Członkowie fundacji zdecydowali, że następnym redaktorem Guar
diana będzie Peter Preston (ur. 1939), obecny asystent Hetheringtona. 

Kłopoty prasy laburzystowskiej 

W 1926 członkiem redakcji Daily Mirrora został 25-letni Cecil Harmsworth 
King 6), siostrzeniec lordów Northcliffe'a i Rothermere'a, który w trzy lata póź
niej został dyrektorem wydawnictwa. Lepiej od swoich wujów wykształcony, 
ale podobnie ambitny, postanowił zostać prasowym „baronem" na Fleet Street. 
Poszedł z duchem czasu i pozwolił, by redaktor naczelny Daily Mirrora Harry 
Guy Bartholomew, samouk z wrodzonym instynktem dziennikarskim, prze
kształcił „tabloid" w dziennik sensacyjny w typie amerykańskiej yellow press. 
Afiszowe tytuły, krótkie i demagogiczne, ale z nerwem pisane teksty, niemal 
codzienne kampanie o naprawę jakiejś krzywdy, wykrywanie nadużyć i skan
dali, porady dla kobiet (z intymnymi włącznie), fotografie ładnych panienek 
(ale w kostiumach „bikini"), dużo wiadomości o sporcie i o gwiazdach filmo
wych, wreszcie brak szacunku dla autorytetów (nie wyłączając Churchilla cza
su II \v"ojnjr światowej) — oto przepis na podnoszenie nakładu Daily Mirrora 
w latach 1929—1951 z 800 000 do 4 200 000 egzemplarzy. Skutkiem tego powo
dzenia był szybki wzrost dochodów, co pozwoliło Kingowi na szereg udanych 
operacji finansowych zwiększających wpływy wydawnictwa, które jeszcze w la
tach trzydziestych przybrało nazwę International Publishing Corporation (IPC). 

6) Cecil Harmsworth K i n g urodzi ł się 20 lutego 1901 w Toteridge (Hertford) jako syn wyż
szego urzędnika brytyjskiej administracji w Indiach. Jego matka Géra ld ine była młodszą 
siostrą Alfreda i Harolda H a r m s w o r t h ó w . 



Gdy w 1951 King został przewodniczącym grupy Daily Mirrora. Bartholomew 
został usunięty ze swego stanowiska, a jego miejsce zajął Sylwester Bolam. 
W dwa lata później na totelu redaktora naczelnego zasiadł Hugh Cudlipp, syn 
walijskiego sklepikarza, najzdolniejszy z trzech braci wybijających się na Fleet 
Street. 

Cecil Harmsworth King, ur. 1901. Fot. Syndication International Lt. 

Podczas gdy Cudlipp, utalentowany pamflecista, przyczyniał się do dalszego 
wzrostu nakładu Daily Mirrora, King rozbudowywał swoje prasowe imperium. 
Szczytowym okresem jego kariery był rok 1961. Za 35 milionów £ kupił wy
dawnictwo Odham Press, do którego należał Daily Herald, niedzielny People 
i około setki różnych tygodników. Nabył także wydawnictwo Kelly-Iliffe pro
dukujące szereg specjalistycznych księg adresowych i roczników, wśród któ
rych nie można nie wymienić tak szacownego tomiszcza jak „Debrett's Peerage, 
Baronetage and Knightage" będącego stale odświeżaną listą brytyjskiej szlachty. 
Rywalem Kinga przy tej ostatniej transakcji był Don Ryder 7), członek zarządu 
Reed Paper Group (koncern brytyjskich papierni), ale zadowolił się stano
wiskiem dyrektora nowej spółki Kelly-Iliffe, jednej z wielu w ramach IPC. 
Kompromis był ułatwiony przez fakt, że 30% akcji Reed Paper Group należało 
do IPC. 

7) Sydney Thomas Ryder urodził sie 1С września 1916 w Londynie. Po ukończeniu szkoły 
średniej, gdzie koledzy dali mu przezwisko ,,donk" rozpoczął w 1934 karierę dziennikar
ską w City. W 1950 był redaktorem naczelnym Stock Exchange Gazette. W 19ö3 Cecil King 
przeprowadzi! jego nominację na przewodniczącego zarządu Reed Paper Group oraz jed
nego z dyrektorów International Publishing Corporation. Lista spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością zgromadzonych pod dachem IPC zajmuje osiem kolumn na stronach 
,,Who Owns Whon" (U. K. Edition, London 1973). W grudniu 1974 Ryder ustąpił ze swych 
stanowisk, bowiem premier Harold Wilson mianował go swym przemysłowym doradcą 
wysuwając go zarazem na przewodniczącego National Enterprise Board. Nowym prze
wodniczącym Reed Paper Group oraz chief executive IPC został Alex Jarratt, dotychcza
sowy zastępca Rydera (od lipca 1975 lorda Rydera of Eaton-Hastings). Dyrektorem Daily 
Mirror Group został Edward Pickering. 
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Po tych operacjach IPC s ta ła się na jwiększym na świecie przeds iębiors twem 
prasowym wyda jącym około 220 różnych publikacji w W. Brytani i a także 
za morzami. Jednocześnie Daily Mirror wprowadz i ł się do 14-piętrowego no
wego gmachu wybudowanego kosztem 9,5 mil iona £ w pobliskim sąsiedztwie 
Fleet Street. N a bankiecie wydanym przy tej sposobności K i n g oświadczył 
gościom, że „ ten najbardziej funkcjonalny dom prasy, uzbrojony wr najnowsze 
maszyny rotacyjne — to drugi Tadż M;ihal. . ." 8 ) . 

K i n g zapowiedział również, że gwarantuje byt Daily Heralda jako „poważ
nego dziennika politycznego". Założony w 1911 przez związek zawodowy lon
dyńskich zecerów jako organ laburzystowski, Daily Herald nie zdobył sobie 
dostatecznego poparcia i w 1914 stał się tygodnikiem. W pięć lat później za
mienił się znów na dziennik — tym razem jako wydawnictwo Trades Union 
Congress (Centrali Związków Zawodowych). A l e ten pierwszy dziennik robot
niczy stale kulał. W 1929 przyszedł mu z pomocą Julius Elias (późniejszy lord 
South wood), właściciel Odham Press, który nabył 51% akcji Daily Heralda 
pozostawiając resztę w rękach T U C . Nakład pisma podniósł się w 1937 do 
2 032 000, a w dziesięć lat później bił 2 134 000 egzemplarzy. Otrzymując za mało 
ogłoszeń, Daily Herald nigdy nie przestał być wydawnictwem deficytowym. 
Mimo obietnicy z 1961, K i n g rozwiązał u m o w ę z T U C i zamknął w 1964 Daily 
Heralda, k tórego nak ład spadł do 1 300 000. K i n g zobowiązał się jednak, że 
w zamian założy nowy i żywiej redagowany dziennik lewicowy. Istotnie, 
15 września 1964 zaczął wychodzić The Sun pod redakcją Cudlippa, zaczynając 
od nak ł adu 3 500 000. Pomimo hałaś l iwej reklamy poprzedzającej ukazanie się 
w Londynie pierwszego od pół wieku z górą nowego wielkiego' dziennika, Thr 
Sun okazał się n iewypałem, bowiem w trzy lata później bił tylko 1 200 000 
egzemplarzy. 

Trzeba tu cofnąć się nieco wstecz i przypomnieć, że na rozkaz Kinga Daily 
Mirror stale popierał Pa r t i ę Laburzys towską w wyborach powszechnych. O je
go metodach dosadnie świadczy egzemplarz Mirrora z 25 października 1951 : 
cała pierwsza strona była afiszem z wie lkim rewolwerem w ręku, z fotogra
fiami Attleego i Churchi l la oraz tekstem: „Dziś Twój palec jest na cynglu... 
Głosuj na par t ię , k tóre j możesz wierzyć. Zdaniem Daily Mirrora tą par t ią są 
Laburzyści" . Nie pomogło to Attleemu, bowiem do władzy wrócił Churchi l l . 
W wyborach powszechnych z lat 1964 i 1966 Daily Mirror agi tował na rzecz 
laburzys tów bardziej zdecydowanie, choć mniej „ rewoJwerowo" niż w latach 
poprzednich. Przekonany, że dzięki jego poparciu Harold Wilson podniósł swa 
większość z pięciu m a n d a t ó w do 97, K i n g spodziewał się nagrody w postaci 
teki ministerialnej. „Nigdy nie by łem socjalistą" — zwierzał się w rozmowie 
7. Anthonym Sampsonem 9 ). — „Jes tem wrogiem torysów, bo są skorumpowani... 
kierują się kumoterstwem i prywatą ." Wilson widocznie nie widział w K i n 
gu człowieka „odpowiedniego" na ministra, bo mu zaproponował tylko ty tu i 
lerdowski. K i n g straci ł c ierpl iwość i w maju 1968 ogłosił na pierwszej stronie 
Daily Mirrora podpisany przez siebie a r tyku ł ,,Enough is Enough!", domaga
jący się obalenia Wilsona. Tak i zwrot na łamach dziennika sympatyzującego od 
lat z duchem laburzystowskim nie znalazł poklasku u kolegów z zarządu IPC : 
jednogłośnie uchwal i l i dymis ję Kinga , a na jego miejsce mianowano — raczej 
nieoczekiwanie — Cudlippa. K r e w k i Cudlipp od lat nie znosił aroganckiej dyk-

e) Tadż Mahal jest mauzoleum z białego marmuru wystawionym w 1643 pod Agrą w In
diach przez Szacha Dżabana swojej żonie Mumtaz Mahal . Nazwanie gmachu Daily Mirrora 
„Drugim Tadż Maha l " jest nie tylko megalomanią , ale także niefor tunną metaforą. 
r) A . S a m p s o n : Anatomy of Br i ta in Today. London 1965. 



tav.ury K i n g a i f y l k o c z e k a ł na s p o s o b n o ś ć , aby p o z b y ć sio . .patrona". D o p o 
m ó g ł m u w tej i n t r y d z e D o n R y d e r , od 1963 .jeden /. d y r e k t o r ó w I P C , m a j ą c — 
rzec/, j a sna —• w ł a s n e p l a n y na m y ś l i . 

P o d z a r z ą d e m C u d l i p p a I P C z a c z ę ł a k u l e ć . The Sun b i ł j u ż ( y l k o 750 000 
e g z e m p l a r z y . P o n i e w a ż r a t o w a n i e Daily Heralda o r az w y d a w a n i e Suna koszto
wa ło k o r p o r a c j ę o k o ł o 12 m i n l ' , p o s t a n o w i o n o p i s m o z a w i e s i ć l u b sprzedać. 
Z g ł o s i ł .sic R o b e r t M a x w e l l , w ł a ś c i c i e l w y d a w n i c t w a k s i ą ż k o w e g o P e r g a m o n 
oraz p o s e ł labourzystowski do Izby G m i n o ś w i a d c z a j ą c , że c h ę t n i e Sun kupi 
i z a p e w n i m u p o w o d z e n i e 1 0 ) . P o n i e w a ż z e s p ó ł r e d a k c y j n y w y p o w i e d z i a ł c i e 
p r z e c i w tej t r ansakc j i , w l is topadzie . 1969 The Sun n aby ł za 79 000 £ R u p e r t 
M u r d o c h n ) . a u s t r a l i j s k i w y d a w c a , k t ó r y j u ż n a p o c z ą t k u tego r o k u — t a k ż e 
j a k o rywal Maxwel la — k u p i ł n i e d z i e l n ą g a z e t ę News of the World. P o d k i e 
r o w n i c t w e m nowego „ b a r o n a ' n a k ł a d Suna. z a c z ą ł s i ę s z y b k o p o d n o s i ć , p r z e 
k r a c z a j ą c w 1974 t r z y m i l i o n y e g z e m p l a r z y , podczas gdy n a k ł a d y t r zech i n n y c h 
dz ienników p o p u l a r n y c h s p a d a ł y . Dlaczego? M u r d o c h z a j ą ł k r y t y c z n e s tano-

'«) Robert. Maxwell urodził sie 10 V i 1923 we wsi Slal ina pod UżboroUem. jako Jan Ludwig 
Koch . Czasu drugiej wojny światowej służył w l i ry gadzie Czechosłowackiej na zacho
dzie. W i!)45 o t rzymał z rak marsza łka Montgomery ego Mil i ta ry Cross. Po kapitulacji 
Trzeciej Rzeszy był członkiem zarządu prasy w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec. 
W 1949 osiedlił sie. w Oxfordzie. zakładając tam wydawnictwo naukowe Pergarnon Press. 
4) Rupert Murdoch urodził się 11 marca 1931 w Melbourne w Austral i i , jako syn wybit
nego dziennikarza a później wydawcy. Odziedziczywszy po ojcu Adelaide News podniósł 
dochodowość tego dziennika dziesięciokrotnie, a w i960 sial się g łównym akcjonariuszem 
wychodzących w Sydney Daily Mirror a i Sunday Mirrorc. W cztery lata później założył 
dziennik Australian, pierwszy ogólnokra jowy organ tego kraju. W 1974 rozpocz.ał wyda
w a ć w Nowym Jorku tygodnik The National Star. 



wisko wobec radykalnych przywódców związków zawodowych, a jednocześnie 
zaczął hojnie zamieszczać fotografie ładnych dziewcząt ... bez koszulek. 

W styczniu 1970 Reed Paper Group — przemianowany na Red Internatio
nal — opanował drogą zręcznej operacji giełdowej International Publishing 
Corporation, a Don Ryder — ongiś protegowany Kinga — stanął na czele całego 
koncernu. Innymi słowy, podczas gdy dotychczas wydawnictwo prasowe kontro
lowało papiernie — teraz sytuacja się odwróciła. Cudlipp został formalnie za
stępcą Rydera, ale tylko do spraw redakcyjnych. W 1974 Ryder — sir Don Ry
der od 1972 — wyzbył się go całkowicie, a nagrodą pocieszenia był tytuł lor-
dowski jaki Cudlippowi przyznał powracający do władzy Harold Wilson. Re
daktorem naczelnym wydawnictw IPC został Anthony Miles, a kierownikiem 
redakcji Daily Mirrora — Michael Christiansen. 

Jedynym dziennikiem marksistowskim w Londynie jest organ Komunistycz
nej Partii Wielkiej Brytanii założony w 1930 pod tytułem Daily Worker, zmie
nionym w 1966 na Morning Star. W ciągu swego 45-letniego istnienia tylko 
nazajutrz po II wojnie światowej przekroczył nakład stutysięczny, po czym spadł 
do pięćdziesięciu tysięcy. 



PRASA W AUSTRALII 
W ciągu dziesięciu lat między 1960 a 1970 rokiem liczba dzienników o za

sięgu ogólnokrajowym w Australii zmniejszyła się :z 63 do 58. W tym samym 
czasie obserwuje się na tym kontynencie burzliwy rozwój tzw. „suburban press" 
czyli prasy lokalnej, gazet wielkomiejskich dzielnic i małych miast satelitar
nych. W 1968 roku powstało Australijskie Zrzeszenie Prasy Suburbii, które 
skupia 140 gazet codziennych. 

Badania przeprowadzone przez australijskie biuro reklamy — Australian 
Advertising Rate and Data Service dowiodło, jak wielką popularnością wśród 
czytelników cieszą się dzienniki suburbii. 

Prasa o zasięgu ogólnokrajowym. Zdecydowana większość centralnych dzien
ników australijskich swymi tradycjami sięga drugiej połowy wieku XIX. Do 
najstarszych i zarazem najpopularniejszych należą: The Sydney Morning He
rald (1831), Courier Mail (1846) oraz The Age (1854). з/ 4 australijskich czytelni
ków prasy czyta przynajmniej jeden z wymienionych dzienników porannych. 

The Age (Wiek) należy do najbardziej elitarnych gazet w Australii, nakład 
waha się ok. 200 000 egzemplarzył). Poglądy polityczne prezentowane na ła
mach dziennika są zgodne z polityką rządu Wilsona w Wielkiej Brytanii, na
tomiast w sprawach polityki wewnętrznej dziennik uważany jest za niezwykle 
liberalny. Ukazujący się w Melbourne Sydney Morning Herald (Sydnejski Go
niec Poranny), to najstarsza australijska gazeta poranna. Według oficjalnych 
deklaracji zespołu redakcyjnego jest to dziennik politycznie niezależny. Na
wet jednak pobieżna analiza treści dowodzi, że gazeta ma wyraźnie proame-
rykański charakter, popiera amerykańską politykę penetracji politycznej po
łudniowo-wschodniej Azji. Courier Mail natomiast, wydawany w Brisbane 
(nakład ok. 300 000 egz.), nie ukrywa swojego konserwatywnego charakteru. Do 
poczytnych gazet codziennych w Australii należą także The Herald, wydawany 
w Melbourne najstarszy dziennik wieczorny (1840), którego nakład sięga pół 
miliona egzemplarzy, dalej Sun News — Pictorial, ilustrowany dziennik po
ranny ukazujący się od 1922 roku w Melbourne (nakład ok. 650 000 egz.) oraz 
The Sun dziennik ' wieczorny w Sydney o nakładzie jednorazowym prawie 
400 000 egz. 

Na australijskim rynku prasowym ukazują się także 1733 periodyki2) o bar
dzo zróżnicowanym profilu (od konserwatywnych, chrześcijańskich do postę
powych), przeznaczone dla elity intelektualnej kraju. 

') Nakłady wg : Teresa S a s i ń s k a - K l a s : Informator o masowych środkach komu
nikowania w świecie. OBP, Kraków 1974. 
:) J. w. 



Struktura prasy suburbii. Prasa suburbii to 186 ty tu ł ó w 3 ) o tygodniowym na
kładzie 5—5,5 miliona egzemplarzy. Pozostają one głównie w rękach trzech 
koncernów prasowych : Herald and Weekly Times — 34 tytuły, News Ltd (Mur
doch) — 31 tytułów oraz John Fairfax and Sons Ltd — 11 tytułów (w spółce 
z Packerem dodatkowo 13). Pozostałe 97 tytułów to gazety niezależne. Te same 
trzy wielkie firmy kontrolują 90% nakładu całej australijskiej prasy. 

Najwięcej prasy suburbii posiada Sydney — 72 gazety. W Melbourne ukazuje 
się niewiele mniej, bo 64, w Brisbane 20, w Adelaidzie 14, w Perth 12 i w Ho-
barcie 4 tytuły. 

Na rozwój tego typu prasy lokalnej rządy stanowe przeznaczają olbrzymie 
sumy. Senator Douglas McClelland, minister do spraw masowych środków 
komunikowania powiedział na konferencji prasowej, że już dzisiaj prasa su
burbii trafia do 4,5 miliona rodzin, a w przyszłości powinna być obecna w każ
dym australijskim domu. 

Jeden z wielkich to koncern prasowy Murdocha, który łącznie z wydaw
nictwem Herald Melbourne publikuje 35% (łącznie z prasą niezależną) wszyst
kich gazet suburbii, kontrolując przy tym 43% nakładu tej prasy. Potentat 
prasowy Murdoch, posiadając uprzywilejowane stanowisko w świecie australij
skich wydawców, publikuje swoje gazety na lepszym papierze, w większej 
objętości i o największym spośród konkurentów nakładzie. 

Centralizacja wydawnicza prasy suburbii powoduje większy w p ł y w wydaw
ców na poglądy polityczne prezentowane na łamach i w konsekwencji istotnie 
ogranicza wolność prasy. Niepokojące zdaniem prasoznawców australijskich 
jest zjawisko zgrupowania 65 gazet (66% nakładu bez niezależnych) w rękach 
grupy Murdoch-Herald. Prasoznawcy są zgodni co do tego, że prasa suburbii 
nie odgrywa pozytywnej roli jako środek informacji. 

Już w 1950 roku Morris Janowitz4) na podstawie analizy prasy suburbii 
w Chicago pisał, że prasa tego typu ma prymitywną technologię produkcji, nie 
jest kompetentna w wielu sprawach, które porusza, a przede wszystkim jest 
zależna politycznie i kontrolowana przez wydawcę i grupy nacisku. 
Przykład Melbourne. W Melbourne koegzystuje sześć odrębnych grup dzienni
ków suburbii. Każda z nich ma ściśle wydzielony teren działania i zasięg 
wpływu. W północnych i wschodnich dzielnicach miasta króluje Leader Asso
ciated Newspapers (22 tytuły), na południu Melbourne ukazują się dzienniki 
Standard Newspapers Pty Ltd (10 tytułów), na południowym wschodzie — 
prasa postępowa (3 tytuły), na obszarze Dandenong i w zachodniej części mia
sta ukazują się dzienniki z grupy Age Suburban Newspapers Pty Ltd (8 tytu
łów) i Cumberland Newspapers Pty Ltd (6 tytułów), natomiast w Yarra River 
dzienniki suburbii należą do grupy Peter Isaacson Pty Ltd. Obok wymienio
nych, trzy tytuły należące do grupy niezależnych ukazują się na terenie całego 
Melbourne. W 1973 roku sześć wymienionych grup publikowało 50 z 53 5) lokal
nych gazet wydawanych w Melbourne. Grupy te są podrzędnymi jednostkami 
w strukturze wielkich koncernów wydawniczych w Australii — Herald and 
Weekly Times oraz Murdocha. Oni więc kontrolują bezpośrednio prasę suburbii 
w Melbourne. Tylko prasa postępowa — 3 tytuły — należy do zorientowanego 
lewicowo wydawcy Davida Syme, do którego należy także liberalny dziennik 
o zasięgu ogólnokrajowym The Age. 

') Inne ź r ó d ł o — r e k l a m ó w k a Weekly z lipca 1974 — podaje 199. 
') Morris J a n o w i t z : The Community Press in an Urban Setting, Chicago 1952. 
f) Dane z roku 1973, w 1974 w Melbourne wydawano j u ż 64 t y t u ł y . 



Zrzeszenie Dzienników Suburbii w Melbourne w następujący sposób scharak
teryzowało prasę suburbii: 
1. jest ona dobrze poinlormowanym obserwatorem lokalnych wydarzeń; 
2. służy jako „tablica, ogłoszeń" dla zmieniających pracę lub poszukujących 

jej, dla związku australijskich skautów i innych organizacji społecznych; 
3. kreuje poczynania lokalnych ugrupowań politycznych i na wpół politycz

nych; 
4. informuje o wynikach lokalnych wyborów i komentuje działalność rady 

miejskiej ; 
5. prowadzi analizę zaopatrzenia rynku i informuje o zaopatrzeniu magazynów, 

a także o usługach, prowadzi kronikę instytucji charytatywnych; 
6. zawiera sporo informacji lokalnych; 
7. spełnia funkcje pomostu pomiędzy społecznością lokalną a establishmentem. 

W Melbourne pracuje około 120 dziennikarzy zatrudnionych w dziennikach 
suburbii. Z ich wypowiedzi wynika, że są ograniczeni w swojej działalności 
przez redaktora naczelnego, a także przez właściciela koncernu prasowego. 
Charakterystyka prasy suburbii przedstawiona wyżej orientuje o kierunkach 
działalności dziennikarskiej w prasie suburbii. Redagowanie kroniki towarzy
skiej czy przegląd zaopatrzenia magazynów i cen sezonowych nie stanowi 
szansy zawodowej dla ambitnego dziennikarza, który tylko ze względu na dobre 
zarobki i z powodu dużej konkurencji pracuje w rozwijającej się prasie su
burbii. W zamian za to żąda się od niego posłuszeństwa i konformizmu. 

Ponieważ prasa suburbii jest uzależniona od lokalnych grup przemysłowych 
i politycznych oraz przez te grupy kontrolowana, ma w związku z tym bardziej 
konserwatywny charakter aniżeli inne dzienniki australijskie. 

Bardziej postępowi dziennikarze proponują zmianę struktury prasy suburbii: 
przede wszystkim utworzenie samodzielnego stanowiska redaktora naczelnego, 
a nie jak dotąd łączenia stanowisk wydawcy i naczelnego redaktora, dalej 
osobnego stanowiska redaktora do spraw społecznych, zatrudnienie większej 
liczby fotoreporterów, osobnego działu informacji politycznej. Dziennikarze 
domagają się także nakreślenia perspektyw rozwoju prasy suburbii, która — 
jak dotąd — interesuje się zaopatrzeniem magazynów i życiem towarzyskim. 

Przykład Sydney. Premier Whitlam na łamach Sydney Newspaper Week 
w maju 1973 powiedział, że nawet przeciwnicy prasy suburbii powinni wziąć 
pod uwagę coraz większą popularność tego typu prasy w suburbiach wielkich 
metropolii. 

O ile jednak w Melbourne — jak dotąd — dzienniki suburbii „nie wchodzą 
sobie nawzajem w drogę", to w Sydney, gdzie ukazują się 72 tytuły o łącznym 
nakładzie prawie 2,5 miliona egz., trwa izaciekła walka o wpływy i pozyska
nie nowych terytoriów. 

Rywalizacja rozpoczęła się już w 1960 roku, kiedy Murdoch News Limited 
zakupiła wydawnictwa Cumberland Newspaper i rozpoczęła „ekspansję" na 
rynek czytelniczy. W 1961 roku Packer i Fairfax w opozycji do poczynań Mur
docha utworzyli pierwszą w Sydney spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
dla wydawania prasy suburbii — Suburban Publications Pty Ltd. W kilka lat 
później przybywa jeszcze jeden konkurent — wydawca Geoff Hasler. Ta trójka 
kontrolowała 42 z 72 tytułów wydawanych w Sydney. 

Cumberland Newspapers (Murdoch) wydawał 22 tytuły, w tej liczbie jeden 
z największych dzienników suburbii — Parramota Advertiser, ukazujący się 
w objętości 100 stron (!). 13 dalszych tytułów ukazujących się w Sydney należy 



do koncernu Packera, pięć wydawał Hasler, a pozostałe 32 tytuły to prasa nie
zależna. 

Duże zmiany wśród w y d a w c ó w prasy suburbii w Sydney przyniósł rok 1972. 
Geoff Hasler, który posiadał najskromniejsze wydawnictwo (5 tytułów), nie 
wytrzymał konkurencji z olbrzymami biznesu i zbankrutował. Cumberland za
garnął trzy tytuły: St. George Pictorial, Shira Pictorial i Liverpool Leader. Po
zostałe dwa kupił Packer. Walka rozgrywa się od tego roku tylko pomiędzy 
dwoma konkurentami. 

Prasoznawcze badania, w Australii. Australijski InstyHut Badawczy, który mię
dzy innymi prowadzi badania prasoznawcze (analizę treści, badanie trendów 
politycznych, analizę form wypowiedzi dziennikarskiej) wysunął na podstawie 
kilku prac badawczych hipotezę, że przepływ informacji podawanych na łamach 
ogólnokrajowych gazet australijskich odbywa się drogą od Wielkiej Brytanii 
i Europy poprzez Australię do Stanów Zjednoczonych i Azji. Profesor Colin 
Hughes ze Szkoły Nauk Politycznych i profesor J. Western analizowali treść 
trzech dzienników porannych o zasięgu ogólnokrajowym wydawanych w trzech 
różnych stanach Australii: The Age, The Sydney Morning Herald i Courier Mail. 
Na podstawie bogatego materiału porównawczego autorzy stwierdzili, że 
wszystkie trzy dzienniki nie zachowują proporcji między wiadomościami doty
czącymi poszczególnych stanów i miast. Uprzywilejowane są wiadomości do
tyczące klas rządzących i finansjery australijskiej, szczególnie ze stanu Nowa 
Południowa Walia (Sydney i Melbourne). 

Autorzy zarzucają zespołom redakcyjnym analizowanych gazet konserwatyzm 
i uległość wobec wydawcy i kół rządzących w danym stanie. Odpowiednie pro
porcje zachowano natomiast między wiadomościami krajowymi i zagranicz
nymi (pochodzącymi g łównie z Wielkiej Brytanii). 

W roku 1970 jednocześnie w trzech stanach rozpoczęto badania nad prasą 
suburbii. 

Roy Morgan w tymże roku przeprowadził badania ankietowe wśród 2000 
rodzin we wschodniej suburbii Melbourne, dotyczące czytelnictwa prasy. Wyniki 
badań świadczą o olbrzymiej popularności dziennika Gazette, wydawanego na 
tym terenie. W 92% gospodarstw domowych Gazette czyta się przynajmniej raz 
do czterech razy w tygodniu. Czytelnicy Gazette preferują wiadomości lokalne 
oraz reklamy i dodatki specjalne. 54°/o czyta głównie kolumny „sklepowe", 
aby zorientować się w zaopatrzeniu i w cenach. 

Morgan powtórzył swoje badania w 1971 roku w odniesieniu do 28 innych 
dzienników suburbii wydawanych w Melbourne. Na pytania Morgana odpo
wiedziało 86% mieszkańców miasta. Jak wynika z badań, w 97% rodzin 
lokalna gazeta czytywana jest przez jedną lub więcej osób (12% odpowiedzi — 
lokalną gazetę czyta jedna osoba w rodzinie, 54% — dwie osoby, 31% — więcej 
niż dwie osoby w rodzinie). O popularności prasy lokalnej świadczy jeszcze 
jedno stwierdzenie: dla 95% badanych gazeta lokalna jest „mile widziana", 3% 
nie ma zdania na ten temat, a tylko 2% to przeciwnicy prasy lokalnej. 

Również w Adelaidzie w 1971 roku przeprowadzono badania wśród 750 ro
dzin na temat czytelnictwa prasy australijskiej. Z badań wynika, że aż 83% 
respondentów czyta swoją gazetę lokalną, ale już tylko 56,6% czyta dziennik 
poranny o zasięgu ogólnokrajowym Advertiser, a 26,6% czyta obok gazety lo
kalnej wieczorny dziennik The News. W innej suburbii Adelaidy gazetę lo
kalną czytuje 50,6% mieszkańców, Advertiser tylko 13%, a The News — 14,6% 
badanych. 



We wrześniu 1973 Biuro Informacji Rynkowej przeprowadziło wywiad wśfód 
1731 losowo wybranych kobiet na temat gazety lokalnej. 92,7% kobiet prze
gląda codziennie, а 78,1% czyta codziennie gazetę swojej suburbii. Kobiety 
preferują: kolumny magazynów (towary spożywcze i ich ceny), kronikę towa
rzyską, wiadomości z dziedziny socjalnej, opowiadania literackie, wiadomości 
sportowe (!), reklamę, wiadomości „ze szkoły", a także szpaltę przeznaczoną 
dla pań. 

W 1972 roku Australijski Instytut Badania Opinii Publicznej przeprowadził 
ankietę na temat preferowanych przez czytelników treści w 23 dziennikach lo
kalnych wydawanych przez Cumberland Newspaper (Murdoch). Ankietowani 
przede wszystkim czytają w dziennikach suburbii wiadomości lokalne, wiado
mości sportowe, reklamówki, doniesienia z dziedziny polityki socjalnej oraz 
dział przeznaczony dla kobiet. 

Analiza treści. W 1972 roku przeprowadzono analizę treści dwunastu dzienni
ków suburbii wydawanych w Melbourne. Analiza objęła dla porównania lata 
1957 oraz 1972. W tym okresie gazety zmieniły swoją objętość z 8—16 stron 
w 1957 na 24—48 w roku 1972, zwiększając także swój nakład. 

W analizowanych dziennikach dominuje reklama, przy czym w 1957 roku 
zajmowała ona średnio 68,7% powierzchni gazety a w 1972 roku — 70% po
wierzchni. 

Zarówno w 1957 jak i w 1972 roku przeważają w dziennikach suburbii 
wiadomości sportowe (odpowiednio 24,8% i 17% powierzchni przeznaczonej 
na materiały redakcji). W następnej kolejności znajdują się wiadomości z dzie
dziny spoleczno-obyczajowej oraz personalne dotyczące znanych w suburbii 
osób (14,3% w 1957 roku oraz 13,4% w raku 1972). Trzecią co do wielkości 
grupę tematyczną stanowią doniesienia z posiedzeń rady miejskiej i wyniki lo
kalnych wyborów (12% w 1957, 9% w 1972 roku). Mniej więcej równą ilość 
powierzchni w obu anializowanych latach zajmują materiały dotyczące dobro
wolnych zrzeszeń i organizacji społecznych, sprawy wielkiego biznesu i sto
warzyszeń (spółek) handlowych (6—8%). W dalszej kolejności pod względem 
zajmowanej powierzchni znajdują się powieści kryminalne, kronika wypadków, 
rozrywka, przegląd nowości książkowych, wiadomości „szkolne", sprawy religii, 
problemy marginesu społecznego, grup etnicznych, na końcu znajduje się poli
tyka (0,21% powierzchni w 1957 roku i 0,9% w roku 1972!). Autorzy analizy 
stwierdzili także, że 86% wiadomości w 1957 a 77% w 1972 roku dotyczy tej 
suburbii, w której ukazuje się gazeta. Tylko 0,9% wiadomości drukowanych 
w prasie lokalnej dotyczy całej Australii. 

Największą popularnością w dziennikach suburbii cieszą się jako bohaterowie 
artykułów i reportaży: ludzie sportu, politycy, członkowie zrzeszeń i organiza
cji, biznesmeni, członkowie grup religijnych i etnicznych. 

Burzliwy rozwój prasy suburbii implikuje coraz ambitniejsze badania praso
znawcze. Prasoznawcy australijscy są zgodni co do jednego: że prasa lokalna 
zubaża przeżycia wewnętrzne przeciętnego czytelnika i nie dostarcza mu rzetel
nej wiedzy o świecie. Niepokojący jest fakt, że zdecydowana większość miesz
kańców metropolii sięga tylko po prasę swojej suburbii"). 

Grażyna Starzak 

•) Opracowano na podstawie następujących artykułów z Politics 1974, Vol. IX. nr 2: 
Colin A. H u g h e s , J . S. W e s t e r n : The geographical sources of domestic news 
in Australian newspapers. S. 166—172 ; Henry M a y e r , Sara P a n t z e r : Australia's sub
urban press structure. S. 173—175; Colin G. H a y : The suburban press: community 
voice or oligopoly control. S. 176—185 ; Greg B r i g h t : Suburbans : The Sydney batle. 
S. 186—188. 



ORGANY PARTII KOMUNISTYCZNYCH 
W NIEKTÓRYCH KRAJACH ZACHODU 

AKAHATA — centralny organ Komunistycznej Partii Japonii, założony w 1928 
roku. Gazeta wychodzi codziennie w objętości 16 stron, w tym jedna ze stron 
regularnie poświęcona jest niektórym problemom regionów i miast takich 
jak Osaka i Tokio. Nakład gazety w dzień powszedni waha się ok. 600 tys. egz., 
w niedzielę i święta dochodzi do 2 mil ionów egz. (Wszystkie regionalne komi
tety partii wydają swoje lokalne gazetki, uzupełniając centralną Akahatę.) 
W redakcji pracuje 350 dziennikarzy. Święto gazety obchodzone jest od 16 lat 
co roku we wrześniu. 

AVANTE — centralny organ Portugalskiej Partii Komunistycznej, założony 
w 1931 r. ukazuje się jednorazowo w nakładzie 130 tys. egz. Dotychczas był to 
tygodnik (średnio 8 stron objętości), planuje się przekształcenie Avante 
w dziennik, zwiększając jego objętość do 10 stron. Obok wydania głównego 
ukazują się regionalne mutacje. Zespół redakcyjny składa się z sześciu osób, 
w tym trzech zawodowych dziennikarzy i trzech pracowników technicznych. 
Przewiduje się poszerzenie zespołu o kilka osób. Kolportaż gazety odbywa się 
w połowie drogą sprzedaży ulicznej, a w połowie drogą rozprowadzania przez 
aktywistów partyjnych. Do tej pory nie obchodzono święta gazety, chce się je 
natomiast zorganizować w najbliższym czasie. 

CANADIAN TRIBUNE — centralny organ Komunistycznej Partii Kanady. 
W 1922 r. gazeta Yorker była zaczątkiem marksistowskiej prasy w Kanadzie, 
od 1940 kontynuuje jej tradycję Canadian Tribune, która jest tygodnikiem 
ukazującym się w nakładzie 5 tys. egz. W redakcji pracuje 6 osób. Kolportaż 
gazety odbywa się drogą prenumeraty, sporą część nakładu rozprowadzają 
członkowie partii wśród robotników wielkich zakładów przemysłowych, nie
wielką liczbę numerów sprzedaje się w kioskach. Canadian Tribune nie ob
chodzi swojego święta. 

DAILY WORLD — gazeta komunistów w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wy
chodzi od 1924 r. — z początku jako Worker, od 1968 pod dzisiejszym tytułem. 
Daily World ukazuje się pięć razy w tygodniu w objętości 12 stron, w piątek — 
24. Jednorazowy nakład wynosi 55 tys. egz. Obok wydania głównego, w nie
dzielę wychodzi Daily Magazin — wydanie specjalne. W redakcji pracuje 30 



dziennikarzy, w tym przedstawiciele mniejszości narodowych. Daily World ob
chodzi swoje święto dwa razy w roku. 

L'HUMANITE — centralny organ Francuskiej Partii Komunistycznej, ukazu
jący się codziennie od 1904 r. (w 1939 na krótko zawieszony, w czasie wojny 
ukazywał się nielegalnie). Jednorazowy nakład —1 200 tys. egz. Niedzielne wy
danie — L'Humanité Dimanche osiąga do pół miliona egz. W redakcji pracuje 
50 dziennikarzy — członków FPK. Podobnie jak inne paryskie gazety, L'Hu
manité sprzedawana jest we wszystkich kioskach na terenie Francji. Święto 
gazety uroczyście obchodzone jest we wrześniu. 

MUNDO OBRERO —• organ Komunistycznej Partii Hiszpanii założony w 1931 r. 
Wcześniej ukazywała się gazeta Antorcha (od 1921). Mundo Obrero, dotychczas 
dwutygodnik, od wiosny 1975 ukazuje się co tydzień w objętości 10 stron, dwie 
z nich przeznaczone są na sprawy emigrantów. Gazeta ukazuje się nielegalnie, 
rozprowadzają ją ochotniczo towarzysze partyjni. 

RIZOSPASTIS — centralny organ Komunistycznej Partii Grecji, ukazujący się 
od 1918 r. Jednorazowy nakład 75 tys. egz., objętość 8, a w niedzielę — 16 
stron. Okresowo wydaje się dodatkowe strony poświęcone ważnym partyjnym 
wydarzeniom, rocznicom i informacjom. W redakcji pracuje ponad 20 specja
listów, oprócz tego współpracuje wielu młodych robotników i inteligentów. 
Kolportaż gazety odbywa się poprzez agencje wydawnicze, a głównie przez 
jednostki organizacyjne partii. Swoje święto obchodzi gazeta w początkach 
maja. 

DE RODE VAAN — centralny organ Komunistycznej Partii Belgii, wychodzący 
od 1921 r. w języku flamandzkim. Codzienny nakład 10 tys. egz. objętości 24 
stron. 6 tys. egz. otrzymują prenumeratorzy, a pozostałe — aktywiści partyjni. 
W redakcji pracuje pięć osób — młodych robotników, którzy na początku 
września organizują święto swojej gazety. 

L'UNITA — centralny organ Włoskiej Partii Komunistycznej, założony w 1924 
roku. Ukazuje się codziennie w objętości 12—46 stron w jednorazowym na
kładzie 400 tys. egz. Obok wydania głównego, L'Unita posiada wydanie nie
dzielne i mutacje regionalne, a nawet specjalne wydania w niektórych wielkich 
miastach i okręgach. W redakcji pracuje około 100 osób. Aktywiści partyjni 
rozprowadzają gazetę do domów. Na początku września L'Unita obchodzi 
swoje święto. 

UNSERE ZEIT — centralny organ Niemieckiej Partii Komunistycznej. Gazeta 
założona w 1969 jako tygodnik, od 1 października 1973 ukazuje się codziennie 
na 8 stronach, w piątki na 16. W redakcji pracuje 15 osób: 70% robotników, 
pozostali to uczestnicy ruchu studenckiego. Kolportaż odbywa się drogą pre
numeraty i wolnej sprzedaży w kioskach. Piątkowe, obszerniejsze numery ga
zety członkowie partii sprzedają na ulicy, roznoszą po domach i zakładach 
pracy. Święto gazety obchodzone jest zazwyczaj jesienią. 

VOLKSSTIMME — centralny organ Komunistycznej Partii Austrii. Gazeta 
założona w 1919 г., pierwotny tytuł Rote Fahne, od 1945 Volksstimme. Jedno
razowy nakład — 30 tys. egz., objętość 8—20 stron. Obok głównego wydania 



ukazują się dwie mutacje na dwóch stronach. W redakcji pracuje 27 dzienni
karzy, przeważnie robotników z pochodzenia. Kolportażem gazety zajmują się 
aktywiści partyjni. Od 1946, co roku pod koniec lipca odbywa się ludowe święto 
Volksstimme. 

VORWÄRTS — organ Szwajcarskiej Partii Pracy, w języku niemieckim, uka
zujący się od 1920 r. (z początku nielegalnie). Objętość i nakład gazety zmienia 
się i zależy od politycznych i propagandowych posunięć partii. Zespół redak
cyjny składa się z samych robotników. Gazetę sprzedaje się w kioskach oraz 
poprzez prenumeratę. Święto gazety obchodzone jest w każdym kantonie, prze
ważnie w jesieni. 

DIE WAHRHEIT — organ Socjalistycznej Partii Jedności Berlina Zachodniego, 
ukazujący się od 1955 r. w nakładzie jednorazowym 18—20 tys. egz., w piątki 
ze specjalnym dodatkiem. Wśród 29 członków zespołu redakcyjnego — dwóch 
zawodowych dziennikarzy, pozostali to działacze partyjni. Znaczną część gazety 
zajmują korespondencje zagraniczne, dalsze strony (zarezerwowane są na ko
munikaty partyjne. Święto gazety obchodzone jest co roku w innej sali, ze 
względu na zakaz zebrań i manifestacji na wolnym powietrzu. 

ZEITUNG VUM LETZEBURGER VOLLEK — centralny organ Komunistycznej 
Partii Luksemburga, założony w 1946 r. Ukazuje się w języku niemieckim 
w nakładzie 10 tys, egz. Specjalne wydanie sobotnie — w objętości 12 stron, 
natomiast w inne dni tygodnia na 8 stronach. W redakcji pracuje czterech 
dziennikarzy (w tym dwóch robotników) oraz sekretarz techniczny. Gazeta do
stępna jest tylko w prenumeracie lub w większych zakładach przemysłowych 
u towarzyszy partyjnych. Święto gazety obchodzone jest corocznie z końcem 
kwietnia. 

(Wg Aktualnyje Woprosy Żurnalistiki 1975 nr 6/7, s. 17—21, opr. gs) 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1975 R. XVI. nr 4 (66) 

SZKICE O PRASIE 
WARSZAWSKIEJ XIX W. 

Alina S ł o m k o w s k a : DZIEN
NIKARZE WARSZAWSCY. Szkice 
z XIX w. PWN, Warszawa 1974. 
S. 280. 

Badania historyczne rozwoju polskiej 
prasy codziennej i czasopism — jak 
dotąd — wyraźnie preferują środowi
sko warszawskie XIX w., nieco sła
biej XX-wieczne. Stosunek ilościowy 
rozpraw i książek w tym zakresie nie 
oddaje istotnej roli i proporcji innych 
ośrodków wydawniczo-prasowych : 
Lwowa, Wilna, Poznania, nawet Kra
kowa. Wagę tych ośrodków wykaże 
niewątpliwie całościowe opracowanie 
historii prasy, obecnie przygotowywa
ne przez Pracownię Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego XIX i X X w. 
Tymczasem problematyka warszawska 
w historii naszej prasy wyraźnie gó
ruje w badaniach. 

