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ZBIGNIEW NĘCKI 
ZBIGNIEW SOBIECKI 

DECLARED 
AND ACTUAL READERSHIP LEVEL 

OF DAILY NEWSPAPERS 

In October 1975 a research project was conducted in the Work
shop for Press Reception Research at the Press Research Centre 
in Cracow, one of the objects of which was a comparison of the 
declared and actual level of reception of the local daily press. An 
„nalysis of this problem, carried out by H. Siwek 1 had shown that 
there is a fairly wide discrepancy between declared and actual 
readership. Our experiments were a further step in a series of at
tempts intended to determine the negative aspects of the question
naire technique of research which, though justified on economic 
grounds, leads to conclusions of limited usefulness in practice and 
in general is of only slight prognostic value. The research described 
below aimed to test the following hypotheses: 
— There exists a distinct tendency of declaring higher readership 
levels of daily newspapers than is in actual fact the case. 
— The degree of the discrepancy between the declared and real 
readership depends on certain socio-demographic factors relevant 
for the sample of recipients. 

Method, Sample and Course of Research 

In order to obtain the declared level readership, a questionnaire 
containing a standard set of questions usually applied to establish 
1 H. S i w e k : Cognitive Value of the Indices of Press Readership Range. Ze
szyty Prasoznawcze 1973, № 2. 
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the readership level of individual dailies, was compiled and dis
tributed among the tested sample. The questions were concerned 
with how systematic readership was, the amount of time devoted 
to it, the proportion of the newspapers surface area read by the 
respondent, and the readership of daily newspapers within the pre
ceding two days. The next part of the research was involved with 
the actual level of readership of daily newspapers. This consisted 
of the marking by the tested persons of the material actually read 
by them in the daily newspapers from the two days prior to the 
day of testing. The authenticity of these replie was checked by 
a special set of questions on the subject matter of individual articles. 
The copies of newspapers on which tested persons marked the ar
ticles actually read were used to calculate an index known as the 
real surface area read of the daily newspaper. 

112 persons, 55 male and 57 female, participated in the experi
ment. The average age of the tested persons was 35 years. 34 per
sons had a tertiary education; 42 secondary, 15 technical, and 19 
primary. No data were available on this point for two of the tested 
persons. The tested persons were not informed of the true purpose 
of the experiment before testing, in order to avoid temporary fluc
tuation in the readership level. 

Results 

From the total sample of 112, only four persons gave a negative 
reply to the first question — "Do you read daily newspapers?", the 
remaining 108 declaring readerhip of daily newspapers. 25 claimed 
that they regularly read one daily newspaper, 44 persons read two 
dailies, 30 read three, and 9 persons read as many as four daily 
newspapers. These declarations give a total of 96.4% of the tested 
sample regularly reading daily newspapers. In practice, however, 
68.7% of the tested sample had not read any daily newspaper in the 
previous two days and the remaining 31.3% of the sample had read 
one or two dailies within the previous two days. Hence the discrep
ancy between the declarations made in the questionnaire and the 
real readership appeared to be very large. 

Siwek 2 has proposed an interesting method for verifying declara
tions made in the questionnaire as compared with the actual level 
of readership. He expresses the probability of readership of any given 
newspaper on the basis of declared frequency of contact with the 
press. However, he does not take into consideration the degree of 
readership of the newspaper, ie. the proportion of surface area read, 
merely using the information whether or not the tested person had 

H. S i w e k , op. cit. p. 18. 
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the newspaper in his hands. Table 1 shows the numerical data used 
to estimate this index in our research. 