Jednym z dowodów preferencji pro
blematyki prasy warszawskiej jest 
omawiana tu książka, która już sa
mym tytułem zdaje się być jakby kon
tynuacją wcześniejszej publikacji Je
rzego Ł o j k a * ) . Jest w obu publi
kacjach rys analogiczny: obie pełne są 
popularnych nieraz eseistycznym sty
lem ujętych zagadnień i tych faktów 
kulturotwórczych, którymi zajmuje się 
prasoznawstwo. Różnią się jednak dość 
widocznie: kiedy u Łojka przebija ten
dencja do wykrycia pewnych prawi
dłowości w rozwoju dziennikarstwa — 
u Słomkowskiej góruje raczej kult in
dywidualności w świecie wydawców 
i redaktorów periodyków, bez troski 
o wykrycie cech wspólnych w ich 
działaniu czy szukanie podstaw do 
naukowych uogólnień. Wynika to w 

*) J. Ł o j e k : Dziennikarze i prasa 
w Warszawie XVIII w. Warszawa 1960. 

omawianej książce z jej charakteru. 
Stanowi ona zbiór rozpraw i szkiców 
już wcześniej ogłoszonych przez au
torkę na łamach czasopism praso
znawczych i historycznych, a zwłasz
cza Rocznika Historii Czasopiśmienni
ctwa Polskiego. Wybrane z dość bo
gatego dorobku autorki szkice dotyczą 
głównie twórców prasy czasów Księ
stwa Warszawskiego i Królestwa Pol
skiego do 1830 г., następnie powstania 
listopadowego z wybiegiem w okres 
wielkiej emigracji (w szkicu o Ada
mie Tomaszu Chłędowskim) i właści
wie kończą się na połowie stulecia. 
Tylko rozdział poświęcony Kraszew
skiemu i jego „zasługom dla prasy 
warszawskiej" przekracza tę cezurę; 
skoro jednak trudno Kraszewskiego 
zaliczyć do „dziennikarzy warszaw
skich" po 1862 г., wszystkie zamiesz
czone w książce biografie dają obraz 
prasy Królestwa Kongresowego wła 
ściwie w pierwszej połowie XIX w. 

Pierwszy rozdział odbiega charak
terem od następnych i zawiera próbę 
scharakteryzowania dziennikarzy war
szawskich do 1831 r. pod względem 
ich pochodzenia klasowego, wykształ
cenia, sytuacji materialnej i motywów 
działalności w prasie, organizacji re
dakcji i rodzaju współpracy z mą. 
W rozdziałach następnych w obszer
nych a bogatych w szczegóły i szcze
góliki esejach biograficznych zawie
ramy znajomość z Brunonem Kiciń
skim, Fortunatem Alojzym Żółkow
skim i Ludwikiem Adamem Dmu-
szewskim (z dwoma w jednym szkicu 
ex re ich związków z aktorstwem), 
z Adamem Tomaszem Chłędowskim, 
Franciszkiem Salezym Dmochowskim, 
wreszcie z Józefem Ignacym Kraszew
skim. Jest to więc szóstka intelektów 
niewątpliwie reprezentacyjna, ale nie 
wyczerpująca obrazu twórców ruchu 
czasopiśmienniczego do połowy wieku, 
którzy w różnych dziedzinach ten 
ruch poszerzyli, a czasem i pogłębili, 

marex
Pływające pole tekstowe
Rec.: Marian Tyrowicz // Zeszyty Prasoznawcze. – 1975, nr 4, s. 111-112



jak: Maurycy Mochnacki, Jan Nepo
mucen Janowski, Kazimierz Brodziń
ski, Edward Dembowski, Hipolit 
Skimborowicz, Franciszek Henryk Le-
westam, Eleonora Ziemięcka, August 
Wilkoński i długi szereg innych. Naz
wiska wybrane przez Słomkowska — 
wszystkie prócz Żółkowskiego (zresztą 
raczej dowcipem i oryginalnością ka
lamburów niż kwalifikacjami czy ta
lentem dziennikarskim związanego z 
prasą) — figurują już i w literaturze, 
i na łamach Polskiego Słownika Bio
graficznego, trudno więc było tchnąć 
w nich tyle ożywienia, by ich działa
nia na niwie wydawniczo-redaktor-
skiej czy publicystycznej zachwyciły 
nowością szczegółów. Niewątpl iwie — 
dzięki narracyjnej, niemal anegdotycz
nej metodzie szkiców — nie tyle pio
nierska robota, co psychologia życia 
twórców prasy, drobiazgowe tło ich 
własnego środowiska (rodziny, gabine
tu redaktorskiego, salonu, kawiarni, 
spacerów i spotkań), ba, nawet 
wzmianki o ubiorze, meblach itp. ak
cesoriach tak ważnych dla obyczajo
wego eseju — nabrały pod piórem 
Słomkowskiej rumieńców i rytmu ży
cia, odsłaniając tu i ówdzie nie zna
ne fakty. 

Nie tylko to. Przy drobiazgowym 
odtwarzaniu różnych momentów pra
cy redaktorskiej, pokonywaniu trud
ności technicznych, jeszcze bardziej 
politycznych (z cenzurą, administracją 
i reżymem), koteryjnych rozgrywek — 
do wiedzy o dziejach prasy warszaw
skiej dorzuciła autorka garść no
wych szczegółów, mimo iż obfite przy
pisy wykazują sporo uprzednich ba
dań. Istotnym poszerzeniem wiedzy 
o pracy redakcyjnej tych czasów są 
rozważania o podziale funkcji i sta
nowisk w redakcji; szkoda tylko, że 
pozycja ówczesnego „redaktora odpo
wiedzialnego" pozostaje nie wyjaśnio
na (czyż nie dałoby się jej wyczytać 
w dekretach i zarządzeniach o cenzu
rze już od lat 1818—1819 zaostrzanej?). 
Cenne, acz okazjonalne, są uwagi 
o modzie na gatunki typologiczne 
periodyków, nadciągającej z Paryża, 
Londynu, a także Petersburga. Jeszcze 
skromniejsze, a ważne, wydają się 
rzucone tu i ówdzie wzmianki o stro
nie finansowej dziennikarstwa. W pra
sie warszawskiej przecież prędzej niż 
w innych środowiskach wydawniczych 
Polski ujawniała się tendencja komer-
cjalizacyjna. 

Kilka rycin reprodukowanych w 
książce dobrze oddaje życie warszaw

skiej gazety sprzed półtora wieku: 
i kolportaż uliczny, lekturę przy cy
buchu i w kawiarni, maszynę drukar
ską i ozdobniki graficzne, wreszcie 
karykatury Kraszewskiego, wyśmiewa
jące niemiłosiernie jego kłopoty finan
sowe i twórcze. Szkoda tylko, że re
produkowany rysownik F. Kostrzew-
ski swoją satyryczną tematyką w pra
sie bliższy był latom 1870—1880 niż 
pierwszej połowie wieku. Niestety, na
sze ubóstwo ikonograficzne tej poło
wy stulecia nasuwa notorycznie zna
czne trudności. 

Marian Tyrowicz 

I PRZYCZYNEK 
i DO HISTORII ZAWODU 

MOJA DROGA DO DZIENNIKAR
STWA. Wspomnienia dziennikarzy 
polskich z okresu międzywojenne
go (1918—1939). Przygotował do 
druku Jerzy Ł o j e k . Materiały 
i studia do historii prasy i czaso
piśmiennictwa polskiego, zeszyt 19. 
Warszawa 1974. S. 347. 

Książka jest trzecią częścią zbioru 
wspomnień dziennikarzy, powstałego 
z inicjatywy Zespołu Starszych Dzien
nikarzy przy warszawskim oddziale 
SDP i stopniowo publikowanego w 
ciągu piętnastu lat. W serii wydawa
nej przez Pracownię Historii Czaso
piśmiennictwa Polskiego IBL, ukaza
ły się w opracowaniu E. Rudzińskie
go „Wspomnienia dziennikarzy o 
wrześniu 1939 r." (1965) oraz „Wspo
mnienia dziennikarzy z okresu oku
pacji hitlerowskiej" (1970). 

Wspomnień z czasów Drugiej 
Rzeczypospolitej opublikowano piętna
ście. Poprzedził je przedmową wyja
śniającą genezę całego cyklu ostatni 
przewodniczący komisji pamiętnikar
skiej Zespołu Starszych Dziennikarzy 
Jerzy N o w a k o w s k i (1888—1974), 
senior zawodu, legitymujący się sta
żem od 1913 jako korespondent kra
kowskiego socjalistycznego Naprzodu. 

Z pań skreśliły swą drogę do dzien
nikarstwa: dr Karolina B e y l i n , Ja
dwiga K r a w c z y ń s k a (1891—1975) 
i Maria S k a l e c k a - G a d o m s k a . 
Pierwsza obrała ten zawód bezpośred
nio po ukończeniu studiów polonisty-



cznych, zachwycona kronikami tygod
niowymi Bolesława Prusa, który był 
tematem jej rozprawy doktorskiej. 
Staż redakcyjny odbyła w Kurierze 
Polskim pod kierownictwem prof. 
Zygmunta Łempickiego w latach 
1926—1930, skąd przeszła do Kuriera 
Czerwonego, gdzie pracowała do wrze
śnia 1939. Tam zetknęła się z Jadwi
gą Krawczyńską, która ukończyła 
wydział dziennikarsko-publicystyczny 
Szkoły Nauk Politycznych w Warsza
wie i zaraz weszła na krótko do re
dakcji Przeglądu Wieczornego jako 
referentka prasy francuskiej. Przed 
rokiem 1926 była jedyną kobietą w 
stołecznych redakcjach. Specjalizowała 
się w sprawach społecznych. 

Maria ze Skaleckich Gadomska, żo
na astronoma, jako naucz3?cielka gim
nazjalna prowadziła w latach 1929— 
1939 dodatek kobiecy Polski Zbrojnej. 

Z innych wspomnień zbioru pierw
szeństwo oddałbym wypowiedzi 
Mieczysława K r z e p k o w s k i e g o 
(1900—1971), nie tylko ze względu na 
rozmiary trzykrotnie większe od resz
ty. Są to fragmenty obszernego pa
miętnika, zasługującego na opubliko
wanie w całości. Krzepkowski opisał 
plastycznie swoje studia w Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, skąd w 1923 
rozpoczął pracę redakcyjną w mło
dzieżowym Płomyku. Przygodnie za
silał Przegląd Wieczorny. Dopiero w 
1929 udało mu się zdobyć stałą pracę 
w dzienniku, co stanowiło warunek 
przyjęcia do Syndykatu Dziennikarzy. 
Został redaktorem odpowiedzialnym, 
z wysoką pensją, żydowskiej dziesię-
ciogroszówki Ostatnie Wiadomości *). 
Stamtąd przeniósł się w 1934 na kie
rownika dziesięciogroszówki Dzień 
Dobry (8 mutacji, nakład do 80 tys. 
egz.). Dobrze charakteryzuje we
wnętrzną pracę redakcyjną, zwłaszcza 
w prasie popularnej. 

Politycznym zaangażowaniem przo
dował bardzo wcześnie Henryk 
D z e n d z e 1 (1895—1973). Już w niż
szym gimnazjum zmontował przepi
sywaną, a potem powielaną gazetkę 
szkolną. Jeszcze przed maturą nawią
zał przez Dąbskiego kontakt z Kurie
rem Lwowskim, a w 1921 przyjęto go 
tam na praktykę, którą zaczął od ob
sługi drukarni. Niebawem jednak po
chłonęła go praca partyjna w PSL 
„Piast" i kierowanie jego wiejskim 

*) Warto dodać, że kiedy w 1938 Związek 
Podoficerów Rezerwy nabył Ostatnie Wia
domości, naczelną redakcję powierzył po
wtórnie Krzepkowskictnu. 

tygodnikiem we Lwowie. Podczas wy
borów parlamentarnych 1922 zmonto
wał dziennik wyborczy Kurier Ludo
wy. W następnym roku awansował na 
sekretarza premiera Witosa i sekreta
rza naczelnego Stronnictwa. 

Zygmunt B o g u c k i jako student 
prawa w Wilnie został stenografem 
Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT). 
Pełnił tam też funkcje reporterskie, 
szybko się ustabilizował. Po jedena
stu latach przeniesiono go do War
szawy. Karierę skończył jako drugi 
korespondent PAT w Berlinie i czło
nek redakcji zagranicznej w centrali 
PAT. 

Drogę od literatury do dzienni
karstwa przebył polonista krakowski 
Adrian C z e r m i ń s k i , który z wer
wą odtwarza atmosferę literacką mło
dego artystycznego Krakowa lat dwu
dziestych. Zaczął od reportaży z po
dróży zagranicznych, skończył na 
dziale filmowym w Czasie po jego 
przeniesieniu do Warszawy, a usamo
dzielnił się założywszy agencję praso
wą specjalnego typu: Polską Informa
cję Literacką wyłącznie dla spraw 
kulturalnych (1936—1939). 

Tadeusz Andrzej G r a b o w s k i 
trafił do dziennikarstwa przez boiska 
sportowe. Piłkarz, został redaktorem 
ilustrowanego tygodnika Sportowiec 
w Bytomiu, po plebiscycie wychodzą
cego w Krakowie. Usiadłszy w War
szawie, prowadził działy sportowe w 
kilku tamtejszych dziennikach. 

Droga Stefana M i c h a l s k i e g o 
do ekskluzywnego Klubu Sprawoz
dawców Parlamentarnych wiodła 
przez redakcję konserwatywnego Dnia 
Polskiego. 

Ślązak Władysław O s z e 1 d a za
czął praktykę w miesięczniku Polacy 
Zagranicą jako student pierwszego ro
ku Wyższej Szkoły Dziennikarskiej. 

Marek S a d z e w i c z (1907—1975) 
żyłkę dziennikarską odziedziczył po 
ojcu znanym kierowniku Gazety Po
rannej 2 grosze (dwugroszówka). Jego 
wypowiedź dobrze ilustruje różnicę 
między dziennikarstwem przedwczo
rajszym a wczorajszym, jego położe
nie i pozycję społeczną. Pod względem 
wartości źródłowej dorównuje relacji 
Krzepkowskiego i uzupełnia ją. 

Bohdan S к ą p s к i z Poznania ja
ko maturzysta dostał zatrudnienie 
w Agencji Wschodniej w Warszawie 
i mając 24 lata posadę reportera 
w stołecznym oddziale IKC. 

Wacław Z u c h n i e w i c z starto
wał w Dzienniku Poznańskim też ja-



ko reporter, a po sześciu latach awan
sował na sekretarza redakcji i kie
rownika trzech mutacji prowincjo
nalnych. 

Zebrany w książce materiał auto
biograficzny można uważać do pew
nego stopnia za reprezentatywny dla 
całego zawodu w danych stosunkach. 
Historyk prasy otrzymuje materiał 
z różnych względów nader cenny, 
źródłowy, który pozwala sprostować 
w niejednym ustalone opinie i oświet
lić redakcyjne kulisy. Również dla 
socjologa materiał wart przemyślenia 
i zastosowania. Do słownika dzienni
karzy i publicystów znajdujemy tu 
również wkład wartościowy. 

Redakcja książki zostawiła autorom 
swobodę wypowiedzenia się, rezygnu
jąc z jakichkolwiek objaśnień czy ko
mentarzy merytorycznych lub osobo-
bowych. Niemniej noty biograficzne 
przy poszczególnych wypowiedziach 
pochodzą chyba od redakcji, a zda
rzają się w nich omyłki (np. s. 13). 
Korekta też nie bez zarzutu (s. 250 
u dołu zamiast „do" powinno być „od", 
s. 251 zam. „atakach" ma być „ak
tach"). 

Czesław Lechicki 

PROBLEMY 
ZAWODU 

Tadeusz K u p i s : DZIENNIKAR
SKIE SPRAWY. Wybór rozpraw 
i artykułów 1958—1972. KIW, War
szawa 1975. S. 300. 

Pozycja wydawnicza poświęcona za
wodowi dziennikarskiemu jest zawsze 
ewenementem zasługującym na szcze
gólnie uważne potraktowanie. Wśród 
przyczyn takiego stanu rzeczy wystar
czy przypomnieć 3 podstawowe o za
sięgu powszechnym. Po pierwsze — 
literatura przedmiotu ma w ogóle 
krótką historię. Po drugie — pozosta
je pod względem ilościowym niezwy
kle skromna. Równocześnie potrzeba 
a nawet niezbędność monograficznych 
naukowych opracowań tematu nara
sta w tempie przyspieszonym. 

Sytuacja polska nie różni się od tła 
europejskiego. Jak przypomina doc. 
Kupis we wprowadzeniu do omawia
nej książki, pierwsza poważna praca 

z tego zakresu pojawiła się u nas w 
1945 roku, wyszła spod pióra M. Ka
fla i dotyczyła wycinka problemów 
zawodowych, konkretnie jego oblicza 
ekonomicznego. Po niemal dwudziesto
letniej przerwie temat powrócił w 2 
pracach doktorskich pod kierunkiem 
prof, dra Jana Szczepańskiego. Ste
fania Dzięcielska w 1962 r. zajęła się 
społeczną sytuacją dziennikarzy w 
Polsce, a T. Kupis w 1966 — zawo
dem dziennikarza w PRL. Na tym 
publikacje szersze wyczerpują się, do
piero w tej chwili — znów w odstę
pie dziesięcioletnim — pojawia się na 
rynku pozycja zapowiadająca tytułem 
kontynuację nielicznego dorobku te
matycznego. Mówiąc innymi słowy, 
mieliśmy na przestrzeni trzydziestole
cia w zasadzie trzech, a ujmując rzecz 
aktualnie jednego autora, właśnie 
T. Kupisa, specjalizującego się w tym 
kręgu zagadnień. W tej sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z pionierstwem 
kontynuowanym i ciągle wyjątkowym, 
ciężar odpowiedzialności i oczekiwań 
wzrasta. 

Tadeusz Kupis tym razem — jak 
wynika z wstępu, a także z układu 
książki — myślał przede wszystkim 
0 odbiorcach, młodym pokoleniu 
dziennikarzy i o studentach przygoto
wujących się do pracy w redakcjach. 
Wymienia wprawdzie również jako 
adresatów pracowników szeroko poję
tej propagandy, ale nie oni — można 
zaryzykować twierdzenie jako pew
nik — będą się głównie posiłkować 
„Dziennikarskimi sprawami". Z tą po
prawką musi się liczyć i autor, i re
cenzent. 

Ograniczenie adresu do kształcącej 
się kadry widoczne jest w samej treści 
książki, zwłaszcza w platformie cza
sowej. Bardzo świeżą datę edycji — 
rok 1975 — dzieli od pierwodruku 
poszczególnych fragmentów w czaso
pismach specjalistycznych lat kilka 
do kilkunastu. Od momentu zbierania 
danych, użytkowanych w artykułach 
1 rozprawach w trakcie badań — je
szcze dłużej. W dziennikarstwie fakty 
zmieniają się szybko, część ulega de
zaktualizacji na skutek zmienności 
układów między masowymi mediami, 
gwałtownie rosnącego poziomu inte
lektualnego odbiorców przekazywa
nych treści, jak również — co w PRL 
zaznacza się szczególnie wyraźnie — 
w wyniku nieustannych korekt mode
lowych naszej propagandy. Z tych 
względów choćby praktycy zawodu 
zarówno we własnej pracy jak i od-



czuciach na temat środowiska szukają 
najświeższej aktualności. Zdają sobie 
sprawę, że jest ona inna dziś niż 
przed kilku laty. Kilkanaście wiosen 
to już niemal profilowa zmiana poko
leniowa. Dziennikarze, którymi inte
resowano się w latach pięćdziesiątych 
gdy powstawał surowiec książki, sta
nowią teraz grupę schyłkową, zostali 
w poważnym stopniu wymienieni 
przez młodszych następców. I jednym 
i drugim nie wystarcza już wiedza 
0 własnej specjalności z tamtych lat, 
stanowiąca — jak pisze sam autor — 
„dokument historyczny". 

„Nie wszystko ulega zmianom" — 
jego zdaniem. Z tym można się na 
pewno zgodzić, część materiału uległa 
jednak przeterminowaniu. Doc. K u 
pis — zapewne świadomie — danych 
nie selekcjonuje, nie uzupełnia nawet 
porównań procentowych. Daje obraz 
zastany. Tworzy całość z własnych 
pozycji dzielonych dodatkowo sporą 
cezurą czasu, pomijając fakt, że na 
pewno inaczej patrzyło się na zawód 
w 1960 roku niż w 12—15 lat później. 
W sumie książka zawiera tylko 6 ar
tykułów i rozpraw publikowanych po 
roku 1970, mieszczą się one głównie 
w dziale „kształcenie i doskonalenie". 
1 ten chociażby fakt wskazuje na 
głównego adresata i na podstawowe 
intencje autora. W mniej lub bardziej 
świadomy sposób dydaktyk wziął tym 
razem górę nad teoretykiem jednego 
z najtrudniej uchwytnych zawodów. 
Stworzył książkę, która funkcjonować 
będzie długo na zasadzie podręcznika 
na studiach kierunkowych, lektury 
obowiązkowej z pogranicza współcze
sności i historii. Niezbędność i głód 
takich publikacji kompensuje niedosyt 
czytelnika-dziennikarza i jego niepew
ność, czy tezy sprawdzają się nadal. 
Odpowiedź na to dość proste pytanie 
nie tkwiła — można przypuszczać — 
w zamiarach autora. Zbyt konsekwen
tnie trzyma się konwencji dokumentu 
z najnowszych dziejów zawodu. 

Afirmując znaczenie książki dla 
określonego kręgu czytelników tj. 
adeptów i kandydatów dziennikarstwa, 
warto w imieniu praktyków zgłosić 
wobec autora propozycję forsownej 
kontynuacji dzieła. Chciałoby się ocze
kiwać publikacji — nazwijmy to — 
drugiego tomu „Dziennikarskich 
spraw", dotyczącego czasów najnow
szych, ujętego w kategoriach zmoder
nizowanej wiedzy o dziennikarstwie 
w Polsce. T. Kupis dysponuje znako
mitą platformą porównawczą w już 

wydanych swoich pracach i równie 
rozległą orientacją w trudnej proble
matyce zawodowej. Jest jedynym, 
który nie musi wgłębiać się w tema
tykę od nowa i dysponuje doświadcze
niem teoretycznym, którego brak in
nym potencjalnym autorom. Ma 
wszelkie dane do roli kontynuatora^ 
choć nie jest to łatwe zadanie. Bły
skotliwość kontynuacji zależy bowiem 
m. in. od zdystansowania się wobec 
balastu przeszłości nawet niedalekiej, 
od wyselekcjonowania zjawisk trwa
łych przeradzających się w tradycje, 
od świeżości spojrzenia na kontekst 
zjawisk i faktów. 

W sumie nie wątpię, że ciąg dalszy 
nastąpi. 

Zofia Lewartowska 

ZASTOSOWANIE 
ANALIZY ZAWARTOŚCI 

WZÓR MŁODEGO OBYWATELA 
PROPAGOWANY PRZEZ PRASĘ 
LOKALNĄ. Praca zbiorowa pod 
red. Hieronima K u b i a k a . Insty
tut Socjologii UJ, Kraków 1975. 
S. 112. 

Tradycją stało się już włączanie 
przez niektóre redakcje seminariów 
naukowych do corocznych świąt gazet 
partyjnych. Omawiana praca stanowi
ła podstawę do dyskusji na czerwco
wym seminarium Gazety Krakowskiej 
(od 1 VII 1975 Gazeta Południowa) 
w br. Oprócz wstępu zawartość tomu 
tworzy 7 rozdziałów omawiających: 
Intencjonalny wzór młodego obywa
tela (rozdz. 2, autorzy Halina K r u p 
s k a i H. K u b i a k ) ; Propagowany 
wzór młodego obywatela (rozdz. 3, 
H. K u b i a k ) ; Postać młodego oby
watela (rozdz. 4, Ewa F u r 1 e p a, 
H. K u b i a k ) ; Wzór młodego obywa
tela na tle ogólnej zawartości anali
zowanych dzienników (rozdz. 5, 
H. K u b i a k i Adam Z i e l i ń s k i ) ; 
Układ porównawczy: wzór młodego 
obywatela propagowany przez dzien
niki wrocławskie (rozdz. 6, Marek 
S o j k a ) ; Układ porównawczy: mło
dzi czytelnicy Gazety Krakowskiej — 
czytelnictwo, poglądy, opinie (rozdz. 7, 
Andrzej R u s i n e k ) ; Wzór młodego 
obywatela upowszechniany przez re
gionalne dzienniki: ciągłość i zmiana 



(rozdz. 8, H. K u b i a k ) . Uzupełnie
niem są 3 aneksy (indeks problemów 
omawianych z dziennikarzami, klucze 
kategoryzacyjne zawartości dzienni
ków oraz postacie młodego obywa
tela) i spis tablic (ogółem 36). 

Badania prezentowane w studium 
zmierzały do odtworzenia wzoru mło
dego obywatela (arbitralnie określono 
jego wiek na 18 do 30 lat) propago
wanego w 3 dziennikach krakowskich 
i porównawczo 3 wrocławskich w la
tach 1967 i 1974. Analizy zawartości 
gazet uzupełniono rozdz. 2. omawia
jącym wywiady przeprowadzone 
wśród członków kolegiów redakcyj
nych dzienników krakowskich oraz 
rozdz. 7. relacjonującym wyniki uzy
skane w Ośrodku Badań Prasoznaw
czych w ramach badań nad czytel
nictwem i opiniami młodzieży w la
tach 1970, 1972 i 1974 !). 

Przedstawiając w rozdziale 2. wzór 
młodego obywatela uświadamiany so
bie przez 27 badanych dziennikarzy, 
autorzy podkreślają, że zdaniem więk
szości rozmówców problematyka mło
dzieży i jej organizacji należy do te
matów najrzadziej poruszanych w 
krakowskich gazetach codziennych. 
Żadne z tych pism nie ma wyraźnie 
określonej polityki zmierzającej do 
popularyzacji wzoru młodego człowie
ka o określonej osobowości. Pojawia
jące się postacie są najczęściej wyni
kiem zainteresowań dziennikarza, na
kazu chwili, czy nawet mody. Część 
interpelowanych dziennikarzy przypi
sywała to temu, że wzoru nie stwo
rzyła dotąd ani literatura piękna, ani 
pedagogika społeczna. Autorzy opra
cowania podkreślają, że dziennikarze 
kierują się intuicją lub stereotypami, 
rzadko korzystając z (dość licznych 
przecież — PD) sondaży przeprowa
dzonych w OBP lub Instytucie Socjo
logii UJ. 

Przechodząc do prezentowanych 
analiz zawartości wykonanych przez 
socjologów z UJ, należy na wstępie 
zwrócić uwagę na technikę badawczą. 
Za jednostkę analizy przyjęto całą 
wypowiedź prasową, jednak bliżej nie 
sprecyzowano, jakie przyjęto dla niej 

') Por. m. in. A. M a l i s z e w s k i : Pol
skie magazyny młodzieżowe. Materiały 
OBP, zesz. 15, Kraków 1971 ; A. M a l i 
s z e w s k i , A. R u s i n e k : Treści wy
chowawcze w prasie a poglądy i postawy 
młodzieży. Materiały OBP, zesz. 22, Kra
ków 1973 ; A. R u s i n e k : Czytelnictwo 
czasopism młodzieżowych i jego wpływ na 
poglądy młodzieży. Zeszyty Prasoznawcze 
1973 nr 3. 

granice (np. w rubrykach typu „jed
nym zdaniem", gdzie krzyżują się za
kresy autorskie, geograficzne itp.). 
Stwierdzono „na podstawie wstępnych 
szacunków", że w badanych dzienni
kach „było około 62—65 tysięcy takich 
jednostek w każdym roku" (lecz nie 
podano, czy we wszystkich 6 dzienni
kach czy w każdym z nich) — i wo
bec tego zastosowano metodę H. Siw
ka 2), losując dla każdego dziennika 
w każdym roku po 1000 punktów, czy
li 6 tys. punktów dla 3 dzienników 
krakowskich. Autorzy twierdzą: „Jest 
to próba dostatecznie duża, aby na 
jej podstawie można było wypowia
dać się o całości materiału" (s. 7). 

Otóż tu trzeba zgłosić zasadnicze 
zastrzeżenie. Metoda H. Siwka w świe
tle jej dotychczasowych wielokrot
nych zastosowań w OBP wydaje się 
w pełni odpowiadać wymogom repre
zentatywności przy charakterystyce 
ogólnych struktur zawartości gazet 
codziennych, ich profilu tematyczne
go, gatunkowego i in. Natomiast je
żeli chodzi o dalszą kategoryzację 
wewnątrz np. tematów, których w ca
łym badanym materiale jest mało — 
sam autor metody postuluje ana
lizę wszystkich wypowiedzi. Jest to 
oczywiste, gdyż rozrzut przy losowa
niu punktów nie gwarantuje wówczas 
żadnej proporcjonalności. Stąd w oma
wianych tablicach mamy do czynienia 
z wielkościami rzędu ponad 99°/o wy
powiedzi, których analiza nie doty
czy — podczas gdy nawet w kilkuna
stu kategoriach szczegółowych (!) mno
żą się „wielkości" 0,1'% i niewiele 
większe poddane interpretacji (rozdz. 
3, 5). Tak samo mija się z celem i po
prawnością procentowe rozbijanie kil
kunastu do kilkudziesięciu wypowie
dzi, gdy już jedna jedyna stanowi bli
sko 8%, a 6 — prawie 55% (rozdz. 4). 

Wniosek nasuwa się sam: skoro tyl
ko autorzy stwierdzili, że interesują
cych ich materiałów jest w badanych 
dziennikach niewiele, trzeba i warto 
było przeanalizować je wszystkie 
szczegółowo w oparciu o interesujący 
klucz kategoryzacyjny postaci młodego 
obywatela (a więc przeprowadzić tu 
wyraźnie analizę jakościową treści), 
ograniczając ilościową analizę zawar
tości metodą losowego doboru punk
tów do ogólnej charakterystyki profilu 
badanych gazet (w rozdz. 5 — tablice 

г) Por. H. S i w e k : Dobór próby do ilo
ściowej analizy zawartości prasy. Zeszyty 
Prasoznawcze 1970 nr 3 (nie nr 2, jak po
dano w przypisie 6, na s. 8). 



1, 2, 3). Pozostałe dane procentowe 
analizy zawartości nie mogą budzić 
zaufania, tym bardziej że poza tab. 5 
i 6 (rozdiz. 4) i całym rozdz. 6. autorzy 
nigdzie nie podają ilości analizowa
nych wypowiedzi w liczbach bez
względnych. 

Na tym tle korzystnie wyróżnia się 
rozdz. 7, przejrzyście omawiający ce
chy społeczno-demograficzne (płeć, 
wiek, miejsce zamieszkania, wykształ
cenie, zawód, przynależność organiza
cyjną) czytelników 3 dzienników kra
kowskich oraz opinie ich młodych czy
telników o wzorze bohatera, stawia
nych sobie celach i stosunku do pracy. 

Czy zatem należy w ogóle przekre
ślić celowość i przydatność recenzowa
nego opracowania? W żadnym razie. 
Należy tylko przestrzec przed nieod
powiednim stosowaniem punktowego 
doboru próby i przyjęciem za wiary
godne wyników procentowych przy ich 
minimalnych wielkościach. Najwyżej 
jako nie zweryfikowane hipotezy 
można przyjąć bardzo zdecydowane 
zdania końcowe na stronach 17 (rozdz. 
2) i 95 (rozdz. 8). Szkoda przy tym cza
sochłonnych obliczeń kilkuosobowego 
zespołu, zamiast których można było 
bliżej zanalizować treść wszystkich 
wypowiedzi poświęconych wzorom 
młodego obywatela na łamach dzien
ników. 

Sporo jednak wniosków zwłaszcza 
wyrażonych w rozdz. 8 (na podstawie 
ogólniejszych danych) zachowuje chy
ba słuszność. Mam na myśli wskazów
kę, że „gazetowy" młody człowiek żyje 
wyłącznie w wymiarze zawodowym 
i społeczno-politycznym i nie ma życia 
prywatnego; że im młodszy jest zespół 
redakcyjny dziennika, tym pełniejszy 
jest prezentowany wzór młodego czło
wieka; że przedstawione postacie na
leżą do świata polityki, kultury i spor
tu (rzadziej nauki) — mogą więc być 
raczej adorowane niż naśladowane; że 
mimo uświadamiania sobie tych nie
dostatków przez dziennikarzy nie pro
wadzi to do szybkich zmian w ich 
twórczości, tzn. pełniejszego, praw
dziwszego, bliższego życiu szkicowa
nia sylwetek, portretów, wzorów oso
bowości. 

Natomiast ponad wszelką wątpli
wość pożyteczne jest kontynuowanie 
tego rodzaju kompleksowych badań, 
sprzęgających wyobrażenia dzienni
karzy o ich własnej twórczości z jej 
analizą i opiniami odbiorców o niej. 

Pawcl Dubiel 

DZIENNIKARZ 
DZIENIKARZOM 

Edmund Jan O s m a ń c z y k : E N 
CYKLOPEDIA SPRAW MIĘDZY
NARODOWYCH I ONZ. Państwo
we Wydawnictwo Naukowe, War
szawa 1974. S. 1120. 

E. J. Osmańczyk dał się już poznać 
wcześniej jako znawca przedmiotu pi
sząc „Ciekawą historię ONZ". Druga 
część tej pracy pt. „Mała encyklope
dia ONZ" stanowiła bodaj pierwszą 
jaskółkę obecnego dzieła, do którego 
napisania autor przygotowywał się 10 
lat. Patrząc teraz na efekt końcowy 
możemy wyobrazić sobie te lata wy
pełnione poszukiwaniem i sprawdza
niem tysięcy faktów, dat oraz ogrom
nej ilości liczb prezentowanych w wie
lu tabelach, a w okresie końcowym 
usilnymi staraniami o umieszczenie 
w „Encyklopedii" informacji najnow
szych, napływających już po rozpoczę
ciu składania tekstu. Szczególnie cen
na jest właśnie ta dbałość o dostarcze
nie przyszłemu czytelnikowi informa
cji możliwie najbardziej aktualnej. 

Sprawy międzynarodowe pojmowa
ne tu są w najszerszym znaczeniu. Au
tor wyjaśnia, że przy doborze haseł 
kierował się terminologią międzynaro
dowych dokumentów (traktaty, umo
wy, konwencje itp.) i prac organizacji 
międzynarodowych, a ponadto termi
nologią znajdującą się w powszechnym 
użyciu. Tu jednak nie udało się unik
nąć pewnych potknięć. I tak na przy
kład nie ma w „Encyklopedii" haseł 
„poselstwo" i „sygnatariusz". Brak też 
hasła „dziekan", chociaż termin ten 
występuje w tekstach haseł „korpus 
dyplomatyczny" i „korpus konsular
ny". Ponadto zastrzeżenia może budzić 
konsekwentne używanie nazwy Nie
miecka Republika Federalna. Autor 
zbytnio chyba zawierzył sile ludzkich 
przyzwyczajeń. Nazwa Republika Fe
deralna Niemiec stosunkowo szybko 
zadomowiła się na łamach naszych ga
zet i w następstwie coraz częściej po
jawia się w mowie potocznej. Nato
miast — skoro już mowa o tym ha
śle — bardzo dobrze się stało, że wyja
śniono zasady funkcjonowania dwóch 
różnych nazw, nie będące dla wszyst
kich zrozumiałymi. 

Powstały też pewne drobne niekon
sekwencje formalne. Przykładem mogą 
tu być daty świąt narodowych: w czę
ści miesiące podane są nazwami, w 



reszcie — cyframi rzymskimi. Szkoda, 
że nie ma wszędzie nazw, gdyż w cy
frach łatwiej o błędy, czego przykła
dem Kuba i Liberia, których święta 
narodowe chochlik drukarski „prze
niósł" z 26 lipca na 26 sierpnia (oba 
święta w tym samym dniu). 

W pierwszych słowach przedmowy 
autor stwiedził: „Jedynym wyt łuma
czeniem, że napisałem sam jeden tę 
książkę jest to, że encyklopedia taka 
była mi potrzebna osobiście do co
dziennego wchłaniania wiadomości ze 
świata i do mej pracy zawodowej". 
Z drugiej strony, pisząc „Encyklope
dię dla siebie", Osmańczyk stworzył 
dzieło nie będące li tylko zbiorem su
chych definicji. Tętni ono własnym 
życiem, dzięki czemu zapoznawanie się 
z nim jest wręcz pasjonujące. Poszu
kując jakiegoś hasła trzeba się mieć 
na baczności, by nie pozwolić się 
wciągnąć w lekturę sąsiednich defincji 
i nie zapomnieć przez to — z pozoru 
paradoksalne — o całym świecie. 

Bezsprzecznie wielkim plusem „En
cyklopedii" jest przytaczanie pełnych 
bądź skróconych tekstów wszystkich 
ważniejszych dokumentów międzyna
rodowych. Również dobrym posunię
ciem było podanie przy każdym 

z państw wykazu krajów, z którymi 
utrzymuje ono stosunki dyplomatycz
ne. Autor zaprezentował też wzory li
stów uwierzytelniających, not dyplo
matycznych, dokumentów ratyfika
cyjnych, s łowem: to wszystko, z czym 
na ogół nie styka się nie tylko zwykły 
śmiertelnik, ale i większość dziennika
rzy piszących o sprawach politycz
nych. Oni to bowiem będą z pewnością 
należeli do głównych odbiorców dzie
ła. Osmańczyk dedykuje je wprawdzie 
wszystkim zwolennikom „ustawiczne
go kształcenia", ale trzeba jednocze
śnie przypomnieć, że twórcą „Ency
klopedii" jest dziennikarz. Te dwa fak
ty, określając charakter pracy, impli
kują podstawowy krąg użytkowników. 
I dlatego tę publikację trzeba uznać 
za niezbędne wyposażenie każdej re
dakcji. Dla dziennikarzy nie bez zna
czenia będzie też poręczność książki: 
wielką ilość danych zgromadzono w 
jednym tomie o formacie Zeszytów 
Prasoznawczych. 

Należy przy tym jednak zauważyć, 
że praca obarczona jest pewną ilością 
błędów wynikłych prawdopodobnie w 
pośpiechu przy druku i pracach redak
cyjnych. Nie wszystko bowiem da się 
tu wytłumaczyć chochlikiem drukar
skim (np. konsekwentne pojawianie 
się terminu „Plan Davesa" zamiast po

prawnie „Dawesa"). Stąd wskazana 
jest pewna doza ostrożności i kon
frontowanie danych budzących jakieś 
wątpliwości z innymi źródłami. Błędy 
te nie pomniejszają jednak wartości 
publikacji, gdyż o niej decydują zale
ty, a tych jej nie brakuje. 

Zakres problemów i syntetyczny 
sposób ich wyjaśniania kwalifikuje 
„Encyklopedię" — przez analogię do 
istniejących wydawnictw — jako no
wy „international what is what". 
Wydawnictwa „Who is Who" ukazują 
się periodycznie. Encyklopedia Osman-
czyka szybko straci jeden ze swych 
głównych atutów — aktualność, jeżeli 
nie doczeka się w niedalekiej przyszło
ści wznowienia, już bez usterek pierw
szego wydania. W wywiadzie opubli
kowanym w 6. numerze Perspektyw 
z bieżącego roku autor wyraził pogląd, 
iż za 5 lat powinno się ukazać nowe 
wydanie. I chyba właśnie w takich 
odstępach czasu powinny się pojawiać 
dalsze wznowienia. Przekształcanie 
„Encyklopedii" w rocznik wydaje się 
mało celowe w związku z istnieniem 
dorocznego wydawnictwa „Świat w 
przekroju" i innych źródeł siłą rzeczy 
mogących szybciej aktualizować dane 
w następnej edycji. Nasuwa się tu 
jeszcze inne rozwiązanie: publikowa
nie rokrocznie suplementu z bieżący
mi uzupełnieniami, ale skoro nie do
czekała się tego „Wielka Encyklope
dia Powszechna", trudno oczekiwać, 
że stanie się to udziałem „Encyklope
dii Spraw Międzynarodowych i ONZ". 

Zdumiewający jest fakt, że tak 
wielkie dzieło (4091 haseł, 1120 stron, 
milion słów), wypełnione po brzegi 
faktami i datami, stworzył jeden czło
wiek. Ileż pracy, a przede wszystkim 
samozaparcia wymagało napisanie tego 
wszystkiego. Można zrozumieć w tej 
sytuacji „umknięcie" autorowi kilku 
haseł, czy też pewne niekonsekwencje 
formalne. Zachodzi natomiast pytanie, 
gdzie podziało się „sito" kontroli pracy 
wychodzącej w 30 tys. nakładu? (Nota
bene — jak się okazało — nakładu 
zbyt małego w stosunku do zapotrze
bowania). 

Pozostaje więc nadzieja, że następ
ne wydanie „Encyklopedii" wplne od 
braków, będziemy mogli przyjąć już 
bez zastrzeżeń, a tylko z głęboką 
Wdzięcznością dla autora^ którą już te
raz mu jesteśmy winni. 

Lesław Peters 

P. S. Pisane przed ukazaniem się do
druku. 



NRD-OWSKI SŁOWNIK 
PRASOZNAWCZY 

WÖRTERBUCH DER SOZIALISTI
SCHEN JOURNALISTIK. Heraus
geber: Emil D u s i s k a , Redak
teur: Wolfgang B ö t t g e r . Karl-
Marx-Universität — Sektion Jour
nalistik, Leipzig 1973 {1974]. S. 242. 

Prace nad „Słownikiem dziennikar
stwa socjalistycznego" podjęto w Lip
sku — w 1969 r. Uczestniczył w nich 
zespół naukowców i studentów Sek
cji Dzienikarskiej (ponad 70 osób). Po 
2 latach przedstawiono i przedyskuto
wano na Sekcji wersję roboczą, 
a w połowie 1973 r. złożono do druku 
omawianą tu edycję na prawach ręko
pisu — co zaznaczono w impressum, 
z którego erraty wynika też, że w rze
czywistości druk zakończono dopiero 
w 1974 r. 

Wydawcy stwierdzają w przedmo
wie, iż jest to „pierwszy marksistow
sko-leninowski słownik prasoznawczy. 
Ma on jeszcze luki, a poszczególne 
hasła wykazują różny stopień dojrza
łości. Wiąże się to z nierównomiernym 
rozwojem poszczególnych kierunków 
prasoznawstwa w ubiegłych latach". 

Niniejszą edycję przedłożono do pu
blicznej dyskusji, zapraszając do 
współpracy wszystkich zainteresowa
nych, by wkrótce móc przedstawić wy
danie poprawione. Jednocześnie zapo
wiedziano wspólną edycję słownika 
prasoznawczego z Wydziałem Dzienni
karskim w Moskwie. 

Słownik liczy ok. 650 haseł, z któ
rych 80 odsyła do synonimicznych. 
Sto kilkanaście dotyczy telewizji, o 
połowę mniej radia, 70 drukarstwa. 
Są też nazwy własne — agencji pra
sowych, paru organizacji i instytucji 
dziennikarskich (np. IOJ, OIRT). Przy 
wytłuszczonym tytule hasła podano 
skrót wskazujący dane medium (Pr, 
Rdf, FS), lecz nie zawsze: brak tego 
m. in. przy takich hasłach dotyczących 
mediów audiowizualnych jak Ab
spann, auditiv, Aufzeichnung- i przy 
b. wielu dotyczących wyłącznie prasy. 

Konstrukcja haseł jest definicyjno-
-opisowa. W hasłach artykułowych in
terpretuje s ię szerzej definicję, czasami 
uwzględnia aspekt historyczny, ale 
niekonsekwentnie. W rezultacie po
szczególne hasła są wprawdzie mniej 
sformalizowane, czasami jednak brak 
pewnych elementów informacji poda
nych w innych. Wielka szkoda, że zre

zygnowano z synonimów obcojęzycz
nych i Utteraitury źródłowej, co w s łow
niku jest wprawdzie usprawiedliwio
ne, niemniej obniża jego przydatność 
i rangę. 

Objętość haseł jest oczywiście zróż
nicowana. Najdłuższe dotyczy historii 
dziennikarstwa w Niemczech (ponad 
6 stron uzupełnionych dwoma strona
mi dotyczącymi rozwoju dziennikar
stwa w NRD). Poza tym dwie strony 
druku przekracza jeszcze tylko 8 ha
seł — 2 ogólne (Journalismus i Me
thodik, journalistische) oraz 6 doty
czących gatunków dziennikarskich 
(Artikel, Bericht, Bild, Kommentar, 
Nachricht, Reportage). A oto przykład 
hasła zwięzłego — Asynchronität (FS) : 

Asynchronizacja (TV) — (gr. nie-
jednoczesność) * dźwięk i obraz nie 
pokrywają się w czasie (np. usta for
mują w sposób widoczny dźwięki, 
które sîyszy s ię dopiero potem lub już 
wcześniej). 