Table 1: Probability of Readership of a Given Daily Newspaper from Que
stionnaire Replies 

Newspaper 
Title 

Gazeta Południowa 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

total 

"How often do you read this daily newspaper?" 

every day 

0.72 
0.64 
0.61 

0.65 

a few times 
a week 

0.36 
0.28 
0.30 

0.31 

seldom 

0.06 
0.03 
0.07 

0.06 

never 

0.04 
0.03 
0.00 

0.03 

In accordance with expectation, the highest probability of a per
son's real readership occurred for the group declaring daily reader
ship of an individual daily newspaper. Approximately two out of 
every three persons declaring such a high degree of contact with 
the press did in actual fact read the newspaper every day. The pro
bability for persons declaring readership "a few times a week" was 
considerably less (1 in 3.3). Persons declaring occasional readership 
("less than a few times a week") were found in actual fact to read 
as rarely as those stating that they never read (1 in 33). This coef
ficient should thus be taken into account when describing the 
newspaper public on the basis of readership declarations. If, as 
T. Goban-Klas has shown on a national representative sample3, 
that 30% of the population declares a diurnal readership rate, 
a further 30% one of a few times a week and the remaining 40% 
reports a less frequent or zero readership rate, this would indicate 
that in reality avery 100 of the population uses 30 copies of the 
given newspaper [ie. (30%X0.65) = 19.5 copies for the declared daily 
readers, (30%X0.31) = 9.3 copies for the occasional readers, and 
(40%X0.04) = 1.6 copies for the infrequent ones]4. 

An alternative method of determining the level of contact with 
the press is the analysis of the time declared as devoted to reading. 
Table 2 represents this data (p. 4). 

According to these declared results the mean time of reading was 
found to be 21 minutes. However the range was quite large — from 

3 T. G o b a n - K l a s : A Study of the Recipients' Community. (Concrete Au
dience). Zeszyty Prasoznawcze 1974, № 2. 
4 On the other hand it is not true that every 100 of the population use 45 
copies of daily newspapers each day, ie. (30X1.0) = 30 for those who claim 
they read every day, and (30X0.5) = 15 for those who claim they read a few 
times a week. 
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Table 2: Replies to the question "If you read daily newspapers, how much 
time do you usually spend reading them?" (Percent) 

T ime 

less t h a n 
5 min . 
5—10 min . 

11—15 min . 
16—20 min . 
21—30 min . 
31—45 min . 
45—60 min . 

longer 

Tota l 

Mean t ime 
(minutes) 

Tota l 
s ample 

N = 112 

4.7 
20.5 
17.8 
18.7 
25.2 

3.7 
4.7 
4.7 

100.0 

20.9 

F e m a l 

N = 57 

7.5 
22.6 
18.9 
20.7 
16.0 
1.1 
5.6 
7.6 

100.0 

20.1 

Male 

N = 55 

1.8 
18.5 
16.7 
16.6 
32.3 

5.5 
3.7 
4.9 

100.0 

21.7 

Non-
P a r t y 
M e m 
be r s 

N = 87 

5.7 
20.6 
17.2 
18.4 
26.4 

4.6 
2.3 
4.8 

100.0 

20.1 

P a r t y 
M e m 
bers 

N = 21 

0.0 
8.3 

16.7 
25.0 
25.0 

0.0 
25.0 

0.0 

100.0 

26.6 

Blue 
collar 
w o r 
k e r s 

N = 1 5 

6.6 
20.0 
20.0 
20.0 
26.8 

0.0 
6.6 
0.0 

100.0 

18.1 

Whi te 
collar 
w o r 
k e r s 

N = 49 

4.1 
18.3 
24.5 
18.4 
28.6 
2.0 
2.0 
2.1 

100.0 

18.5 

U n e m 
ployed 

N = 39 

5.1 
23.0 

7.7 
17.9 
23.1 

7.7 
7.7 
7.8 

100.0 

24.3 

5 minutes to over 60 minutes. 25% of the sample read for 20 to 30 
minutes, and a further 25% read for very short times, under 10 mi
nutes. 13% of the tested persons devoted more than half an hour to 
reading daily newspapers, whereas the most popular time range 
occurred for 10 to 20 minutes, with 37% of the respondents falling 
within this interval. 

Subdivision of the sample brought further information. For 
example, men were shown to read slightly longer than women, 
although the difference was marginal (2.2 min.). Members of po
litical organisations read 6.4 minutes longer than non-members. On 
the other hand, no difference was confirmed between blue-collar 
workers and white-collar workers in this respect. Unemployed per
sons reported reading times 6 minutes longer than working persons. 
Thus the highest reading time was declared by male, unemployed 
Party members and the lowest by female, blue-collar non-Party 
members. 

As regards the relationship between the declared and the actual 
reading time, one might expect that persons declaring longer periods 
read more of the newspaper. This was shown to be true in practice, 
with persons declaring reading times of 20 minutes and over reading 
about 29% of the material in the newspapers and those declaring 
less than 20 minutes reading about 17%. 
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The most important authenticity index as far as our research was 
concerned was the comparison of the proportions of the total surface 
area declared as read and actually read 5. The data for both statistics 
are shown in Table 3. 

Table 3: Declared and Actual Surface Aera of Daily Newspaper Read 

N u m b e r 
of persons 

7 
21 
26 
13 
10 

«D" 
"If you r e a d a daily 
newspape r , how m u c h 
of it do you r e a d ? " 

less t h a n 20°/o 
2 1 - 4 0 % 
41__ 60% 
61—80% 

over 80% 

Tota l = 77 m e a n " D " = 44.6% 

"R" 
Pe rcen tage surface aera 

of dail ies f rom p r e 
vious t w o days a c 

tual ly r ead 

12.1% 
18.4% 
20.4% 
30.4% 
25.0% 

m e a n "R" = 21.4% 

Difference 

+ 2 . 1 % 
- 1 1 . 6 % 
- 2 9 . 6 % 
- 3 9 . 6 % 
- 6 5 . 0 % 

m e a n = 23.2% 

REMARKS: 1. The difference column was calculated on the assumption that 
declarations for any particular interval may be expressed by the median value 
for that interval, eg. the 41—60% interval may be represented by its median, 
50%. 
2. Column "D" was calculated taking into account only those persons who had 
in fact read at least one daily newspaper within the previous two days and 
who thus had an "R" index greater than zero. If the declarations of the whole 
sample had been taken into account, the differences between "D" and "R" 
would have been greater still. 

As can be seen, the hypothesis that readers tend to declare better 
levels in questionnaires that is the case in reality is fully confirmed 
here. The mean of the declared values is considerably higher than 
the mean of the actual values. Only persons giving declared values 
of less than 20% did in fact read that much. The remaining persons 
declared higher values than their true value, some by as much as 
65%. This indicates that great care should be taken when using data 
obtained in questionnaires, bearing in mind that their results usually 
contain improved figures. Од the other hand there exists a certain 
correlation between the declared and actual surface area read: the 
higher the respondent's declaration, the more he does in actual fact 
read. However, a 20% increase in the declared value amounts to 
about 5% increase in actual readership. This relationship ceases to 
hold for the upper range, for persons declaring readerships of over 

5 The proportion of the total surface area of the daily newspaper read as de
clared in the questionnaire we shall henceforward call "the declaration" ("D"), 
and as found to be the actual case, "real readership" ("R"). 
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80% of the newspaper surface area and in fact reading about 25%. 
This was less than the real value for persons declaring slightly lo
ver figures. One should nevertheless stress that quotations present
ing the respondent in a better light than is actually the case are 
a very common phenomenon. 