Jak zaznaczyli sami wydawcy, s łow
nik posiada jeszcze luki. Są one wi
doczne. Opuszczono szereg haseł 
z dziedziny typologii prasy, jak: gaze
ta niedzielna (Sonntagszeitung), prasa 
regionalna i pondregionalna (regionale, 
überregionale Presse — jest tylko Lo
kaljournalismus w odniesieniu do 
NRD), prasa dziecięca i młodzieżowa 
oraz kobieca (Frauen-, Jugend-, Kin
derpresse), specyficzny typ zachodnich 
magazynów kolorowych (Regenbogen
presse), Tabloid i in. Nawet wśród 
szczególnie pieczołowicie opracowa
nych haseł gatunkowych brak fotore
portażu (jest Bildreportage), przy 
uwzględnieniu zaś takich haseł jak ty
tuł (Titel) i śródtytuł (Zwischenüber
schrift) razi pominięcie nagłówka 
(Überschrift). 

W chronologii dat z historii dzien
nikarstwa niemieckiego wyraźnie brak 
I września 1939 jako dnia rozpoczęcia 
II wojny światowej — skoro uwzględ
niono napad Rzeszy na ZSRR w 1941 r. 
i bezwarunkową kapitulację Niemiec 
8 maja 1945. 

W NRD-owskim słowniku są rów
nież hasła specyficznie rodzime, które 
nie znajdą się nigdy w słownikach in
nych krajów. O ile „amerykanizacja 
dziennikarstwa" byłaby jeszcze uza
sadniona w odniesieniu do krajów za
chodnich (właściwie dotyczy RFN), 
o tyle np. Blockpresse jest synonimem 
prasy zblokowanych partii i organiza
cji społeczno-politycznych NRD, Dorf-

* = odsyłacz do hasła pod takim tytułem. 



geschichte jest odmianą rodzajową 
anegdoty dotyczącej przemiany socja
listycznej wsi, Lizenzpresse omawia 
prasę licencjonowaną w pierwszych 
latach okupacji Niemiec zachodnich, 
Schmock (wywodzący s ię ze s łoweń
skiego „błazen") najbliższy byłby na
szemu pejoratywnemu „pismakowi", 
Zeitschriftenjahrhundert określa fazę 
rozwoju czasopism w Niemczech (przy 
zastoju dzienników) od zakończenia 
wojny 30-letoiej do wybuchu wielkiej 
rewolucji francuskiej. 

Witając z uznaniem ukazanie się 
pierwszego socjalistycznego słownika 
prasoznawczego, przyznajemy wydaw
com słuszność, że wymaga on uzupeł
nienia luk i wyrównania poziomu me
rytorycznego haseł. 

Paweł Dubiel 

PROPAGANDA ARABSKA 

Mohammed Abdel-Kader H a t e m : 
INFORMATION AND THE ARAB 
CAUSE. Longman Group Ltd., Lon
don 1974. S. XIV + 320, indeks. 

Ukazała się niedawno obszerna i inte
resująca praca dra Abdel-Kadera Ha-
tema, która jest pierwszą egipską pu
blikacją tego typu, a prawdopodobnie 
również jedyną w całym świecie arab
skim. Jest publikacją przede wszyst
kim dla specjalistów i napisaną przez 
specjalistę, będącego w centrum naj
ważniejszych wydarzeń politycznych 
w Egipcie od 1952 г., ale zainteresuje 
wszystkich zajmujących się problema
tyką i sprawami Bliskiego Wschodu. 
Hatem pragnie odpowiedzieć na pyta
nia: Jak inni widzą sprawy arabskie? 
Jak sami Arabowie? Jak zmieniły się 
ich wyobrażenia? Jakie są efekty sto
sunków publicznych, propagandy i in
nej działalności informacyjnej prowa
dzonej przez Arabów, ich przeciwni
ków i strony obiektywne? Rozpatruje 
kwestię palestyńską, rolę masowych 
środków komunikowania, istotę pro
blemów arabskich, perspektywy roz
wiązania kryzysu bliskowschodniego. 

Najpierw kilka danych o autorze. 
Po ukończeniu egipskiej Akademii 
Wojskowej w 1939 r. uzyskał stopień 
magisterski w zakresie nauk politycz
nych i doktorat prawa na Uniwersy
tecie Kairskim. Jest doktorem honoris 
causa Uniwersytetu w Aix-en-Proven-

co, wykładał na uniwersytetach w Ox-
fordzie, Cambridge, Durham i Londy
nie. Jako młody oficer związany był 
z ruchem Wolnych Oficerów i rewo
lucją 1952 r. w Egipcie. W czasie kry
zysu sueskiego 1956 r. kierował egipską 
kampanią informacyjną. Następnie zo
stał doradcą prezydenta Nasera i mi
nistrem stanu. W 1960 r. został mini
strem informacji, a od 1962 do 1966 był 
wicepremierem oraz ministrem kultu
ry, informacji i turystyki. Od 1971 r. 
ponownie mianowany wicepremierem 
przez prezydenta Sadata przy równo
czesnych obowiązkach ministra kultu
ry i informacji. Obecnie jest asysten
tem prezydenta Sadata do spraw Ko
mitetów Państwowych. 

Książka dzieli s ię na dwie główne 
części: I. Charakterystyka informacji 
i II. Sprawa arabska. Pierwsza część 
posiada charakter ściśle teoretyczny, 
autor w pięciu rozdziałach rozważa ta
kie zagadnienia, jak: pojęcie opinii 
publicznej (w aspekcie historycznym 
do czasów najnowszych), informacja 
jako podstawowy materiał dla opinii 
publicznej (w tym pojęcie „informa
cji", „public relations" i propagandy 
oraz wzajemne związki między nimi); 
dwa końcowe rozdziały tej części po
święcono szczegółowym rozważaniom 
elementów tworzących opinię publicz
ną. Wśród głównych i pomocniczych 
komponentów opinii publicznej autor 
zwraca uwagę na rolę ludu, dziedzic
two kulturalne i wychowanie, wspólne 
wartości i nacjonalizm, obyczaj, posta
w ę i wiedzę, rolę rodziny, szkoły, reli
gii, mitów i legend oraz przywództwa, 
czyli znaczenie liderów. Za główne 
środki kształtujące opinię publiczną 
bądź służące do jej wyrażania uważa 
s łowo pisane (na pierwszym miejscu 
stawia prasę), s łowo mówione, środki 
wizualne, kontakty osobiste, ważność 
rzeczników i biur informacyjnych oraz 
rozmaite inne środki propagandowe. 

W drugiej, obszerniejszej części au
tor omawia szczegółowo kwestie infor
macji w świecie arabskim i znajomość 
realiów lub szerzej „sprawy arabskiej" 
przez świat zewnętrzny. Obszerny 
wstęp historyczny omawia pokrótce 
historię Arabów i kolejne etapy roz
woju ich cywilizacji, a następnie 
upadek, dekadencję i zastój. Narodo
we i polityczne odrodzenie Arabów 
pod koniec ubiegłego stulecia mało by
ło znane szerszemu światu z powodu 
kilkowiekowej izolacji tych ziem, 
a tym samym — braku informacji. 
Z czasem, w miarę rozwoju ruchu na
rodowowyzwoleńczego ważność tego 



elementu stała się oczywista dla dzia
łaczy narodowych, ale w warunkach 
pełnej zależności od mocarstw zachod
nich efekty ich działania na zewnątrz 
nie były zbyt wielkie. 

Od połowy lat trzydziestych tzw. 
sprawa arabska w doniesieniach agen
cji światowych była ściśle związana 
z problemem syjonizmu i kwestią ko
lonizacji Palestyny przez Żydów. Dru
ga wojna światowa stanowiła moment 
przełomowy w historii tego rejonu 
świata, jednakże informacja o ten
dencjach, prądach politycznych i roz
woju sytuacji w tych krajach pełna 
była nieporozumień wynikających 
z całkowitej odmienności kulturowej 
i cywilizacyjnej, braku znajomości 
rzeczy czy wręcz fałszów w większo
ści opanowanych przez syjonistów 
mass mediów najbardziej rozwinię
tych krajów Europy i Stanów Zjed
noczonych. 

Zmiany jakościowe w tym zakresie 
zapoczątkowała dopiero rewolucja lip
cowa 1952 r. w Egipcie, mająca epo
kowe znaczenie dla dzisiejszego obli
cza politycznego tej części świata. 
W lipcu 1953 otwarto radiostację kair-
ską Głos Arabów (Sawt al-Arab min 
al-Kahira), która obecnie uchodzi za 
trzecią radiostację świata pod wzglę
dem zasięgu i godzin emisji. Jej pro
gramy nadawane są w kilkudziesięciu 
językach niemal przez całą dobę. 
Pierwsze sukcesy w zakresie informo
wania świata o problemach arabskich 
i własnym stanowisku Egipt zanotował 
w czasie kryzysu sueskiego, po nacjo
nalizacji Towarzystwa Kanału Sue
skiego w 1956 r. Trójstronna agresja 
brytyjsko-francusko-izraelska spotkała 
się wówczas z potępieniem światowej 
opinii publicznej, w czym pewien 
udział miały również arabskie mass 
media. Egipt — a w ślad za nim póź
niej i inne kraje arabskie — zwrócił 
uwagę na konieczność rozwoju środ
ków informacyjnych również w sto
sunkach wewnętrznych : łączność z na
rodem i szeroko pojmowaną opinią pu
bliczną, informowanie o celach i za
daniach państwa, jego polityce zagra
nicznej i wewnętrznej w dziele konso
lidacji dla osiągnięcia nakreślonych 
zadań politycznych, gospodarczych 
i społecznych. 

W rozdziale „The Lessons of Suez, 
1956—1967" autor omawia drobiazgo
wo kampanię informacyjną w okresie 
agresji na Suez w 1956 r. Wykorzysty
wano wszystkie wówczas dostępne 
środki masowego komunikowania, 

a także ulotki, broszury, afisze; aran
żowano spotkania, wywiady i wyjaz
dy korespondentów zagranicznych na 
linię frontu, skąd przekazywali swoje 
informacje do macierzystych redakcji 
czy agencji, dementując niejednokrot
nie tendencyjne wypowiedzi lub opi
nie przeciwników. Miało to duże zna
czenie polityczne i psychologiczne. 
W kolejnym rozdziale „Six-Day War 
and After, 1967—1973" Hatem anali
zuje rolę i możliwości środków infor
macyjnych zarówno egipskich i arab
skich, jak i izraelskich. Ogólnie rzecz 
biorąc, możliwości wpływania i ura
biania światowej opinii publicznej by
ły znacznie większe po stronie izrael
skiej. Zmniejszenie nadzoru cenzury 
w Egipcie łączyło się nawet z publika
cją materiałów czy szczegółów związa
nych z bezpieczeństwem narodowym, 
wykorzystanych później w wojnie 
przez przeciwnika. W okresie 6 dni 
wojny czerwcowej 1967 r. zerwana zo
stała łączność między Egiptem a świa
tem zewnętrznym, brak było również 
skoordynowanego systemu informa
cyjnego między poszczególnymi kraja
mi arabskimi, co musiało się odbić na 
opinii światowej o wydarzeniach na 
Bliskim Wschodzie. 

Władze odpowiedzialne za informa
cję w Egipcie wyciągnęły wnioski z te
go stanu rzeczy. Podjęto bardzo szero
ką kampanię wyjaśniającą, informują
cą i propagandową tak w stosunkach 
wewnętrznych, jak i skierowaną na 
zewnątrz. Przyniosła ona konkretne 
efekty w postaci zmiany stanowiska 
znacznej części prasy światowej i in
nych mass mediów w ocenie istoty 
konfliktu arabsko-izraelskiego i jego 
przyczyn, polityki Izraela i sytuacji 
na terenach okupowanych; wpłynęła 
także na reorientację polityczną wie
lu rządów zachodnich do świata arab
skiego, jego dążeń i aspiracji. 

Autor w 1971 r. wykorzystując swo
ją wiedzę teoretyczną i praktyczną 
podjął kroki zmierzające do reorgani
zacji dotychczasowej struktury egip
skich masowych środków komuniko
wania. Władze państwowe przykłada
ją obecnie szczególnie dużą wagę do 
spraw informacji. Utrzymuje się ścisłe 
kontakty z korespondentami zagra
nicznymi, cenzurę ograniczono do naj
ważniejszych spraw dotyczących bez
pieczeństwa państwa, publikuje się 
wiele materiałów w kilku językach ob
cych, rozbudowano Państwową Służbę 
Informacyjną, lecz potrzeby są nadal 
duże i wiele pozostaje do zrobienia. 



Rozwija się współpraca między-
arabska w tej dziedzinie, o czym 
świadczyć może między innymi kon
ferencja ministrów informacji wszyst
kich krajów członkowskich Ligi 
Państw Arabskich, na początku 1975 r. 
w Kairze i podjęte decyzje. W Egipcie 
ostatnio zreorganizowano prasę, 
uchwalono nowe prawo prasowe, do
konano poważnych zmian personal
nych w masowych środkach przekazu. 

Praca Hatema opatrzona jest przy
pisami, napisana żywym, komunika
tywnym językiem. Zawiera dużo cie
kawych szczegółów dotyczących naj
nowszej historii tego rejonu świata — 
interesującego opinię publiczną, o któ
rego problemach nasza wiedza nadal 
nie jest zbyt duża. 

Tadeusz Fryzeł 

I PRAWO KOMUNIKOWANIA 
J. M. K o ł o so w: MASSÓW A J A 
INFORMACYJA I MIEŻDUNA-
RODNOJE PRAWO. Izdatielstwo 
„Mieżdunarodnyje otnoszenija", 
Moskwa 1974. S. 168. 

Radziecki specjalista z zakresu prawa 
międzynarodowego, znany ze swych 
artykułów na łamach takich periody
ków jak Nowe Czasy czy Sowietskoje 
Gosudarstwo i Prawo, tym razem pro
blemom masowych środków informa
cji w aspekcie prawa międzynarodo
wego poświęcił całą książkę. Praca ta 
godna jest uwagi, ponieważ do tej po
ry do rzadkości należy, by problema
tykę masowych środków przekazu 
rozpatrywano w kategoriach prawa 
międzynarodowego. 

J. M. Kołosow do masowych środ
ków informacji o zasięgu najszerszym 
zalicza: prasę, radio, telewizję oraz 
kino. Środki te funkcjonują rozprze
strzeniając informację tak wewnątrz 
państwa, jak i za granicą. Informacja 
masowa — jego zdaniem — prze
kształciła się na współczesnym etapie 
stosunków międzynarodowych „w jed
no z najpotężniejszych narzędzi walki 
ideologicznej". Umiejętne posługiwa
nie się masowymi środkami informacji 
ma odegrać w tej walce niebagatelną 
rolę. 

Radziecki uczony wyraża opinię, że 
przede wszystkim umowy międzyna
rodowe uregulują wykorzystanie ma

sowych środków informacji. Regula
cja ta uwarunkowana jest oczywiście 
kilkoma czynnikami. 

Obiektywny historyczny proces in
tegracji międzynarodowej — zdaniem 
autora — leży u podstawy stale roz
szerzającej się międzypaństwowej wy
miany w dziedzinie nauki, kultury, 
sztuki. Równocześnie współczesna sy
tuacja warunkuje całą zaostrzającą się 
walkę ideologiczną między światem 
socjalizmu a kapitalizmu, między 
siłami społecznego postępu a siłami 
reakcji, ponieważ elementy ideologii są 
zawarte także w nauce, kulturze 
i sztuce, a państwom nie jest obojętne, 
jaka ideologia dochodzi do ich obywa
teli. Treść informacji masowej jest 
więc w pewnych przypadkach przed
miotem regulacji prawnomiędzynaro-
dowej. W zależności od postawionych 
sobie celów informacja masowa może 
zawierać idee pokoju i przyjaźni mię
dzy narodami, społecznego postępu we 
wszystkich dziedzinach, ale obok tego 
może też zawierać elementy military-
zmu, działalności wywrotowej, dyskry
minacji rasowej, obrażać uczucia 
i przekonania moralne różnych grup 
ludności, stając się tym sposobem 
czynnikiem pogorszenia stosunków 
między krajami i narodami. Obowiąz
ki wzajemnego powstrzymywania się 
od propagandy skierowanej przeciw
ko rządowi drugiej strony znalazły 
odzwierciedlenie w pierwszych umo
wach Rosji Radzieckiej (autor podaje 
tu umowę z Anglią z 1921 г.). 

Międzynarodowa współpraca w 
dziedzinie wykorzystania informacji 
masowej wiąże się także z posługiwa
niem się — przy dostarczaniu infor
macji — różnymi technicznymi środ
kami i sposobami. Jeśli państwa, dla 
porównania, słabo konstrolują oddzia
ływanie na swoim terytorium prasjr 

zagranicznej i zagranicznej produkcji 
filmowej, to z nadawaniem audycji 
dla szerokiego kręgu odbiorców spra
wa jest jeszcze bardziej złożona. 

Bariery celne nie stanowią prze
szkody dla fal radiowych, które swo
bodnie przenikają przez granice pań
stwowe. To pozwala państwom wyko
rzystywać, z jednej strony, nadawanie 
audycji radiowych dla zagranicznej 
ludności, a z drugiej strony każe im 
zwrócić uwagę na metody kontroli 
otrzymywania przez swoich obywateli 
informacji zagranicznej. 

Państwa socjalistyczne — jak poda
je autor recenzowanej pracy — wyko
rzystują międzynarodową wymianę 



w dziedzinie informacji masowej dro
gą międzynarodowych porozumień w 
formie konkretnych programów współ
pracy kulturalnej, planów i protoko
łów o wymianie audycji telewizyjnych 
i radiowych. Analiza polityki stosun
ków międzynarodowych w dziedzinie 
wykorzystywania środków informacji 
masowej wskazuje, że państwa nada
ją tym zagadnieniom szczególne zna
czenie. 

Interesujące wydają się końcowe 
uwagi radzieckiego specjalisty. Przy
tacza on poglądy, które można spotkać 
na łamach literatury zachodniej od
nośnie do tworzenia się nowej gałęzi 
prawa międzynarodowego — „prawa 
komunikowania". Jedni autorzy rozu
mieją pod tym normy i zasady prawa 
regulujące techniczne problemy łącz
ności radiowej, inni — prawne uregu
lowanie wszystkich aspektów informa
cji międzynarodowej, włączając jej 
treść. Część prawników międzynaro
dowych uważa, że takie prawo już 
powstało, inni przekonują, że znajduje 
się ono dopiero w stadium powstawa
nia. 

J. M. Kołosow dowodzi, że w obec
nych czasach zasady i normy między
narodowej informacji masowej nie 
wydziel i ły się — jak dotąd —• w sa
modzielną gałąź i można je odnieść 
do innych dziedzin prawa między
narodowego, jak prawa człowieka czy 
prawo kosmiczne. W dalszym przeto 
ciągu u podstawy ich rozumienia 
i przyjęcia leżą zasady i normy 
z tych dziedzin, co dość często bywa 
podstawą interpretacji zasad i norm 
międzynarodowej informacji masowej. 
Lecz żeby odpowiednia grupa norm 
i zasad mogła być uważana jako no
wa, samodzielna dziedzina prawa mię
dzynarodowego, należy opracować 
s p e c j a l n ą międzynarodową kon
wencję o prawach i obowiązkach 
państw dotyczącą wykorzystywania 
międzynarodowej informacji masowej, 
w której by utrwalono istniejące już 
zasady i normy postępowania państw 
we wzajemnych stosunkach w oma
wianej dziedzinie. 

Praca radzieckiego prawnika mię
dzynarodowego zasługuje na duże 
uznanie. Rzadkość prezentowanej pro
blematyki, ciekawe propozycje roz
wiązań, bogaty zestaw literatury 
przedmiotu — to niewątpliwe walory 
książki. Autorowi recenzowanej pracy 
nie można zarzucić niewykorzystania 
polskiej literatury w tej dziedzinie, 
skoro brak takich publikacji. Trudno 

zaś wymagać, by uczony za granicą 
miał dostęp do materiałów przezna
czonych do użytku wewnętrznego, po
wielonych i siłą faktu mających ogra
niczony zasięg odbiorców. A tylko ta
kie opracowania na razie istnieją w 
naszym kraju z zakresu problemów 
poruszanych w radzieckiej publikacji 
naukowej. 

Marian Banach 

j NIENAJLEPSZA 
I ANALIZA ZAWARTOŚCI j 

Jürgen H ii t h e r, Hildegard 
S c h o l a n d , Norbert S c h w a r 
te: INHALT UND STRUKTUR 
REGIONALER GROSSZEITUN
GEN. Schriftenreihe Gesellschaft 
und Kommunikation, Band 18. 
Bertelsmann Universitätsverlag, 
Düsseldorf 1973. S. 144. 

W interesującej RFN-owskiej serii 
wydawniczej odnotowujemy tom me
rytorycznie mniej ciekawy — analizę 
zawartości wysokonakładowych dzien
ników regionalnych obszaru Renu 
i Ruhry. Do badań wybrano dowolnie 
6 gazet jednowydaniowych i 1 o trzech 
mutacjach, o nakładach od stu kilku
nastu do sześciuset tysięcy egzempla
rzy. Cel był skromny — zweryfiko
wanie hipotezy, że analizowane tytuły 
nie wykazują istotnych różnic struk
tury tematycznej, źródłowej, ilustra
cyjnej. 

Do wyników analizy trzeba się od
nieść z poważnym sceptycyzmem, 
dyktowanym zastrzeżeniami, jakie na
suwa sposób przeprowadzenia badań. 
Autorzy powołują się wprawdzie na 
obszerną i uznaną literaturę metodo
logiczną (amerykańską i RFN-owską), 
lecz przeoczyli zawarte w niej nawet 
niektóre zasadnicze uwagi. Przede 
wszystkim trzeba powątpiewać o re
prezentatywności wszelkich obliczo
nych struktur, skoro do analizy przy
jęto — znowu całkiem subiektywnie 
i bez jakiejkolwiek motywacji — tyl
ko wydania z pierwszego tygodnia 
września i trzeciego tygodnia paździer
nika 1969 r. Chyba po raz pierwszy 
podważono podobnego rodzaju próbę 
w Polsce, badając informacyjność Ди-
stracji w dziennikach *) ; jeżeli zaś na-

*) Por. Zeszyty Prasoznawcze 1966 nr 1, 
s. 106—124. 



wet uwzględnimy „prawo" autorów 
zachodnich do pomijania naszych 
stwierdzeń z przyczyny „bariery ję
zykowej", to przecież sami autorzy in
terpretują wysoki odsetek tematyki 
gospodarczej nie jako odbicie rzeczy
wistej struktury badanych gazet, lecz 
jako skutek nacisku wydarzeń na te
matykę badanego okresu (rewalory
zacji marki itp. — por. s. 44). Dostrze
gają więc zagadnienie, ale ignorują 
jego głębszą (metodologiczną) wy
mowę. 

Sporo wysiłku włożono w skon
struowanie klucza kategoryzacyjnego. 
Słuszna jest teza autorów, że klucza 
uniwersalnego, przydatnego do wszy
stkich analiz i okresów raczej się nie 
da skonstruować — niemniej słuszne 
są ich usiłowania, by własny klucz 
maksymalnie opierać na wcześniej 
sprawdzonych. Podstawowy podział 
dychotomiczny na części: ogłoszenio
wą i redakcyjną jest w tej drugiej 
rozwarstwiony na 1. część lokalną, 
2. dodatki i 3. część zasadniczą, którą 
określono jako odjęcie 1. + 2. od cało
ści redakcyjnej. 9 grup tematycznych 
obejmuje: politykę (tu także: komu
nalną, socjalną, prawo), kulturę 
(m. in. oświatę i wychowanie, komu
nikowanie masowe, technikę i komu
nikację), gospodarkę, religię i kościół, 
rozrywkę, „human interest" (w tym: 
wypadki, przestępstwa, życie prywa
tne), sport, różne (kalendarzyki im
prez, programy, pogodynki), tytuł 
i stopkę. Grupy tematyczne i kate
gorie szczegółowe zdefiniowano (ss. 
24—30), nie zawsze zadowalająco: nie 
rozumiem też na przykład dlaczego 
autorzy nie potrafili się zdecydować 
na którąś z powszechniej uznanych 
definicji kultury (s. 27). 

Razi niekonsekwencja przy kon
struowaniu nieco odmiennych subka-
tegorii dla części lokalnej, m. in. ko
munikacja iznalazła się tam w grupie 
tematyki politycznej. Nie ma nato
miast tego rodzaju kłopotów wśród 
kategorii formalnych, ustalonych na 
zasadzie dychotomicznej : tekst — ilu
stracja, materiały agencyjne — wła 
sne, publikacja wyłączna jednej ga
zety — publikacja w kilku dzienni
kach. Jako jednostkę analizy przyjęto 
całą wypowiedź. 

Interesującym zabiegiem (aczkol
wiek nie nowym i u nas) było sporzą
dzenie kalendarium wydarzeń przed
stawionych w badanych gazetach 
w celu stwierdzenia ich współwystę-
powania w poszczególnych tytułach. 

Jeśli pominąć zastrzeżenia dot pró
by, to i tak uznać należy, że hipoteza 
robocza nie znalazła pełnego potwier
dzenia. Ogólne wyniki wskazują na 
poważne zróżnicowanie strukturalne : 
reklama w poszczególnych dziennikach 
stanowiła od 45 do 70°/o zawartości, 
część zasadnicza obejmowała od 17 do 
33°/o, a lokalna 8 do 15'%. Znacznie 
mniejsze różnice wykazywały grupy 
tematyczne, zwłaszcza w części zasad
niczej. Tu jednak oprócz zastrzeżeń co 
do próby trzeba zgłosić dalsze — auto
rzy w ogóle nie podali objętości ba
danych gazet, które też mogły mieć 
poważny w p ł y w na ukształtowanie 
struktur zawartości. 

Wreszcie należy wskazać na opóź
nienie publikacji wyników. Często za
rzucamy przestarzałość naszym anali
zom zawartości, opisującym gazety 
sprzed roku — dwóch. Cóż więc po
wiedzieć o badaniach RFN-owskiçh 
przekazujących — w momencie wyda
nia książki — obraz prasy sprzed lat 
czterech? 

Omawiamy tę pracę, ponieważ obok 
pewnych niewątpliwych zalet (wstęp 
teoretyczny, definicje kategorii) uka
zuje wyjątkowo wyraźnie pułapki czy
hające na niedoświadczonych, niekon
sekwentnych badaczy. 

Czesław Biel 

UKŁAD GRAFICZNY 
GAZET 

Harold E v a n s : NEWSPAPER 
DESIGN. Heinemann Ltd., London 
1973. S. X + 214. 

Właściwie pełny tytuł tej książki 
brzmi: Editing and Design. A Five-vo
lume Manual of English, Typography 
and Layout. Book Five. Newspaper 
Design. Jest ona ostatnią częścią pię-
ciotomowego podręcznika wydanego 
pod auspicjami British National Coun
cil for the Training of Journalists 
i wg wydawcy, stanowi ukoronowanie 
całego dzieła. 

H. Evans jest jedną z czołowych po
staci londyńskiej prasy i jak najbar
dziej kompetentnym i powołanym do 
kształcenia kadry dziennikarskiej. 
W swoim kraju uznawany jest za 
pierwszorzędnego znawcę tej dziedzi
ny i cieszy się ponoć wielkim autory-



tetem. Własną karierę dziennikarską 
zaczął bardzo młodo jako reporter 
i pnąc się coraz wyżej po szczeblach 
prasowej drabiny został, w wieku 38 
lat, wydawcą The Sunday Times, 
a w kilka lat później dyrektorem spół
ki Times Newspapers Ltd., w której 
gestii znajduje się The Times. Oprócz 
gruntownej znajomości spraw wydaw
niczych w Anglii, przestudiował te za
gadnienia w USA, a także — już po
bieżniej — w Australii i niektórych 
krajach azjatyckich i afrykańskich. 

Swoje summa summarum dotyczące 
wydawania gazet zamknął w dziele 
złożonym z 5 części. 

Book Five, tom formatu (21X27), 
oprawny jest jak większość angiel
skich książek w czarne płótno, 
w srebrnej obwolucie z fragmentem 
naszkicowanego blankietu makiety, 
pięknie wydrukowany, z dużymi mar
ginesami, na dobrym papierze i boga
to ilustrowany wyłącznie reprodukcja
mi kolumn gazetowych. 

Kwestie związane z „dizajnem" 
autor ujął w 10 rozdziałów. Napisałem 
„dizajn", bo słowo design pod piórem 
Evansa ma zakres tak szeroki, że aż 
wieloznaczny. Tego pojęcia nie da się 
przetłumaczyć jednym terminologicz
nym wyrazem, jeśli się chce być do
brze zrozumianym. 

Design to nie tylko synonim layout, 
a więc makieta, szkic numeru gazety, 
owo w niemieckiej gwarze zawodowej 
„lustro" (Satzspiegel) odzwierciedlają
ce przyszły wygląd poszczególnych ko
lumn, ale również wygląd danej gaze
ty w ogóle, nie ograniczony do jedne
go tylko numeru. Czasem trzeba by 
tłumaczyć przez: szata graficzna, cza
sem przez: planowanie, i jeszcze ina
czej. Aby więc uniknąć nieporozu
mień, najlepiej zatrzymać nazwę au
torską, spolszczoną dla wygody na 
„dizajn". Przynajmniej będzie wiado
mo o co chodzi. Choćby w takim 
stwierdzeniu, że „Design is not deco
ration. It is communication". 

„Dizajn" spełnia „magiczną" funk
cję przemiany pustego arkusza papie
ru w mozaikę logicznie i czytelnie use-
gregowanych, spływających do rąk 
kierownika „dizajnu" (Director of De
sign), a raczej do jego biura (u nas — 
redakcji technicznej) materiałów tek
stowych, fotograficznych, rysunko
wych, przez dobieranie dla nich odpo
wiednich czcionek, wymiarów, miejsc 
i sposobów przedzielania. Do tego do
chodzą jeszcze jako niebagatelna część 
składowa „ad'y" — jak skrótowo 

w gwarze angielskiej nazywa się ogło
szenia (advertisement) — anonsy, re
klamy. 

Bazą tych czynności jest oczywiście 
typografia, ale nie jedyną. Cele wy
znaczone danemu dziennikowi narzu
cają mu zawartość treściową i adres 
czytelniczy, a to z kolei — format, bo 
jak pisze Evans swoim obrazowym 
stylem, byłoby absurdem nakładanie 
karoserii rolls royee'a na chassis spor
towego wozu. Wygodny ze wszech 
miar format tabloidów nie jest odpo
wiedni dla poważnych dzienników 
polityczno-społecznych z ich długimi 
artykułami i odwrotnie, duże formaty 
(broadsheet) nie nadają się dla krót
kich artykulików popularnych gazet 
przeznaczonych dla masowego od
biorcy. 

Autor nie stara się początkującym 
dziennikarzom i rozpoczynającym pra
cę stażystom, dla których książka jest 
głównie przeznaczona, narzucić w ła 
snego punktu widzenia. Przeciwnie, 
ten doświadczony praktyk, pragnie po
budzić ich do samodzielnych rozwią
zań, a nie bezkrytycznego stosowania 
przedstawionych przykładów zaczerp
niętych z faktycznych łamów gazet 
brytyjskich. Zdaje sobie sprawę, że 
„dizajn" nie może spoczywać tylko 
w rękach artysty i że byłoby również 
błędem i pomyłką powierzanie go wy
łącznie inżynierom. 

Wciąż unowocześniane techniki re
produkcyjne, elektronika coraz bar
dziej integrująca procesy drukarskie, 
wkraczające zwycięsko we wszystkie 
dziedziny (w tym również do prasy) 
komputery i lasery —• wszystko to wy
maga dużej wiedzy politechnicznej, 
której zazwyczaj brak artyście grafi
kowi, ale też same wiadomości tech
niczne nie kwalifikują jeszcze inżynie
ra do samodzielnego opracowania sza
ty graficznej. 

Remedium stlanowić więc mają 
layout men (redaktorzy techniczni), 
którzy rozporządzaliby równocześnie 
dobrym smakiem przy komponowaniu 
kolumny i doskonałą orientacją 
w możliwościach i barierach technicz
nych. 

Po omówieniu znaczenia i funkcji, 
jaką spełnia „dizajn" w redagowaniu 
gazety, autor przedstawia jego rozwój 
na przykładach wziętych z 5 wielkich 
dzienników na przestrzeni 50 lat. 
Pierwszą rewolucję w tradycyjnym 
wertykalnym (pionowym) łamaniu ga
zet widzi Evans we wprowadzeniu 
łamania horyzontalnego (poziomego). 



Potem następują makiety mniej lub 
więcej symetryczne i wreszcie jako 
ostatnia rewolucja — pojawienie się 
tabloidów, po których zapanował 
w „dizajnach" doldrums — zastój. 

Uważam, że s łowo „rewolucja" — 
gdy rzecz polega na zwykłym naśla
downictwie — jest za mocne. Nie ma
my tu przecież do czynienia z prze
wrotem, tylko wyłomem w stosowa
nych konwencjonalnie zasadach. Ktoś 
znudzony szablonem odważa się prze
łamać panujący zwyczaj, inni jego po
mysł podchwytują, naśladują, posze
rzają i tak się tworzy nowy styl, nowa 
moda w szacie graficznej. 

To co powiedziałem można wyraźnie 
prześledzić, czego jednak Evans nie 
robi, choćby na nagłówkach gazet za
mieszczanych zwyczajowo u samej gó
ry pierwszej kolumny. Dopiero po I 
wojnie światowej nagłówek ruszył ze 
swego stałego miejsca. Poczęły poja
wiać się nad nim „mankiety", zaczęły 
ściskać go z lewej lub prawej albo 
z obu stron „okienka", a potem przy
rastały mu „uszy", tj, pola w ramce, 
przeważnie z reklamą o najwyższym 
cenniku. Wreszcie spychany ze swego 
pierwotnego miejsca zaczął nagłówek 
wędrować po całej kolumnie. W pierw
szej chwili, porównując dawny i nowy 
sposób umieszczania tytułów gazet 
rzecz wygląda rewolucyjnie, ale jaka 
tu rewolucja? 

Z kolei autor omawia inwazję re
klam i ogłoszeń. Nasza prasa na ogół 
zepchnąła wszystkie anonsy na wy
dzielone kolumny ogłoszeniowe, nato
miast całkiem inaczej wygląda to na 
szpaltach kapitalistycznych gazet. Tam 
opracowanie makiety rozpoczyna się 
od wpisania na blankietach do szkico
wania makiet przede wszystkim miejsc 
i wymiarów materiałów inseratowych. 
Evans zaleca, aby pierwsza strona by
ła od nich wolna. Zapomniał widać, 
że te czołowe ogłoszenia należą do naj
droższych. 

Niemniej strona frontowa, nawet 
z ogłoszeniem, jest oczkiem w głowie 
„dizajnu". Stała się u Anglików syno
nimem ważnej lub sensacyjnej wiado
mości (front-pager). U nas zresztą 
także. Mówimy „znaleźć się na pierw
szej stronie". 

W rozdziałach poświęconych makie
towaniu Evans omawia priorytet no
wości, logiczne następstwo informacji, 
przestrzeganie przyjętej kolejności 
działów, powody „zgrzytów", konsek
wencje wynikające z dużych i małych 
formatów, bo ten ostatni nie jest 

zgęszczeniem i ściśnieniem zawartości 
wielkiego arkusza, lecz wymaga innej 
konstrukcji; dalej rozkład materiałów 
w izależności od liczby łamów na ko
lumnie i różne sposoby ich wyróż
niania i eksponowania. Do wciąż płyn
nego podziału na typy kolumn poza 
kilku różnicami nazwowymi (brace, 
dummies, emphasis) nie wnosi nic no
wego. 

Ideałem, prawie nieosiągalnym, jest 
posiadanie całego materiału przezna
czonego do numeru przed rozpoczę
ciem szkicowania makiety. Wymogi 
aktualności rządzące dziennikiem wy
kluczają to, stąd konieczność wycina
nia, naklejania, przerysowywania. Łą
czy się z tym również kwestia muta
cji poszczególnych materiałów i wy
dań. 

Co do sposobu wykreślania i ozna
czeń na makiecie nie różni się on na 
Fleet Street od stosowanego w naszych 
redakcjach. 

Tytuł rozdziału VII: International 
Design jest nieadekwatny (znów się 
czepiam słów) bo sugeruje, przynaj
mniej mnie, istnienie w prasie świa
towej czegoś przypominającego np. 
Interwizję czy Eurowizję w TV, a idzie 
w nim po prostu o paralelizmy, jedna
kowe pryncypia, zasady i prawidła, 
którymi kierują się wydawcy gazet na 
całej kuli ziemskiej. Pokaz jednego 
i tego samego dnia (1II 1968) na 
pierwszych stronach 26 dzienników ze
branych z całego świata wszedł na do
brą sprawę do tego podręcznika nie
potrzebnie, gdyby go nie było książka 
nic by na tym nie straciła, a zyskała 
chyba niewiele, bo i pomysł nieorygi
nalny, robili to już wcześniej inni, 
choćby Jacques Kayser. 

Od „szkółki" przechodzi Evans do 
„kliniki" (odnośny tytuł rozdziału 
brzmi: Design Clinic), gdzie demon
struje występujące w „dizajnach" ob
jawy patologiczne. Bez emfazy należa
łoby to określić niedociągnięciami, 
tym bardziej że to co on uważa za 
chorobę, wymaga nie tyle leczenia, ile 
zabiegu kosmetycznego. Oto kilka 
z długiej listy tych niedomagań: 

— kiepskie posługiwanie się światła
mi, ze szpetnymi białymi nie za
drukowanymi polami wokół tytu
łów i między artykułami; 

— jedno i to samo lub podobne 
dźwiękowo albo znaczeniowo słowo 
powtarzające się w tytułach jednej 
stronicy ; 



— przesada, przeładowanie i brak 
harmonii w rozmieszczeniu ilustra
cji; 

— użycie kilku krojów pisma w tytu
łach, co nazywa „złym ożenkiem" 
i z typową dla siebie przesadą — 
przejawem schizofrenii, na co trud
no się zgodzić; 

— nie pochwala również (i też wg 
mnie niesłusznie) cocktailu czcion
kowego, jak nazywa używanie róż
nych krojów pisma już nie tylko 
w tytułach, ale i tekstach tej samej 
stronicy. 

Wreszcie ostatni rozdział pod obie
cującym tytułem: „Ulepszenia i nowa
torstwo" (Improvements and Innova
tion) gromadzi interesujący zestaw ko
lumn zaczerpniętych z różnych gazet, 
jednak oczywistych innowacji w nim 
nie widzę. Są to tylko ambitne, mniej 
lub więcej udane niuanse i próby ode
rwania się od powszechnie stosowa
nych sposobów łamania. Prawdziwie 
odkrywczych pomysłów nie ma. 

Evans trochę rozwlekle, ale bynaj
mniej nie nudnie, rozwodzi się nad 
omawianymi sprawami. Nie z wszyst
kimi jego poglądami przyjdzie się zgo
dzić, co nie znaczy, że nie ma racji, 
tylko że zapatrywania nasze się róż
nią. Milieu angielskie, do którego pro
gramowo ograniczył się autor, stawia 
przed prasą brytyjską inne zadania 
i wymagania niż te, które stoją przed 
środowiskiem polskim. 

Rewelacji żadnych w piątym tomie 
evansowskiego podręcznika nie spot
kamy. Właściwie to samo, a grubo 
wcześniej , no i w o wiele skromniej
szej i zwięźlejszej formie przedstawił 
nieodżałowany nestor naszej prasy 
Mieczysław Krzepkowski w artykule 
„Uwagi dyskusyjne o układzie graficz
nym naszych dzienników" zamieszczo
nym w nrach 2, 3, 6, 7, 8, 10 Prasy 
Polskiej z 1958 r. 

Osobiście brak mi w zakończeniu 
tej książki jakiegoś spojrzenia futuro
logicznego na dziennikarstwo. Oczywi
ście podręcznik nie musi zapuszczać 
się w hipotetyczne przewidywania. Ale 
może dlatego właśnie — na podstawie 
tego piątego tomu — odnoszę w kon
kluzji wrażenie, że Harold Evans od
wal i ł kawał dobrej i bardzo ładnej ro
boty, ale tylko odwalił. 

Wiktor Frantz 

PROBLEMY TELEWIZJI 
KABLOWEJ W USA 

Martin H. S e i d e n : C A B L E T E 
LEVISION USA — A N ANALYSIS 
OF GOVERNMENT POLICY. 
Praeger Publishers, New York— 
Washington—London 1974 (second 
edition). S. 253. 

Termin „telewizja kablowa" przyswoił 
się w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
w latach pięćdziesiątych. Początkowo 
oznaczał system kabli, które rozpro
wadzały sygnały telewizyjne na ob
szary, gdzie obrazy nie docierały nor
malną drogą napowietrzną. W 1950 ro
ku w Lansfeld w stanie Pensylwania 
po raz pierwszy zastosowano system 
kablowy do przekazywania telewizji. 
Miejscowość ta, położona w górach 
była praktycznie odcięta od programu 
telewizyjnego. Postanowiono więc za
instalować na przedgórzu wielką an
tenę telewizyjną, odbierane tam sy
gnały telewizyjne specjalnie wzmoc
nić i następnie przy pomocy kabla 
przesłać do Lansfeld. W ten sposób 
mieszkańcy tej miejscowości odbierali 
programy telewizyjne, choć nie było 
tam ani jednej anteny. Oczywiście, aby 
móc oglądać programy, należało pod
łączyć swój odbiornik do systemu 
przekazu kablowego, a za podłączenie 
trzeba było zapłacić przedsiębiorcy, 
który zainwestował w system kablo
wy. Inicjatorzy tego systemu rychło 
zdali sobie sprawę, iż odkryli źródło 
stosunkowo dobrego dochodu. Posta
nowili kontynuować przedsięwzięcie 
rozszerzając je na całe Stany Zjedno
czone. Tym razem jednak idea była 
nieco inna. Wiadomo, że w USA dzia
ła wiele stacji telewizyjnych, a ich za
sięg jest niejednokrotnie za mały, by 
pokryć obszar całego kraju. Pomysł 
polegał więc na tym, by na obszarze 
granicznym osiągalności danej stacji 
wybudować antenę, wzmocnić sygnał 
i dalej przekazywać go drogą kablo
wą, pobierając dodatkowy abonament 
od odbiorcy. Tak więc przy obecnie 
rozwiniętym systemie kablowym 
Amerykanin, obojętnie w jakiej części 
Stanów, może odbierać programy 
większości stacji telewizyjnych dzia
łających w USA (a także w Meksyku 
i Kanadzie). 

To doprowadziło do powstania całe
go systemu telewizji kablowej, noszą
cego w skrócie nazwę C A T V (Commu
nity Antenna Television). Już w 



1962 r. C A T V składała się z około 800 
niezależnych systemów i posiadała 
około 850 000 abonentów. W 1971 r. 
liczba abonentów tego systemu odbie
rania telewizji wynosiła ok. 4 i pół mi
liona, a pod koniec 1974 г., według 
szacunku ekspertów — przekroczyła 
5 milionów. 

By dokończyć tego krótkiego szkicu 
historycznego problemu, o którym 
traktuje recenzowana książka, warto 
wspomnieć, że prezydent Nixon powo
łał w 1972 r. specjalną komisję fede
ralną do zbadania rozwoju telewizji 
kablowej i zaproponowania specjalnej 
regulacji prawnej w tej sprawie*). 

Przejdźmy jednak do przedstawie
nia omawianej książki. Jej autor za
dał sobie pytania: jak wygląda status 
prawny CATV? jak przedstawia się 
sprawa własności poszczególnych sy
stemów? jakie zyski przynoszą one 
swym właścicielom? Książka składa 
się z czternastu rozdziałów i dziewię
ciu dodatkowych opracowań umiesz
czonych w aneksie, jest bardzo bogato 
udokumentowana i może być przykła
dem rzetelnego podejścia do zagad
nienia. Nie omawiając poszczególnych 
części, warto wskazać na ciekawsze 
spostrzeżenia Seidena. 