Some Socio-Demographic Aspects and Declared and Real Readership 
Levels 

There arises the question which factors chiefly determine the 
erroneous declaration of higher readership values than the true 
ones. The data contained in Table 4 may be analysed from 3 aspects. 
One may ask which group gave the highest declarations ("D" va-

Table 4: Declared and Real Readership in Groups 

Group 

Sex 
femal 
male 

Age 
under 20 
20—29 
30—39 
40—49 
50—59 
60—69 

Type of employment 

blue-collar 
white-collar 
unemployed 

Education 

primary 
technical 
secondary 
higher 

Membership of political 
organisations 

Non-Party members 
Party members 

N 

35 
42 

4 
36 
15 
15 
17 
9 

15 
51 
41 

19 
15 
42 
34 

90 
21 

"D" 

43.6% 
45.6% 

37.1% 
40.0% 
44.7% 
42.5% 
41.2% 
65.4% 

42.0% 
42.2% 
46.9% 

43.3% 
55.7% 
43.8% 
42.5% 

43.1% 
51.0% 

"R" 

18.1% 
24.0% 

10.6% 
2I.70/0 

18.6% 
29.2% 
20.0% 
21.70/0 

27.2% 
22.0% 
17.9% 

17.2% 
30.0% 
18.7% 
22.9% 

I9.70/0 

29.6% 

Difference 

25.5% 
21.6% 

26.5% 
18.3% 
26.1% 
13.3% 
21.2% 
43.7% 

14.8% 
20.2% 
29.0% 

26.1% 
25.7% 
25.1% 
19.6% 

23.4% 
2I.40/0 
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lues), which group did in fact read the most ("R" values), or exa
mine the differences between "D " and "R" for the particular 
groups. It would be useful to employ all three indices. 

Each of the above subdivisions was found to influence the level 
of actual readership. Although all the groups scored fairly low "R" 
indices (under 30%), some significant differences may be noted 
between them. Women were found to read on average 6% less than 
men. This was in agreement with expectations, nevertheless, the dif
ference is fairly small. Age was shown as having a greater influence 
on readership. Persons in the 40—49 age group were found to read 
the most, whilst the least reading group was for those under 20. 
The difference between these two groups amounted to 18%. An 
interesting fact was that the 30—39 age group was shown to read 
relatively little, the least after the under 20 group. On the other 
hand persons in the 20 to 29 group and those over 50 obtained 
indices of true readership in the 20—22% range. 

Thus the under 20 age group was the least reading. For the next 
age group (20—29) the value for actual readership was double the 
first value, thus indicating a greater need for information on current 
world events. This may be easily rationalised on the basis that in 
this period of life the individual is faced with a set of entirely new 
responsibilities — starting an autonomous life and founding a family, 
beginning employment and becoming more active in social organi
sations. Information on news assumes a greater importance. This 
process continues in the subsequent age group (30—39). It is in this 
period that the individual's philosophy and style of life should reach 
a mature stage and furthermore the achievement and stabilisation 
of a certain position in life may also be expected to stimulate 
a further increase in readership. This was in fact found to occur, 
though only in the declared values. In contrast, the real readership 
value was found not only not to increase, but even to fall tough, it 
should be stressed, that only marginally by 3%. There may be 
several reasons for this. It could have been due to random error, 
since the sample size for this group was not very large. Secondly, 
it could have been caused by unidentified factors. Thirdly — and 
the authors were of the opinion that this was in fact the genuine 
reason — this may reflect the particularly high level of pre-occu-
pation of persons in this age group with the basic "problem of liv
ing". This tends to be subjectively divorced from the matters dealt 
with in the newspapers. One may also assume that this age group 
has more time available for newspaper reading than any other 
group. This is a result of the concentration on family and professio
nal affairs and the striving to achieve the best possible social posi
tion. The next substantial increase in real readership was found to 
occur for the 40—49 age group, in the period when social stability 
is usually achieved. After 50 the level of readership was found to 
drop to the same value as for the 20—29 age group. 
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Real Readership According to Age Group and Amount of Leisure Time 
Available and the Subjectively Reported Need for News Information 

relatively more 
leisure time 

late maturity 
(over 50) 

intermediate "R" 

fairly weak need 
for information 

low "R" 

adolescence 
(under 20) 

early maturity 
(40—49) 

high "R" 

fairly strong need 
for information 

intermediate "R" 

developement 
(20—39) 

relatively less 
leisure time 

These relationships are totally different when analysed from the 
point of view of declared values. On such a basis one would have 
to give the 60 to 69 age group first place as to newspaper reader
ship. This group overestimated their readership on average by 43.3°/<> 
the most erroneous statistic compared to the other replies. This may 
be due to the increased effort which persons of this age must exert 
when reading (lowering of efficiency of reception, poorer sight, slo
wer reaction rates). Thus they spend greater lengths of time with 
the newspaper, declaring higher values than all the remaining 
groups (a mean of 39 minutes). This might cause a subjective sense 
of having read most of the material contained in the newspaper. 
Secondly, their over-declarations may be precipitated by the me
chanism of presenting an improved image of themselves. Persons in 
this age group have a greater need than others of emphasising their 
interest in public affairs; they "keep up with the news". Having 
reached the stage when one retires from an active life, they are 
aware of the existing "old man" stereotype and endeavour to stress 
their undiminished vigour. In the remaining groups the declarations 
vere considerably smaller, though of course higher than the actual 
readership, the mean difference being 20%. Here again a certain 
differentiation was noted. The groups overestimating the most were 
the youngest and the 30—39 group. The most truthful, with an 
error rate of only 13.3%, were the replies for the 40—49 age group. 
Comparing the two sets of indices in order to answer the question 
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which groups read the most and which the least, one obtains the 
following order: 

Range 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 

Declarations 

over 60 
30—39 
40—49 
50—59 
20—29 

under 20 

Real Readership 

40—49 
20—29 

over 60 
50—59 
30—39 

under 20 

As can be seen, the two indices coincide only for the under 20 
group, which declared and in actual fact read the least, and for the 
50—59 age group which had intermediate values both for the "R" 
index and for the "D" index. 

Summarising, age appears to be a variable bearing a significant' 
influence on the actual readership level. The forty-plus group was; 
found to read the most, and the under-twenty group the least. Age 
was also found to influence declared readership levels. The highest: 
readership levels vere reported by the over-sixty and thirty-plus 
groups, and the lowest by the under-twenty group. The greatest 
confidence is to be had in the declarations of the forty-plus, readers,, 
and the least in the declarations of the over-sixties. 

The next variable considered was type of employment. It was. 
assumed that the highest readership level would occur for unem
ployed persons, since thtey disposed of the most leisure time; follow
ed by white-collar workers, since they would be expected to be-
most active culturally, and lastly that blue-collar workers would 
read the least. This hypothesis was confirmed to a certain degree-
as concerns the declared values. Unemployed persons declared the 
highest values, with white-collar and blue-collar employees about-
level with a slight margin in favour of the white-collar workers. 
However analysis of the actual state of affairs revealed a reversed 
pattern. Blue-collar workers were found to read the most, followed 
by white-collar works, with unemployed persons reading the least. 
Another variable traditionally treated in analyses of readership 
which bears a significant influence on readership level is education. 
Persons with a technical education were found to read the most, 
whilst the readerships for those with higher, secondary and primary 
education were considerably lower. The least reliable were the 
declarations of the group with primary education, the mean differ
ence between "R" and "D" amounting to 26.1% here. The most truth
ful were the declarations of persons with higher education. In this: 
group the mean difference between "D" and "R" was 19.6%. Again 
one is able to confirm the supposition on the grounds of these results 
that the greatest improvements in the declared values were intro-
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duced by persons feeling a need of compensatory emphasis of their 
knowledge of current events, viz. persons with a pr imary education. 

The final variable presented in Table 4 is of a slightly different 
nature, membership of political organisations. One may assume that 
persons belonging to political organisations experience a greater 
need for information on social matters than non-members. Member
ship of a political organisation is an indication of an individual's 
greater social involvement. One should expect such individuals to 
be more avid readers. This was in fact borne out in practice and the 
hypothesis was fully verified. On average members of political or
ganisations read 10°/o more than non-Party persons. This variable 
was not found to influence the degree of discrepancy between the 
declared and actual readership levels. 