Rozpatrując problem własności po
szczególnych systemów, zwraca on 
uwagę na koncentrację, jaka dokonała 
się w okresie dwudziestu lat istnienia 
telewizji kablowej. Według danych 
z 1972 r. 58,9% abonentów należało do 
15 najważniejszych firm zajmujących 
się telewizją kablową w USA. W tym 
samym czasie zarejestrowanych było 
w Stanach około 2700 firm, które po
siadały systemy kablowe. Tak więc 
w rękach pozostałej części właścicieli 
było tylko niewiele ponad 40% całej 
liczby abonentów. 

Oczywiście rozwojem systemu tele
wizji kablowej zainteresowani są nie 
tylko odbiorcy, ale też i nadawcy, 
zwłaszcza emitujący tzw. „commercial 
Programms", którzy zajmując się re
klamą muszą dbać, by była oglądana 
(inaczej nie miałaby racji bytu). W 
1969 r. 624 stacje telewizyjne nadające 

*) Mowa tu o Cable Raport to the Presi
dent, opracowanym przez Cabinet Com
mittee of Cable Communication i opubliko
wanym w trzecim numerze (styczniowym) 
Weekly Television Digest z 1974 r. Autorzy 
tego raportu proponują regulację prawną, 
która ma ich zdaniem przeciwdziałać pro
cesowi koncentracji. Według ich propozy
cji powinien nastąpić rozdział między wła
snością stacji nadawczej a własnością ka
bla, w ten sposób system kablowy będzie 
mógł spełniać rolę dodatkowego czynnika 
kontrolującego stacje nadawcze. 

programy reklamowe podłączono do 
systemu kablowego, co stanowiło 94% 
wszystkich stacji nadających progra
my reklamowe w celach zarobko
wych. 

Ustawodawstwo USA w bardzo róż
norodny sposób traktuje system tele
wizji kablowej. Oficjalnie (ustawo
dawstwo federalne) uznano ten sy
stem za jeden ze sposobów przekazy
wania informacji, a podstawą takiego 
stanowiska jest Communication Act 
z 1934 r. Ustawa w zasadzie w niczym 
nie ogranicza działalności telewizji ka
blowej. Niemniej jednak lokalne usta
wodawstwa stanowe wprowadzają 
różne zastrzeżenia, do których należy 
najczęściej obowiązek płacenia przez 
inwestorów systemu specjalnego po
datku lokalnego. Innym ograniczeniem 
jest zasada protekcji lokalnych stacji 
nadawczych. Otóż, jeżeli liczba abo
nentów systemu kablowego w danym 
mieście przekroczy oznaczony procent 
(różny w różnych stanach), właściciel 
systemu obowiązany jest podłączyć do 
tego systemu również lokalne stacje 
nadawcze. Zastrzeżenie to wynika 
z obawy, iż mogąc odbierać program 
telewizji kablowej bez anteny, odbior
cy nie będą montować anten i w ten 
sposób program ten pozbawiony zo
stanie odbiorców. 

Jeszcze inny rodzaj zastrzeżeń, tym 
razem nie stanowych a lokalnych, po
lega na obronie interesów terenów 
wiejskich. Wiadomo, że instalowanie 
telewizji kablowej na terenach wiej
skich jest dla właściciela systemu dużo 
mniej opłacalne niż na terenach zur
banizowanych, gdzie na metr położo
nego kabla przypada kilkanaście czy 
kilkadziesiąt razy więcej potencjal
nych abonentów niż na terenach wiej
skich. Otóż często władze lokalne 
udzielają zezwolenia na instalację sy
stemu w terenach miejskich pod wa
runkiem, że będzie przeprowadzona 
również w terenie wiejskim. 

Ostatnia część analizy Seidena po
lega na przewidywaniu przyszłości te
lewizji kablowej w erze telewizji sa
telitarnej. Oczywiście mowa tu o te
lewizji satelitarnej o krajowym zasię
gu (USA). Już w 1969 r. koncern Ge
neral Electric zaproponował wystrze
lenie systemu małych prywatnych sa
telitów komunikacyjnych, które swą 
mocą przekazu pokryłyby cały obszar 
USA. Mimo pozytywnej oceny tego 
programu przez amerykańskich po
tentatów telewizyjnych (ABC, NBC) 
okazało się, iż z czysto ekonomicznego 



punktu widzenia podobne przedsię
wzięcie się nie opłaca. Istnieje nato
miast możliwość połączenia dwu sy
stemów (kabel i satelity), co pozwoli
łoby na pewien podział ról. To rozwią
zanie, zdaniem autora omawianej 
książki, ma szanse realizacji. Wszyst
ko zależeć jednak będzie od kosztów, 
a te w wypadku planowania opera
cji długofalowej trudno przewidzieć. 

Krótki przegląd treści omawianej 
książki warto uzupełnić wzmianką, że 
jej autor, ekonomista, od wielu lat 
zajmuje się technicznymi i ekono-
miczno-społecznymi problemami ko
munikowania masowego i jest konsul
tantem Federal Communications Com
mission. Od 1964 r. opracowuje corocz
ne raporty dotyczące rozwoju telewi
zji kablowej w USA, jest więc specja
listą w tej dziedzinie. 

Jacek Wódz 

ENCYKLOPEDIA 
FILMOWA RFN 

Georg R o e b e r , Gerhard J a-
c o b y : Handbuch der filmwirt
schaftlichen Medienbereiche. Ver
lag Dokumentation, Pullach bei 
München 1973. S. 984. 

Monachijskie wydawnictwo słowniko
we powstało pod auspicjami Instytutu 
ds. Prawnych Filmu i Telewizji na 
zlecenie Ministerstwa Spraw We
wnętrznych RFN. Pierwotne jego zało
żenia były węższe, lecz w końcu rezul
tat ponad 5-letniej pracy zamknął się 
w tomie o objętości blisko tysiąca 
stron. Okazało się bowiem, że w wyni
ku strukturalnych i materialnych 
przemian powojennych zrodziło się 
nowe pojęcie gospodarki filmowej. 
Tradycyjne formy posługiwania się 
filmem fabularnym przy konstruowa
niu programu rozrywkowego — na 
wzorach teatralnych — stały się już 
tylko częścią problematyki ekonomicz
nej w tej dziedzinie. Punkt ciężkości 
przeniósł się na inne, usamodzielnia
jące się kategorie produkcji kinowej 
i telewizyjnej (film reklamowy, prze
mysłowy, rolniczy, wojskowy, oświa-
towo-naukowy, propagandowo-poli-
tyczny itd.), co pociągnęło za sobą wy
kształcenie się nowych stosunków mię
dzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą 

oraz powołanie do życia nie znanych 
przedtem instytucji i form działania 
w tym zakresie gospodarki. 

Z opasłej książki wybrać może
my zaledwie cząstkę materiału infor
macyjnego o sytuacji filmu i sprawach 
dziejących się wokół niego oraz o nie
których ogniwach systemu organiza
cyjnego, wypraktykowanego w tej 
dziedzinie w Republice Federalnej 
Niemiec. 

PRASA FILMOWA. Sprawozdaw
czość filmowa doprowadziła do po
wstania krytyki filmowej. Grupa wy
specjalizowanych publicystów posze
rzyła się o krytyków filmowych. Wraz 
z rosnącym znaczeniem produkcji 
ekranowej zrodziła się prasa fachowa. 
Jako pierwszy ukazał się w r. 1907 K i -
nemalograph. Pod koniec 1925 r. wy
dawano w Niemczech 85 czasopism 
filmowych. Tak jak pozostałą prasę, 
poddano je pod rządami hitleryzmu 
pod jeden strychulec. Żaden z ówczes
nych tytułów nie przerwał roku 1945. 

Po wojnie we francuskiej strefie 
okupacyjnej powstały czasopisma 
Filmwoche i Film-Revue, w brytyj
skiej — Film-Echo, w amerykańskiej — 
Der neue Film, a w zachodnim Berli
nie — Filmblätter. Wychodziły one 
również po ukonstytuowaniu się Re
publiki, zachowując przez jakiś czas 
własny profil i reprezentując interesy 
branżowe, aż wobec postępującego 
kryzysu filmowego stopniowo połą
czono je w jeden organ centralny. 

Od r. 1957 ukazuje się w Monachium 
organ Instytutu d. s. Prawnych Filmu 
i Telewizji, czasopismo informacyjne 
Film und Recht. 

INSTYTUCJE NAUKOWE. 1. W ro
ku 1954 w Dusseldorfie (obecnie z sie
dzibą w Bonn) założono Niemieckie 
Towarzystwo do Badań Filmowych 
i Telewizyjnych (Deutsche Gesellschaft 
für Film- und Fernsehforschung). 
Zajmuje się ono publikacjami, odczy
tami, opiniowaniem i podejmowaniem 
rezolucji; szczególnie aktywnie zaan
gażowało się w starania o stworzenie 
Akademii Filmowo-Telewizyjnej. 

2. Z końcem 1954 r. założono — 
z inicjatywy dra Georga Roebera, któ
ry firmuje omawiany tu Słownik — 
Instytut d. s. Prawa Filmowego (Insti
tut für Filmrecht), od 1960 r. obejmu
jący również TV. Jest to niezależna, 
ponadregionalna instytucja powołana 
do prowadzenia naukowych badań 
i rozwijania problematyki prawnej 



i filmu i telewizji — poprzez publika
cje, publiczne posiedzenia robocze 
i współpracę z odpowiednimi placów
kami zagranicznymi. Instytutowi pod
lega archiwum. Organ Instytutu, mie
sięcznik Film und Recht ukazuje się 
od r. 1957. Instytut jest stowarzysze
niem naukowym, członkostwo nastę
puje przez wybór: należą tu profeso
rzy uniwersytetów z zakresu prawa 
i sędziowie. 

3. Niemiecki Instytut Wiedzy Fil
mowej (Deutsches Institut für Film-
kunde) z siedzibą w Wiesbaden po
wstał jako archiwum z prywatnej ini
cjatywy, która sięga 1947 r. Archiwi
zowanie piśmiennictwa pociągnęło za 
sobą archiwizowanie f i lmów (w r. 1952 
założono Filmarchiv des Deutschen In
stituts für Filmkunde, przejęte w roku 
1962 przez sam Instytut jako jeden 
z jego działów). Instytut współpracuje 
z Niemiecką Filmoteką w Berlinie, 
z Wyższą Szkołą w Ulm i niemiecką 
komisją UNESCO w Kolonii. W r. 1970 
archiwum rozporządzało 1600 tytułami 
filmowymi oraz ponad 380 000 m po
zytywów i 82 000 m negatywów. Ma
teriały archiwalne Instytut wypoży
cza zainteresowanym placówkom w 
kraju i za granicą. 

Drugim działem jest dokumentacja, 
która obejmuje archiwum wycinków 
prasowych, plakatów i fotografii oraz 
bibliotekę, która według stanu na 
r. 1970 liczyła 18 491 tomów, 292 bie
żące czasopisma, 2127 scenariuszy 
i 10 443 niemieckie listy dialogowe do 
filmów (zagranicznych. 

4. Niemiecka Filmoteka (Deutsche 
Kinemathek) istnieje od roku 1962 
i ma zadanie: gromadzenia f i lmów i 
dokumentów odnoszących się do filmu 
i jego historii; konserwacji i systema
tycznej rejestracji materiałów; zapew
nienia użyteczności zbiorów dla celów 
szerzenia wiedzy o filmie. Na koniec 
1970 r. zebrano: negatywy, taśmy 
dźwiękowe i kopie filmowe — blisko 
1600 tytułów własnej i obcej produkcji 
od r. 1895 do czasów współczesnych, 
historyczne aparaty filmowe, modele 
dekoracji, manuskrypty, plakaty i fo
tosy, programy, ogłoszenia, periodyki 
i literaturę filmową. 

W r. 1967 podjęto wydawanie publi
kacji — takich jak: katalog f i lmów 
niemych (1903—1931) — oraz organizo
wanie wystaw poświęconych różnym 
tematom filmowym lub osobistościom 
ze świata filmu, pokazy dzieł nie zna
nych kinematografii (np. rumuńskiej, 
bułgarskiej). Specjalne zadanie rozwi

jania wiedzy o filmie realizuje się 
przez wypożyczanie f i lmów uniwersy
tetom i szkołom fachowym oraz świad
czenie usług doktorantom i publicy
stom filmowym. 

Bezpośredni związek z gospodarką 
wynika z konieczności przekopiowy-
wania nitrofilmów dla zabezpieczenia 
taśm. Filmotekę utrzymuje miasto 
Berlin łożąc rocznie 120 000 DM, 
w r. 1970 — 150 000 DM. 

KRONIKA. W Niemczech pojawia 
się sporadycznie na początku pierwszej 
wojny światowej, a regularnie od je
sieni 1925 r. i od tego czasu powszech
nie przyjmuje się określenie „Wochen
schau" dla filmowego przeglądu ty
godniowych aktualności. Ten tygodnio
wy rytm ukazywania się kroniki (od 
każdego piątku) pozostał nienaruszony 
nawet wtedy, gdy wzrosła ilość mate
riału wskutek szybkiej (dzięki samo
lotom) komunikacji i zwiększenia się 
wymiany informacji pomiędzy różny
mi krajami. 

Natomiast w wyniku konkurencji 
z dziennikiem telewizyjnym nastąpić 
musiała zmiana stylu: od sprawozda
nia — w kierunku reportażu lub felie
tonu (w USA kronikę w ogóle przesta
no wyświetlać, w Austrii przyjęła cha
rakter magazynu, w Szwajcarii — mie
sięcznego felietonu; ostatnio — po 35 
latach — uległa również w Szwajcarii 
likwidacji, przyp. W. C) . Kronika mu
siała odejść od prostego relacjonowa
nia aktualnych wydarzeń i przejść 
do filmowego, wizualno-dźwiękowego 
komponowania tematu, do komento
wania, do kształtowania go (że rodzić 
to może kontrowersje, świadczy kon
flikt z władzami organizacji młodzie
żowych, które zażądały objęcia także 
kroniki ograniczeniem wieku widzów, 
analogicznie jak przy filmach fabular
nych — od lat 6, od 12 i od lat 16—13). 

Produkcja i rozpowszechnianie na
leżą do każdej ;z filmowych wytwórni 
osobno, po 1945 r. działaj/ą 3 takie fir
my realizujące kronikę. Producenci jej 
tworzą grupę zawodową, która — jako 
podgrupa — wchodzi w skład realiza
torów filmów dokumentalnych i kul
turalnych. Dystrybucja odbywa się za 
pośrednictwem przedsiębiorstwa wy
najmu na podstawie umowy z właści
cielami kin. Po 1945 r. ujednolicono 
ceny wynajmu. Pod względem praw
nym produkcja i dystrybucja opierają 
się na zasadach prywatnych, jakkol
wiek praktycznie państwo ma udział 
w przedsiębiorstwach produkcyjnych 
Wochenschau. 



Reżim hitlerowski scentralizował 
wszystko w rękach koncernu UFA. 
W okresie okupacji alianckiej — 
w strefie francuskiej działała kronika 
„Blick in die Welt" z siedzibą w Ba
den-Baden, a w strefach anglosa
skich — „Welt im Film" w Mona
chium. Ich agendy przejęły później fir
my zachodnioniemieckie w ramach re
prywatyzacji — ten rozdział Słownika 
roi się od nazw różnych spółek z ogra
niczoną odpowiedzialnością, to specjal
nie powstających, to wchłanianych 
przez inne — przy zmieniającej się 
ilości udziałów bankowych i subwen
cji rządowych. Owe transakcje były 
także przedmiotem debaty w parla
mencie i antyrządowej kampanii ze 
strony opozycyjnej wówczas partii 
SPD. W rezultacie od r. 1965 Bund roz
porządza większością udziałów (92°/o) 
wynoszącego 950 000 DM kapitału za
kładowego. 

Odpływ widza kinowego doprowa
dził do zamknięcia wielu placówek. 
W r. 1970 czynnych było 3446 kin, co 
stanowiło tylko połowę stanu z 1960 r. 
Tym samym zmalała baza wykorzysty
wania kroniki i poszkodowani zostali 
jej producenci. Deutsche Wochenschau 
GmbH w 80% przestawiła się ze 
względów ekonomicznych na filmy do
kumentalne, tylko 20% swej zdolności 
produkcyjnej poświęcając kronice. 

Wewnętrzna organizacja pracy (po
dział na część zdjęciową i redakcyjną) 
oraz problemy prawne z tym związane 
nie wnoszą niczego interesującego — 
może poza ochroną prawną osób fil
mowanych, mówiącą, że obowiązuje 
tutaj uzyskanie zgody nawet w wy
padku osoby działającej publicznie 
(wyjątek wg przepisów stanowi osoba 
„historyczna" lub te, które dla filmo
wanego wydarzenia są tłem). Prze
strzeganie wspomnianego prawa doty
czy także pracy redakcyjnej (montaż 
lub s łowny komentarz). Oczywiście, 
swoboda zagwarantowana wypowie
dziom masowych środków przekazu 
może czasem kolidować z interesem 

jednostki, nie notuje się jednak sądo
wego rozstrzygania takich wypadków. 
Wyjaśniać to może fakt, że także po 
zmianie struktury i stylu Wochen
schau upatruje swoje zadanie nie 
w krytyce zjawisk współczesnych, (co 
pozostawia innym rodzajom filmów), 
ale w odzwierciedlaniu aktualności. 

Wyświetlanie kroniki długości około 
300 m trwa mniej więcej 10 minut. 
W przeciwieństwie do ery hitlerow
skiej nie istnieje dziś przymus włą
czania jej do programu kinowego. 
Ochrona prawa autorskiego wprowa
dza rozróżnienie: 70 lat po śmierci rea
lizatora w wypadku dzieła filmowego 
i 25 lat od opublikowania lub wypro
dukowania materiałów bieżąco-infor-
macyjnych. Tak jak wszystkie masowe 
środki przekazu, również Wochen
schau zależy od źródeł informacji; 
utrzymywanie własnych agentur w 
różnych krajach nie byłoby opłacal
ne — załatwia to więc dwustronna wy
miana prowadzona z 50 zagraniczny
mi realizatorami kronik. 

Wolałem powyżej rozwinąć bardziej 
szczegółowo parę haseł — ze względu 
na ciekawą dla nas odmienność pro
blemów i rozwiązań — niż pobieżnie 
zajmować się większą ich ilością. By
łoby jednak niesłuszne, gdyby wsku
tek tego powstało u czytelnika mnie
manie o wąskim obszarze zaintereso
wań autorów omawianego tomu. Bo 
Słownik jest opracowaniem niezmier
nie drobiazgowym i rozległym. Z dłu
giego spisu treści 8 rozdziałów tego 
wydawnictwa anonsuję więc tu jesz
cze takie objęte nim tematy, jak: pro
dukcja f i lmów fabularnych w Repu
blice Federalnej Niemiec, organizacja 
wynajmu fi lmów i placówek jego roz
powszechniania, handel zagraniczny, 
instancje zarządzania gospodarką fil
mową. Dalej: reklama filmowa, film 
instruktażowy, film oświatowy, film 
polityczny itp., wreszcie osobny roz
dział poświęcony filmowi telewizyjne
mu, wart odrębnego potraktowania. 

Władysław Cybulski 



Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom XX, Zeszyty 84—85; Maria Józefa — 
Mellerowa Zofia. S. 1—408. 

W pierwszej połowie tego tomu znajduje 
się czternaście życiorysów dziennikarzy 
i publicystów. M a r k Bernard (1908—1966), 
współpracownik przedwojennej żydowskiej 
prasy komunistycznej, członek zarządu 
Związku Literatów i Dziennikarzy Żydow
skich i pierwszy tprezes Związku Literatów 
Żydowskich, dyrektor i naczelny redaktor 
w Żydowskim Instytucie Historycznym. 
M a r k w i c z Aleksander (1877—1936), or
ganizator i prezes Syndykatu Dziennikarzy 
Pomorskich,. M a r w e g Jan (1885—1936) 
pracował w prasie endeckiej Górnego ś lą 
ska, Mazur, Galicji wschodniej, Śląska Cie
szyńskiego, Pomorza, najdłużej w Kurierze 
Poznańskim, ostatnio w Kurierze Warszaw
skim. M a s ł o w s k i Ludwik (1847—1928) 
zaczął jako pozytywista, z kolei stał się 
konserwatystą; założyciel i kierownik 
lwowskiego dziennika Przegląd 1885—1914. 
M a 11 o s z Józef (1886—1955), redaktor en
deckich pism ludowych Wieniec-Pszczólka 
i Ojczyzna, a od 1927 Pielgrzyma w Pel
plinie i Gońca Pomorskiego w Tczewie. 
M a t u s z e w s k i Ignacy młodszy (1894— 
1946), pułkownik, dyplomata, jako b. mini
ster skarbu wszedł w 1931 do redakcji Ga
zety Polskiej i kierował nią do 1936, wybór 
swej ówczesnej publicystyki zebrał w 
książce „Próby syntez" (1937) ; na emigra
cji w Nowym Jorku wydano pośmiertnie 
drugi wybór jego publicystyki już emi
gracyjnej. M a t y a s i k Jan (1887—1949), 
długoletni naczelny redaktor Głosu Narodu, 
po usunięciu z niego czynny w prasie en
deckiej, jeden z głównych publicystycznych 
adwersarzy Piłsudskiego i piłsudczyzny. 
M a y Jan Antoni (1761—1831), drukarz 
i księgarz, założyciel i redaktor Gazety 
Krakowskiej od 1794 do śmierci, „polski 
jakobin", wydawca cennych kulturalnie 
kalendarzy. M a z u r k i e w i c z Jan Win
centy (1813—1887), jeden z najwybitniej
szych publicystów obozu demokratycznego 
na wielkiej emigracji we Francji. M ą -
c z e w s к i Przemysław (1879—1942), nau
czyciel gimnazjalny, od 1915 przerzucił 
się do dziennikarstwa, prawicowiec, czynny 
w prasie lubelskiej, warszawskiej, poznań
skiej, ostatnio białostockiej. M e c i s z e w -
s k i Hilary (1803—1855), konserwatywny 
dziennikarz podczas Wiosny Ludów w Kra
kowie i Lwowie, ostatnio stały współpra
cownik Czasu. M e d y ń s k i Aleksander 
(1880—1940), nauczyciel gimnazjalny i re
porter dzienników lwowskich. M e j -
b a u m Wacław (1887—1948), nauczyciel 
gimnazjalny, dwukrotnie naczelny redaktor 

Słowa Polskiego we Lwowie. M e j e r Jó
zef (1743 — po 1812), ksiądz, „jakobin pol
ski", radykalny publicysta podczas insu
rekcji kościuszkowskiej, redaktor Gazety 
Obywatelskiej, właściciel drukarni. 

cl 

• Janina K u l c z y c k a - S a l o n i : 
WŁODZIMIERZ SPASOWICZ — zarys mo
nograficzny. Biblioteka Tow. Literackiego 
im. A. Mickiewicza, Ossolineum, Wrocław 
1975. S. 223. 

Spasowicz żył w latach 1829—1906. Uro
dził się nad Dnieprem, gimnazjum kończył 
w Mińsku, studiował w Petersburgu i tam 
spędził większą część żyda . Był profesorem 
prawa i adwokatem, historykiem literatury, 
krytykiem, działaczem, a także redaktorem 
i wydawcą. Nazywano go „politycznym 
spadkobiercą Wielopolskiego", duszą stron
nictwa «ugodowego» i przez to był postacfą 
kontrowersyjną. Autorka piszę: „mimo 
wszelkie paszkwile, zniewagi, anatemy — 
jest obecny w naszej kulturze XIX w." 
Napotka go między innymi historyk prasy 
tego okresu. Z jego nazwiskiem związane 
są dzieje tak liczących się tytułów praso
wych jak petersburskie Słowo, jak Ate
neum i Kraj. Był także inicjatorem Wiest-
nika Jewropy. 

Sprawę petersburskiego Słowa, pisma 
wydawanego w 1857 r. w Petersburgu w ję
zyku polskim autorka omawia obszernie 
w osobnym rozdziale. Natomiast rola Spa-
sowicza w dwu bardzo liczących się czaso
pismach — Ateneum i Kraju — wymaga 
odrębnego, szerszego potraktowania, nad 
czym właśnie autorka tego zarysu pracuje. 

ki 

O Marian O r z e c h o w s k i : WOJCIECH 
KORFANTY. Biografia polityczna. Wydaw
nictwo Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich, Wrocław 1975. S. 441 i 3 nlb. Z 8 ilu
stracjami. 

Otrzymaliśmy biografię polityczną Woj
ciecha Korfantego, który niemal przez 40 lat 
znajdował się w centrum wydarzeń histo
rycznych nie tylko na Górnym Śląsku, ale 
w całej Polsce, jako najwybitniejszy poli
tyk pochodzący z dawnego zaboru pruskie
go. Wśród plejady postaci życia polityczne
go Drugiej Rzeczypospolitej wyróżniał się 
m. in. talentem publicystycznym. W ru
bryce: „zawód" wpisywał zawsze i wszę
dzie „publicysta", choć do związków 
dziennikarskich nie należał. Współpracę 
z Dziennikiem Berlińskim rozpoczął w 1901. 
jeszcze przed ukończeniem studiów uni
wersyteckich. Równocześnie próbował pió-



ra w poznańskiej Pracy i zdobył rozgłos 
broszurą zatytułowaną „Precz z Cen
trum!". Jego pierwsze artykuły zawiera 
broszura „Pobudka wyborcza" (1901). 
Niebawem powołano go na stanowisko 
kierownika katowickiej filii poznańskiej 
Pracy. Gdy zaś 15 grudnia tegoż roku 
Liga Narodowa założyła dziennik infor-
macyjno-polityczny Górnoślązak w Ka
towicach, naczelną redakcję powierzono 
Korfantemu, już wtedy uchodzącemu za 
„świetnego publicystę" (s. 52). Na tym sta
nowisku został w styczniu 1902 skazany 
w procesie prasowym na cztery miesiące 
więzienia. Po uwolnieniu stracił kierow
nicze stanowisko w redakcji. Od maja 
1905 założyciel, wydawca i redaktor Po
laka w Katowicach, a od października 1907 
również Kuriera Śląskiego, organów kon
kurujących z Katolikiem Napieralskiego. 
Kilkuletnie współzawodnictwo polityczne i 
prasowe między Napieralskim a Korfan-
tym skończyło się kapitulacją drugiego. 
Od grudnia 1910 poseł Korfanty jest re
daktorem podległym Napieralskiemu w 
Bytomiu. W listopadzie 1912 przeniesiony do 
Berlina, kieruje tam przez rok nowo zało
żoną Wschodnią Agencją Telegraficzną. 
Zwolniony przez Napieralskiego od listo
pada 1913, dorabiał korespondencjami do 
Kuriera Warszawskiego i Dziennika Poz
nańskiego, prowadził też prywatne Polskie 
Biuro Korespondencyjne w Berlinie, a od 
września 1918 kierował rozszerzonym Pol
skim Biurem Parlamentarnym i Prasowym 
tamże. W niepodległej Polsce założył we 
wrześniu 1924 dziennik Polonia w Katowi
cach i równocześnie odkupił od Paderew
skiego dziennik Rzeczpospolita w War
szawie, wraz z drukarnia — w obu wypad
kach korzystając z subsydiów związku 
niemieckich przemysłowców śląskich. Na
raziło to Korfantego na bojkot ze strony 
Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich i 
duże trudności w obsadzeniu redakcji 
Rzeczypospolitej, którą w stanie deficyto
wym porzucił w grudniu 1927, gdy wyro
kiem Sądu Marszałkowskiego pobieranie 
tych subsydiów uznano za „nie licujące z 
godnością posła i publicysty". W Polonu 
część redakcji ustąpiła na tym tle. Więzio
ny w Brześciu wraz z innymi przywódca
mi anty sanacyjnej opozycji, potem emi
grant polityczny. Z emigracji powrócił w 
końcu kwietnia 1939 jako lider Stronnic
twa Pracy. Zaraz aresztowany, ostatnie 
miesiące życia (82 dni) spędził w więzieniu 
w Warszawie, skiąd zwolniono go na parę 
tygodni przed śmiercią. Młodo zmarły w 
1938 syn Wojciecha Witold Korfanty kie
rował po wyjeździe ojca za granicę przez 
trzy lata wy/ 'mictwem i redakcją Po
lonii. . 

W osov »' rozdziale (s. 348—379) stre
szcza Ог~к ....^wski przewodnie myśli pu
blicystyki Korfantego z lat 1931—1939. ,,Z 
tego wszystkiego, co zamieścił w paru ty
siącach numerów Górnoślązaka, Polaka, 
Kuriera Śląskiego, Polonii, można by było 
zebrać kilkanaście obszernych tomów. Nie 
napisał jednak ani jednej rzeczy obszer
niejszej, ani jednego poważniejszego stu
dium. Oddawał zawsze pierwszeństwo ulot
nemu, aktualnemu artykułowi..." (s. 420). 
.,Nie był teoretykiem, ani oryginalnym my
ślicielem politycznym" (s. 431). 

Natomiast roli Korfantego zarówno w 
Rzeczypospolitej, jak w Polonii — od strony 
redakcyjnej i wydawniczej — autor nie 
wyświetlił , odsyłając do artykułu H. Przy
bylskiego w t. VI. Rocznika Historii Cza
sopiśmiennictwa Polskiego (zesz. 2, s. 160— 
188). Dużo korzysta z prasy jako źródła hi
storycznego, cl 

• Roman T a b o r s k i : ZYCIE LITERAC
KIE MŁODOPOLSKIEJ WARSZAWY. Tow. 
Miłośników Historii w Warszawie, Biblio
teka Wiedzy o Warszawie; PIW, Warsza
wa 1974. S. 196, 24 ilustarcje. 

„Nie zamierzam wysuwać tezy, że to 
Warszawa, a nie Kraków, była „stolicą 
Młodej Polski". Najbardziej sprawiedliwe 
wydaje mi się jednak twierdzenie, że Mło
da Polska posiadała dwie równorzędne, 
jakkolwiek bardzo od siebie odmienne sto
lice". 

Taką konkluzją kończy autor książkę, 
przedstawiając środowisko intelektualne 
Warszawy „na przedpolach Młodej Polski", 
walkę o nową literaturę na łamach prasy, 
modernistyczny repertuar „Rozmaitości", 
krąg Chimery, wp ływ rewolucji 1905 roku, 
czasopisma literackie, instytucje kultural
ne, biblioteki, ruch wydawniczy, salony li
terackie i kawiarnie, teatry. 

Jak widać choćby z tego pobieżnego 
wyliczenia, R. Taborski przeprowadza swą 
tezę opierając się o rozległą faktografię 
nie tylko z dziedziny literatury i sztuki. 
Szczególnie przy takim potraktowaniu te
matu sporo uwagi musiał poświęcić ów
czesnej prasie. Była dla niego źródłem, ale 
i obiektem prowadzonych badań. Toteż hi
storyk prasy warszawskiej tego okresu (od 
końca XIX wieku po zbliżajądą się I woj
nę światową) wpisze tę książkę do swej 
bibliografii. Dostarczy mu wielu wskazó
wek zwłaszcza na temat roli prasy w ów
czesnym fermencie intelektualnym. 

ki 

• Jerzy H ö l z e r : MOZAIKA POLI
TYCZNA DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 
„Książka i Wiedza", Warszawa 1974. 
S. 664 + 5 nlb. 

Książka stanowi bardzo użyteczne i po
trzebne historykowi, badaczowi najnow
szych dziejów Polski, kompendium zawie
rające metodycznie zebrane, obiektywne 
informacje o poszczególnych stronnictwach 
i ugrupowaniach politycznych w Polsce 
okresu międzywojennego, z ich wstępną 
pierwszą tego rodzaju (zresztą dyskusyjrta) 
systematyzacją naukową. Autor uwzględ
nia prasę partyjną i podkreśla rolę redak
cji czasopism w strukturze organizacyjnej 
poszczególnych stronnictw. Uświadamia 
czytelnikowi rolę prasy partyjnej jako na
rzędzia propagandy masowej oraz jako 
źródła inspiracji różnych centralnych i lo
kalnych akcji politycznych. Książkę zamy
ka wybór źródeł drukowanych i opraco
wań, częściowo alfabetyczny, częściowo ro
zumowany, oraz dwa indeksy: osobowy 
i rzeczowy (indeks partii i organizacji po
litycznych). 

cl 

• Konstanty S i m o n ow : DWADZIEŚCIA 
DNI BEZ WOJNY. Przełoży! Aleksander 
M a t u s z y n . Seria KIK. PIW, Warszawa 
1975. S. 227. 

Książka ukazała się w beletrystycznej 
serii Klubu Interesującej Książki, pytanie 
więc: czy tu miejsce, by ją odnotowywać? 
Przecież to nawet nie wspomnienia kores
pondenta wojennego, po prostu powieść, 
nawet głównie o miłości. Ale przecież dla 
obrazu losów dziennikarzy-koresponden-
tów wojennych i ten punkt widzenia — po
przez ich osobiste przeżycia — będzie in
teresujący. Tym bardziej że Simonów, au
tor tak głośnych powieści, jak „Dni i no-



ce" „Żywi i martwi", „Nikt nie rodzi się 
żołnierzem", sam był korespondentem 
frontowym gazety Czerwona Gwiazda, po
dobnie jak bohater powieści Łopatin, któ
rego wcześniejsze losy przedstawił w po
wieści „Decyzje", wydanej także przez 
PIW w 1965 r. W faktograficznej warstwie 
powieści czytelnik znajdzie wiele realiów 
z pracy wojennego dziennikarstwa. ki 

• Stanisław Z i e m b a : CZASY PRZEŁO
MU. Wspomnienia dziennikarza z lat 
1944—1946. Wyd. Literackite, Kraków 1975. 
S. 347. Ilustracje na wklejkach. 

Autor (żył: 1908—1972), znany i ceniony 
przez czytelników, był też postacią popu
larną w środowiskach dziennikarskich jako 
redaktor i działacz, członek organizacji 
dziennikarskich począwszy od pierwszej 
założonej po wyzwoleniu Śląska. Ziemba 
zawsze był człowiekiem czynu, pracując 
przed wojną na rzecz polskości Slfąska 
Opolskiego, walcząc w obronie Warszawy 
we wrześniu 1939, biorąc udział w konspi
racji i powstaniu warszawskim, organizu
jąc prasę śląską po wyzwoleniu. 

Z jego nazwiskiem — jako założyciela 
i redaktora — wiążą się takie tytuły: 
Dziennik Zachodni, Sport i Wczasy, Pano
rama. Kiedy w 1960 r. przeniósł się do 
Warszawy, kierował zespołem Tygodnika 
Polskiego. 

Jego wspomnienia obejmują okres od 
powstania warszawskiego do momentu 
okrzepnięcia organizacyjnego prasy ś l i 
skiej. Był to czas burzliwy w życiu nasze
go narodu; następujące szybko po sobie 
wydarzenia wymagały przewartościowania 
wielu pojęć, określenia się w nowej rze
czywistości, dostrzegania perspektyw. Moż
na to stwierdzić na losach poszczególnych 
ludzi i to właśnie odsłania Ziemba. On 
sam przeszedł drogę od dziennikarza ter
minującego w redakcyjnym kręgu przed
wojennej Polonii, poprzez konspirację 
AK-owską, w której koncentrował uwagę 
na działalności na rzecz powrotu Ziem Za
chodnich w granice Polski, do organiza
tora nowej socjalistycznej prasy na Ślą
sku. 

Pamiętnik nie zamyka się ściśle w ra
mach dat umieszczonych w podtytule. Au
tor nawiązuje często do lat międzywojen
nych, pisząc np. o dziennikarstwie śląskim. 
Wybiega także poza rok 1946, gdy mowa 
np. o Borejszy i prasie „czytelnikowskiej". 
Najobszerniej relacjonuje sprawy konspi
racyjnej prasy, którą także redagował w 
czasie powstania, i tajnych kursów dzien
nikarskich. Potem — tworzenie nowej pra
sy na Śląsku. Relacja obfituje nie tylko 
w fakty, nie brak jej także komentarza. 
Dotyczy to zwłaszcza prasy powstania, jak 
również roli prasy na przykład w skompli
kowanej sytuacji narodowościowej na Ślą
sku. Powiedzmy przy tym, że Ziemba nie 
pisał swego pamiętnika za pomocą ugła
skanych sformułowań, że chwilami jest 
kąśliwy, lub zadziorny, a anegdoty dotyczą 
nie tylko jasnych stron życia. Tą szczero
ścią autor ujmuje sobie czytelnika, a hi
storykowi prasy czasów przełomu dostar
czy nie tylko faktów, ale pozwoli je lepiej 
zrozumieć. 

* 

Jako post scriptum należałoby jeszcze 
odnotować uwagę Stanisława Ziemby w 
sprawie artykułu Jana Lankaua: „Prasa 
krakowska w przełomowych dniach wrze
śnia 1939" zamieszczonego w poprzednicz
ce Zeszytów Prasoznawczych — Prasie 

Współczesnej i Dawnej (1958, nr 1). Lan-
kau, ceniony dziennikarz krakowski, pi
sał, że w konspiracji działał jako jedyny — 
Krakowski Syndykat Dziennikarzy, skupia
jąc też dziennikarzy z terenów przyłączo
nych do Rzeszy. Zdaniem Ziemby — orga
nizacje dziennikarskie działały i w innych 
miastach (Warszawa), a w samym Krako
wie — także Zrzeszenie Dziennikarzy 
Ziem Zachodnich. Z przyczyn konspiracyj
nych unikało ono kontaktów z dziennika
rzami krakowskimi, którzy byli znani na 
swym terenie. Centrala Zrzeszenia mie
ściła się w Warszawie, a Ziemba kierował 
jej filią krakowską, która miała kontakty 
ze Śląskiem. Pisze o tym obszernie. Otóż 
i jeden z przyczynków do wojennych dzie
jów polskiego dziennikarstwa, w jakie ta 
książka obfituje ki 

• Ryszard Marek G r o ń s k i : OD STAŃ
CZYKA DO STS-u. Satyra polska lat 
1944—1956. Wyd. Artystyczne i Filmowe, 
Warszawa 1974. S. 266. 

Na ten tom złożyły się cztery szkice 
autora, także satyryka, oraz wybór twór
czości satyrycznej i rozrywkowej z okresu 
uwidocznionego w podtytule. Jest to nie 
tylko zabawna historia satyry w pierwszym 
dziesięcioleciu powojennym, ale i przyczy
nek do dziejów prasy, a przede wszyst
kim — propagandy i agitacji, którym saty
ra służyła. Oczywiście są i przyczynki do
tyczące bezpośrednio prasy, a to takich ty
tułów, jak lubelski Stańczyk — pierwsze 
satyryczne pismo po wyzwoleniu, oczywi
ście Szpilki, Przekrój — z powodu Gałczyń
skiego i Szaniawskiego. ki 

• MYŚLĘ, ZE JESTEM... O Stanisławie 
Jerzym Lecu. Opracowała Wanda L e o 
p o l d . Wydawnictwo Literackie, Kraków 
1974. S. 420. Ilustracje na wklejkach. 

Książka należy do serii „Portrety wie
lokrotne", w której postacie pisarzy uka
zano poprzez wypowiedzi innych; w wy
padku Leca są to wspomnienia tych, któ
rzy go znali, a następnie głosy krytyków 
oraz tłumaczy i wydawców. We wspom
nieniach o autorze ..Myśli nieuczesanych" 
raz po raz przewija się także jego działal
ność redaktorska. Współpraca z wielu pi
smami lewicy przed wojną, redagowanie 
w czasie okupacji w Pruszkowie konspi
racyjnego Żołnierza w Boja. potem lubel
ski Stańczyk, założony wspólnie z Paster
nakiem. To zresztą tylko tytuły przykła
dowe. 

Autorzy wspomnień, jak np. Jan Spie
wak, Jan Wyka, Seweryn Pollak. Leopold 
Lewin. Mieczysław Berman, pisząc o dzia
łalności Leca zwłaszcza przed wojną, opo
wiadają także o atmosferze wśród lewicy 
intelektualnej, jej czasopismach i redak
cjach. Szczególnie wiele na ten temat znaj
dzie czytelnik we wspomnieniu Andrzeja 
Nowickiego pt. ..Staszek i Szpilki". Gu
staw Alef-Bolkowiak wspomina Leca je
szcze jako redaktora gazetek partyzan
ckich, a Jan Koprowski z okresu powo
jennego Szpilek w Łodzi. ki 

• Włodzimierz S о к о г s к i : NOTATKI. 
PIW, Warszawa 1975. S. 185. 

Autor w którymś momencie wspomnień 
określa swój zawód słowem publicysta. W 
istocie publicystyką zajmował się jeszcze 
przed wojną, działając w kręgu lewicy in-



telektualnej ; zajmuje się nią i dzisiaj, re
dagując Miesięcznik Literacki. 

W. Sokorski znany był po wojnie jako 
działacz ruchu związkowego, minister kul
tury i sztuki w okresie socrealizmu, a po
tem przez wiele lat prezes Komitetu do 
spraw Polskiego Radia i Telewizji. O swej 
pracy dziennikarskiej i publicystycznej pi
sze w tych wspomnieniach niewiele. Nieco 
uwag o charakterze ogólnym poświęcił ma
sowym środkom przekazu. Niektóre impre
sje związane są z pracą na stanowisku 
prezesa Komitetu. 

Na wstępie autor tak charakteryzuje 
swe „Notatki" : „nie są ani uporządkowa
nymi wspomnieniami, ani tym bardziej 
pamiętnikiem. Są luźną formą rozmyślań 
i konfrontacji z poglądami innych ludzi — 
historię pozostawiam historykom." ki 

• ŻYCIORYSY Z TĘCZĄ. Książka i Wie
dza, Warszawa 1975. S. 314. 

Z inicjatywy redakcji Życia Warszawy 
publicyści tego dziennika przeprowadzili 
cykl wywiadów, które poprzez losy 22 lu
dzi ukazują także pokolenie, które budo
wało i buduje nową Polskę. Ich losy to 
również kraj w 30-leciu. Każdą rozmowę 
poprzedza krótka biografia. Wśród ludzi 
nauki, techniki, przemysłu, sztuki i wśród 
działaczy społecznych są też dwaj przed
stawiciele dziennikarstwa. 

Juliusz R a w i c z rozmawia z Karolem 
Szczecińskim, najstarszym operatorem Pol
skiej Kroniki Filmowej, „człowiekiem, któ
ry w tym trzydziestoleciu był z kamerą 
niemal przy wszystkim", Leon B ó j k o 
z Henrykiem Korotyńskim, który w swej 
rodzinie jako trzecie pokolenie związał się 
z tym samym zawodem — dziennikarskim 
(jego córki — czwarte!). Kurier Warszawski 
nrzed wojną, prasa podziemna, a po wyz
woleniu Dziennik Ludowy, Wieczór, Rzecz
pospolita i Zycie Warszawy (1951—1972 na
czelny redaktor tego dziennika) — oto eta
py pracy dziennikarskiej H. Korotyńskie-
go. Mówi o niej właśnie w tym wywiadzie. 
Najobszerniej o pracy redaktorskiej w Ży
ciu Warszawy. Czytelnik znajdzie tu zarów
no fakty dotyczące historii tego poczytne
go dziennika, jak i uwagi ogólniejsze, z 
których wybral iśmy trzy: 

„Funkcjonowanie redakcji powinno być 
jak najdalsze od funkcjonowania biura — 
ze ścisłymi godzinami pracy, podziałem 
stref kompetencyjnych, hierarchicznym 
układem itp.". 

„Jak człowiek powietrzem, tak gazeta 
oddycha pomysłami, inicjatywami. A tych 
nie da się zaplanować z góry i ułożyć listy 
pomysłów na najbliższy kwartał." 

„Redagowanie jest sprawą bardzo deli
katną i nie zawsze można powiedzieć, dla
czego pismo się psuje, w którym miejscu, 
na jakiej nucie fałszujemy. Pod tym wzglę
dem czytelnik ma słuch absolutny". ki 

Noty o wydawnictwach zagranicznych 

m L'ORGANISATION INTERNATIONALE 
DS JOURNALISTES ET L'AFRIQUE, Publié 
par POU, Prague. S. 100. 