The described results show unambiguously that conclusions on 
readership based on questionnaire surveys may lead to totally false 
statements. The investigation of actual readership, though consi
derably more arduous, seems indispensable to secure t rustworthy 
information. As regards declarations, they tend — with certain ex
ceptions — to misrepresent reality the more so, the more the 
respondent is subjectively or objectively removed from participation 
in the so-called social reality. Here would be included persons of 
a lower social status (in a wide sense of this term), tending to 
emphasise their knowledge of social affairs according to a compen
satory mechanism. The highest unreliability index was obtained for 
non-card-carrying, unemployed women over 60 with a primary edu
cation. Virtually all of these characteristics usually appear in a low-
priority position in tables of social status indices. The highest index 
of actual readership was obtained by card-carrying, blue-collar men 
in the 40—49 age group with a technical education. Non-card-carry
ing unemployed women under 20 with a pr imary education read the 
least. 

Conclusions 

1. 96.4% of the tested sample gave an affirmative reply to the 
question, "Do you read daily newspapers?", whereas over the pre
vious two days prior to testing only 31.3% was shown to have read 
daily newspapers. 

2. The probability of readership of daily newspaper amounted to 
0.65 for persons declaring daily readership and 0.31 for persons 
declaring readership "a few times a week". Persons declaring 
readership "once a week" or "seldom" were found in fact almost 
not to read at all. The corresponding probability of their reading 
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a daily newspaper amounted to 0.04. These results are in excellent 
agreement with those reported by H. Siwek 6. 

3. The mean discrepancy between declared and actual readerships 
was 23°/o and ranged from 10°/o to 65%. The least truthful declara
tions were found to be those of persons with a lower social status. 
It seems that they tend to a compensatory representation of such 
subjects in an improved light ("I read more")- They may be describ
ed by the following characteristics: female over 60, with primary 
education, unemployed and non-card-carrying. The most truthful 
declarations wiere for persons with the following characteristics: 
card-carrying working male aged 40—49, with a higher education. 

4. Age is one of the most important variables determining reader
ship level. The forty-plus group read the most, and the teenage 
group the least. Another particularly significant variable was degree 
of interest in social affairs and their subjective assessment as to 
importance to the individual's life. Thus members of political orga
nisations were found to read more than non-Party members, whilst 
women were found to read slightly less than men. 

5. There became apparent a general trend, according to which 
two fundamental variables exerted the most influence on actual 
readership patterns. These were the relative force of the need for 
information on current events and the amount of leisure time avail
able to the tested individual. 

6. One of the better indicators of the level of readership proved 
to be declarations on the amount of time devoted to reading daily 
newspapers. Persons declaring over 20 minutes read about 30% of 
the total surface area of the newspaper, whilst persons declaring 
less than 20 minutes read about 17%. 

7. It seems that one should proceed with great caution when using 
data obtained from questionnaire surveys until a set of standard 
indices are put forward on the basis of which one would be able to 
estimate the relationship between the declared and the real reader
ship level. This paper is an at tempt to determine such a set of 
indices. 

8 H. S i w e k , op. cit., s. 18. 

Translated by 
Teresa Batuk 
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ZBIGNIEW NECKI 
ZBIGNIEW SOBIECKI 

DEKLAROWANE 
I RZECZYWISTE CZYTELNICTWO 

DZIENNIKÓW 

Ostrożnie z przyjmowaniem za wiarygodne wyników ba
dan ankietowych! — Tak można sformułować końcowy 
wniosek w artykule psychologów 2 Uniwersytetu Jagiel
lońskiego, dra Z. Nęckiego i mgra Z. Sobieckiego. Prze
prowadzili oni w Ośrodku Badań Prasoznawczych test, 
porównując wśród przeszło stu osób deklarowane i rze
czywiste czytelnictwo dzienników. W wielu przypadkach 
dokładne sprawdzenie czytelnictwa dało zupełnie różne 
wyniki od uzyskanych z deklaracji ankietowych. 