Opracowanie noszące podtytuł: „Między
narodowa Organizacja Dziennikarzy w wal
ce przeciwko rasizmowi i dyskryminacji 
rasowej", ukazało się w dziale publikacji 
nieperiodycznych w związku z obchodem 
30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Za
wiera szkic historyczny powstania organi
zacji, skład organizacyjny, powołanie ko
misji i sekcji. Dalej przedstawia problemy 
afrykańskie w świetle kongresów MOD 
i pracy Sekretariatu Generalnego MOD. 
Opisuje powstanie organizacji dziennikar
skich w Afryce, organizowanie tam szko
lenia dziennikarzy zawodowych. Prezentu
je dotychczasowe publikacje dot. Afryki 
i zagadnień afrykańskich zamieszczane w 
Le Journaliste Démocratique, Bulletin 
d'Information, Les Affaires des Journa
listes oraz sygnalizuje ukazywanie się po
dobnych tematów w Interpress Magazine 
i Interpressgrafik. 

W zakończeniu prezentowanej publika
cji zamieszczono przemowę sekretarza ge
neralnego MOD, który m. in. podkreśla 
solidarność jaka łączy wszystkich dzienni
karzy, a więc i tych z Czarnej Afryki w 
ich walce z agresją syjonistów, zapewnia 
o braterstwie i dalszym zacieśnianiu się 
więzi Związku Dziennikarzy Afrykańskich 
z MOD. 
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• THE MEDIA TODAY AND TOMORROW. 
International Organization of Journalists, 
Prague 1974. S. 132. 

Międzynarodowa Organizacja Dziennika
rzy wydaje od pewnego czasu serię pt. 
„Dokumenty. Sprawozdania. Studia. Bi
bliografia." Publikacja materiałów głównie 
w j . angielskim ma umożliwić dotarcie do 
czytelników w jak największej liczbie 
krajów i zaznajomić ich tak z działalno
ścią MOD, jak i z problematyką, której 
patronuje. 

Kolejny zeszyt tej serii prezentuje nam 
„Masowe środki przekazu dzisiaj i jutro". 
Całość składa się z dwóch części. 

W części pierwszej mamy możność za
poznania się z poglądami znawców zagad
nienia z różnych krajów, z różnych krę
gów kulturowych: wypowiadają się uczeni 
radzieccy J. Kołosow i J. Nalin, polski 
ekspert T. Koźluk, Finowie, Węgier, uczo
ny chilijski i Nigeryjczyk. 

J. K o ł o s o w poświęcił swoje rozwa
żania telewizji planetarnej i jej perspek
tywom. Jako prawnik międzynarodowy, 
zajmuje się zagadnieniem pogodzenia su
werenności państw z bezpośrednim prze
kazem telewizji satelitarnej dokonującym 
się poprzez granice państwowe. Należy 
ustalić — zdaniem autora — podstawowe 
zasady, którymi się będą kierować państwa 
korzystające z łączności satelitarnej. Po
winny to być zasady wynikające z ogólnie 
przyjętych norm prawa międzynarodowego. 



Uczeni fińscy prezentują swój punkt 
widzenia międzynarodowej kontroli łączno
ści satelitarnej w oparciu o działalność 
ONZ i UNESCO w tej materii. 

Doc. dr Tadeusz К o ź 1 u к z Uniwer
sytetu Warszawskiego pisze o prawniczych 
problemach transmisji telewizji satelitar
nej. 

Radziecki uczony J . N a 1 i n zajął się 
zagadnieniem rewolucji naukowo-technicz
nej, w której kontekście pisze o dzienni
karstwie. Rozpatruje także argumenty „za" 
i „przeciw" telewizji planetarnej. 

O perspektywach prasy w wieku tele
wizji pisze Węgier T. P e t к ö. 

Z kolei Fin K. N o r d e n s t r e n g 
rozważa prognozy rozwoju masowych 
środków przekazu. 

Część druga zawiera dokumentację. 
Zapoznać się tu możemy z dokumentami 
ONZ, UNESCO, IOJ podejmującymi zagad
nienie masowych środków przekazu. 

Jako pierwsze zaprezentowano dokumen
ty Organizacji Narodów Zjednoczonych: 
„Przygotowanie międzynarodowej konwen
cji dot. zasad, jakimi kierować się powinny 
państwa podczas korzystania ze sztucznych 
satelitów ziemi w bezpośredniej transmisji 
telewizyjnej" oraz „Przygotowanie między
narodowych instrumentów w porozumie
niach Narodów Zjednoczonych" co do 
tychże zasad. Publikacja zawiera także 
Deklarację zasad korzystania z transmisji 
satelitarnej w odniesieniu do swobodnego 
przepływu informacji, upowszechnienia 
wychowania i wzrostu wymiany kultu
ralnej. 

Na uwagę zasługuje fakt umiejętnego 
połączenia w jednej publikacji wywodów 
teoretycznych wspartych następnie doku
mentami oficjalnymi, co znacznie ułatwia 
śledzenie uwag ekspertów. 
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• P. M. A l e k s i e j e w , Ł . A. T u -
r y g i n a CZASTOCZNYJ ANGLO-RU S-
SKIJ SŁOWAK MINIMUM GAZIETNOJ 
LEKSIKI. Wojennoje Izdatielstwo, Moskwa 
1974. S. 261. 

Badania statystyczne języka wzbogaci
ły się o nową cenną pozycję — „Frekwen-
cyjny angielsko-rosyjski s łownik-minimum 

wyrazów w prasie". Podstawą do powsta
nia słownika była analiza statystyczna ję
zyka w prasie brytyjskiej i amerykańskiej , 
która objęła 17 tytułów gazet i czasopism. 

Materia]; leksykalny stanowi 200 000 użyć 
wyrazów, w tym 12 588 wyrazów hasło
wych. Nie uwzględniano imion własnych, 
nazw geograficznych, nazw firm, wytwo
rów przemysłowych oraz skrótowców. 
Wyrazy wynotowano z publikacji praso
wych o tematyce politycznej (18%), ekono
micznej (14%), społecznej (22%), nauko
wej (8%), z dziedziny sztuki (10%), sporto
wej (14%) oraz dotyczących doniesień cy
wilnych i wojskowych (14%). Średnia dłu
gość jednej próby wynosiła 100 wyrazów. 

Słownik składa się z dwóch części, po
przedzonych wstępem od autorów, za
wierającym Informacje na temat doboru 
materiału oraz układu książki. Część 
pierwsza, najobszerniejsza, obejmuje alfa
betyczny wykaz wyrazów i związków fra
zeologicznych. Listy frekwencyjne ułożono 
w dwóch kolumnach: w lewej — hasła w 
języku angielskim z kwalifikatorami czę
ści mowy, w prawej — tłumaczenia i wa
rianty tłumaczeń tych haseł na język ro
syjski, z zaznaczeniem frekwencji bez
względnej od 15 004 do 2, wyrazów z frek
wencja 1 nie uwzględniono. 

Drugą część słownika zajmują listy 
frekwencyjne haseł angielskich, ułożone 
w kolejności frekwencji malejącej ; z lewej 
strony hasła podano rangę wyrazu, z pra
wej jego frekwencję. Pierwsze miejsce na 
liście zajmuje rodzajnik określony ,,the", 
o częstości 15 004, drugie — słowo posiłko
we „be" 7210, trzecie — przyimek „of" 
7030. Spójnik „and" 4661 zajmuje pozycję 
przed przyimkiem „in" 4479 (teksty typu 
„iw") — odwrotnie niż w prasie polskiej 
(teksty typu ,,wi"). Listę kończą wyrazy 
z frekwencją 4. 

W końcowej części słownika podano ze
stawienie cyfrowe rang, frekwencji użyć 
wyrazów, liczby słów z daną frekwencją. 
Pomimo niezbyt dużego zakresu, słownik 
daje obraz częstotliwości występowania 
wyrazów w prasie angielskiej i amerykań
skiej, może być przydatny w statystycz
nych badaniach języka w prasie oraz 
w lingwistyce matematycznej. 

az 



1Ю( УЛ i к 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

P O L S K I E G O 

Po raz pierwszy w Roczniku * umie
szczono od razu w całości obszerną 
rozprawę Zenona K m i e c i k a : 
„Czasopiśmiennictwo ludowe w Kró
lestwie Polskim (1866—1914)", poświę
coną dziejom pism przeznaczonych dla 
chłopów — od założenia Zorzy do wy
buchu pierwszej wojny światowej, a 
nawet przekracza się nieco te ramy 
chronologiczne, doprowadzając rzecz 
do grudnia 1915, czyli do powstania 
Polskiego Stronnictwa Ludowego (póź
niejszego „Wyzwolenia"). Uwzględnio
no zarówno pisma legalne, jak 
konspiracyjne, polityczno-informacyj-
ne i oświatowo-kulturalne, lewicowe 
i prawicowe. Z rozpatrzenia stosunku 
cenzury i władz zaborczych do czaso
piśmiennictwa ludowego wynika, że 
pod szczególną obserwacją zostawały 
pisma najpoczytniejsze, jak Gazeta 
Świąteczna i Zorza, mimo ich progra
mowej apolityczności. Nawet po r. 
1905 ucisk cenzury nie zelżał. Kolejno 
omówiono zawartość: Zorzy w latach 
1866—1905, pism konspiracyjnych 
przeznaczonych dla chłopów i robotni
ków rolnych (1895—1905), prasy ruchu 
ludowego w latach rewolucji 1905— 
1907, pism społeozno-religijnych dla 
ludu (1906—1914), Zarania w latach 
1907—1914, pism ludowych wydawa
nych przez tajne stronnictwa i ugru
powania polityczne po r. 1906. Osobno 
uwzględniono czytelnictwo tej kate
gorii prasy wśród ludności wiejskiej. 
W poprzednim tomie Rocznika Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego 
autor przedstawił szczegółowo prasę 
wydawaną dla ludu przez Ligę Naro
dową i Narodową Demokrację w za
borze rosyjskim po r. 1905, na co tu-

*) Tom XIV (1975), zeszyty 1 i 2—3. S. 398+5 
nlb. 20 ilustracji. 

taj już się nie powołuje, charaktery
zuje natomiast rolę odegraną przez 
konspiracyjnego Polaka, przemycane
go od 1896 r. co miesiąc z Galicji, a 
od października 1905 redagowanego 
w Warszawie. Najwięcej miejsca po
święcił autor postępowej prasie ludo
wej, docenił jednak równomiernie 
i obiektywnie znaczenie prasy prawi
cowej ze względu na jej znaczną po-
czytność. Siła oddziaływania słowa 
drukowanego na masy chłopskie jest 
ważnym kryterium oceny jego wagi 
historycznej. Mniej udało się powią
zanie pism adresowanych do chłopów 
z współczesnymi ruchami społecznymi 
i ugrupowaniami politycznymi. 

Instruktywne metodologicznie nie 
tylko dla historyka prasy są „Uwagi 
0 prasie polskiej przełomu XIX i X X 
wieku jako źródle historycznym" Je
rzego M y ś l i ń s k i e g o . Autor 
stwierdza: „Historyk korzystający z 
prasy w szerszym zakresie zmuszony 
jest być poniekąd także historykiem 
prasy, z której korzysta, by następnie 
przeprowadzić prawidłową krytykę 
źródłową. (...) Różnoraką rolę polskiej 
prasy, którą pełniła ona do lat dwu
dziestych naszego stulecia, musi mieć 
na uwadze badacz posługujący się nią 
jako źródłem historycznym". Analizę 
1 krytykę materiału zawartego na ła
mach prasy zwłaszcza codziennej 
utrudnia brak niezbędnych pomocy 
naukowych i informatorów lub ich 
niedostateczność. „Skuteczna krytyka 
treści, których nosicielem jest prasa 
jako źródło historyczne, wymaga zna
jomości szeregu faktów, pozwalających 
na umiejscowienie danej gazety w sy
stemie prasowym badanej społeczno
ści. (...) Dla historyka prasa jest nie
zwykle cennym źródłem badania fluk
tuacji opinii publicznej." 

Eugeniusz R u d z i ń s k i zbadał 
w p ł y w Polskiego Związku Wydawców 
Dzienników i Czasopism na rynek: 
ogłoszeniowy w latach 1929—1939. 
Związek podjął trudną i w części uda-



ną próbę formalnego i faktycznego 
uregulowania chaosu spraw ogłoszeń 
prasowych. Starał się ograniczyć 
wpływy rządowe w tej dziedzinie, 
środek uzależnienia wydawców od in-
seratów jako źródła dochodów. Przy
czynił się do ustalenia zasad funkcjo
nowania reklamy prasowej. 

Zofia S o k ó ł zajęła się nie opra
cowaną prasą konspiracyjną Rzeszow-
szczyzny w latach 1939—1945. Charak
teryzuje ją stosunkowo duża liczba 
tytułów przy jednocześnie krótkim 
okresie ich ukazywania się. Z lat 
1942—1944 pochodzi połowa wszyst
kich czasopism, tj. 33 tytuły, z czego 
17 było organami AK, 11 — ruchu lu
dowego i 5 — PPR. Dołączony wykaz 
tajnej prasy konspiracyjnej tego re
gionu zawiera 60 pozycji. Niekomplet
ne zbiory tej prasy są rozproszone 
niemal po wszystkich bibliotekach 
i archiwach krajowych. 

O paryskim organie wychodźstwa 
polskiego we Francji Niepodległość 
(1944—1945) informuje Michał S z u l 
k i n . Miesięcznik zaczął się ukazywać 
w Paryżu już we wrześniu 1941 jako 
organ lewicy polskiej pod okupacją. 
Redagował go Jerzy Tepicht (1908— 
1973), członek KPP i K P F (jej Cen
tralnej Sekcji Polskiej). Od 17 wrze
śnia 1944 do końca sierpnia 1945 uka
zywał się jako tygodnik. Kontynuacją 
jego stał się dziennik Niepodległość 
od 1 września 1945. 

Marek A n d r z e j e w s k i podał 
krótki zarys dziejów Danziger Volks
stimme (1920—1936), dziennika gdań
skich socjaldemokratów. Poczytny i 
dobrze redagowany wywierał poważ
ny w p ł y w na kształtowanie opinii 
Wolnego Miasta. Okazał się oportuni-
stycznym sojusznikiem nacjonalistów. 

Zdzisław A n t o n i e w i c z opisu
je z własnych wspomnień prasę 
uchodźczą na Węgrzech w latach 
1939—1944. Autor był członkiem pod
sekcji węgierskiej Sekcji Zagranicznej 
Związku Dziennikarzy RP w Angers, 
ukonstytuowanej w Budapeszcie w 
kwietniu 1940. Centralnym pismem 
stały się tam Wieści Polskie od 2 l i 
stopada 1939 do 24 marca 1944, wyszło 
661 numerów. Były na Węgrzech ga
zetki obozowe, jednodniówki, pisem
ka młodzieżowe, ulotki i inne periody
ki już książkowe, jak kalendarz Rocz
nik Polski na r. 1942 i filozoficzno-li-
teracki Rocznik Polaka na Węgrzech 
(2 tomy, 1941 i 1943). 

Obraz rozwoju nakładów i kolpor
tażu Trybuny Robotniczej w Katowi

cach w latach 1945—1948 zestawiła 
Felicja M o ł d r z y k . Żadna ówcze
sna gazeta nie osiągnęła tak szybko 
i tak wysokiego nakładu: od 20 tys. 
egzemplarzy w marcu 1945 do 357 tys. 
w kwietniu 1948, przy czym trzecia 
część nakładu rozchodziła się poza wo
jewództwem śląsko-dąbrowskim. W 
rozpowszechnianiu główną rolę ode
grali kolporterzy partyjni. 

W dziale materiałów ogłoszono no
tatnik Mieczysława K r z e p k o w 
s k i e g o z konferencji prasowych w 
Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
od lutego do czerwca 1939; relację 
Gabriela B r z ę k a z dziejów konspi
racyjnej prasy na Rzeszowszczyźnie 
(co uzupełnia wspomniany artykuł 
Z. Sokół); list członka redakcji Czasu 
Franciszka hr. P o t o c k i e g o do 
Zdzisława hr. Tarnowskiego z grud
nia 1926 o wewnętrznych kłopotach 
Czasu, które miały konsekwencje dla 
reorganizacji dziennika. 

W dziale wspomnień opowiada Ry
szard W o j d a l i ń s k i o losach re
dagowanego przez siebie Głosu Lubel
skiego podczas okupacji austriackiej 
(1915—1918), Adrian C z e r m i ń s k i 
zaś o swoim wkładzie w Socjalistycz
ną Agencję Prasową, kiedy w lutym 
1948 objął funkcje kierownika działu 
kulturalnego, a od maja tegoż roku 
współpracował równocześnie w Ex-
pressie Wieczornym jako reportażysta. 

W dziale recenzji m. in. ocena to
mu III zbiorowej „Histoire générale 
de la presse française" (obejmującego 
lata 1871-—1940), przez A. P a c z 
k o w s k i e g o . 

Czesław Lechicki 

Theorie 
und Praxis 
des 
sozialistischen 
Journalismus 

II PÓŁROCZE 1974*) 

Zeszyt 4. dwumiesięcznika Sekcji 
Dziennikarskiej w Lipsku otwiera 
okolicznościowy artykuł Heinricha 

*) Theorie und Praxis des sozialistischen 
Journalismus. Wissenschaftliche Hefte der 
Sektion Journalistik an der Karl-Marx-
-Universität Leipzig, 1974. Nr 4: S. 81; 5: 
S. 78, 6; S. 73 + 2 dodane nib. 



B r u h n a i Wernera M i c h a e l i s a 
poświęcony jubileuszowi jej 20-lecia. 
Jako rozprawę o charakterze ideolo
gicznym odnotowujemy „Marksizm-
-leninizm i dziennikarstwo" Michaela 
D ü s t e r w a l d a i Martina M e n -
z e 1 a. 

Interesująca jest rozprawa Petera 
R i c h t e r a : „Uwarunkowania i prze
słanki zainteresowania się odbiorcy 
wytworem dziennikarskim" (s. 40—51). 
Na wstępie autor charakteryzuje fazę 
pobudzenia uwagi, po czym omawia 
uwarunkowania i przesłanki powodu
jące orientację odbiorcy (czynniki 
formalno-zewnętrzne i językowo-sty-
listyczne). Dalej zajmuje się nastawie
niami odbiorców wywołanymi przez 
poprzednio omówione bodźce. W za
kończeniu formułuje wnioski dla prak
tyki dziennikarskiej, пр.: „Właściwe 
nastawienie wytwarza się u odbiorcy 
przez bodziec tylko wtedy, gdy jest 
on jasny, jednoznaczny i zrozumia
ły (...). Duża zawartość informacji w 
bodźcu może wpłynąć korzystnie na 
wytworzenie nastawienia pozytywne
go, o ile objętość informacji nie prze
kracza możliwości jej recepcji..." 
(s. 50). Opracowanie Richtera opiera 
się na badaniach psychologicznych 
przeprowadzonych w Sekcji Dzienni
karskiej, a w literaturze przedmiotu 
powołano się także na rozprawę prof. 
W. Szewczuka z „Zeszytów Nauko
wych UJ" 1960 (rzadki przypadek, 
gdy w literaturze niemieckiej cytuje 
się opracowanie w j. polskim). 

Ciekawy jest także raport Rolfa 
R e p m a n n a i Willy W a l t h e r a 
pt. „Kooperacja mediów — modelo
wana i zamierzona" (s. 52—59). Wśród 
studentów II roku Sekcji Dziennikar
skiej w Lipsku przeprowadzono eks
perymentalne badania dotyczące po
głębienia uzyskanych z radia wiado
mości ekonomicznych \% CSRS drogą 
lektury artykułu prasowego na ten 
temat. Autorzy referują szczegółowo 
przebieg oraz wyniki badań i docho
dzą do wniosku, że zwrócenie uwagi 
na problem (wiadomość radiowa) 
sprzyja lepszej recepcji artykułu pra
sowego. W zakończeniu postulują kon
tynuację badań nad kooperacją środ
ków przekazu. 

W numerze 5. odnotujmy artykuł 
dyskusyjny Hansa P o e r s c h k e g o : 
„Jak odnaleźć specyfikę dziennikar
stwa?", dalej „Uwagi na temat form 
dokumentalnych w Tv" Jörga T e u -
s с h e г a oraz w stałym dziale t łuma
czeń — pełny przekład z Zeszytów 

Prasoznawczych 1/1974 rozprawy prof. 
A. F. B i e r i e ż n o j a z Leningradu 
pt. „O obiektywnych prawidłowościach 
działania prasy". 

Przeglądając zeszyt 6. nie po raz 
pierwszy stwierdzamy, że często pro
blemy badawcze podejmowane są 
równolegle i bez porozumienia w róż
nych ośrodkach. Dowodzi to niewąt
pliwie aktualności takich badań — z 
jednej strony, z drugiej zaś zobowią
zuje do zaznajomienia się z wynika
mi uzyskanymi przez innych. W oma
wianym przypadku chodzi o kompo
nowanie stron i wydań gazet oraz 
związek komponowania z oddziaływa
niem. 

Numer otwiera Wolfgang W i t t e n 
b e c h e r dyskusyjnymi rozważania
mi nt. „Komponowanie kolumn i wy
dań prasy codziennej — stały element 
planowania dziennikarskiego" (s. 5— 
13). Autor odróżnia komponowanie 
(jako wyraz ostatecznej decyzji) od 
planowania oraz od makietowania, 
łamania itp. czynności technicznych, 
które nie uwzględniają aspektów tre
ści. Wszystkie 3 rodzaje czynności 
stanowią jednak dialektyczną jedność 
i w praktycznym działaniu nieroz-
dzielnie przechodzą w siebie. Artykuł 
zawiera wiele wskazówek praktycz
nych odnośnie do kryteriów i propor
cji tematycznych, formalnych itp. 
przy komponowaniu stron i wydań 
dzienników. Jego słabą stroną jest nie
dostateczna motywacja, oparta nad
miernie na przeświadczeniach autora. 

Jeszcze bardziej hipotetyczny cha
rakter ma kolejny artykuł asystentów 
Sekcji Dziennikarskiej Hannelore 
K n o t t i Arnda R ö m h i l d a : „Te
matycznie różnorodnie skomponowane 
strony gazetowe". Ich kolega Rüdiger 
K r o n e zajmuje się specyfiką kom
ponowania w telewizji (struktury: 
czasu, ukształtowania, technologiczne). 
Dalsza praca zespołowa 3 autorów do
tyczy „Zastosowania koloru w socjali
stycznych dziennikach, zwłaszcza na 
stronach lokalnych" (funkcjonalne za
stosowanie koloru, standardy kolory
styczne stron lokalnych, wnioski z 
analizy kolorowych stron lokalnych 
1 inne zagadnienia, omawiane jednak 
nazbyt szkicowo, w oparciu o jedną 
tylko pracę dyplomową). 

Uzupełnienie problematyki stanowią 
2 streszczenia (autoreferaty) prac dy
plomowych: „Wymogi i możliwości 
komponowania wydań gazet zakłado
wych przy szczególnym uwzględnieniu 
aspektu treści" oraz „Wymogi kompo-



zycji stron depeszowych w dzienniku 
socjalistycznym". Każda z prac wy
wodzi się z analizy jednego tytułu. 

W tymże numerze 6. znajduje się 
m. in. sprawozdanie z 5-letnich badań 
nad kooperacją mediów dziennikar
skich. Uczestniczyło w nich 80 studen
tów III roku. W ostatniej dotąd fazie 
analiza objęła blisko 600 publicystycz
nych wypowiedzi prasowych, radio
wych i telewizyjnych ze stycznia 1974 
na temat socjalistycznej integracji 
ekonomicznej. Prace kontynuuje się 
w ramach dyplomów i doktoratów. 
Na marginesie niniejszego omówie
nia winni jesteśmy ozytelnikom 
usprawiedliwienie, dlaczego publiku
jemy przegląd tak późno. Przyczyną 
jest nieterminowość dostawy egzem
plarzy recenzyjnych. Z adnotacji w 
czasopiśmie wynika, że ostatni numer 
rocznika 1974 redakcyjnie zamknięto 
1 listopada, a do nas dotarł po prze
szło 6 miesiącach. Jak przy takiej 
opieszałości kolportażu osiągnąć aktu
alną informację prasoznawczą choćby 
na pozornie otwartej linii Lipsk—Kra
ków? 

Czesław Biel 

ЖУРНАЛИСТ 
мечуричый v v m « основан в 1920 году 

I PÓŁROCZE 1975 
Miesięcznik Zurnalist, założony w 

1920 roku, jest pismem poruszającym 
problemy związane z pracą dzienni
karza, a także stanowi forum wymia
ny doświadczeń zawodowych. Obok 
artykułów problemowych publikuje 
listy do redakcji, korespondencje wy
słanników z różnych stron ZSRR 
i wywiady z osobami mającymi coś 
do powiedzenia na temat dziennikar
stwa — niekoniecznie dziennikarzami. 
Materiały grupuje się w działach: 
„Problemy", „Praktyka", „Za granicą". 
Mimo to nie odnosi się wrażenia sche
matyzmu w układzie publikacji. Pi
smo jest dosyć swobodne zarówno 
pod względem formy, jak i treści. Ży
wo łamane (różnorodność szerokości 
szpalt, wielkości i umiejscowienia na 
stronie tytułów, kroju czcionek; foto
grafie i rysunki; liczne akcenty kolo
rystyczne), zawiera publikacje pisane 
w sposób bardzo komunikatywny, a 

nawet we fragmentach wręcz zbele
tryzowany. Dzięki temu zrozumiałe 
jest nawet dla nieprofesjonała, dla 
dziennikarza zaś stanowi ciekawą lek
turę. Jak już z tego widać, miesięcznik 
nie posiada naukowego charakteru, 
ale niejednokrotnie zawiera interesu
jące analizy problemów, z którymi 
styka się w swojej pracy dzienni
karz. 

W styczniowym numerze z br. war
to zwrócić uwagę na interesujący ar
tykuł bułgarskiego dziennikarza i pra-
soznawcy Dimitra G i e o r g i j e w a : 
„Nasz pogląd na reklamę". Autor cha
rakteryzuje najpierw prasę kapitali
styczną, gdzie reklama — jako czynnik 
finansujący działalność wydawniczą — 
bywa nieraz ważniejsza od pozosta
łych materiałów. Następnie przechodzi 
do omówienia funkcji i form reklamy 
prasowej w krajach socjalistycznych. 
Reklama taka musi spełniać określo
ne warunki pod względem treści i for
my zewnętrznej, by była silną bronią 
w arsenale środków kierowania spo
łeczeństwem — określa jej zadanie 
autor. 

W kilka interesujących pozycji ob
fitował numer lutowy omawianego 
periodyku. Galina Ł a z u t i n a w ar
tykule „Bariery biorą z rozbiegu" ana
lizuje przeszkody, na jakie natrafia 
dziennikarz przy kontaktowaniu się 
z ludźmi, od których zamierza uzyskać 
interesujące go informacje. Autorka 
wyszczególnia tu trzy typy barier: 
psychologiczną, socjo-psy etiologiczną 
i etyczną. Przeszkody natury psycho
logicznej najczęściej wynikają z różni
cy zdań między dziennikarzem a jego 
interlokutorem, różnicy ich tempera
mentów, dążeń woluntarnych, stanów 
emocjonalnych i psychicznych oraz 
sposobów zachowywania się. Jakakol
wiek będzie przyczyna powstania ba
riery psychologicznej, jej efektem 
zawsze jest brak kontaktu między 
dziennikarzem a jego rozmówcą. Nie
co inaczej objawia się bariera socjo-
-psychologiozna. Powstaje ona w efek
cie przynależności dziennikarza i jego 
rozmówcy do różnych grup społecz
nych, co może być przyczyną różnic 
w psychikach obu tych ludzi. Szczegól
ny natomiast charakter mają bariery 
etyczne. Jedne z nich są rezultatem 
niechęci ludzi do udzielania odpowie
dzi na pytania związane iz problema
tyką moralną. Inne mają swe źródło 
w etyce zawodowej dziennikarza, któ
ra ogranicza środki i metody zdoby
wania informacji. O ile te pierwsze 



przy odpowiedniej taktyce można 
przełamać bez niczyjej szkody, o tyle 
drugich nie wolno naruszać, gdyż są 
granicą tego, co w dziennikarstwie 
dozwolone. 

Gierman S m i r n o w, redaktor 
naukowy miesięcznika Tiechnika — 
Mołodioży w artykule „Będzie krok 
drugi" porusza problem „oblicza 
pisma specjalistycznego", jak głosi 
podtytuł. Czasopismo techniczne, 
przeznaczone dla wąskiego grona spe
cjalistów może stać się również obiek
tem zainteresowania szerokich krę
gów ludzi traktujących pogłębianie 
swej wiedzy w danej dziedzinie jako 
hobby. Można to osiągnąć bez obniża
nia poziomu pisma, zamieszczając 
obok pozycji ściśle fachowych mate
riały popularne, z których część może 
też zainteresować profesjonała. Ważne 
jest, aby publikacje zawierały pewien 
ładunek emocjonalny, a nie zrażały 
czytelnika suchością sformułowań. 

W marcowym numerze Władlen 
K u z n i e c o w w interesującym ar
tykule: „Odprężenie dyktuje swój 
styl" opisał różne rodzaje fałszerstw 
prasy zachodniej, obnażając mecha
nizmy ich powstawania. Tendencje 
odprężeniowe na świecie przyniosły 
w tej dziedzinie nowe problemy. Nie 
wszyscy bowiem nauczyli się jeszcze 
pisać w duchu koegzystencji państw o 
różnych ustrojach. 

Kwietniowy numer Żurnalista 
przyniósł między innymi artykuł Ana-
tolija M i e d w i e d i e n k i „Chile : 
kontrrewolucja i prasa". Autor stwier
dza w nim, iż zwycięstwo Salvadora 
Allende w wyborach prezydenckich 
w 1970 r. nastąpiło mimo przytłaczają
cej propagandy prasy prawicowej. 
Kampania pod hasłami burżuazyjnej 
ideologii nie zelżała po roku 1970. No
we władze rozumiały znaczenie propa
gandy i starały się poprawić nieko
rzystną dla siebie sytuację przez 
zwiększenie liczby gazet, czasopism 
i radiostacji, ale te w przeciwieństwie 
do masowych środków przekazu bur-
żuazji zwykle nie wywiązywały się ze 
swych zadań. W dodatku szwankował 
system kolportażu prasy. Spośród par
tii lewicowych jedynie komuniści sta-
starali się tu osiągnąć większą efek
tywność działania. 

W warunkach podobnych — walki 
politycznej (i nie tylko politycznej) 
znajdował się po 25 kwietnia 1974 Mo
zambik. Zmiany, jakie nastąpiły 
w Portugalii, zmieniły też sytuację 
w jej koloniach. Wychodzący w Mo

zambiku dziennik Noticias z organu 
białych kolonizatorów stał się gazetą 
narodowowyzwoleńczego ruchu „Fre-
limo". O nowych zadaniach dziennika 
w numerze czerwcowym Żurnalista 
napisał Gieorgij K u z n i e c o w w 
publikacji „Mozambickie Izwiestija". 

Noticias stała się gazetą narodową 
o nakładzie 50 tys. egz. Stąd przywią
zuje się do niej wielką wagę. Przed 
prasą i radiem stoi teraz poważne za
danie podnoszenia świadomości naro
dowej i politycznej rdzennej ludności 
Mozambiku. Kierownictwo gazety zda
je sobie przy tym sprawę, że nie bę
dzie z początku łatwo: trudności eko
nomiczne i dywersyjna działalność czę
ści białych mieszkańców kraju nie
jednokrotnie zapewne jeszcze dadzą 
znać o sobie. 

W omawianym okresie na łamach 
Żurnalista zamieszczono cykl publika
cji poświęconych 30 rocznicy zwycię
stwa nad faszyzmem; numer majowy 
zawierał cały blok materiałów przy
gotowanych na tę okazję. Ponadto pa
rokrotnie pojawiły się problemy prasy 
fachowej (jeden z tych materiałów po
wyżej omówiono) i kształcenia nowych 
kadr dziennikarskich w związku z no
wymi postanowieniami К С KPZR 
w tej sprawie. 

Lesław Peters 

Publizistik 
II PÓŁROCZE 1974 — I PÓŁROCZE 

1975 

Tego jeszcze nie było, ani w tym, 
kwartalniku, ani chyba żadnym in
nym; częste są w tego rodzaju perio
dykach numery podwójne, zdarzają 
się potrójne, ale wolumen obejmujący 
4 zeszyty i to z przełomu dwu lat *) — 
jest chyba ewenementem światowym. 

Omawiane czasopismo wkroczyło w 
20 rok edycji. I tu od razu zwraca 
uwagę zasadnicza sprawa druga: gdy 
w 1956 zaczęto wydawać Publizistik 
(wówczas dwumiesięcznik) — egzem
plarz kosztował 4,80 mk. Z początkiem 
roku 1972 cena osiągnęła 18 mk, pod 
jego koniec 20. Obecnie zeszyt p o j e-

*) Publizistik. Jhrg. 19: 1974, No 3—4 — Jhrg. 
20: 1975, No 1—2. S. 233—678 + XVI. 



d y n e z y kosztuje już 24 marki, pre
numerata roczna wynosi 88 mk; boni
fikatę mają studiujący, którzy za rocz
nik płacą „tylko" 45 mk. Przyczyną 
przeszło 3-krotnego wzrostu ceny w 
20-leciu i 20-procentowego w zaledwie 
dwu ostatnich latach jest „nadzwy
czaj duży wzrost kosztów w przemy
śle graficznym, wydawniczym i szcze
gólnie cen papieru" — głosi ulotka 
edytorów*). 

Omawiany numer poczwórny jest — 
co także zdarza się Publizistik po raz 
pierwszy — monotematyczny: poświę
cony dziennikarstwu jako zawodowi, 
wykształceniu i dokształcaniu zatrud
nionych w różnych dziedzinach komu
nikowania2). Obszernością problema
tyki redakcja tłumaczy połączenie aż 
czterech zeszytów w jednym tomie. 
Skądinąd wiadomo nam jednak 
o trudnościach z regularną edycją i ten 
wzgląd (borykaliśmy się podobnie sa
mi przed laty) z pewnością również za
ważył na owej decyzji. 

Rozprawy, artykuły i materiały za
sadnicze podzielono na kilka działów. 
4 prace pt. „Kształcenie dziennikarzy 
z punktu widzenia wiedzy o komuni
kowaniu" otwiera profesor pedagogi
ki Joachim H. К n o 11 studium za
tytułowanym „Wiedza o komunikowa
niu między teorią a praktyką. Uwagi 
o konieczności naukowego przygotowa
nia i wykształcenia praktyków komu
nikowania." Autor postuluje m. in. 
zróżnicowanie programów kształcenia 
prasoznawców, dziennikarzy prakty
kujących i dydaktyków dziennikarstwa 
(s. 250) ; wniosek wysuwany także, acz
kolwiek dość nieśmało, u nas. Tamże 
znajduje się interesująca uwaga doty-

*) Dla porównania: Zeszyty Prasoznawcze 
wystartowały też jako dwumiesięcznik, 
w cenie 20 zł i utrzymały ją (już jako kwar
talnik) przez następnych 13 lat, po czym 
jedyna podwyżka — przy sporym zwięk
szeniu objętości i poprawie jakości edytor
skiej — ograniczyła się do 50%> ceny. Nikły 
to może, ale wymowny przykład różnic 
ekonomicznych prasy będącej tylko — i nie 
tylko, ani głównie — towarem. Np. Publi
zistik ma dość dużo, jak na kwartalnik na
ukowy, płatnych ogłoszeń (wydawnictwa 
książkowe itp.). 
s) Omawiany monotematyczny zeszyt Pu
blizistik kompleksowo podejmuje proble
matykę rozsianą w licznych wypowiedziach 
poprzedniego i bieżącego rocznika Zeszy
tów Prasoznawczych, w których przede 
wszystkim trzeba wskazać ubiegłoroczną 
dyskusję o kształceniu i doskonaleniu za
wodowym, aktualnie kontynuowaną dvsku-
sję zapoczątkowaną artykułem Zofii L e-
w a r t o w s k i e j „Czy każdy może być 
dziennikarzem?" (nr 63) i tejże autorki 
przegląd systemów kształcenia dziennikarzy 
na świecie (nr 60). 

cząca językowych aspektów kształce
nia. Knoll jest zdania, że „wyczucie ję
zykowe (...) poza domem rodzinnym 
i szkołą można już tylko minimalnie 
przekształcić", a poza tym „samo pra
soznawstwo nie posiada zbyt licznych 
błyskotliwych piór". Nic dodać, nic 
ująć. 

Z kolei Wolfgang R. L a n g e n b u 
ch e r zajmuje się rolą społeczną 
(głównie aspektami prawnymi) zawo
dów dziennikarskich, a Ulrich S a x e r 
wskazuje na „Dysfunkcjonalne skutki 
niedostatecznego wykształcenia i do
kształcania dziennikarzy" (40-stronico-
we studium, obszernie udokumento
wane, z ciekawymi schematami i ta
belami poglądowymi). 

4 dalsze artykuły omawiają „Drogę 
do dziennikarstwa". Tu m. in. Thomas 
G r u b e r , Barbara K o l l e r i Man
fred R ü h 1 przedstawiają wyniki ba
dań nad procesem zawodowej socjali
zacji młodych dziennikarzy (znów od
syłam zainteresowanych do ciekawych 
zestawień). Dwa dalsze raporty doty
czą badań wśród absolwentów i stu
dentów dziennikarstwa w Monachium 
i Salzburgu. 

„Problemy praktyki zawodowej" 
omawia 5 kolejnych opracowań. In
tendent Westdeutscher Rundfunk 
Klaus von B i s m a r c k wypowiada 
się o zawodzie radiowca. Konstanze 
R o h d e przytacza m. in. wyniki ana
lizy z 1973 г., z której wynika, że 6% 
redaktorów i 3% kierowników działów 
w redakcjach oraz aż 8% wydawców 
posiadało tylko wykształcenie podsta
wowe, podczas gdy pełne studia wyż
sze ukończyło 16—18% redaktorów 
i kierowników działów, 36% red. na
czelnych i 47% kierowników wydaw
nictw. Kierunki studiów były często 
kombinowane. W efekcie 50% redak
torów ukończyło prawo, a tylko 17% 
dziennikarstwo, 38% kierowników 
działów ekonomię i 8% dziennikar
stwo, połowa red. naczelnych prawo, 
a 21% dziennikarstwo, natomiast 89% 
wydawców prawo i aż 50% dziennikar
stwo (s. 397). Preferencje co najmniej 
zastanawiające, warte zestawienia 
i u nas. 

W tej grupie publikacji odnotujmy 
jeszcze autocharakterystykę dzienni
karzy agencyjnych i lokalnych. 

Następny dział poświęcono „Meto
dom kształcenia i dokształcania". Sa
bine G r u n o w z Ośrodka Badań In
terdyscyplinarnych Uniwersytetu Bie
lefeld w opracowaniu pt. „Naukowe 
kształcenie dziennikarzy a naukowe 



dziennikarstwo" pisze m. in., że wysu
wany we wszystkich programach po
stulat wiązania teorii z praktyką im
plikuje właśnie n a u k o w e d z i e n 
n i k a r s t w o , a więc konieczność 
przenoszenia metod pracy naukowej 
na działalność dziennikarską. Jako 
prekursora tej myśli wskazuje autor
ka NRD-owskiego prasoznawcę Fran-
za Knippinga i datę 1967 r.3). Grunow 
występuje przeciw kształceniu dzien-
nikarzy-„omnibusów", opowiada się za 
uzupełnianiem studiów specjalistycz
nych dziennikarskimi. 

Wśród trzech dalszych artykułów 
w tym dziale 2 omawiają przydatność 
gier symulacyjnych w kształceniu 
dziennikarzy (projekt metodologiczny 
Manfreda R u h l a , Hanno H a r d t a 
przedstawia plan gier stosowanych na 
Uniwersytecie Iowa w USA). 

Pod nagłówkiem „Modele kształce
nia poddane próbie" zamieszczono 6 
opracowań. M. in. poddano krytyce 
brak koordynacji kształcenia dzienni
karzy w poszczególnych ośrodkach 
i organizacjach, przedstawiono progra
my i propozycje niektórych uniwersy
tetów (Berlin Zach., Moguncja, Mona
chium, Monastyr). 

Ostatnia grupa materiałów meryto
rycznych zawiera przeglądy dot. 
kształcenia dziennikarzy w 14 krajach : 
NRD, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, 
Hiszpanii, Francji, Holandii, W. Bry
tanii, Szwecji, ZSRR, Polsce, CSRS, 
Izraelu i USA (public relations). Tu 
można by zarzucić brak próby podsu
mowania, wskazania trendów po
wszechnych i specyficznych. Artykuły 
o dziennikarstwie socjalistycznym nie 
są wolne od pewnych nieścisłości 
(m. in. w najkrótszym tekście o kształ
ceniu dziennikarzy w PRL), co gor
sze — od paru niesmacznych kalumnii 
odnośnie do dziennikarstwa radziec
kiego. 

Numer zamykają sprawozdania i re
cenzje książek. Zwraca uwagę, że do
piero po wielu latach omówiono nie
które wydawnictwa RFN-owskie, na
wet sprzed 1970 roku (1969, 1967!). 

Pawel Dubiel 

s) Znacznie wcześniej naukowy charakter 
twórczości dziennikarskiej wskazała Irena 
T e t e l o w s k a w szkicu „Analiza i oce
na zawartości dzienników" podkreślając, że 
teksty gazetowe są „zbliżone w swej tre
ści i formie do dzieł sztuki literackiej, po-
popularnonaukowych lub naukowych". Por. 
Zeszyty Prasoznawcze I960 nr 5—6, s. 70. 

Art International Quarterly 

NUMER 1/1975 

W pierwszym tegorocznym numerze 
kwartalnika z Michigan znajdujemy 
kilka interesujących pozycji. Moją 
uwagę zwrócił przede wszystkim arty
kuł Johna В e a 1 e' a, wykładowcy 
z Brighton, przedstawiający „Wstępny 
model dla badania intencji poprzez 
analizę zawartości". 

Model intencji poprzedza autor ana
lizą podstawowej formy komunikowa
nia jaką jest dialog dwóch osób: 

Jeśli jest to autentyczny dialog, role 
uczestników ulegają odwróceniu: 



Luka, jaka powstała między przesy
łaniem a odbieraniem komunikatów 
została pozostawiona celowo, dla za
znaczenia możliwości, iż każdy z part
nerów nie reaguje automatycznie, lecz 
myśli: 

Nadawanie" dzieli się na trzy eta
py: (1) zamierzenie (intending) — for
mowanie intencji ku innej osobie, czy 
to informowania jej, przekonywania, 
kierowania itd. ; (2) zakodowywanie — 
znajdowanie znaków właściwych dla 
artykulacji tej intencji; (3) przekazy
wanie — fizyczne przekazywanie ko
munikatu, np. przez wypowiedzenie 
go. 

Ogólny model dialogu przedstawia 
kolejny rysunek. 

Faza „odbierania" może zostać po
dzielona na trzy etapy: (1) recepcji — 
fizycznej asymilacji znaków produko
wanych przez drugiego uczestnika; (2) 
odkodowywania — przekładania tych 
znaków; (3) ustosunkowania — ufor
mowania emocjonalnej reakcji apro
baty względnie dezaprobaty wobec ko
munikatu. 

„Myślenie" może zostać podzielone 
na dwa etapy: (1) kojarzenie; (2) se
lekcję. 

Na tej podstawie można zająć się 
kwestią intencji — zaczynając od ich 
klasyfikacji. J. Beale proponuje taki 
podział : 

„Specyficzne" 

1. Ocena (evaluation) 
2. Dyrektywa (directive) 
3. Przepis (prescription) 
4. Stwierdzenie (assertion) 
5. Uczucie (sentiment) 
6. Wola (volition) 
7. Pobudzenie (incitement) 
8. Styczność (contact) 

„Strukturalne" 

(Krytycyzm) 
(Prawo) 
(Technologia) 
(Nauka) 
(Sztuka) 
(Propaganda) 
(Modlitwa) 
(Miłość) 

пмЦеиле 

Zasadniczym elementem pierwszej 
intencji jest ustounkowanie się, sąd 
o wartości. Klasycznym przykładem 
dyrektyw rozkazy wojskowe, lecz na
wet najuprzejmiejsze zaproszenie 
(„Zechce Pan usiąść) także należy do 
tej kategorii. Przepis, to wszelka for
muła, reguła, zalecenie, jak osiągać po
żądane (przez odbiorcę) cele. Stwier
dzenie orzeka coś o rzeczywistości. 
Uczucie wyraża wszelkie ludzkie do
znania, takie jak gniew, rozbawienie, 
przygnębienie itd. Wola jest wyraże
niem wiary albo nadziei. Pobudza
nie — to akt perswazji, lub sprzeda
wania czegokolwiek, czy to dosłownie, 
czy metaforycznie. Styczność stano
wi — mimo swej banalności treścio
wej — jądro wszelkich procesów ko
munikowania. Należą tu wszelkie 
zwroty typu „Dzień dobry", „Jak się 



masz", których celem jest ożywianie 
ludzkich kontaktów. 

Te osiem kategorii można — zda
niem autora — umiejscowić na wielo-
ścianie o ośmiu wierzchołkach (katego
riach intencji), przy czym sąsiadujące 
wierzchołki wskazują na bliższe związ
ki między różnymi kategoriami: 

Inna ciekawa publikacja w tym nu
merze, to opis eksperymentu przepro
wadzonego przez dwóch angielskich 
badaczy, Stevena W. D u с к a i Jona 
B a g g a l e y a z Uniwersytetu w Lan
caster. 

Wybrali oni dwie bardzo podobne 
pod względem składu społecznego gru
py studentów odbywających normalny 
kurs zajęć z wykorzystania środków 
audio-wizualnych w nauczaniu. Przed
stawiono im — każdej inny — dwa te
lewizyjne wykłady z zakresu ekono
mii, odtworzone z taśmy magnetowi
du. Jedyna różnica między taśmami 
polegała na wmontowaniu różnych 
wstawek portretujących odmienne re
akcje słuchaczy owego wykładu. W 
jedną z taśm wmontowano wyłącznie 
obrazy reakcji pozytywnych, a zatem 
słuchanie uważne, notowanie, zainte
resowanie. W drugą — wyłącznie ne
gatywne, a zatem gryzmolenie, rozmo
wy, brak zainteresowania. Reakcje te 
odtwarzali ci sami aktorzy, aby ma
ksymalnie ujednolicić warunki ekspe
rymentu. 

Po wyświet leniu taśm studenci na 
siedmiopunktowej skali oceniali war
tość wykładu i zalety wykładowcy. 
Okazało się, że ci, którzy oglądali pro

gram z wmontowanymi reakcjami po
zytywnymi w statystycznie istotnym 
stopniu częściej uważali wykład za in
teresujący i przystępny, a wykładowcę 
za mówiącego klarownie i jasno. 

Wyniki mogą potwierdzić przeko
nanie, że w telewizji silniej oddziałuje 
obraz, niż słowo. Analiza treści progra
m ó w telewizyjnych musi zatem być 
bardziej analizą obrazów, niż s łow
nych wypowiedzi. I to już jest rezultat 
wielkiej wagi dla prasoznawstwa. 

Tomasz Goban-Klas 
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Do tej pory badacze odbioru środ
ków przekazu przyjmowali na ogół za 
jednostkę analizy osobnika. Przedmio
tem uogólnień były jednak zachowa
nia; suma zachowań poszczególnych 
osobników dawała obraz jakiegoś zja
wiska, dajmy na to: częstotliwości 
kontaktów ze środkami przekazu. Leo 
W. J e f f r e s w artykule: „Functions 
of Media Behaviors" (s. 137—161) 
wskazuje na istniejące w takim rozu
mowaniu różne poziomy wnioskowa
nia. Znany problem uogólniania cech 
i stosunków właściwych jednostkom 
(osobnikom) na cechy i stosunki w ł a 
ściwe grupie (i vice versa) przybiera 
w omawianym artykule jeszcze inny 
wymiar. Mianowicie Jeffres podważa 
milcząco przyjmowane założenia 
o konsekwentności, spójności zacho
wań osobnika, które to założenie jego 
zdaniem należałoby sprawdzić w ba
daniach. Osobnicze decyzje dotyczące 
oglądania telewizji czy też czytania 
prasy zależą od wielu czynników i łą
czenie w jedną całość zachowań wy
nikających z tych decyzji sprawia, że 
0 tym zapominamy. Stąd poprawniej-
sze jest przyjęcie za jednostkę anali
zy — tak, jak to czyni Jeffres — zacho
wania wobec środków przekazu (me
dia behavior unit — MBU). Na tym 
szczeblu analizy „poniżej" osobnika 
(subindividual level) autor bada czyn
niki oddziałujące na sytuacje wyboru 
środków przekazu, by następnie po
wrócić do osobnika jako jednostki 
analizy i zbadać wspomnianą konsek-
wentność zachowań wobec jednego 
1 wobec kilku środków przekazu. 

Zachowania wobec środków prze
kazu może charakteryzować — w myśl 
terminologii Jeffresa — poszukiwanie 
określonych treści (content seeking — 



CS), albo też są one po prostu poszu
kiwaniami określonego środka przeka
zu (media seeking — MS). Osobnik 
może też być zmuszony wbrew sobie 
do kontaktu z środkiem przekazu lub 
zaskoczony kontaktem (np. sytuacja 
typu: „masz, przeczytaj") i wtedy jego 
zachowanie charakteryzuje brak po
szukiwania (nonseeking — NS). 

Autor zarysowuje teoretyczny mo
del jednostki zachowania wobec środ
ka przekazu (MBU) składający się 
z kilku punktów, wśród których wy
różnia m. in. decyzję oraz aktualne za
chowanie, czyli oglądanie, słuchanie 
lub czytanie. W modelu decyzję po
przedza pragnienie spełnienia jakiejś 
funkcji i rozważenie możliwości jej 
spełnienia, a wreszcie po zaktualizo
waniu zachowania następuje spełnie
nie tej lub innej funkcji. Kolejnym 
słowem-kluczem jest więc funkcja, ro
zumiana jako motyw zachowania i ja
ko jego konsekwencja Funkcja-mo-
tyw zachowania może być różna od 
zaktualizowanej. 

Cały ten precyzyjny aparat pojęcio
wy posłużył autorowi w badaniach te
renowych. Dane o zachowaniach ze
brano w wywiadach (98 responden
tów, co stanowi 87°/o zaplanowanej 
próby) i za pomocą dzienniczków za
chowań prowadzonych przez tych sa
mych respondentów (realizacja: 54fl/o). 
Badania były więc niewielkie i o nie
pełnej realizacji. Wyniki: te lewidzów 
charakteryzuje poszukiwanie określo
nych treści (CS), podczas gdy czytel
nicy prasy kierują się na ogół poszu
kiwaniem samego środka przekazu 
(MS). Wśród radiosłuchaczy stosunko
wo najwięcej jest braku poszukiwań 
(NS) ; poszukiwania samego środka 
przekazu (MS) i poszukiwania okre
ślonych treści (CS) są równie liczne. 
Wreszcie, na poziomie osobnika istnie
je znaczna spójność (konsekwentność) 
zachowań wobec określonego środka 
przekazu, natomiast nie można się jej 
doszukać, gdy w grę wchodzą dwa róż
ne środki przekazu. 

Andrzej Rusinek 



Artykuły z czasopism krajowych 

• ROCZNIK LITERACKI 1972. Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974. S. 860. 

Znany ten, o przedwojennej tradycji pe
riodyk, posiada stały dział: Z materiałów 
biobibliograficznych dotyczących pisarzy 
zmarłych w danym roku, prowadzony obec
nie starannie przez Józefa C h u d k a . 
Znaleźć tu można również biogramy ludzi 
związanych zawodowo lub przygodnie 
z prasą. W RoczniKU Literackim 1970 
uwzględniono w tym dziale Mieczysława 
G r y d z e w s k i e g o i Pawła J a s i e n i -
c ę, w Roczniku Literackim 1971 Jana 
G e r h a r d a . Ostatnio wydany Rocznik 
Literacki 1972 zawiera biogramy kilku 
dziennikarzy : B i e l i c k i Marian Leon 
(i-jiO—1972) rozpoczął jako repatriant pracę 
dziennikarska w 1946, był korespondentem 
wojennym z frontu wojny koreańskiej 
(1950—1953), dał się poznać reportażami 
utrwalonymi książkowo, ostatnio jako re
daktor naczelny tygodnika Zwierciadło. 
G r a 1 e w s к i Wacław (1900—1972), redak
tor Expressu Lubelskiego od 1923, prezes 
Syndykatu Dziennikarzy Lubelskich. G u-
z o w s к a Zofia (1877—1972), współzałoży
cielka Głosu Lubelskiego (1913), redaktor 
i wydawca Życia Lubelskiego 1914, redaktor 
tygodnika ludowego Posiew od 1931. К o-
s z у к Szymon (1891—1972) z Opola, redak
tor naczelny Uchodźcy Śląskiego od 1931 
i periodyku Pobudzenie Śląska do Walki 
0 Równouprawnienie w Polsce (1937). К u-
b i c k i Aleksander Marian (1908—1972), re
daktor naczelny Dziennika Ludowego od 
1957, przedtem Myśli Chłopskiej 1952—1953, 
członek-założyeiel SDP. T r e p i ń s k i An
toni (1908—1972) pracował w Kurierze Srem-
skim od 1928 i Wiadomościach Sremskich 
1929, absolwent Wyższej Szkoły Dziennikar
skiej, członek redakcji Expressu Porannego 
w Warszawie od 1930 ł redakcji tygodnika 
Stolica w latach 1962—1970. z a ł ę s к i 
Grzegorz (1907—1972), zawodowy dzienni
karz w prasie socjalistycznej, założyciel 
1 kierownik spółdzielni wydawniczej „Wie
dza". 

cl 

• Walery P i s a r e k : PRASA WOBEC 
ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA. Aura 
1975 nr 7. S. 11—13. 

Po raz pierwszy przedstawiamy w Ze
szytach publikację z jedynego w Polsce 
czasopisma poświęconego wyłącznie proble
matyce kształtowania i ochrony środowi
ska, które od 3 lat ukazuje się jako mie
sięcznik NOT w Krakowie. 

Autor artykułu — dyrektor Ośrodka Ba
dań Prasoznawczych — stwierdza: „To, że 

troska o środowisko naturalne człowieka 
stała się — jak się wydaje — sprawą nie
mal powszechrią, zawdzięczamy masowym 
środkom komunikowania." Na przykładzie 
przeprowadzonych w USA badań wskazuje 
jednak, że tamtejsza prasa lokalna i prze
de wszystkim tv uświadomiły większości 
odbiorców (75'/«) wagę problemu w skali 
ogólnokrajowej, natomiast — chyba właśnie 
ze względu na komercjalne powiązania lo
kalnych mediów — zamazały jego znacze
nie w najbliższym otoczeniu respondentów 
(tylko 13V» dostrzega zagrożenia w swej 
okolicy). Wiąże się z tym bierna postawa 
odbiorcy wobec zanieczyszczania środowi
ska. Wskazują na to także amerykańscy 
prasoznawcy, postulując położenie w pro
pagandzie ochrony środowiska większego 
nacisku na pobudzanie społeczeństwa do 
uczestnictwa w konkretnych akcjach. 

Artykuł jest oparty na nowych źródłach 
amerykańskich. 

pd 

• Maryla H o p f i n g e r : OKOLICZNO
ŚCI FORMOWANIA SIĘ ZNACZEŃ UTWO
RÓW FILMOWYCH. Kino 1975 nr 6. S. 28—32. 

Autorka zajmuje się ponadindywidual-
nym aspektem formowania się znaczeń 
utworów filmowych, w którego ramach ro
dzi się, funkcjonuje i przekształca komu
nikacja filmowa. Jej zdaniem wymaga to 
pytań o wzajemne relacje między we-
wnątrztekstowymi a pozatekstowymi aspek
tami powstawania znaczeń w komunikacji 
artystycznej. Tekst — wchodząc w społecz
ny obieg — staje się komunikatem i przy
biera te znaczenia, jakie zeń odczytują czy 
też mu przypisują kolejni odbiorcy. Nato
miast analiza wewnątrztekstowa nie potrafi 
odpowiedzieć na pytania o funkcjonowanie 
utworu w przestrzeni społecznej, gdyż funk
cje społeczne, decyduiące o znaczeniach 
tekstu zależą przede wszystkim od warun
ków pozatekstowych, kształtowanych przez 
stosunek rzeczywistych nadawców i rzeczy
wistych odbiorców do tekstu. 

M. Hopfinger mówi o dwóch typach kon
figuracji intersemiotycznej : werbalnym 
i audiowizualnym. W XIX w. mieliśmy 
w naszym kręgu do czynienia z kulturą 
werbalną, której charakterystyczną cechą 
było „nadwartościowanie" sfery werbalnej 
przy „niedowartościowaniu" sfery niewer
balnej. W kulturze współczesnej coraz 
większą dominację zyskują systemy audio
wizualne nowego typu oparte na wynalaz
kach technicznych; charakterystyczne są 
nowe sposoby zapisu i rejestracji, otwiera
jące epokę technicznej reprodukcji. Umoż
liwiają one w pewnym sensie bezpośredni 
kontakt i udział w „zatrzymanych" zjawi-



skach. Systemy typu audiowizualnego 
kształtują sobie właściwe sposoby poznania 
i komunikacji, zmieniają skalę percepcji, 
niwelują opozycje właściwe kulturze wer
balnej, powołują nową konfigurację inter-
semiotyczną. Autorka nie wyklucza, że wy
tworzy się zespół audiowizualnych środków 
wypowiedzi, być może nawet swoisty język 
audiowizualny. Relacjonując stosunek mię
dzy filmem a telewizją wskazuje, że two
rzą wspólnie blok wypowiedzi typu audio
wizualnego, komunikację audiowizualnią. 

pd 

• TELEWIZJA — PRZEDMIOT BADANIA. 
Kino 1975 nr 7. S. 25—28. 

Dyskusja redakcyjna, mająca scharak
teryzować prace badawcze poświęcone tv 
w ostatnich latach, głównie zaś — podsta
wowe zagadnienia metodologiczne (Lesław 
B a j e r , red. Kina). Wskazano m. in., że 
ze stanowiska socjologii na pierwsze miej
sce wysuwa się analiza sposobu odbioru: 
kategoria wyżej wykształconych traktuje 
tv jako środek odprężenia, niżej wykształ
ceni znajdują w niej główną dziedzinę sta
łych kontaktów z kulturą (prof, dr Anto
nina K ł o s k o w s k a , Inst. Socjologii 
UL). Doc. dr Pola W e r t (Inst. Teorii L i 
teratury, Teatru i Filmu UŁ) wyraziła po
gląd, że cała aktywność nauki o masowych 
środkach komunikowania wyraża się w for
mule Lasswella i że bez zarysu historii tv 

nie uzyska się pogłębionej refleksji meto
dologicznej. Opinię o samoistności tv, już 
wykształconych pewnych jej specyficznych 
formach, które nie dadzą się użyć nigdzie 
poza nią — przedstawił dr Łukasz S z y 
m a ń s k i (OBOPiSP Komitetu d/s RiTV), 
wysuwając jako najważniejsze zadanie bie
l ą c e uprawianie badań analitycznych, bez 
których nie powstanie historia telewizji ro
zumiana jako uchwycenie jej procesu roz
wojowego w kierunku autonomii artystycz
nej. 

Sporo uwagi poświęcono prasowej kry
tyce programów tv (doc. dr Aleksander 
K u m o r z Inst. Sztuki PAN, A. K ł o s 
k o w s k a ) . Dr Tomasz G o b a n - K l a s 
(OBP) wystąpił przeciw łączeniu telewizji 
z filmem, gdyż ich masowość jest zupełnie 
innego rodzaju. Jego zdaniem, tv to prze
de wszystkim regularność, która łączy ją 
z prasą i radiem. Jeśli chodzi o badania 
nad tv — to dotąd nikt nie podejmował ich 
po to, by doskonalić telewizję programową, 
ustalić reguły kszałcenia jej kadr itd. Takie 
dyscypliny, jak psychologia, socjologia i in. 
podejmowały zagadnienia tv dla rozstrzyg
nięcia problemów własnych, brak natomiast 
próby sprowadzenia ich dorobku na grunt 
realiów telewizji. Natomiast replikując. 
A. K u m o r obstawał przy zdaniu, że 
w zakresie metodologii trzeba będzie ko
rzystać z doświadczeń dyscyplin zajmują
cych się filmem, gdyż i film i tv są zjawi
skami ekranowymi. 

pd 



Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Rainer F r e i t a g : ÜBER POLITISCHE 
SCHLAGWORTE. Neue Deutsche Presse 
1975 nr 11. S. 28. 

Analiza haseł politycznych stanowiła od 
dziesięcioleci przedmiot zainteresowania 
niemieckiego językoznawstwa. Tradycję tę 
kontynuują językoznawcy w RFN, nierzad
ko wyzyskując własne badania w propa
gandzie skierowanej przeciw NRD. Czasem 
jednak analizę haseł politycznych motywu
ją chęcią uodpornienia na nie czytelników 
prasy oraz słuchaczy radia i telewizji. „Im 
wnikliwiej [bowiem] podda się je analizie, 
tym bardziej zmniejszy się możliwość uży
cia ich w rozgrywkach o władzę i tym bar
dziej wzrośnie konieczność apelowania do 
rozumu zamiast ao emocjonalnych in
stynktów." Takiemu stanowisku — wyrażo
nemu tu słowami zachodnioniemieckiego 
językoznawcy W. Wannemachera — prze
ciwstawia się R. Freitag. Traktuje on ha
sła polityczne w życiu socjalistycznego spo
łeczeństwa NRD jako „określone powszech
ne drogowskazy społeczne" (gesellschaftli
che Leitbilder), które „odzwierciedlają 
istotne etapy społecznego rozwoju". Taki
mi hasłami były w NRD m. in. wyrazy 
i wyrażenia: Wiederaufbau (odbudowa), so
zialistischer Aufbau (budownictwo socjali
styczne), Enteignung der Kriegsverbrecher 
(wywłaszczenie zbrodniarzy wojennych), 
Entnazifizierung (denazyfikacja), Friedens
wirtschaft (gospodarka pokojowa), Frie
denswille (wola pokoju). Friedenspolitik 
(polityka pokojowa), Friedensgrenze (gra
nica pokoju). Jak widać z tych kilku przy
kładów, dwa wyrazy występują w hasłah 
politycznych NRD szczególnie często: (od) 
budowa i pokój. Oprócz nich ważną rolę 
odgrywają również słowa: aktywista i no
wator. 

Zarzuty przeciw nadużywaniu haseł po
litycznych należy — zdaniem R. Freitaga — 
kierować nie przeciw samym hasłom, ale 
przeciw publicystom, którzy ich używają 
zbyt często. 

wp 

• Harald B u r g e r : WIE KANN MAN 
NACHRICHTEN BESSER VERSTEHBAR 
MACHEN? Neue Zürcher Zeltung 1975 nr 128. 
S. 77—78. 

Język wiadomości radiowych w Szwaj
carii i RFN jest zbyt trudny dla większości 
słuchaczy — dowodzą wyniki wielu badań. 
Jedną z istotnych tego przyczyn stanowi 
nieuwzględnianie przez autorów radiowych 
różnicy między tekstami pisanymi a mó
wionymi. Wiadomości radiowe są w istocie 
tekstami pisanymi, ale się je podaje odbior
cy w postaci mówionej, stawiając go tym 
samym przed zadaniem przewyższającym 
jego możliwości percepcyjne. 

Zagadnienie zrozumiałości tekstów ra
diowych jest szczególnie skomplikowane na 
niemieckim obszarze językowym. Niemiec
kiego języka literackiego bowiem używa 
się, przynajmniej na niektórych terenach, 
głównie w postaci pisanej. Tak jest właśnie 
m. in. w Szwajcarii, gdzie w mowie potocz
nej — bez względu na środowisko społecz
ne — panuje miejscowy dialekt. Wskutek 
tego właśnie w Szwajcarii różnica między 
językiem wiadomości radiowych a mową 
potoczną jest szczególnie duża. Do tego do
chodzą uzewnętrzniające się w języku zróż
nicowania społeczne. H. Burger, nawiązu
jąc do hipotezy B. Bernsteina o kodzie 
ograniczonym i wydoskonalonym, wyróżnia 
wśród słuchaczy dwie warstwy. Do pierw
szej — niższej — zalicza tych, którzy nie
mieckim językiem pisanym czyli kodem 
wydoskonalonym, nie potrafią się posługi
wać ani czynnie, ani biernie; do drugiej — 
tych, którzy wprawdzie na co dzień posłu
gują się kodem ograniczonym, ale są 
w stanie nie tylko zrozumieć kod wydosko
nalony, ale także wyrazić w nim własne 
myśli . Niemieckojęzyczne wiadomości ra
dia szwajcarskiego w obecnej formie są 
częściowo niezrozumiałe dla pierwszej war
stwy, a trudne do zrozumienia dla drugiej. 

wp 

• Otmar E r n s t : PERSPEKTIVEN DER 
AG. MA IN IHREM DRITTEN JAHRZEHNT. 
ZV + ZV 1975 nr 27. S. 767—770. 

Fragmenty referatu z dorocznej konfe
rencji zespołu badawczego „Media-Ana
lyse". Omawiając konsekwencje rozwoju 
stosowanej metody autor wskazuje, że za
łożenia mają podstawowe znaczenie: kry
teria przyjęte dla badań odbioru, np. dzien
ników wyznaczyły granice dla badań nad 
radiem i tv. Już w 1958 w wynikach 
uwzględnono niektóre dane dot. mediów 
elektronicznych, a w 1971 przemianowano 
LA (Leser-Analyse) w MA. Obecnie ma ona 
ambicje stać się analizą wielomedialną, 
chociaż przesłanki techniczno-metodyczne 
znacznie ograniczają jej możliwości i prak
tycznie wykluczają jako uniwersalną ana
lizę wszystkich mediów. Niemniej można 
mówić o jej „wielomedialności", gdyż wy
raża wszystkie uchwycone media w tej sa
mej wartości — prawdopodobieństwie ich 
odbioru. Jednak dyskusji podlega np. po
równywalność jednostek czasu (przy me
diach elektronicznych) z liczbą czytelników 
na egzemplarz. Z tych też względów ana
liza nie wskazuje na jakiekolwiek miary 
powierzchni czvtane.i prasy w zestawieniu 
z odbiorem radia i tv mierzonym w jed
nostkach czasu. 

TTstosunkowuiac się do narzekań prak
tyków, że wyniki są podawane w sposób 
skomplikowany — autor przypomniał, że 



jest to reakcja wobec życzeń odbiorców, 
by analiza przynosiła coraz więcej infor
macji. Jej bogactwo i forma muszą się kie
rować wymogami nie najniższymi, lecz 
właśnie najwyższymi. Należy więc raczej 
przeszkolić odbiorców w zakresie korzysta
nia z wyników. Wszystkich życzeń i tak 
nie można uwzględnić, gdyż kwestionariusz 
jest już obecnie prawdopodobnie przełado
wany. Stąd postulat, by odejść od wywia
du wyczerpującego łącznie kwestie wszyst
kich mediów, na rzecz kilku wywiadów 
specjalistycznych, ale kierujących się 
wspólnym systemem „analizy wielomedial-
nej". Podstawę stanowiłby obecny kwestio
nariusz, ale ograniczony do najważniej
szych pytań ogólnych, a uzupełniłyby go 
badania dotyczące poszczególnych mediów. 
Chcąc uruchomić taki system ok. roku 
1980, trzeba by już teraz rozpocząć plano
wanie i eksperymenty. 

pd 

• Heinz K o c i u b a : MEDIAFOR
SCHUNG IN DER BUNDESREPUBLIK 
1970—1974. ZV + ZV 1975 nr 15. S. 341— 
345 -f 356—357. 

Autor jest psychologiem i kieruje za
kładem badań nad środkami komunikowa
nia „Wilkens wpt" w Hamburgu. W arty
kule zajmuje się trendem rozwojowym w 
badaniach ostatnich lat i najbliższej przy
szłości. Daje przegląd 18 analiz wykona
nych w 5-leciu 1970—1974 (bez systema
tycznie powtarzanych badań Media-Analy
se itp.). Stwierdza, że w pierwszym okre
sie koncentrowano się na analizie samych 
mediów, od początku zaś 1972 r. prace nad 
„typologią odbiorców kobiecych" przesu
nęły zainteresowanie całkowicie na struk
turę odbiorców. Odtąd obok danych demo
graficznych i kontaktów odbiorczych bada 
się cechy psychologiczne (nastawienia, za
interesowania, zachowania, życzenia, pla
ny) i notuje dane dotyczące budżetu 
i konsumpcji. Wszystkie te informacje ko
reluje się za pomocą metod matematycz
nych (analiza wieloczynnikowa i in.). 

Zasada typologizacji odbiorców polega 
na łączeniu w grupy, których członkowie 
są możliwie podobni (homogeniezność), a 
jednocześnie wyraźnie odróżniają się od 
członków innych grup (heterogeniczność). 
Biorąc pod uwagę 5 największych analiz 
tego rodzaju, uzyskano łącznie przeszło 
250 typów — od 9 do 81 w poszczególnych 
analizach. Wielość typów zależy oczywi
ście od liczby danych i programu badań. 
Stąd liczba typów jest zawsze rozstrzyga
na subiektywnie. 

Pożytek tych klasyfikacji — początko
wo bardzo modnych — uznano już zresztą 
za ograniczony, wielość danych przydatna 
jest przede wszystkim jednostkowym zle
ceniodawcom. Autor przewiduje dalsze 
przesunięcie zainteresowań, zarówno z ich 
strony, jak i badaczy w kierunku ekono-
metrycznym. W zakończeniu podkreśla 
ograniczenia, jakie badaniom w RFN na
kłada finansowanie ich prawie wyłącznie 
przez prywatne wydawnictwa prasowe. 

pd 

• Paul B r a u n e : LANGZEITWERKUN-
GEN VON TAGESZEITUNGEN AUF DIE 
POLITISCHEN EINSTELLUNGEN IHRER 
LESER. ZV + ZV 1975 nr 22. S. 633—638. 

Autor referuje skrótowo wyniki badań 
przeprowadzonych przez Deutsche For

schungsgemeinschaft z Norymbergi. Teore
tycznie zakłada niesłuszność tezy, że od
działywanie mediów sprowadza się przede 
wszystkim do umacniania już wykształco
nych przekonań i postaw (powołuje tu też 
zdanie amerykańskich autorów Searsa i 
Whitneya z „Handbook of Communication" 
1973, że wzmocnienie istniejącego nasta
wienia jest samo przez się znacznym od
działywaniem). 

Badanie objęło 760 studentów-mężczyzn 
2 kierunków studiów z całej RFN. Trwało 
od 1971 do 1973 i w każdym roku test byt 
ponawiany. Polegał na dostarczeniu bada
nym do obowiązkowej lektury dzienników 
Die Welt (konserwatywny) i Frankfurter 
Rundschau (liberalny) w celu stwierdzenia, 
czy różnorodność komentarzy politycznych 
modyfikuje poglądy i postawy czytelników. 
Kwestionariusz złożony z 139 pytań uzu
pełniała analiza zawartości gazet (w arty
kule tylko wzmiankowana). M. in. pytano, 
czy „polityczne inicjatywy rzftdu federal
nego w stosunku do państw bloku wschod
niego należy ocenić życzliwie". Odpowia
dano za pomocą pięciostopniowej skali, od 
silnej akceptacji po zdecydowaną negację. 
W tym zakresie, podobnie jak w kwestii 
oceny „systemu gospodarczo-rynkowego" 
oraz „działalności związków zawodowych" 
stwierdzono w badaniach wyraźne oddzia
ływanie lektury prasowej (w sprawie kra
jów socjalistycznych Frankfurter Rund
schau oddziaływała w 1972 zgodnie z tren
dem ogólnych nastrojów społecznych czyli 
pozytywnie, natomiast Die Welt — hamu
jąco). Także dodatkowy test w 8 tygodni 
po podpisaniu porozumienia 4 mocarstw 
dotyczącego Berlina Zach. wykazał wpływ 
lektury na opinie czytelników. 

Zastrzegając, że w sensie absolutnym 
stwierdzone zmiany są nadzwyczaj nikłe, 
autor konkluduje jednak, iż badania po
twierdziły niewspółmierność pomniejszania 
wpływu obiektywnych zawartości i struk
tur komunikowania na przebieg i zmiany 
procesów socjalizacyjnych. 

pd 

• Hans D ü r r m e i e r : DIE ZUKUNFT 
DER MASSENMEDIEN AUS DER SICHT 
EINES ZEITUNGSVERLEGERS. ZV + ZV 
nr 22. S. 622—627. 

Autor (przew. Bawarskich Wydawców 
Prasowych i rzecznik Niemieckiej Rady 
Prasowej) przypomina na wstępie wyna
lazki w dziedzinie komunikowania od 1870 
roku, m. in. telegraf, telefon, telex, faksy-
mile, radiotelefon, tv kablową, zdalne ste
rowanie, konferencje telefoniczne i telewi
zyjne, telegazetę. Niektóre z nich znajdują 
się w fazie koncepcji, ale przewiduje się ich 
realizację do przełomu wieków. Szczególne 
znaczenie przypisuje autor telewizji kablo
wej osiągającej odbiorców za pomocą anten 
zbiorczych, która umożliwi używanie 
w RFN aż 12 kanałów. Stwarza to zupełnie 
nowe perspektywy dla lokalnej tv, tak 
w zakresie programów informacyjno-roz-
rywkowych jak też reklamowych. 

Koszty rozprzestrzenienia kablowej tv na 
całą Republikę Federalną są gigantyczne — 
szacuje się je na 40 miliardów mk. Dolicza
jąc włączenie przekazu satelitarnego i służb 
informacyjnych osiągnęłyby 120 mld. 

W drugiej części artykułu wskazuje się 
na niewątpliwy wpływ, jaki kablowa tv 
wywrze na prasę (jej ograniczenie) i mo
tywuje tym wysuwane przez wydawców 
żądania ich uczestnictwa w owej formie 
przekazu wizyjnego. 

czb 



• Helmut H a u s e r : SATZHERSTEL
LUNG A M WENDEPUNKT. Marktsituation 
Anfang 1975. ZV + ZV 1975 nr 16. S. 375— 
376, 378—380. Ilustr. 5. 

W ostatnich latach w dziedzinie auto
matyzacji składu producenci coraz częściej 
oferują w pełni unowocześnione systemy. 
Obejmują one obok stosowanych dotych
czas funkcji komputera w zakresie dziele
nia wyrazów i wyrównywania wierszy 
również inne, jak np. zarządzanie dostar
czonymi danymi, ich porządkowanie zgod
nie z ustalonymi pojęciami, prowadzenie 
dialogu przy pomocy ekranów. Automaty
zacja zmierza w kierunku maszyn do skła
du świetlnego, ekranów do łamania umoż

liwiających wykonywanie całej strony ga
zety oraz wprowadzania i magazynowania 
w komputerze danych dotyczących ilustra
cji. 

Autor przedstawia części kompletnego 
systemu składu z rozszerzonymi funkcjami 
(por. schemat). Składa się on z jednostek 
i procesów wejścia, obróbki (korekty) 
i wyjścia. Centralną jednostką systemu 
jest komputer jako urządzenie do obróbki 
danych. Może być zastosowany jako urzą
dzenie uniwersalne w formie maszyny ma
tematycznej wykonującej obok składu tak
że inne funkcje lub jako urządzenie zde
centralizowane w formie maszyny matema
tycznej o mniejszej pojemności przezna
czonej tylko do składu. W systemie składu 

PRZEDSTAWIENIE Р Е Ш KONFIGURACJI Л В Д Ш KŁADU 

Wpmmdzanie tekstu (mjścle) 

Meaner 

1 cytMych 

/""VI 

ЗкикаНсл der гаМсле-
nia 

Jednostki wyjścia 



na wejściu można zastosować do tekstu: 
ekrany, urządzenia OCR, perforatory, urzą
dzenia do ujmowania danych z taśm, dale
kopisy połączone bezpośrednio z urządze
niem głównym, a do ilustracji urządzenia 
faksymile i ostatnio — skanery. W zakre
sie obróbki, tj. korekty, stosuje się ekrany 
oraz drukarki, gdy trzeba tekstu w formie 
odbitki. Na wyjściu można zastosować obok 
maszyn do składu fotograficznego i świetl
nego również maszyny do składu ołowia
nego. Są one jednak funkcjonalnie ogra
niczone i droższe. 

W systemach planowanych ł wprowa
dzanych dominują maszyny do fotoskładu, 
które ograniczają się tylko do tekstu. Roz
wój pójdzie jednak w przyszłości z pew
nością w kierunku maszyn składających 
światłem, które mając pamięć ferrytową 
mogą dawać na wvjsciu tekst i ilustracje. 
Logicznym następstwem bezsprzecznego 
rozwoju i ulepszania ekranów będzie dą
żenie do wykonywania kompletnych stron 
gazety z ilustracjami za pomocą ekranów 
do łamania. Będzie to w efekcie prowa
dzić do dużo większych wydajności (skład 
średniej gazety około godziny), a tym sa
mym do zwiększania aktualności gazety. 

Autor przedstawia możliwości wprowa
dzania składu świetlnego i fotograficznego 
i porównuje je ze składem ołowianym pod 
względem kosztów inwestycji i zatrudnie
nia. Wynika z nich, że oprócz zmniejsze
nia zatrudnienia o około Vi wzrasta zna
cznie wydajność w stosunku do zainwesto
wanej wartości .składu ołowianego. 

as 

m G. L U к O S С h e к : ÜBER EINIGE ER
FAHRUNGEN DER PRODUKTION EINER 
TAGESZEITUNGEN IM COMPUTER-GE
STEUERTEN FOTOSATZ. Papier und Druck 
(Druckformenherstellung) 1974 nr 10. S. 145— 
148, ilustr. 3. 

Opis przejścia dziennika Berliner Zeitung 
am Abend (BZA) w czerwcu 1974 na foto
skład sterowany komputerem i rolowy druk 
płaski (pierwszy dziennik w NRD i krajach 
RWPG wykonywany w ten sposób). Przed
stawicieli drukarni dzieli się praktycznymi 
doświadczeniami w zakresie nowoczesnej 
technologii gazetowej, ścisłej współpracy 
(redakcja — wydawnictwo — drukarnia) i 
technologicznego przebiegu procesów w 
drukarni. Przejście BZA ze składu ołowia
nego na fotoskład odbyło się — dzięki od
powiednim przygotowaniom techniczno-te
chnologicznym i kadrowym — bez zakłóceń 
i dało w efekcie poprawę jakości druku 
oraz aktualności dziennika. 

as 

• COMPUTERGESTEUERTER ZEITUNGS
VERSAND — VON DER ROTATION BIS 
ZUM LKW. Der Druckspiegel 1974 nr 12. 
S. 623—624, fot. 1. 

Opis zainstalowanego na początku roku 
w USA pierwszego komputerowego syste
mu ekspedycji „Cybetrol". Wiodąca i naj
większa gazeta w USA Dallas Morning 
News zdecydował się w 1973 r. powiększyć 
i jednocześnie do maksimum zmechanizo
wać ekspedycję. Wprowadzony komputero
wy system „Cybetrol", opracowany przez 
firmę Cybergraphic Inc., może nadzorować 
i obsługiwać nieograniczoną ilość urządzeń 
mechanicznych, пр. : maszyny rotacyjne, 
urządzenia w dziale ekspedycji, taśmow-
ce — aż do rampy załadowczej i urządzenia 
obsługujące jednocześnie 18 ciężarówek. 

Przebieg pracy może być kontrolowany na 
ekranach telewizyjnych. System działa cał
kowicie automatycznie, jednakże w każdej 
chwili obsługę poszczególnych urządzeń 
może przejąć personel. 

as 

• G. V a 1 к O.* AUTOMATISCHER ROU
TENVERSAND VON PAKETEN MIT GE
RINGEM INHALT FÜR TAGESZEITUN
GEN. Deutscher Drucker 1974 nr 36. S. 55— 
56, ilustr. 6. 

Dotychczasowe systemy formowania 
paczek kierunkowych miały, przy normal
nej szybkości maszyny rotacyjnej, ilość 
gazet ograniczoną do minimum 20 egzem
plarzy. Opisany nowy system Müller-Mar
tini 295/4097. 1000 pozwala przy pełnej szyb
kości roboczej (60—70 tys. egz./godz.) na 
automatyczne wykonywanie paczek kie
runkowych począwszy od l egzemplarza do 
maksymalnej wysokości paczki np. do 
50 cm. System obejmuje prace od maszyny 
rotacyjnej do rampy załadowczej. Umożli
wia również zestawienie paczek z gazetami 
na ustalone trasy i może być sterowany 
ręcznie, zakodowanymi taśmami lub karta
mi dziurkowanymi, taśmami magnetycz
nymi lub urządzeniami do elektronicznej 
obróbki danych. 

as 

9 DRUCK UND WEITERVERARBEITUNG 
VON 80.000 ZEITUNGEN IN MAXIMAL 
DREI STUNDEN PRO NACHT — AUF 
WENIGER ALS 500 M* FLÄCHE ! Deutscher 
Drucker 1974 nr 36. S. 57—60, fot. 4. 

Opis posunięć racjonalizatorskich w 
Drukarni Schaffrath w Geldern (Rheinische 
Post) mających na celu usprawnienie dru
ku i przygotowanie dzienników do wysyłki . 
Dotyczą m. in. przezwyciężenia trudności 
z różnymi wydajnościami maszyny, wkład-
kowania bez zakłóceń, pełnego wykorzy
stania urządzeń do układania i transportu. 
Dzięki tym posunięciom drukarnia może 
co noc wydrukować, przygotować i zapa
kować oraz wysłać 80 tys. gazet o różnych 
objętościach (od 18 do 80 stron) i różnej 
ilości wkładek — w maksymalnym czasie 
3 godzin. Dzieje się to na powierzchni po
niżej 500 m2, dzięki odpowiednio dopasowa
nym urządzeniom transportującym, które 
pozwalają na pełną efektywność najważ
niejszych środków produkcji : maszyn rota
cyjnych i maszyn do wkładkowania. 

<• ERWEITERTES ANGEBOT FÜR DIE 
AUTOMATISIERUNG DES ZEITUNGSVER
SANDS. Deutscher Drucker 1974 nr 39. S. 3, 
4, 6, 8, 10, ilustr. 8. 

Kolejne sprawozdanie z wystawy TP G 
74 w Paryżu z dziedziny wykonywania 
książek i obróbki produkcji maszyn dru
kujących zajmuje się nowościami w za
kresie automatyzacji ekspedycji, która 
ostatnio mocno wiąże się pod względem 
wydajności z drukiem. Przedstawiono : 
urządzenia do liczenia, wyrównywania 
i układania gazet w maszynach rotacyj
nych (Baldwin Gegenheimer GmbH), nowy 
system wkładkowania (Ferag AG), pako-
waczkl (Müller-Martini), maszyny do pa
kowania w folię przeźroczystą (Beck + Co., 
Kallfas, Sitma, Wickersheim) oraz inne 
maszyny do obróbki papieru (Bielomatik, 
Schober, TMF). 

as 



Poszerzone Kolegium Redakcyjne 

31 maja odbyło się posiedzenie po
szerzonego Kolegium Zeszytów Praso
znawczych z udziałem członków Ra
dy Redakcyjnej. Tematem zebrania 
było — prócz spraw bieżących — omó
wienie analizy zawartości rocznika 
1974 i perspektywicznego planu tema
tycznego czasopisma na lata 1975/1976. 
Obradom przewodniczył prof, dr Ma
rian T y r o w i c z . 

W dyskusji zgłoszono pod adresem 
redakcji szereg postulatów i propozy
cji. W przekazanych uwagach red. 
dr Zbigniew T e m p s k i sugerował 
zwiększenie liczby artykułów dotyczą
cych czytelnictwa i recepcji prasy oraz 
częstsze wykorzystywanie materiałów 
opracowywanych w komórkach analiz 
prasowych RSW „Prasa-Książka-
Ruch". Doc. dr hab. Franciszek 
A d a m s k i , doc. dr hab. Tadeusz К u-
p i s, oraz doc. dr hab. Julian M a-
s i a n k a zajęli się kwestią szerszego 
odzwierciedlenia na łamach Zeszytów 
dorobku innych ośrodków prasoznaw
czych w kraju, w pierwszej kolejności 
Instytutu Dziennikarstwa UW, ale 
także innych środowisk uniwersytec
kich. Członkowie Rady Redakcyjnej 
proponują częstsze zamawianie arty
kułów u naukowców z uczelni poza-
krakowskich, zajmujących się tema
tyką masowego komunikowania. Wy
daje się to uzasadnione ze względu na 
rangę i ponadregionalny charakter 
kwartalnika, który staje się stopniowo 
pismem reprezentatywnym dla całego 
polskiego prasoznawstwa. 

Dużo uwagi poświęcono kręgowi 
autorskiemu części artykułowej Zeszy
tów Prasoznawczych. Liczba zasadni
czych pozycji pochodzących z OBP 
sięga obecnie ok. 25i°/o. Niemniej pu
blikowane przez autorów z Ośrodka 
materiały nadają Zeszytom nurt empi

ryczny. Doc. T. K u p i s wyraził po
gląd, że nie należy fetyszyzować kwe
stii pochodzenia artykułów, traktując 
jako główne kryterium ich jakość. W 
sumie — jak stwierdził — czasopismo 
ewoluuje w kierunku głębszego wni
kania w istotę spraw prasowych. 

Inny nurt dyskusji dotyczył zakre
su tematycznego pisma. Zdaniem 
przedstawicieli Rady Redakcyjnej wy
maga uściślenia pytanie, czy Zeszyty 
Prasoznawcze będą dążyć do objęcia 
swym programem nie tylko prasy, ale 
także audiowizualnych środków oraz 
innych publicznych form przekazu, ro
zumianych bardzo szeroko. Zgodzono 
się, że jest to niezbędne ze względu 
na rolę pisma poświęconego całokształ
towi zagadnień masowego komuniko
wania. W swej wypowiedzi prof, dr 
Paweł R y b i c k i podkreślił, że roz
szerzenie zainteresowań w kierunku 
traktowania prasy jako tylko jednego 
z wielu mediów czyni pismo bardziej 
atrakcyjnym. Jego izdaniem, celem 
Zeszytów winno być ujmowanie prasy 
w szerokim kontekście kulturowym. 
Równocześnie uważa za wskazane się
ganie w artykułach do porównań z 
okresem międzywojennym, a nawet 
przed I wojną światową oraz publiko
wanie problemowych artykułów o 
prasie innych krajów, co może być 
podstawą studiów porównawczych. 

Problem odnośników historycznych 
podjął szerzej prof. M. T y r o w i c z . 
Kwestionował on zaobserwowane 
zmniejszanie się udziału recenzji, 
sprawozdań i kroniki naukowej, całej 
części dokumentacji szczególnie waż
nej dla czytelnika-niedziennikarza. 
Stwierdził w Zeszytach zbyt małą ilość 
materiałów porównawczych sięgają
cych do historii prasy. Sugerował, aby 
nachylenie pisma szło dalej w kierun-



ku zachęcania do jego odbioru przez 
niefachowców, tym bardziej, że Ze
szyty stanowią w pewnym sensie in
spirację dla całego polskiego praso
znawstwa. 

Członkowie Rady Redakcyjnej zgo
dzili się, że historia na łamach Zeszy
tów Prasoznawczych musi być trakto
wana specyficznie: w aspekcie histo
rycznym należy przedstawiać proble

my współczesne. Tego rodzaju mate
riały, cenne zarówno dla historyków 
prasy jak i dzisiejszego dziennikarza, 
powinny także znaleźć miejsce w pi
śmie. 

Zagadnienia poruszone w dyskusji 
staną się przedmiotem uwagi redak
cji, która — w miarę obiektywnych 
możliwości — będzie realizować zgło
szone sugestie. zl 

Posiedzenie Komisji Koordynacyjnej Dokumentalistów 

Staraniem budapeszteńskiego „In
terpressu" — instytucji Międzynaro
dowej Organizacji Dziennikarzy — 
w dnia od 30 maja do 1 czerwca 1975 
roku w Balatonszéplak odbyło się ko
lejne (szóste) robocze posiedzenie Ko
misji Koordynacyjnej do spraw wy
miany informacji naukowej z zakresu 
wiedzy o masowych środkach komu
nikowania. Wzięli w nim udział przed
stawiciele ośrodków badawczych z Bu
dapesztu, Lipska, Pragi, Bratysławy, 
Sofii, Krakowa, budapeszteńskiego 
„Interpressu" i sekretariatu w Pradze. 
Na posiedzeniu, po zapoznaniu się ze 
sprawozdaniami z działalności ośrod
ków dokumentacyjnych reprezento
wanych w Komisji instytutów, prze
dyskutowano stan realizacji wnio
sków i propozycji zgłoszonych podczas 
obrad III międzynarodowej konferen
cji dokumentalistów w Kazimierzu *) 
i nakreślono plan dalszej działalności. 

Do najważniejszych przedsięwzięć, 
którymi zajmować się będą członko
wie Komisji Koordynacyjnej należą: 

1. udział w wydawaniu międzynarodo
wej bibliografii prac dyplomowych 
poświęconych masowym środkom 
komunikowania (organizacją i rea
lizacją tego przedsięwzięcia zajmo
wać się będzie ośrodek lipski), 

2. przygotowywanie kolejnej konfe
rencji naukowej (winna odbyć się 
w 1977 r.) poświęconej metodom 
pracy działów dokumentacji w 

*) Por. Sprawozdanie w Zeszytach Praso
znawczych 1974 nr 3, s. 169—173. 

obliczu intensyfikacji rewolucji 
naukowo-technicznej. 

Uczestnicy konferencji wysłuchali 
i przedyskutowali przedstawiony przez 
J. L u k a t s a (Magyar Radio és Te-
levzio Tomegkommunikaciós Kutató-
központ) referat na temat niepisanych 
dokumentów z zakresu wiedzy o ma
sowych środkach komunikowania. 
Przyjęto wniosek, by referat ten spo
pularyzować w poszczególnych kra
jach. 

W trakcie obrad wiele uwagi po
święcono istniejącemu w Krakowie od 
kwietnia 1974 roku Środkowoeuropej
skiemu Ośrodkowi Dokumentacji Ba
dań nad Masowymi Środkami Komu
nikowania (CECOM), a szczególnie je
go działalności wydawniczej. Wydane 
zbiory abstraktów, do czego w niema
łym stopniu przyczynili się członkowie 
Komisji, choć stanowią dopiero począ
tek żmudnej i trudnej pracy nad or
ganizacją międzynarodowej służby do
kumentacyjnej w krajach socjalistycz
nych — już dziś są ważnym elemen
tem pracy badawczej. Zgodnie z wcze
śniejszymi postanowieniami (konfe
rencja w Kazimierzu) przyjęto zasadę, 
by Komisja Koordynacyjna przejęła 
na siebie rolę rady programowej 
CECOM. Wysunięto wniosek, by w 
możliwie najbliższym czasie odbyć 
pierwsze posiedzenie rady programo
wej. Okazją do takiego spotkania mo
głaby być przyszłoroczna międzyna
rodowa konferencja naukowa organi
zowana w Krakowie z okazji 20-lecia 
OBP. Konieczne wydaje się przeana
lizowanie dotychczasowych osiągnięć 
tego Ośrodka w świetle przedłożonych 



w Kazimierzu założeń programowych 
i metodycznych. 

W dalszym ciągu dyskutowano pro
blem statusu organizacyjnego Komi
sji Koordynacyjnej w obrębie MOD. 
W związku z likwidacją budapeszteń
skiej komórki badawczej MOD, wy
stąpiono z wnioskiem o rozważenie 
przejęcia patronatu nad Komisją 
przez sof i j ski Instytut Badawczy 
Dziennikarstwa (instytut resortowy 
Związku Dziennikarzy Bułgarskich — 
członka MOD). Dla prawidłowej 
i efektywnej pracy Komisji nieodzow

ne wydaje się pilne załatwienie tego 
problemu. 

Wobec przejęcia przez krakowski 
Ośrodek zadań postulowanych przed 
łaty przez Komisję Koordynacyjną 
(w zakresie międzynarodowej doku
mentacji badań), konieczne jest prze
dyskutowanie dalszych zasad pracy 
Komisji. Obok rady programowej, 
Komisja mogłaby inspirować i podej
mować szereg międzynarodowych ba
dań porównawczych (m. in. z zakresu 
statystyki ruchu wydawniczego). 

Sylwester Dziki 

Działalność Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy 

Międzynarodowa Organizacja 
Dziennikarzy przygotowuje się do ob
chodów trzydziestolecia swojego 
istnienia. Z tej okazji warto przy
pomnieć cele i zadania MOD, która 
zrzesza obecnie około 150 000 członków 
indywidualnych i zespołowych. MOD 
powołana została dla „utrzymania po
koju i wzajemnej współpracy między 
ludźmi według zawartych porozumień. 
Jej zadaniem jest między innymi wal
ka z rozpowszechniającą się psychozą 
wojenną i propagandą zimnowojenną, 
walka z faszystowskim nacjonaliz
mem i poglądami skrajnie prawico
wymi. MOD powinna walczyć o wol
ność prasy i osobistą wolność dzien
nikarzy, powinna propagować idee 
rzetelnej informacji" (ze statutu). 

W Bukareszcie działa specjalna ko
misja MOD zajmująca się sprawami 
wykonywania zawodu przez dzienni
karzy oraz ich ochroną prawną, w So
fii natomiast mieści się siedziba Ko
misji Społecznej MOD, która sprawu
je pieczę między innymi nad Między
narodowym Funduszem Solidarności 
wspomaganym przez Międzynarodową 
Loterię MOD, służącą pomocą finan
sową prześladowanym postępowym 
dziennikarzom i ich rodzinom oraz fi
nansującą między innymi masowe 
środki przekazu w krajach rozwijają
cych się. Międzynarodowe Centrum 
Szkolenia dziennikarzy w Budapeszcie 
i Szkoła Solidarności w Berlinie po
maga krajom tzw. trzeciego świata w 
kompletowaniu kadry dziennikarskiej 

dla potrzeb prasy, radia i telewizji. 
Nie jest to pełny rejestr aktywności 

Międzynarodowej Organizacji Dzien
nikarzy. Więcej uwagi tym sprawom 
poświęca miesięcznik MOD The De
mocratic Journalist, który ukazuje się 
w języku francuskim, angielskim, ro
syjskim i hiszpańskim, dalej dwuty
godnik Journalists' Affairs, a także 
dziewięć innych wydawnictw perio
dycznych. 

W oficynie wydawniczej MOD uka
zały się ostatnio interesujące pozycje 
z dziedziny teorii informacji i ogólnej 
wiedzy o masowych środkach komu
nikowania, między innymi: 

• „Lenin o prasie" — w języku an
gielskim, francuskim i niemieckim; 

• „Handbook of News Agencies" 
B u r e ś a i F i r s t a — w języku 
angielskim, omawia 70 międzyna
rodowych i narodowych agencji 
informacyjnych, można tu znaleźć 
obok adresu, telefonu i telexu 
agencji także metody jej pracy, ka
nały przekazu, języki, w jakich 
nadaje informacje oraz inne szcze
góły pracy; 

• „Newspaper Production" J. Tiche-
go; autor, który odwiedził koncer
ny wydawnicze w Wielkiej Bryta
nii i w Stanach Zjednoczonych, 
omawia w książce (w języku an
gielskim) między innymi sposób 



produkcji, szczegóły procesu tech
nologicznego i problemy koncen
tracji prasy. 

Staraniem Międzynarodowej Orga
nizacji Dziennikarzy ukazała się 
książka, która po raz pierwszy syste
matycznie i szczegółowo omawia swo
istość pracy dziennikarza w agencji 
informacyjnej. Autorami są S. Hasko-
vec i J. First, tytuł książki: intro
duction to News Agency Journalism" 
(w języku angielskim). 

W serii dokumentalnej MOD uka
zała się ostatnio „The Mass Media 
Today and Tomorrow" (por. omó
wienie w dziale „Noty o wydawnic
twach zagranicznych" niniejszego nu
meru). Poza tym wydano broszury do
tyczące koncentracji prasy w Indiach, 
polityki aparthaidu i jej oblicza w 
dziennikarstwie, wojny amerykańskiej 
w Indochinach a także publikację o 
sytuacji w Chile. 

(Wg „The International Organization of 
Journalists Publications 1975", opr. gs) 



Skróty tytułów: 

AWZ — Aktualny je Woprosy Zurnali-
stiki 

CJK — Columbia Journalism Review 
EPP — L'Echo de la Presse et de la 

Publicité 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
IHT — International Herald Tribune 
MFO — Media-Forsk Orienterer 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NP — Newspaper Production 
OZ — Otâzky Zurnalistiky 

REDAGOWANIE 
USA. Nadzwyczajne wydaniei Time'a z da
tą 4 lipca 1776 ukazało się już w sprzedaży. 
W stałych działach i rubrykach pisma 
mieszczą się dziennikarskie opisy wydarzeń 
tygodnia sprzed dwustu lat. Na przykład 
wśród wydarzeń krajowych na pierwszy 
plan wybija się relacja z podpisania De
klaracji Niepodległości; dział „Medycyna" 
zajmuje się eksperymentami dr Mesmera 
w dziedzinie hipnozy; w dziale naukowym 
znaleźć można opis nowego wynalazku — 
łodzi podwodnej ; w ekonomicznym — po
glądy Adama Smitha, a plotkarska rubry
ka ,.People" (Ludzie) przedstawia nowa. 
królową Francji — Marię Antoninę. 
Cena egzemplarza tego wydania Time'a 
wynosi 2 i pół dolara. (Time z 16 VI 1975, 
s. 4.) ar 

USA. Za nowość na rynku prasowym uwa
ża się tygodnik Harper's Weekly — pismo, 
którego zawartość określają i które zapeł
n i a j ą sami czytelnicy. W okresie kilku mie
sięcy zyskało ono 40 tys. prenumeratorów, 
a tygodniowo napływa do redakcji (10 
dziennikarzy w Nowym Jorku i 3 w Wa
szyngtonie) 1200 listów. 

Praca redakcji polega głównie na dobo
rze listów i ew. ich skracaniu, lecz nie 
przeredagowywaniu. Natomiast dziennika
rze często inspirują zasadnicze tematy; 
proporcje materiałów redakcyjnych do 
korespondencji czytelników wynoszą mniej 
więcej 3 do 7. 

Dewizą inspiratora Harper's Weekly 
i jego naczelnego redaktora Tony'ego Jo
nesa jest zamieszczanie wyłącznie enuncja
cji osobistych, a jednocześnie poruszają
cych problemy powszechnie interesujące. 
Pismo ma trzy stałe rubryki: dialog redak
cji z czytelnikami, tematyczne inspiracje 
wysuwane w listach pod adresem czytel
ników i ich komentarze do publikacji czy
telników. Stąd zawartość pisma przypo
mina działy listów do redakcji innych 

periodyków. Oczywista jest różnorodność 
tematów, stylu i poziomu publikacji. 

Uważa się chyba nie bez racji, że Har
per's Weekly jest adresowany i odbiera
ny przez osoby aktywne społecznie. 

Warto nadmienić, że identyczne pismo 
ukazywało się w Stanach w latach 1857— 
1916. (Zeit 1975 nr 21 S. 44) pd 

USA. W związku z Międzynarodowym Ro
kiem Kobiet studencka Kobieca Agencja 
Prasowa (Stanford) ogłosiła „Wskazówki 
do pisania w prasie o kobietach". Czyta
my w nich: l . Należy unikać określeń 
wskazujących stan cywilny (...). 2. Osoby 
płci żeńskiej powyżej 18 lat są kobietami, 
a nie „dziewczętami", „pannami"; gospo
dyni domowa nie jest synonimem kobiety. 
3. Nie uzasadnione charakterem informacji 
wzmianki o wyglądzie zewnętrznym kobie
ty powinny być eliminowane; skoro nie pi
sze się „atrakcyjny blondyn, senator John 
Baker", po co pisać „atrakcyjna blondyn
ka Gloria Steinem". 4. Należy unikać poda
wania, nie uzasadnionych charakterem wia
domości, informacji o małżonku i rodzinie; 
skoro się nie pisze „siwowłosy ojciec 5 
dzieci otrzymał nagrodę Nobla", po co pisać 
„siwowłosa matka 5 dzieci dostała nagro
dę". 5. Należy unikać identyfikacji płci, je
śli nie uzasadnia tego charakter informacji. 
6. Należy unikać przedstawiania „punktu 
widzenia kobiet"; każdy człowiek jest 
czymś więcej niż kobietą czy mężczyzną. 
7. Należy unikać wyrazów man (człowiek), 
man-of-the-street (człowiek z ulicy), chair
man (przewodniczący, zastępując je wyra-
razami person (osoba), person-of-the-street 
(osoba z ulicy), chairperson (osoba prze
wodnicząca). 8. Zawsze podawaj zawodowe 
kwalifikacje kobiet pisząc o nich, żeby 
unikrvac wrażenia, że są tylko pełnoetato
wymi gospodyniami domowymi. 9. Unikaj 
stereotypów w nagłówkach, 10. Skończyw
szy tekst o kobiecie, przeczytaj go i po
myśl, czy tak samo pisałbyś o mężczyźnie. 
(CJQ 1975 nr 1 S. 28—33) wp 

USA. Około 20 spośród 7140 amerykańskich 
stacji radiowych stosuje już od paru lat 
formułę nie kończących się wiadomości (all 
news). Pozbawiony muzyki program, na 
który składają się oprócz lokalnych i kra
jowych wiadomości także audycje sporto
we, pogodynki i różnotematyczne featu
res — przyciąga snorą liczbę słuchaczy. Po
większenie się kręgu słuchaczy odnotowały 
wszystkie rozgłośnie, które zastosowały tę 
nową formułę. Jest to jednak kosztowna 
operacja, na którą mogą sobie pozwolić tyl
ko duże stacje, wymaga bowiem przynaj
mniej trzykrotnego zwiększenia liczby za
trudnionych dziennikarzy radiowych. Stąd 
telewizyjno-radiowa sieć NBC powołała 
specjalną agencję — News and Information 
Service. Stacje, które podpiszą umowę 



z agencją NIS za opłatą od 750 do 15 000 do
larów miesięcznie (w zależności od liczby 
słuchaczy) otrzymują telefonicznie gotowe 
programy, zajmujące 50 minut z każdej go
dziny. Pozostałe 10 minut stacje wypełniają 
wiadomościami lokalnymi. Już w momencie 
uruchomienia agencji, z końcem czerwca 
br. umowę podpisało blisko 80 stacji. (Time 
z 30 VI 1975 s. 41) ar 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Wymownym przy
kładem zacofania niektórych narodów 
świata są opublikowane przez UNESCO da
ne dotyczące liczby gazet, odbiorników ra
diowych i telewizyjnych przypadających na 
jednego mieszkańca. W Ameryce Łacińskiej 
150 milionów ludzi — prawie 50»/« całej po
pulacji jest pozbawione jakiejkolwiek for
my informacji. Prasę czytuje 20°/», program 
telewizyjny ogląda 3—5»/« całej dorosłej lud
ności Ameryki Południowej. 

W Indii na 600 min ludzi przypada 57 000 
telewizorów, czyli jeden odbiornik telewi
zyjny na 10 000 mieszkańców. W Kameru
nie, dla 5 milionów obywateli ukazuje się 
tylko jedna gazeta codzienna w nakładzie 
12 000 egzemplarzy. W Gwinei na 3,5 min 
mieszkańców przypada 5 000 egzemplarzy 
jednorazowego nakładu jedynej gazety — 
prawie l egzemplarz na 700 osób. 

Jak podaje dalej UNESCO (dane z 1972 
roku), w 100 państwach Azji, Afryki i Ame
ryki Łacińskiej, w których żyje ponad 2 mi
liardy ludzi (czyli 60%> całej ziemskiej popu
lacji), na 1000 obywateli przypada niecałe 
100 egzemplarzy gazet i czasopism. (AWZ 
1975 nr 6 s. 7) gs 

MIĘDZYNARODOWE. Zainteresowanie pra
są w krajach skandynawskich mimo roz
woju telewizji nie zmniejsza się. Nakłady 
dzienników zarówno w liczbach bezwzględ
nych, jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
utrzymują się na dawnym wysokim pozio
mie, a nawet wykazują tendencję wzrostu 
(zwłaszcza w Finlandii, gdzie liczba egzem
plarzy dzienników na 1000 mieszkańców 
zwiększyła się z 405 w r. 1970 do 429 w 1973). 
Zmniejszyła się natomiast liczba tytułów 
dzienników (np. w czterech ostatnich latach 
w Finlandii z 67 do 61, a w Szwecji ze 116 
do 113). Gwałtownie spadła również liczba 
kin (w Szwecji — z 1733 do 1315, w Norwe
gii — z 554 do 430), liczba widzów w kinach 
(w Danii — z 30 min do 19 min, w Norwe
gii — z 21 min do 17 min, w Szwecji — 
z 35 min do 23 min) oraz liczba bytności 
w kinie w skali rocznej (w Danii — z 6,1 
do 3,8, w Norwegii — z 5,5 do 4,3, a w Szwe
cji — z 4,5 do 2,8). (MFO 1975 nr 15, s. 6—8) 
wp 

DANIA. Dzienniki pozostały g łównym źró
dłem bieżących informacji. Jak wynika 
z badań przeprowadzonych ostatnio w skali 
kraju przez NSI (Rada' do spraw Informa
cji Obywatelskiej), 34°/o dorosłych Duńczy
ków nie czyta gazet niedzielnych, 29V« nie 
słucha dzienników radiowych, 44«/» nie oglą
da dzienników telewizvinych, ale tylko 7V« 
nie czyta choćby jednej gazety codziennej. 
(MFO 1975 nr 15 S . 2—3) tüp 

ETIOPIA. Największym dziennikiem kraju 
jest Addis Zamen, oficjalny dziennik rzą
dowy o 45 tys. egz. nakładu. Drugi z kolei 
dziennik (wydawany w j . angielskim) The 
Ethiopian Herald drukuje już tylko 10 tys. 
egz. Jedyna gazeta ukazująca się w j . fran
cuskim, Addis Soir, ma czytelników przede 

wszystkim w korpusie dyplomatycznym. 
Telewizja (pierwszy program emitowano 

2 XI 1964) ma zasięg ograniczony praktycz
nie do stolicy; liczbę odbiorników szacuje 
się na 5 tys. Radiofonia rozpoczęła działal
ność równo 40 lat temu, z przerwą w okre
sie okupacji przez faszystowskie Włochy. 
(NDP 1975 nr 13 S . 24) pd 

JAPONIA. Nakład Asahi przekroczył 7 min 
egz. Według danych japońskich następne 
miejsce zajmuje Yomuri — 6 940 000 egz., 
trzecie zaś Mainichi — 5 100 000 egz. (Zurna
list 1975 nr 4 s. 77) Zl 

RFN. Według danych ZAW (Zentralaus-
schuss der Werbewirtschaft), codziennie 
sprzedaje się 21 min dzienników — co ozna
cza, że na każde gospodarstwo domowe 
przypada 1 egzemplarz. 40 tys. egz. ekspor
tuje się za granicę. (ZV + ZV 1975 nr 27 
s. 778) pd 
RFN. Według danych „Carl Gabler Werbe
gesellschaft" z Monachium, w I kwartale br. 
ukazywało się 950 wydań dzienników (z mu
tacjami), o łącznym nakładzie 21781 tys. 
egz. Springerowski Bud stanowił w tym 
nakładzie przeszło 25°/«. (ZV + ZV 1975 
nr 22 s. 612) pd 
SZWAJCARIA. W roku 1974 wzrósł nieco 
globalny nakład dzienników (2,7 min egz. 
w I półroczu). 

Wśród ogółem 276 redakcji było 117 
dzienników, z których 73 kooperowało z in
nymi ; wśród gazet wydawanych rzadziej 
niż 5 X w tyg. współpracę taką rozwijało 
75. (ZV + ZV 1975 ПГ 20 S . 555) pd 

SZWAJCARIA. Zbliżający się do jubileu
szu 200-lecia (zał. 1780), cieszący się mię
dzynarodową sławą dziennik Neue Zürcher 
Zeitung w połowie maja przekroczył 100 
tys. egz. sprzedanego nakładu. We własnym 
kraju NZZ jest jednak dopiero trzecią pod 
względem wysokości nakładu gazettą. (ZV + 
ZV 1975 nr 22 S . 658) pd 

ZSRR. Autorytet prasy radzieckiej, niosącej 
idee postępowe, nieustannie wzrasta na 
świecie. Prawda rozprowadzana jest w 120 
krajach świata, Izwiestija w 102, a Kom-
somolskaja Prawda w 80. Jeśli w roku 1970 
Prawdę abonowało 91 tys. czytelników za
granicznych, to w r. 1973 było ich już 385 
tys. (OZ 1975 nr 2 s. 68) tl 

ODBIORCY 

RFN. Jak wynika z badań Gerharda 
S c h m i d t c h e n a, czas poświęcony środ
kom komunikowania zwiększył się tygod
niowo w latach 1967—1973 o 25'/», osiągając 
31 godz. Z tego na tv przypada 12,22 godz. 
(w 1967 r. 9,38 godz.), na czytelnictwo 9,26 
godz. wobec 9,12 godz. w poprzednim okre
sie. (ZV + ZV 1975 nr 22 S . 655) pd 

USA. Przeprowadzono tu badania ewolucji 
odbioru radia od 1968 r. Wyniki wskazują, 
że rytm jest nieporównywalny z innymi 
masowymi środkami komunikowania. Od 
1968 radio amerykańskie powiększyło liczbę 
słuchaczy o 36«/», tv — о 12e/., prasa — o 1*1». 
Różnie kształtuje się też zwyżka cen: w ra
dio wynosi ona w omawianym okresie 5'/», 
w telewizji — 30»/«, w prasie — 40»/o (EPP 
1975 nr 955 s. 17) zl 

USA. Dwie trzecie czytelników prasy ame
rykańskiej wolą antykwę od innych typów 
czcionek. W dodatku antykwa jest bardziej 



czytelna — szybkość czytania tekstów skła
danych antykwą wzrasta w porównaniu do 
innych o 7 do 10 słów na minutę. W bada
niach prowadzonych przez ośrodek badaw
czy Amerykańskiego Stowarzyszenia Wy
dawców Prasy stwierdzono także, że szpal
ta o szerokości 15 pica (ok. 6 cm), złożona 
antykwa jest najczytelniejsza. (NP 1974 nr 3 
s. 10) ar 

AGENCJE 

KANADA. Feminist News Service — tak 
będzie się nazywać nowa krajowa agencja 
informacyjna specjalizująca się w tematyce 
kobiecej. Agencja powstaje z inicjatywy 
grupy kobiet i dziewcząt, które uważają, 
że ten krąg zagadnień nie jest należycie 
eksponowany. (Zurnalist 1975 nr 6 s. 75) zl 

MAURETANIA. Powstała pierwsza w hi
storii kraju agencja informacyjna, której 
zadaniem jest opracowywanie i publikacja 
informacji zagranicznych oraz naświetlanie 
wewnętrznych problemów kraju. Zapadła 
również decyzja o organizacji narodowego 
stowarzyszenia prasy które ma wydawać 
tygodnik w językach francuskim i arab
skim. (Zurnalist 1975 nr 4 s. 77) zl 

TOGO. Decyzją rządu powołano do życia 
narodową agencję informacyjną Agence 
Togolaise de Presse (ATOP). Będzie ona 
dystrybutorem informacji krajowej i od
biorcą zagranicznej. (Zurnalist 1975 nr 5 
s. 78) zl 

RUCH WYDAWNICZY 
FRANCJA. Grupa L'Express lansuje nowy 
dziennik poranny przeznaczony dla regionu 
paryskiego. 

Pismo ma pojawić się na rynku w listo
padzie. Tytuł dotychczas nie został ustalo
ny. Obliczony na czytelników Expressu ma 
zawierać informacje ogólne, z naciskiem na 
tematykę ekonomiczną i polityczną krajową 
oraz zagraniczną. Gazeta mieć będzie 16— 
20 stron, format Le Monde. Nakład wyjścio
wy 150 000 do 200 000 egz. (EPP 1975 nr 955 
s. 12) zl 

GWINEA BISSAU. W stolicy ukazał się 
pierwszy dziennik republiki No Pincza 
(Kroczmy naprzód) w nakładzie 5 tys. egz. 

Miejscowa radiofonia nadaje codziennie 
ll-godzinny program. (NDP 1975 nr 10 s. 13) 
pd 

PORTUGALIA. W Lizbonie ukazała się no
wa gazeta Alabanca — oficjalny organ jed
nolitego centrum robotników portugalskich. 
(AWZ 1975 nr 14 s. 6) dkn 

SENEGAL. Pojawiło się nowe czasopismo 
Ethiopie, które — zgodnie z zapowiedzią 
wstępną — nie zamknie się w problematy
ce cywilizacji negro-afrykańskiej. a tym 
bardziej senegalskiej, ale ma być jednako
wo dostępne dla wszystkich Afrykańczy
ków czarnych i białych. (Zurnalist 1975 
nr 4 s. 77) zl 

SZWAJCARIA. Unité — tak nazwali młodzi 
komuniści swoją nową gazetę. Informując 
o pojawieniu się tytułu, organ Szwajcar
skiej Partii Pracy Voix Ouvrière podkreśla 
znaczenie tej ambitnej inicjatywy. (Zurna
list 1975 nr 4 s. 77) zl 

URUGWAJ. Z 12 gazet, które wychodziły 
w stolicy w 1973 r. istnieją jeszcze tylko 4. 
W ostatnich miesiącach zamknięto ostatecz
nie El Popular — organ KP, La Union, El 
Mensaje Valdense — organ kościoła ewan
gelickiego oraz Aqui Esta, gazetę oskarżoną 
0 opublikowanie artykułu „przynoszącego 
szkodę procesowi narodowej instytucjona
lizacji". (Zurnalist 1975 nr 6 s. 75) zl 
W. BRYTANIA. W minionym 10-leciu licz
ba gazet lokalnych zmniejszyła się o 101 
1 jest ich aktualnie 1193, przy czym wiele 
z nich ukazuje się tylko 1—2 razy w tygod
niu. Przyczyny upatruje się w ekspansji 
prasy ponadregionalnej. (ZV + ZV 1975 nr 16 
s. 394) pd 
W. BRYTANIA. Odnotowuje się tu nieocze
kiwany sukces nowego dziennika wycho
dzącego w Glasgow — Scottish Daily News, 
spadkobiercy nie istniejącego już Scottish 
Daily Expressu. Pismo rozchodzi się w ilo
ści 250 000 egz., czyli drukuje dwukrotnie 
więcej niż przewidywano. (EPP 1975 nr 955 
s. 17) zl 

EKONOMIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Dalsze kraje podej
mują decyzje o pomocy finansowej pań
stwa dla prasy znajdującej się w krytycz
nym położeniu. Francuskie Zgromadzenie 
Narodowe przegłosowało wyjątkowe kredy
ty w wysokości 60 min fr dla dzienników, 
ich wydań niedzielnych oraz informacyj
nych tygodników prowincjonalnych. Odmó
wiono pomocy prasie periodycznej o tema
tyce ogólnej, technicznej i zawodowej. 

W tym samym czasie opracowano plan 
subwencjonowania prasy włoskiej, przy 
czym pomoc traktowana jest szerzej. Prze
widuje się dotację w wysokości 104 miliar
dów lirów rozłożoną na 3 lata. 3/4 tej sumy 
otrzyma prasa codzienna, 9 mld — periody
ki, 2 mld — agencje. 

Plan rozpatrywany w RFN ma inny cha
rakter. 15 min mk przeznaczy się dla ma
łych i średnich przedsiębiorstw prasowych, 
100 min mk kredytu ma pomóc w wyposa
żeniu, modernizacji i racjonalizacji pracy 
w redakcjach. (EPP 1975 nr 952 s. 4, nr 953 
s. 3) zl 
CHILE. Junta chilijska wydała dekret 
o konfiskacie majątku wydawnictwa „Hori
zonte", należącego do zdelegalizowanej Ko
munistycznej Partii Chile. Według komuni
katu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych de
kret opiera się na ustawie nr 77 z paździer
nika 1973, stawiającej poza prawem 
wszystkie partie polityczne wchodzące 
w skład Frontu Ludowego. (Zurnalist 1975 
nr 6 s. 75) zl 

FRANCJA. Mimo ostrzegawczego strajku 
personelu redakcyjnego, najstarszy dzien
nik francuski Le Figaro został sprzedany 
Robertowi Hersantowi. Nakład tego konser
watywnego dziennika od dłuższego czasu 
kurczył się (do 400 tys. egz. w 1975), a jed
nocześnie wzrastały systematycznie straty 
związane z jego wydawaniem (w 1974 roku 
osiągnęły 4 min fr.). Koncern prasowy 
R. Hersanta już wcześniej opanował we 
Francji 8 dużych dzienników prowincjonal
nych i kilka czasopism. Sam Hersant 
w okresie wojny splamił się kolaboracją 
z hitlerowcami. (IHT z 1 VII 1975 s. 5) wp 

FRANCJA. Znaczne trudności ekonomiczne 
przeżywa popularne czasopismo Elle. 
Sprzedaż spadła o 20% w ciągu roku, po
dobnie liczba ogłoszeń. Niezbędne stają się 



oszczędności, mówi się o zwrolnieniu 30 osób 
z zespołu redakcyjnego. (EPP 1975 nr 951 
s. 34) zl 

PERU. Rząd znacjonalizowal majątek nale
żący do telegraficznych kompanii amery
kańskiej i brytyjskiej. Decyzje są konty
nuacją reform postępowych i opierają się 
na postanowieniach dekretu o ekspropriacji 
wielkiej prasy i przekazaniu gazet o nakła
dzie przekraczającym 20 tys. egz. organi
zacjom społecznym. 

Wszystkie służby kompanii zagranicz
nych przejęło państwowe przedsiębiorstwo 
Entelperu. (Zurnalist 1975 nr 5 s. 78) zl 

RFN. Jak wynika z rocznego bilansu „Spół
ki Akcyjnej Wydawnictwa Axela Springe
ra", jej obroty w 1974 r. nieco przekroczyły 
wynik roku poprzedniego i osiągnęły okrą
gło 1 miliard 170 milionów mk. W obrotach 
uczestniczyły na równi (po 47%) kolportaż 
i ogłoszenia, natomiast w znacznie więk
szej mierze gazety (725 min mk) niż czaso
pisma (343 min) ; w porównaniu z 1973 r. 
oznacza to dla gazet wzrost o 30%, dla cza
sopism spadek o 33%. Odprowadzono zysk 
w kwocie 10 351 tys. mk (rok wcześniej — 
29 min). (ZV + ZV 1975 nr 27 s. 790) pd 

TURCJA. Związek zawodowy właścicieli ga
zet podjął decyzję o 50-proeentowej zwyżce 
cen głównych gazet codziennych. Pociąg
nięcie to umotywowano „pogorszeniem się 
stanu ekonomicznego i finansowego" 
w kraju. (Zurnalist 1975 nr 6 s. 75) zl 

USA. Wysyłanie gazet i czasopism za po-
średnictwem amerykańskiej poczty stało się 
bardzo kosztowne. Po serii podwyżek kosz
ty przesyłki wzrosły o 100*/» w porównaniu 
do 1971 г., a do końca bieżącego roku we
dług planów poczty mają osiągnąć 175%. 

Tymczasem Komisja Opłat Pocztowych 
wystąpiła z propozycją kolejnej podwyżki, 
która w połączeniu z poprzednimi aż pię
ciokrotnie zwiększyłaby wysokość opłat 
pocztowych drugiej klasy, obowiązujących 
przy wysy łce prasy. Wiąże się z tym pod
wyżka kosztów prenumeraty, do tego stop
nia dotkliwa, że należy się l iczyć z likwida
cją wielu wydawnictw o mniejszym nakła
dzie i znacznym zmniejszeniem liczby pre
numeratorów prasy wielkonakładowej. Np. 
pismo rolnicze Progressive Farmer ogłosiło, 
że będzie zmuszone podnieść opłaty za pre
numeratę z 7 do 25 doi., co w opinii redak
cji doprowadzi do tego. że tylko dobrze 
sytuowani farmerzy będą je prenumero
wać. Dotychczas prenumerata roczna Ti-
me'a wynosząca 18 doi. może ulec nawet 
potrojeniu. Decyzja o nowych podwyżkach, 
gdyby została zatwierdzona, utrudni także 
ewentualny start nowych publikacji. (Time 
Z 16 VI 1975, S . 42—43) ar 

W. BRYTANIA. Trzy wielkie dzienniki bry
tyjskie podniosły cenę. Times podrożał z 8 
na 10 pensów. Evening Standard i Evening 
News z 5 na 6 pensów. Przyczyną jest 
wzrost cen papieru i kosztów produkcji. 
(EPP 1975 nr 955 S . 17) zl 

W. BRYTANIA. Zrzeszenie związków zawo
dowych TUC przedłożyło Rządowej Komi
sji Prasowej projekt częściowego upaństwo
wienia wydawnictw prasowych. Przewiduje 
on utworzenie „Narodowej Korporacji Pra-
sowo-Finansowej", której zadaniem było
by stopniowe pozyskiwanie udziałów dru
karni prasowych aż do ich całkowitego 
przejęcia. Każde pismo miałoby radę nad
zorczą, zaś nad „pracą, rozwojem i stosun
kami między wszystkimi mediami" czuwa

łaby także odpowiednia rada. (ZV + ZV 197S 
nr 22, skrzydełko) pd 

R E K L A M A 

MIĘDZYNARODOWE. Po raz 11 przedsta
wiła IAA (International Advertising Asso
ciation) zestawienie wydatków reklamo
wych (za rok 1972) obejmujące 63 kraje ka
pitalistyczne. Bezapelacyjnym rekordzistą 
były USA, na które z ogólnej sumy 39,9 
miliardów doi. przypadło aż 58%, czyli prze
szło 23 mld doi. Druga w kolejności Japo
nia wydatkowoła na reklamę 2,963 mld, 
RFN 2,339 mld. Poza tymi krajami jeszcze 
tylko W. Brytania, Francja i Kanada prze
kroczyły miliard doi. na cele reklamowe. 
(ZV + ZV 1975 nr 22 s. 660) pd 

AUSTRIA. W okresie 10 lat ogólne wydatki 
reklamowe wzrosły przeszło trzykrotnie: 
podczas gdy w 1965 wyniosły 716 milionów 
szyi., to w 1974 aż 2240 min. Poszczególne 
media uczestniczyły procentowo w następu
jących odsetkach: dzienniki 36'/», tv 34%, 
radio 12%, czasopisma 9%, plakaty 5%, 
gazety tygodniowe 4%. (ZV + ZV 1975 nr 23— 
24 s. 674) pd 

RFN. Ankieta Kieler Nachrichten wykazała, 
że 14% czytelników zwraca w ogłoszeniach 
uwagę w pierwszym rzędzie na cenę, 25% 
na produkt, a 59% na oba te czynniki rów
nocześnie. (ZV + ZV 1975 nr 18—19 S . 508) 
pd 

USA. Przeprowadzono w 1974 r. na zlecenie 
A A A A (American Association of Advertis
ing Agencies) reprezentatywne badania 
wśród 1803 osób, wykazały, że blisko 70% 
ma pozytywne nastawienie do reklamy 
w prasie codziennej. W odniesieniu do cza
sopism podobną opinię wyraziło 60% ba
danych, do radia 50%, tv 40%, wobec rekla
my plakatowej 31% i bezpośredniej — 15%. 
(ZV ~ ZV 1975 nr 20 s. 554) pd 

WŁOCHY. Zaznacza się tu ostatnio kryzys 
reklamy, równie ostry jak kryzys prasy. 
Zanotowano spadek ogłoszeń — w ciągu 15 
lat z 40 na 29%. Pozytywną opinię o rekla
mach prasowych ma teraz tylko 15% czy
telników wobec 58*/« w roku 1968. Zdania 
negatywne wyraża obecnie 50%, poprzednio 
26%. (EPP 1975 nr 956 S . 14) Zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
CSRS. W Pradze podpisano porozumienie 
między radiem a Wydziałem Dziennikar
skim uniwersytetu praskiego. Umowa na
wiązuje do dotychczasowej współpracy 
między dwoma instytucjami. Dotyczy 
trzech podstawowych dziedzin: wychowaw
czej, kształceniowej i naukowo-teoretycz
nej. Obie strony wychodzą z założenia, że 
celem Wydziału Dziennikarskiego jest przy
gotowanie dziennikarzy radiowych na ta
kim ideowym, zawodowym i etycznym po
ziomie, który będzie odpowiadał społeczne
mu znaczeniu radia w socjalistycznym sy
stemie masowej informacji i propagandy. 
Szczególne znaczenie w procesie kształcenia 
ma połączenie teorii i praktyki. W tym ce
lu niezbędna jest stała współpraca uczelni 
i radia. Szczegółowe punkty umowy doty
czą utworzenia zawodowej praktyki stu
dentów w radiu, udziału pracowników ra
dia w planowaniu i realizacji programu na
ukowego Wydziału, współpracy uczelni 



przy podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 
redaktorów radia. Podobna umowa zostanie 
podpisana również z telewizją. (OZ 1975 
nr 2 s. 69) tl 

ETIOPIA. Kształcenie kadr dziennikarskich 
odbywa się na kursach Międzynarodowego 
Instytutu Dzienikarstwa (IIJ) w Addis Abe-
bie. Kieruje się też słuchaczy na uzupełnia
nie studiów fachowych do NRD. (NDP 1975 
nr 13 s. 24) pd 

ZSRR. Dziekan Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu w Moskwie, J. N. Z a s u r-
s к i udzielił wywiadu dla pisma Sowiet-
skoje Foto o działalności Sekcji Fotodzien-
nikarstwa. 

W bieżącym roku pierwsza grupa 15 ab
solwentów otrzyma dyplomy „fotodzienni-
karzy". Oprócz wykładów z zakresu teorii 
i praktyki dziennikarstwa i przedmiotów 
ogólnych oraz praktyk redakcyjnych — ab
solwenci ci wysłuchali 70 godzin wykładów 
i odbyli 190 godzin ćwiczeń specjalistycz
nych. Praca dyplomowa składała się 
z przedłożenia różnorodnych zdjęć (np. re
portaży, zdjęć seryjnych) oraz pisemnego 
teoretycznego uzasadnienia wyboru tematu 
i jego opracowania technicznego. 

Obecny program kształcenia fotodzienni-
karzy jest tak pomyślany, by mogli oni być 
zatrudniani także jako dziennikarze piszą
cy. Kierownictwo studiów ma jednak prze
świadczenie, że wkrótce będzie niezbędna 
całkowita specjalizacja kształcenia wysoko
kwalifikowanych fotodziennikarzy. (NDP 
1975 nr 13 s. 25) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

USA. W służbach amerykańskiej propagan
dy państwowej w r. 1967 pracowało 6858 
specjalistów. Roczne nakłady finansowe 
na tę działalność wynosi ły 425 min doi. Mi
nisterstwo Obrony USA ma do dyspozycji 
najpotężniejszy ze wszystkich instytucji 
aparat propagandowy. Dla amerykańskich 
sił zbrojnych pracuje 1800 specjalistów zaj
mujących się wyłącznie zagadnieniem pro
pagandy i 1800, którzy tym zagadnieniom 
poświęcają uwagę od czasu do czasu. Woj
ska naziemne mają około 1600 specjalistów; 
zajmujących się zagadnieniami teorii, stra
tegii i efektywności propagandy. 

Aby ta gigantyczna maszyneria działała 
sprawnie, potrzebne są kadry wyszkolone 
zawodowo. Pentagon ma swoją Szkołę In
formacji, założoną w r. 1964. Do r. 1970 
ukończyło ją 25 tys. absolwentów. Nakłady 
państwa na określoną propagandę dla tery
torium USA przeszło dwukrotnie przewyż
szają budżet dwóch podstawowych amery
kańskich agencji prasowych AP i UPI, 
trzech głównych spółek radiowo-telewizyj-
nych i dziesięciu największych gazet 
w USA. 

Na 1500 dziennikarzy akredytowanych 
w Waszyngtonie, którzy reprezentują prasę 
USA, przyt>ada ponad 4-krotnie więcej pro-
pagandystów z państwowych służb infor
macyjnych. Dodać należy, że personel tych 
państwowych służb informacyjnych składa 
się z doświadczonych dziennikarzy, absol
wentów Szkoły Informacyjnej Pentagonu 
i z pracowników agencji reklamowych. Do 
kierowania tą wielotysięczną armią powstał 
przy Białym Domu komitet koordynacyj
ny, który ujednolica ich poczynania poli-
tyczno-propagandowe. (OZ 1975 nr 2 s. 69— 
70) tl 

BADANIA 
I INSTYTUCJE N A U K O W E 

RFN. Grupa studyjna „Dziennikarstwo 
i nauka" przy Ośrodku Badań Interdyscy
plinarnych Uniwersytetu w Bielefeld prze
prowadziła badania ankietowe i wywiady 
wśród dziennikarzy naukowych i redakto
rów naczelnych dzienników i czasopism, 
na temat problemów traktowania nauki w 
prasie, radiu i telewizji. 

38V« dziennikarzy wypowiedziało się na 
rzecz odrębnych działów naukowych, argu
mentując głównie łatwiejszą możliwością 
odbioru. 6,5"/o uważało, iż zagadnienia nau
kowe powinny być rozproszone po róż
nych działach, tak jak nauka przewija s ię 
przez różne dziedziny życia. Większość — 
55V» — uzależniała rozwiązanie od stopnia 
aktualności publikacji. 

Niespełna połowa (46,5«/») dziennikarzy 
była zorientowana co do zainteresowań 
odbiorców problematyką naukową, ale aż 
95"/« uważało takie informacje za ważne 
dla siebie. Blisko */< badanych spodziewa 
się wzrostu zapotrzebowania na dziennika
rzy naukowych, przewidując narastanie za
interesowania tą tematyką w kierownic
twach redakcji. (Kulturbrief 1975 nr 7 
s. 23) pd 

RFN. Wyniki analizy słownictwa w rubry
kach politycznych 12 dzienników regional
nych, 2 ponadregionalnych i 2 tzw. „bul-
warówek" omówił Willi J . E g g e l i n g 
w czasopiśmie Muttersprache (Język Oj
czysty). Badania objęły wydania z 6 ty
godni. W publikacjach politycznych stwier
dzono wśród ogółem 54 604 słów zaledwie 
4940 wyrazów obcych (9°/«), co stanowi 

.mniej niż połowę słownictwa pochodzenia 
obcego w języku niemieckim. 

Analiza uwzględniała jako wyrazy obce 
także nazwy organizacji i ich skróty, tytu
ły (np. minister, inspektor), pojęcia, które 
trudno zastąpić rodzimym (np. koalicja, 
opozycja) i wyrażające lepiej stany n iż 
ich niemieckie odpowiedniki (np. gangster, 
agresor, imperialista, albo stabilność, soli
darność). 

Zaskakuje stwierdzenie, że tylko 9,3V* 
wyrazów obcych w rubrykach politycznych 
dzienników pochodzi z anglo-amerykań-
skiego, podczas gdy aż 56,2<Vo z francuskie
go (np. dezawuować, redaktor, szef, pre
zydent). 29"/« słów pochodzenia łacińskiego 
stanowią prawie wyłącznie wyrażenia fa
chowe w rodzaju wotum, weto, kandydat. 
(Kulturbrief 1975 nr 7 s. 20—21) pd 

RFN. Przeszło 10 lat działa założone w 
kwietniu 1965 r. archiwum mikrofi lmów 
prasy wydawanej w języku niemieckim, 
usytuowane przy Instytucie Badań nad 
Prasą w Dortmundzie. Kierownik archiwum 
filmowego i zarazem dyrektor Instytutu 
prof. К. Koszyk szacuje zasoby archiwum 
na ok. 24 tys. filmów, na których skopio
wano blisko 30 min stron gazet i czaso
pism. Skoncentrowano się przy tym na 
prasie XVII i xvm w., niemieckojęzycz
nej prasie zagranicznej, pismach okresu 
rewolucji 1848 г., prasie robotniczej (ber
liński Vorwärts 1891—1933), gazetach z now
szego okresu — Republiki Weimarskiej 
i m Rzeszy. (ZV + ZV 1975 nr 17 s. 479) pd 

RFN. Instytut EMNID z Bielefeld przepro
wadził jesienią 1974 badania reprezenta
tywne wśród 2 tys. osób na temat „ w y 
obrażenie przedsiębiorcy wśród mieszkań
ców Republiki Federalnej". Po raz pierw
szy uzyskano przy tym oceny postaci wy



dawcy prasowego. Jako jego najistotniejsze 
cechy wymieni ło: 
• ustalanie politycznego profilu gazety — 

44°/«, 
• odpowiedzialność za ukształtowanie ga

zety — 39%, 
• posiadanie gazety — 39%. (ZV + ZV 1975 

nr 22 s. 628) pd 

RFN. Chcąc udoskonalić wyniki badań nad 
odbiorem poszczególnych programów tele
wizyjnych, oba centralne ośrodki (ARD 
i ZDF) przeszły w br. z systemu badań an
kietowych wykonywanych przez instytut 
eintratest" na teleskopie — rejestrującą 
automatycznie każdorazowe włączenie od
biornika. Dwukrotnie podsumowane zapisy 
(z lutego i maja 1975) utrzymuje się jed
nak w głębokiej tajemnicy. Jak doniosło 
czasopismo Gong (nr 24), podczas gdy wy
wiady „Infratestu" wykazywały odbiór 5 
programów w granicach od 26 do 54*/«, to 
teleskopia notowała zaledwie 18—26°/« lub 
następnie 21—48%. Przy odchyleniach s ię
gających między wywiadami a zapisem au
tomatycznym 20 i nawet 28 (ponad połowę!) 
punktów procentowych, spółka „Telesko
pie" z Bonn-Bad Godesberg tłumaczy się 
„trudnościami technicznymi przy apara
tach pomiarowych". Ponieważ koszty tych 
badań wynoszą rocznie 3 miliony mk, 
ośrodki telewizyjne rozważają podobno 
wystąpienie na drogę sądową przeciw nie
rzetelnemu zlecenioborcy badań. (ZV -f ZV 
1975 nr 26 s. 751) pd 
SZWECJA. Trzy nowe przedsięwzięcia pod
jęto ostatnio w Szwecji w celu przyspie
szenia rozwoju badań nad komunikowa
niem. Po pierwsze, Fundacja 300-lecia Ban
ku Szwecji dała środki, które umożliwiły 
powołanie do życia specjalnej komisji do 
spraw inicjowania i doskonalenia badań 
prasoznawczych; na jej czele stanął prof. 
Ł. Weibull z Wydziału Nauk Politycznych 
Uniwersytetu w Göteborgu. Po drugie, 
w ramach rządowego Biura Badań nad 
Przyszłością utworzono ośrodek mający 
prowadzić i f inansować badania prasoznaw
cze ze szczególnym uwzględnieniem aspek
tu futurologicznego. Po trzecie wreszcie, 
parlamentarne komisje do spraw prasy 
oraz radia i telewizji wezwały ministra 
oświaty i kultury, by zorganizował stały 
zespół nauko wo-badawczy specjalizujący 
się w studiach nad masowymi środkami 
komunikowania. (MFO 1975 nr 15 s. 1—2) 
•wp 

USA. Interesujące wyniki uzyskano w 
ubiegłorocznych badaniach reprezenta
tywnych (1803 osoby) przeprowadzonych 
na zlecenie Amerykańskiego Zrzeszenia 
Agencji Reklamowych (AAAA). Na pyta-
nile o wiarygodność przekazywanych infor-
maaji największa liczba badanych (39%) 
wskazała prasę, podczas gdy w mniejszym 
stopniu reklamę (28%), a jeszcze mniejszym 
związki zawodowe (23%) oraz wielki biznes 
i rząd federalny (po 20%). (ZV + ZV 1975 
nr 20 s. 554) pd 

BIOGRAFIA 

RFN. W połowie roku zmarła ciesząca się 
międzynarodowym uznaniem publicystka 
Margret В o v e r i. Urodzona w 1900 r. 
w Würzburgu jako córka prof, biologii 
i pierwszej Amerykanki, która ukończyła 
Massachusetts Institute of Technology. Sa
ma była w latach dwudziestych absolwent
ką berlińskiej Wyższej Szkoły Nauk Poli

tycznych, rozwiązanej zaraz po dojściu Hi
tlera do władzy. 

Od 1934 w redakcji Berliner Tageblatt, 
była w latach 1937—1943 jego korespon
dentką w Sztokholmie, Nowym Jorku i od 
wybuchu wojny w Lizbonie. Koniec wojny 
przeżyła w Berlinie. Swą postawę w czasie 
hitlerowskim określała jako „emigrację 
wewnętrzną", ale stwierdzała, że „wszyscy, 
także ja sama, którzyśmy między 1933 
i 1945 w Niemczech żyli, oddychali, przeby
wali i w ten sposób jakbądź -«współ-
uczestniczyli» — należymy do pokolenia, 
którego kręgosłup został w tych latach 
uszkodzony". W 1965 wydała fragment 
swej autobiografii pt. „Wszyscy kłamie
my — gazeta stołeczna w czasach Hitle
ra". Była już wtedy znaną publicystką po
lityczną, ale ze względu na niepopularność 
jej tez na rzecz pokojowego odprężenia 
zmuszona była uprawiać krytykę literacką 
i felieton. (W 1953 skarżyła się znanemu z 
lat studenckich prezydentowi Heussowi, że 
,,w dziennikach redakcje skracają mi lub 
zmieniają w artykułach prawie tyle, ile 
w czasach nazistów"). Słynny był jej zbiór 
czasopism i wycinków prasowych zbiera
nych od początku kariery dziennikarskiej. 
(FAZ z 8 VII 1975 s. 15, Die Zeit 1975 nr 29 
s. 5) pd 

TECHNIKA 
AMERYKA PŁN. Według sprawozdania 
ANPA z końcem 1974 r. produkowano w 
USA 62,6% wszystkich gazet w rotacji 
offsetowej, lecz .obejmowały one tylko 
27,1% ogólnego nakładu dzienników. W Ka
nadzie 42% gazet wytwarzanych offsetem 
reprezentowało jedynie 16,2% nakładu. W 
obu krajach zaledwie 16 z 1822 gazet offse
towych przekraczało 100 tys. egz. nakładu, 
a rekordowym wśród nich tytułem jest 
Grit z Williamsportu, wydawany w 1253 
tys. egz. (ZV + ZV 1975 nr 16 s. 388) pd 

HOLANDIA. W Amsterdamie ukazała się 
pierwsza na świecie „gazeta mówiona" 
pt. Gesproken Dagblad. Jest to taśma do 
magnetofonu kasetowego o czasie odtwa
rzania 60 min. Wydawcą jest koncern ,,Te-
legraaf", a kopiuje się ją w Nijmegen w 
liczbie 400 szt./godz. „Gazeta mówiona" 
szuka abonentów przede wszystkim wśród 
szpitali i zakładów dla ociemniałych, 
wkrótce jednak przewiduje się także pre
numeratę indywidualną. W przyszłości 
wydawca chce produkować „gazetę dźwię
kową" dla magnetofonów samochodowych. 
(NDP 1975 nr 14 S. 14) pd 

UGANDA. Z końcem roku kraj otrzyma 
telewizję kolorową. Przewiduje się nada
wanie programów w kilku językach: an
gielskim, suahili i dialektach tubylczych. 
(Zurnalist 1975 nr 5 s. 78) zl 

PAPIER 
KANADA. Firma Abitibi Paper Co. Ltd. 
w Toronto jest największym producentem 
papieru w świecie — wytwarza 2,5 min t 
rocznie. Pod koniec ub. r. Abitibi kupiła 
za 125 min doi. Price Co Ltd. z Quebec. 
(ZV + ZV 1975 nr 16 s. 391) pd 

KANADA. Miniony rok był rekordowy dla 
krajowej produkcji papierniczej: osiągnęła 
blisko 22 miliony t wartości ok. 5 miliardów 
doi. Wyeksportowano prawie 17 min t za 
3,8 mld (ZV + ZV 1975 nr 22 s. 654) pd 



SZWECJA. Eksport wyrobów papierniczych 
wzrósł w 1974 r. o 300 000 t (ok. 6*/»)» z któ
rych Vs przypadła na papier gazetowy. 
Wśród głównych odbiorców były W. Bry
tania (900 000 t) i RFN (750 tys.) (ZV + ZV 
1975 nr 22 s. 653) pd 

HISTORIA 
ETIOPIA. Tradycje prasy w tym kraju liczą 
90 lat: w 1885 szwedzki misjonarz zaczął 
drukować w miejscowości Monculle pierw
szą gazetą. Miała ona bardzo niski nakład, 
podobnie jak następnie ukazujące s ię: po 
francusku w Dżibuti Journal Franco-Ethio
pien (1889) czy włoski Corriere Eritrea 
(Massaua 1891). 

Dopiero w połowie lat trzydziestych na
szego wieku rozpoczęła się współczesna 
historia prasy abisyńskiej. W latach oku
pacji przez faszystowskie Włochy, narodo
we i postępowe tendencje reprezentowała 
gazeta ruchu oporu, Banderachln — „Nasz 
Sztandar". (NDP 1975 nr 13 s. 24) pd 

RÓŻNE 
JUGOSŁAWIA. Gazeta Komunist, organ КС 
obchodziła 50-Iecie. W uznaniu zasług w 
budowie nowej Jugosławii, Prezydium 
SFRJ nagrodziło pismo Orderem Brater
stwa i Jedności ze złotym wieńcem. {Zur
nalist 1975 nr 5 s. 78) zl 

SINGAPUR. Weszła w życie nowa ustawa 
przewidująca zwiększenie oficjalnej kon

troli nad prasą. Jak stwierdził miejscowy 
minister kultury, prawo będzie „bronić in
teresów narodowych nie dopuszczając do 
wykorzystywania gazet jako środka naci
sku, szkodliwego działania i zatruwania 
umysłów". (Zurnalist 1975 nr 4 s. 77) zl 

URUGWAJ. Po aresztowaniu Karlosa Bor-
cza, członka Komitetu Wykonawczego 
MOD, byłego przewodniczącego Związku 
Dziennikarzy Urugwajskich, sekretarz ge
neralny MOD wystosował depeszę protesta
cyjną do szefa reżimu urugwajskiego, w 
której protestował równocześnie przeciwko 
zakazowi wydawania gazety 9 Febrero. 

W Urugwaju po przewrocie rządowym, 
którego inicjatorem były koła wojskowe, 
zanikła zupełnie działalność demokratycz
nej i postępowej prasy. (AWZ 1975 nr 9 
s. 10) gs 

W. BRYTANIA. Firma Exeter, która opa
tentowała pomysł i zarazem urządzenie 
pozwalające ciąć stare gazety na ściółkę 
dla bydła, nie może nadążyć z zaspokaja
niem rosnącego popytu. Pocięte gazety są 
przede wszystkim tańsze od słomy, a dla 
astmatycznych koni i krów czy też wła
ścicieli uczulonych na zapach naturalnej 
ściółki stanowią prawdziwe dobrodziejstwo. 
W opinii firmy najlepsze są brytyjskie ga
zety, ponieważ używają nietoksycznej far
by drukarskiej, a chociaż zwierzęta na ogół 
nie zjadajlą papierowej ściółki, to jednak 
zdarzają się wyjątki. Zwolennikami gazeto
wej ściółki są też ludzie walczący o ochro
nę środowiska, bowiem zużyta ściółka mo
że służyć jako nawóz, a pocięty papier 
rozkłada się stosunkowo szybko. (Guar
dian z 12 V 1975 s. 18) ar 



РЕЗЮМЕ 

Томаш Г о б а н - К л а с : Два направления в исследованиях коммуникации 

В истории науки о коммуникаци (science of human communication) м о ж 
но выделить два типа исследовательских направлений (approaches). Пер
вое, представителями которого являются древняя риторика и современная 
журналистика, основано на практических знаниях, вытекающих из нако
пленного опыта и знаний, приобретаемых в ходе профессиональной прак
тики. Предмет заинтересованности направления первого типа ограничи
вается, в основном, специфической функцией коммуникации, т.е. функцией 
убеждения, так как ее основная цель — познать и научить практически 
использовать правила эффективного убеждения. В этом случае имеем дело 
с искусством и наукой (art and science of effective communication) э ф ф е к 
тивной коммуникации. 

Направление этого типа развивается в настоящее время в журналистских 
училищах. 

Второе направление, представляемое печатоведческими исследованиями 
(mass media research) и теорией коммуникации (ccmmunicatics, theory of 
communication), занимается всякими процессами коммуникации, независи
мо от намеченной ими цели. Задачи этого направления имеют п р е ж д е всего 
теоретический характер — изучение закономерностей, управляющих про
цессом коммуникации в обществе. 

М е ж д у этими двумя типами направлений, иногда неверно отождествля
емыми, можно обнаружить ряд более мелких различий, вытекающих из 
разных целей и предмета заинтересованности каждого из них. Эти разли
чия касаются: пределов и типа исследовательского материала, способов 
проведения анализа, исследовательских методов и техник, научных связей 
с другими дисциплинами, формулирования практических указаний, про
верки утверждений, отношений к газетной и журналистской практике. 

У обоих типов имеются свои возможности и ограничения, ярко высту
павшие в определенные исторические периоды (например, расцвет и упа
док древной риторики был связан с ее узко-практическим характером.) 
Поэтому и х взаимное пополнение более выгодно, чем сепарация. В Польше 
по традиции развиваются оба типа направлений, причем всегда замечалось 
стремление вводить некоторые элементы одного типа в другой и наоборот. 
Так, при подготовке журналистов не только ссылались на результаты 
печатоведческих исследований, но и предпринимали журналистские иссле
дования чисто печатоведческого характера. В свою очередь, например, Цен
тром печатоведческих исследований издается серия „Библиотека ж у р н а 
листа", ряд изданий для журналистов, основанных на достижениях печато
ведческих исследований. Для развития науки о коммуникации необходимо 
поощрять оба направления. (Резюме автора) 



Валерий П и с a p е к: Языковые факторы социализационной функции 
печати 

В исследованиях по социализации и социализационной роли средств 
массовой передачи чрезвычайно редко учитывается язык, являющийся 
основным ее орудием. Социализацию можно рассматривать как процесс 
овладения знаками и способами их употребления. Язык отражает обще
ственные различия, зачастую закрепляет и х , хотя сам и х не создает. Сте
пень интеграции любой общественности тем сильнее, чем более однород
ным является семантический и эмоциональный код, употребляемый чле 
нами этой общественности; интеграция, так ж е как и социализация, гра
дируется. И х можно рассматривать как в пределах небольших обществен
ных групп, так и в национальных, международных и глобальных мас
штабах. 

С социолингвистической (прагматической) точки зрения на социализа-
ционную роль средств массовой коммуникации влияют следующие языко
вые факторы: 1. доступность языка прессы, радио и телевидения; 2. обще
ственная и культурная дифференциация конотативного значения отдельных 
слов (одни и те ж е слова — на международном ж е уровне слова, с виду 
тесно соответствующие друг другу, — вызывают у разных слушателей раз 
ные эмоции); 3. дифференциация, вызванная различной классификацией 
действительности (что особенно отчетливо замечается на международном 
уровне). 

Основное внимание автор уделяет фактору доступности, ссылаясь на 
результаты исследований в этой области в разных странах! Вывод о том, 
что язык прессы оказывается слишком трудным для менее опытного чита
теля, может явиться основанием для двух различных практических у к а 
заний: или 1. издавать для таких читателей отдельную газету, язык кото
рой был бы соответственно простым, или ж е 2. требовать, чтобы читатели 
научились понимать язык прессы, ныне слишком трудный для них. Изда
тели коммерческой прессы предпочитают первое решение, издатели социа
листической печати — скорее второе. Однако абсолютизация какой-либо 
одной из двух противоположных директив может вызвать неблагожела
тельные последствия, способствующие дезинтеграции общества. 

Различиями между языком массовых средств и языком, которым пользу
ется их потенциальная публика, частично ограничивается их социализа-
ционная роль. (Резюме автора) 

Мариан Т ы р о в и ч : Исследования по истории польской печати за трид
цать лет 1945—1975 

Исследования польских историков в области истории национальной 
прессы (опубликованные в 1945—1974 годах), посвященные ее развитию от 
начала XVII в. до 1918 года, т.е. до отмены цензурных и политических сис
тем стран, разделявших Польшу, — рассматриваются автором сравнитель
ным образом; работы, посвященные эмиграционной и подпольной печати 
XIX в., автором не обсуждаются. 

В статье представлена динамика исследований в связи с развитием 
исследовательских учреждений, как занимающихся изучением прессы 
в целом, так и только ее историей, а также специальные издания — К в а р 
тальное Прасознавчи, Праса Вспулчесна и Давна, ЗеШиты Прасознавче, 
Рочник Истории Часописьменництва Польскего и др. Автор выделяет три 
этапа развития исследований: 1945—1959 годы, когда эти исследования 
проводились главным образом в Кракове и Варшаве; I960—1967 гг. — когда 
300-летие Меркурия Польского (1961) и I Симпозиум историков польской 
прессы (1967) повлияли на уточнение подробной программы исследований 
и архивизации редакционных документов в ПНР; затем 1967—1974 годы, 
когда монографические работы, посвященные отдельным периодическим 
изданиям, а также более широким вопросам издательского движения, 
создали основания для выработки синтетической картины истории ж у р н а 
листики в Польше. 



Очерк исследовательских достижений начинается с пересмотра суще
ствовавших до этого теоретических принципов (как с точки зрения 
историков прессы, так и ее исследователей), затем подводятся итоги 
работ, посвященных прессе за 4 исторических периода: 1) газетного прими
тива (XVI—XVII вв.) и Просвещения (XVIII в.), 2) раннего романтизма 
(I пол. XIX в.), 3) развитого романтизма и так называемой реформы прессы 
(до 1864 г.), 4) позитивизма и модернизма (до 1918 года). Согласно этой 
периодизации обсуждаются главные и самые существенные результаты 
исследований, называются авторы и их публикации (книги, научные тру
ды). Газеты и журналы рассматриваются с точки зрения их типологии 
и тематической специализации, описываются местные и региональные изда
тельские центры, политическая и общественная идеология. По мнению 
автора статьи, внимание исследователей прессы до середины X I X века 
было обращено п р е ж д е всего на Меркурия Польского, затем на ж у р н а 
листику эпохи Просвещения (главным образом — на варшавские издания) 
и романтизма (печать ноябрьского восстания 1830 года и революции 1848 г., 
особенно в Галиции и Великом Княжестве Познанском). Однако, в коли
чественном отношении, работы по изучению позитивистской прессы и Мо
лодой Польши значительно превысили разработки более ранних периоди
ческих изданий. Столь ж е многочисленные и продолжительное время вы
ходившие газеты и журналы, особенно консервативного и национально-де
мократического направления, до сих пор не дождались своей монографии, 
вследствие чего может возникнуть неправильная картина синтетической 
истории польской печати. 

В заключение автор подчеркивает значение истории прессы для р а з 
вития печатоведческих ителедований и ее воспитательное значение в п о д 
готовке молодых журналистских кадров. (Резюме автора) 

Анна М а л и ш е в с к а я : Образцы воспитания в печати для женщин 

Статья основана на анализе, ггроведенном Центром печатоведческих 
исследований в Кракове, цель которого заключалась в изучении появля
ющихся на страницах польской прессы для ж е н щ и н образцов воспитания, 
с особым учетом семьи и школы как субъектов воспитания. Было рассмо
трено 5 женских и семейных иллюстрированных журналов за весь 
1974 год. 

Эти ж у р н а л ы основное внимание уделяют вопросам семьи, воспитание 
в школе отодвигая на второй план. Семья, как правило, представлена не 
полным образом, так как она рассматривается как совокупность отдельных 
лиц, а не как единое целое. Представляемые воспитательные ситуации 
ограничиваются обычно отношением: мать — ребенок. 

Наиболее часто описываемым предметом воспитания является школьная 
молодежь, скорее всего — мальчики, создающие затруднения своим воспи
тателям. Основная причина этих затруднений усматривается во внутрисе
мейных отношениях, разладе супружеств. Ответственным за такое поло
ж е н и е считается обычно отец; не само воспитание, а прочность брачного 
союза приобретает главное значение. 

Образец партнерства популяризируется как в отношениях между м у ж е м 
и женой, так и м е ж д у родителями и детьми. Это не обозначает полного 
либерализма — скорее доверие ребенка к родителям. В журналах для 
ж е н щ и н преобладает мнение, что родители д о л ж н ы умело вмешиваться 
во все с ф е р ы ж и з н и детей, особенно в период и х созревания. Сильно под
черкивается необходимость оставлять детям некоторую свободу, также 
в области так называемой молодежной субкультуры. При обсуждении 
вопросов вмешательства в личную жизнь детей журналы концентрируют 
свое внимание на: 1) выполнении ребенком школьных обязанностей, 2) по
мощи д о м а Ж у р н а л ы занимаются также вопросами позиций, занимаемых 
субъектами воспитания в совокупности воспитательного процесса, вопро
сами авторитета, репрессивной или нерепрессивной системы воспитания 
в семье. 



Школа появляется на страницах печати для женщин главным образом 
как учреждение дидактическое, а не воспитывающее; зачастую школа 
сводится до понятия учителя. 

Вывод автора: журналы для женщин обращаются прежде всего к р о 
дителям как субъектам воспитания, чаще всего — к матерям. Намеченной 
цели они хотят добиться путем представления воспитательного образца 
в двух аспектах. Первый — это описание отрицательного воспитательного 
примера для предупреждения, второй — постулативный, рекомендует ж е 
лательный образец. Первая трактовка темы является, как правило, проти
воположностью второй. (Резюме редакции) 

З о ф и я Л е в а р т о в с к а я : Этап дискуссии 

Целый год на страницах журнала Зещиты Прасознавче шел обмен 
мнениями по поводу профессии журналиста. Автор открывшей дискуссию 
статьи пытается подвести итоги опубликованных высказываний, считая, 
однако, тему все еще открытой. 

В большинстве высказывались известные в Польше, выдающиеся прак
тики-журналисты. Поэтому и х суждения и оценки отражают все проблемы, 
волнующие журналистскую среду. 

3. Левартовская выделяет 5 основных групп вопросов, повторяющихся 
в высказываниях участников дискуссии. Это п р е ж д е всего принципиаль
ные проблемы политического характера; комплекс вопросов, связанных 
с системой подготовки журналистов; поиски оптимальных методов отбора; 
трудности, с которыми сталкиваются журналистские кадры; замечания 
относительно общей концепции професии журналиста. 

Первая группа вопросов — политического характера — не вызывает к а -
кихлибо сомнений, речь может идти только о повторении некоторых ф о р 
мулировок и о расширении и х кое-какими элементами профессиональной 
практики. 

Вторая группа — вопросы подготовки кадров — провоцирует известные 
и в других странах противоречия м е ж д у профессионалами и дидактиками. 
Как правило, имеем дело с критикой действующей в Польше системы п о д 
готовки журналистов после окончания ими какого-то вуза, журналисты 
подчеркивают необходимость повышения квалификации кандидатов. 

Третья группа — методы отбора кандидатов в журналисты — т а к ж е 
вызвала обмен мнениями. В общем, участники дискуссии сошлись на том, 
что отбор необходим, однако преобладает мнение, что он должен прово
диться в редакциях до направления в университет для продолжения учебы. 

Четвертая группа затрагиваемых вопросов — проблемы труда и быта 
постоянных журналистских кадров, больше всего отдаленные от основной 
темы дискуссии, должны рассматриваться главным образом как предупреж
дение о существовании специфических трудностей, связанных с этой с л о ж 
ной профессией. 

Пятая группа — замечания по поводу концепции журналистской про
фессии — вызвала самый живой отклик, свидетельствующий о том, что 
развитие массовых средств передачи заставляет постоянно пополнять эту 
Концепцию, тем более, что в настоящяее время имеем дело не с одной 
профессией, а с разными профессиями журналиста. Эти профессии с л е д о 
вало бы соответствующим образом склассифицировать и составить и х опти
мальную профессиональную характеристику. (Резюме автора) 

З о ф и я Л е в а р т о в с к а я : Женская и семейная пресса 

Статья, посвященная женской и семейной прессе, содержит как истори
ческий очерк, так и обсуждение двух различных направлений развития, 
краткий анализ нынешнего положения, достижений и трудностей, а т а к ж е 
информацию о деятельности специализированной организации Association 
Internationale des Journalistes de la Presse Feminine. 

Первый в Европе журнал для ж е н щ и н возник в Германии 250 лет тому 
назад. В других европейских странах такие ж у р н а л ы открывались посте--



пенно с половины XVIII века. В Польше они появились в начале X I X сто
летия. С течением времени деятелностью на этом специфическом поприще 
редакционной практики занялись женщины-журналистки. С тех пор почти 
повсеместно они составляют подавляющий процент редакционных коллегий 
журналов для женщин. Пресса для женщин в Европе идет по двум разным 
направлениям. Первое, более смелое, основанное на принципах эмансипации 
ж е н щ и н и феминистических лозунгах, преобладало вначале во всех евро
пейских журналах этого типа. Развитие прессы для женщин проходило 
скачкообразно, прежде всего в периоды революционных движений. В то 
ж е время на западе, в периоды стабилизации и консерватизма появилось 
второе течение, ставшее постепенно представительным для той части кон
тинента: иллюстрированный ж у р н а л со значительной долей рекламы. 
Крайним извращенем этого течения стала постепенно „пресса сердец" — 
подгруппа, рассчитанная на читательниц низкого интеллектунльного 
уровня. 

В социалистических странах — в том числе и в Польше — по традиции 
сохранился первый тип. Ж у р н а л ы для женщин считаются элементом 
воспитания, а не коммерческим. Здесь также пресса для женщин не в ы 
ходит в слишком большом количестве, зато имеет очень высокие тиражи 
и постоянный круг читательниц (Резюме автора) 

Мариан С у д а : Замечания о работе редакции заводской газеты 

Существует ли идеальная организационная модель для любого коллек
тива? Исследователи печати считают, что существуют коллективы специфи
ческого характера, не умещающиеся в модели среднего предприятия, 
учреждения или научного заведения, представляющие модель сами по 
себе. Именно такими коллективами являются редакции. 

Относится ли это и к редакциям заводских газет? Может ли организация 
работы в мини-коллективах, редагирующих многотиражки, иметь черты 
стабильности или ж е в и х работе преобладает импровизация? 

После ознакомления с несколькими заводскими газетами в металлурги
ческой гфомьшменности оказывается, что только в самых крупных редак
циях (размеры ж е газеты явно зависят от размеров предприятия) органи
зационная модель близка „газетной". Как правило, многотиражки редаги-
руются одним только сотрудником, пользующимся помощью многочислен
ной обычно группы рабкоров. 

Из - за минимального количества штатных журналистов, работающих 
в редакциях заводских газет, в большинстве случаев нет возможности 
создавать отделы со специалистами по определенным темам. Сотрудники, 
которые имеются, выполняют все необходимое как по редагированию, так 
и по изданию газеты. 

Редакционные коллегии значительно отличаются от „нормальных", так 
как и х членами являются, на общественных началах, представители 
общественно-политических организаций, рабочего коллектива. Председа
телем редколлегии является, как правило, секретарь по делам пропаганды 
завкома ПОРП. Редколлегии собираются один раз в месяц, иногда — в два 
или д а ж е в три месяца, в зависимости от того, как часто выходит газета. 
Н е везде члены редколлегии проявляют надлежащую заинтересованность 
делами редакции. Случается, что свою функцию они толкуют извращен
ным образом, рассматривая ее как возможность восхвалять свой цех, свою 
организацию. В редких, исключительных случаях работа редколлегии 
совершенно прекращается. 

Не менее важным является вопрос об актуальном статусе заводских 
газет. Официально они считаются органом рабочего самоуправления, т.е. 
рабочего коллектива, на практике — орудием политики предприятия. 
Весьма существенным минусом является факт, что журналисты прини
маются на работу в редакциях заводских газет дирекцией данного пред
приятия, находясь таким образом в очень затруднительном положении, так 
как экономически зависят от нее. Можно предполагать, что если бы сотруд
ники многотиражек не являлись работниками данного предприятия, то 
выполняли бы свои обязанности намного лучше. (Резюме автора) 



Казимеж С м о г о ж е в с к и й : Печать Великобритании (I) 

Это первая часть основательной работы, посвященной британской печа
ти. Автор, польский спецкорреспондент, много лет пребывающий в Лон
доне, собрал многочисленные материалы и обширную библиографию. П у 
бликацию пополняют таблицы, представляющие чтение ежедневной печати 
в мире и периодической прессы в Англии, а также иллюстрации. Статья 
фактографического характера завершается кратким комментарием автора. 

В первой части статьи, посвященной ежедневным газетам, дается очерк 
истории британской прессы, анализ роста читаемости, затем рассматрива
ются зарождение популярной прессы, явление единения газет и трудности, 
встающие перед издательскими предприятиями в настоящее время. Дан
ные относительно формирования, развития и тиражей отдельных заглавий, 
а также лиц, играющих решающую роль в их подготовке и издании, дают 
возможность вникнуть в специфику британской прессы и разобраться 
в механизме ее деятельности. 

Последняя глава I части посвящена обсуждению нынешнего положения 
лондонской ежедневной прессы — 9 утренних и 2 вечерних газет, с особым 
учетом Таймса и Гардиана, издающихся для избранных. (Резюме редакции) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 

SUMMARY 

Tomasz G o b a n - K l a s : Two Approaches in Communication Research 

In the history of the science of human communication one can distinguish 
two types of approach. The first one represented by ancient rhetorics and 
modern journalism has the status of a practical science, based on experience 
and knowledge gained in the course of professional practice. The subject of 
initerest' of the approach of the first type is in principle limited to a specific 
function of commuMcation i.e. to persuasive function, for its principal aim is 
to get to know and to teach the practical use of the principles of successful 
persuasion. In that case we deal with trie art and science of effective commu
nication. 

The approach of this type is nowadays being developed in journalism 
schools. 

The second type of approach represented by mass media research and 
theory of communication deals with all communication processes regardless of 
their intended aim. The tasks of the approach of that type are first of all 
theoretical — to investigate the regularities governing the communication 
process im the society. 

Among those two types of approach, sometimes wrongly identified one 
with another, one can distinguish several minor differences resulting from 
different aims set, and from the subject of each of them. Those differences 
concern: the scope and type of research material, way of conducting the ana
lysis, research methods and techniques, scientific base of other disciplines, 
verification of asoertainements, relation to the press and journalistic practice. 

Both types of approach have their possibilities and limitations which become 
distinctly apparent in certain historical periods (i.e. the achievements and 
directing). Hence their supplementing is more useful than separating. It is 
traditional for Poland to develop both types of approach; at the same time 
there always existed a tendency to introduce certain trends from one approach 



to the other one and vice versa. Thus, in the journalism teaching were used 
not only the results of mass communication research. Journalistic studies of 
a typically press research character were also undertaken. The Press Research 
Centre in turn published for instance a series „Journalist's Library", compris
ing publications addressed to journalists, but based on the output of the press 
research. The development of both approaches is necessary for further progress 
of the science of communication. (Summary by the Author). 

Walery P i s a r e k : Linguistic Factors of the Socializing Function of the Press 

In the studies on socialization and socializing role of the mass media in 
particular one seldom takes into consideration the language, which is its basic 
instrument. Socialization can be treated as a process of learning the signs and 
ways of using them. The language also reflects social differences and often 
consolidates them although it does not produce them itself. The bigger the 
degree of each community's integration, the more uniform is the semantic and 
emotional code used by members of that community; integration, similarly to 
socialization, is gradational. They can be considered within the limits of minor 
social groups as well as within national, international and global frameworks. 

From a socio-linguisbic (pragmatic) point of view the linguistic factors 
influencing the socializing role of mass communication media are as follows: 
1. ooimprehensibiliity of the language used in the press, radio and television; 
2. social and cultural differentiation of the connotative meaning of individual 
words and phrases (the same words — and on international level the words 
apparently identified one with another — evoke among recipients different 
emotions); 3. differentiation based on different classification of reality (parti
cularly felt on international level). 

The Author pays most attention to the factor of comprehensibility and re
minds of the results of studies conducted in that field in different countries. 
The conclusion that the language in press is too difficult for less experienced 
recipients can be a basis for two different practical directives: 1. to publish 
specially for such readers a paper whose language would be appropriately 
simple, or 2. to require that the recipients learn to understand the language, 
now too difficult for them, used in the paper. Publishers of commercial press 
downfall of ancient rhetorics were connected with their narrow in practice 
are rather in favour of the first of the two directives, Whereas the publishers 
of Socialist press prefer rather the second one. Yet the absolutization of any 
one of those two contrasting directives may lead to disadvantegous results, may 
favour the disintegration of the society. 

Differences between the language in mass media and the language used by 
their potential audience limit, at least partially, the media's socializing role. 
(Summary by the Author). 

Marian T y r o w i c z : Studies of the History of Polish Press in the Thirty 
Years 1945—1975 

The studies of Polish historians on the history of national press (published in 
the years 1945—1974), comprising its development from its origins in the 17th 
century up till 1918 i.e. the time when the cenzorship and political systems of 
the states, who had taken part in the partitions of Poland, were abolished — 
are dealt with by the Author of the article in a comparative way without 
discussing the studies on the Polish press in exile and on the Underground 
press of the 19th century. 

The article characterizes the dynamics of the studies conducted by both the 
research institutions of primarly press research character and those dealing 
exclusively with the history of the press and also quotes special publications 
such as Kwartalnik Prasoznawczy, Prasa Współczesna i Dawna. Zeszyty Pra
soznawcze, Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego, etc which dealt 
with those studies. The Author distinguishes three stages of the studies: the 
years 1945—1949 — when the studies were chiefly conducted in Warsaw and 



Cracow, the years 1960—1967 in the course of which the celebrations of the 
300th anniversary of Merkuriusz Polski (1961) and the First Symposium of the 
Polish Press Historians (1967) contributed to drawing a detailed programme of 
studies and to registration of editorial archives in People's Poland, and finally 
the years 1967—1974 when the monographic elaborations of individual perio
dicals created an essential basis for a synthetic picture of the history of jour
nalism in Poland. 

The review of the studies' results start with a discussion of the revision of 
the present theoretical and source-concerning assumptions (formulated by both 
the press historians and press researchers). Next the Author discusses the pu
blications on press in four historical periods: 1. primitive press (16th-17th cen
tury) and press of the Enlightenment period (18th century) ; 2. press of the early 
Romanticism (first half of the 19th century) ; 3. press of the developed Roman
ticism and of the s.c. press reform period (up till 1864), and finally 4. press of 
the positivism and modernism (up till 1918). Within the framework of that 
periodization the Author discusses the most essential results of the studies, 
quotes the authors and titles of the most important publications (books and 
treatises). Dailies and periodicals have been discussed from the point of view 
of both typology and thematic specialization, political and social ideology, places 
where they were published. In the Author's opinion the interest of the press 
researchers in the period up to the middle of the 19th century was primarly 
focused on Merkuriusz Polski and in the second place on journalism of the 
Enlightenment period (chiefly Warsaw papers) and the period of Romanticism 
(the press of November 1830 Uprising, and the Revolution of 1848. particularly 
in Gali ci a and Grand Duchy of Poznań). Quantotavely however the studies on 
posdiävistiic press and the press of Young Poland period considerably exceeded 
those on periodicals of earlier date. A great number of long-lasting dailies and 
periodicals, particularly those of conservative and national-democratic orien
tation, have not thus far become the subject of any monographs and this may 
distort a picture in the synthesis of the national press history. 

In conclusion the Author emphasizes the importance of the history of press 
for the general development of press research, and its educative significance in 
training new cadres of young journalists. (Summary by the Author). 

Anna M a l i s z e w s k a : Educative Patterns in the Women's Press 

The article based on an analysis, made at the Press Research Centre in 
Cracow, aimed ait finding in the Pouish women's press the pictures of education 
with particular regard to family and school seen as an educative subject. The 
survey comprised 5 women's and family magazines and covered the whole 
year 1974. 

The papers concerned focus on the problems of family, treating the school 
upbringing rnargtoally. They show family, generally speaking, in a fragmentary 
way as a collection of individuals and not a compact whole. Educative situations 
presented are chiefly limited to mother-child relation. 

The most frequently shown subject of éducation is the school youth, more 
often boys creating some educational troubles. As the main source of those 
troubles are quoted the relations within family and broken or disintegrating 
marriages. The person most often blamed for that is the father; the most essen
tial problem becomes not the upbringing but durability of marriage. 

The propagated pattern of partnership appears in two relations: husband-
wife and parents-children. It should not be identified with a full liberalism, 
but rather with the child's trust in parents. In women's magazines overweights 
the opinion that parents should be able to adequately intervene in all spheres 
of their children's life, particularly in the .period of teen age. Distinctly under
lined is also a need for a margin of freedom, also in the sphere of the s.c. youth 
subculture. When discussing the problems of intervention the magazines con
centrate on 1. performing by the child his or hers school duties; 2. helping at 
home. The magazines are also interested in such problems as the attitudes 
represented by the subject of upbringing in the whole upbringing process, 
problems of authority, repressive or non-repressive system of upbringing in 
family. 



The school appears in women's press chiefly as a didactic and not educative 
institution and is also identified with the notion of the teacher. 

In conclusion the Authoress says: the women's papers are generally addressed 
to parents, most often to mothers, as the subjects of upbringing. They want 
to achieve the intended result presenting tne picture of upbringing in two forms. 
The first is the description of a negative educative pattern — as a warning, and 
the second one, postulative, recommends the pattern desired. The second one 
is also usually the reverse of the first one. (Editorial Summary). 

Zofia L e w a r t o w s k a : A Stage in Discussion 

Throughout the whole year in the columns of Zeszyty Prasoznawcze 
continued an exchange of opinions on the subject of journalist's profession. The 
Authoress of an introduction to that discussion makes an endeavour to sum up 
the opinions published, treating the subject still as an open one. 

In the majority of cases those voicing their opinions were practicians, with 
distinguished, well known in Poland names. Therefore the judgements and 
evaluations quoted should be understood as some sort of signals reflecting what 
problems are of greatest concern to tne environment in question, to the journa
listic circles. 

Z. Lewartowska distinguishes 5 basic groups of problems appearing repeat
edly in the statements made by those who took part in the discussion. These 
are first of all the cardinal problems of political attitudes, several questions 
connected With the system of directional studies and preparations for profession, 
search for the optimum methods of selection, difficulties of the cadre stabilized 
in profession, and several remarks concerning the general conception of the 
journalist's profession. 

The first group of problems — political attitude — is without a doubt an 
univocal question, one can only talk of the repetitions of certain formulatäons 
and of broadening them through the elements of professional practice. 

The second group — problems of education, training — provokes contro
versies, also known in other countries, between professionalists and didac-
ticians. In general we encounter here a criticism of the system of post-diploma 
directional studies, now in force in Poland; journalists emphasize the need to 
prepare the candidates better from the professional point of view. 

The third group — methods of the selection of candidates to the profession — 
was also a subject of the exchange of opinions. In general it was agreed that 
a sifting is necessary, but' the opinion of the majority was that this should be 
done in editorial bureaus before sending the candidates to the studies. 

The fourth group — problems of work and life of the stabilized journalistic 
cadre — being a question considerably detached from the subject of the dis
cussion, should be treated chiefly as a signal of the existence of certain 
specific difficulties resulting from performing that complicated job. 

The fifth group — remarks connected with the profession's conception — 
was represented by numerous opinions. This proves that the development of 
mass communication media forces one to continouos supplementing of that con
ception, the more so as at the present time we deal not with one profession 
but with several journalistic professions. Thus those professions should be 
adequately classified and to an optimum degree characterized. (Summary by 
the Authoress). 

Zofia L e w a r t o w s k a : The Women's and Family Press 

The article devoted to the women's and family press comprises a historical 
outline, a review of two different developmental tendencies, a short analysis 
of present situation, of the successes and difficulties and an information on the 
activities of a specialized organization — Association Internationale des Jour
nalistes de la Presse Féminine. 



The first European women's periodical was founded in Germany 250 years 
ago. In other countries they began to appear successively in the middle of the 
18th century. In Poland the first periodicals of that type began to appear in 
the beginning of the 19th century. With time the leading role in that specific 
field of editorial practice was taken over by women — journalists. Since then 
they constitute, almost everywhere, a major part of editorial staffs in women's 
papers. 

The women's press in Europe develops in two different directions. The first 
trend, a more ambitious one, with emancipative or feministic assumptions 
was in the beginning predominant in all European countries. The development 
of women's press was taking place in some sort of „jumps", particularly in the 
periods of revolutionary movements. At the same time there appeared in the 
West, in the time of stabilization and conservatism, a second trend which 
with the time became representative for the women's press of this part of the 
continent: a journal profile with a great part of advertising. Its extreme de
generation became later „the press of hearts", a subgroup intended for 
recipients representing an intellectual sublevel. 

In Socialist countries including Poland has been traditionally preserved the 
profile number one. Women's periodicals are treated as an educative and not 
a commercial element. Here too the women's press has not been too much 
built up in terms of quantity, although it has high circulation and a stabilized 
circle of recipients. (Summary by the Authoress). 

Marian S u da: Remarks on the Work of the Works'Paper Editorial Staff 

Does an ideal organizational model for every human group exist? The 
press researchers believe that there are groups of a specific character that 
cannot be comprised within the model of an average firm, institution or scient
ific post, the groups which are a model for themselves. Such groups are the 
editorial staffs. 

Does this apply to the Works papers' editorial staffs too? Can the work 
organization in mini-groups editing the Works' papers be characterized by the 
features of stability, or is there more improvization in that work? 

Several examples of the Works papers in steel industry prove that only in 
major editorial offices (and the size of the paper dépendes on how big the 
works are) the organizational models are close to the "press" model. In most 
cases the Work papers are edited by individuals assisted by a generally rather 
large groups of worker-correspondents. 

Owing to the fact the number of journalists working in the Works papers' 
editorial offices is minimal, in most cases there is no chance to form depart
ments or divisions staffed with editors specializing in a given subject. Those 
who work simply perform all functions connected wiht editing and publishing 
the paper. 

The editorial board of a Works paper greatly differs from that of a regular 
paper. In the Works papers the members of the board are the representatives 
of social and political organizations, of the works' personnel. The chairman is 
in most cases the secretary of the Works Committee of the Party in charge 
of propaganda affairs. The board has its meetings usually once a month and 
sometimes even once every two or three months, depending on how often the 
paper appears. Not all members of the board show a proper concern for 
editorial problems. It happens that they wrongly understand their function 
believing it is only a change for them to advertise their department or orga
nization. There were also sporadic cases when the boards ceased their activities. 

Equally important is the question of the current status of the Works' papers. 
Officially the are only the organs of the workers self-governement of the 
personnel, and in practice — an instrument of the Works' policy. An essential 
disadvantage is that the journalists hired to work by the directors remain all 
the time economically dependent of them. One could expect that if the editors 
of the Works' papers were not employes of the Works they would be able to 
perform their tasks better. (Summary by the Author). 



Kazimierz S m o g o r z e w s k i : The Press oł Great Britain 

The first part of a comprehensive elaboration on the subject of British 
press. The Author, a Polish foreign correspondent who has been staying in 
London since several years, based his article on collected material and rich 
bibliography. The publication is supplemented by tables concerning the daily 
press readership in the world and the readership of periodical press in the 
United Kingdom, and the illustrations. The material of factographic character 
is closed with the Author's short commentary. 

In part I devoted to daily papers the Author gives an outline of the history 
of the British press, analyses an increase in readership and then broadly 
discusses the origins of popular press, newspapers' amalgamation processes and 
present-day difficulties encountered by press-publishing firms. The data con-
cering the modelling, development and circulation of individual titles as well 
as the information on individual titles and leading personalities playing decisive 
part in editing and publishing, give one a chance to acquaint himself with 
the specificity of British press and to get to know the mechanisms which make 
it work. 

The final chapter of part I is devoted to a review of the present state of the 
London daily press i. e. 9 morning dailies and 2 afternoon dailies with a special 
consideration paid to two exclusive papers — Times and Guardian. (Editorial 
Summary). 

Translated by Andrzej Głowacz 
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