W październiku 1975 r. w Pracowni Badań nad Odbiorem Prasy 
OBP w Krakowie przeprowadzono badania, których jednym z celów 
było porównanie rzeczywistego i deklarowanego poziomu recepcji 
dzienników lokalnych. Analiza tego zagadnienia, przeprowadzona 
przez H. S iwka x wykazała, iż deklaracje na temat czytelnictwa 
w dość dużym stopniu odbiegają od jego rzeczywistego poziomu. 
Badania nasze były kolejną próbą wykazania ujemnych stron bada
nia ankietowego, które — choć ekonomicznie uzasadnione — po
zwala na sformułowanie wniosków o ograniczonym stopniu stoso
walności i ma z reguły niewielką wartość prognostyczną. W refe
rowanych poniżej badaniach chcieliśmy zweryfikować następujące 
hipotezy: 
— istnieje wyraźna tendencja do zawyżania deklaracji dotyczących 

poziomu czytelnictwa dzienników; 
— stopień niezgodności deklarowanego i rzeczywistego czytelnictwa 

uwarunkowany jest niektórymi cechami społeczno-demograficz
nymi odbiorców prasy. 

1 H. S i w e k : Wartość poznawcza wskaźników zasięgu czytelnictwa prasy. 
Zeszyty Prasoznawcze 1973, nr 2(56). 
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Opis metod, grupy badanej i przebiegu badań 

Dla określenia deklarowanego poziomu czytelnictwa posłużono się 
ankietą zawierającą standardowy zespół pytań, przy których po
mocy ustala się zwykle stopień czytelnictwa poszczególnych gazet. 
Pytania te dotyczyły systematyczności czytania dzienników, czasu 
poświęcanego na ich czytanie, części gazety, jaką zwykle czyta res
pondent i czytelnictwa dzienników w dwu dniach poprzedzających 
badanie. Kolejna część badania dotyczyła określenia rzeczywistego 
poziomu czytelnictwa dzienników. Polegała ona na zakreśleniu przez 
osoby badane tych materiałów, które rzeczywiście przeczytały 
w dziennikach wczorajszych i przedwczorajszych (w stosunku do 
daty badania). Rzetelność tych odpowiedzi kontrolowana była przez 
specjalny zestaw pytań dotyczących treści poszczególnych materia
łów. Egzemplarze gazet, na których osoby badane zaznaczyły prze
czytane artykuły, były podstawą do obliczenia wskaźnika, który 
nazywamy rzeczywistą przeczytaną częścią dziennika. Wskaźnik 
ten porównywać będziemy z jego odpowiednikiem z ankiety, który 
z kolei nazywamy deklarowaną częścią przeczytaną dziennika. 

W badaniach uczestniczyło 112 osób, w tym 57 kobiet i 55 męż
czyzn. Średni wiek badanych wynosił 35 lat. 34 osoby miały wy
kształcenie wyższe, 42 — średnie, 15 — zawodowe, 19 — podsta
wowe. W stosunku do dwu osób brak jest danych na ten temat: 
Osób badanych nie informowano przed spotkaniem o faktycznym 
celu badań, by uniknąć chwilowej zmiany poziomu czytelnictwa. 

Wyniki 

Spośród 112 badanych jedynie cztery osoby na pierwsze pytanie 
ankiety („Czy czyta Pan(i) dzienniki?") odpowiedziało przecząco. Po
zostałych 108 osób zadeklarowało czytelnictwo dzienników. 25 osób 
twierdziło, że czyta systematycznie jeden dziennik, 44 osoby — dwa 
dzienniki, 30 osób — trzy dzienniki, a 9 osób — aż cztery dzienniki. 
Tak więc, w świetle tych deklaracji gazety codzienne czytane są 
systematycznie przez 96,4% badanej grupy. Jak wygląda rzeczy
wiste czytelnictwo? Otóż 68,7%) badanych nie czytało w ciągu dwu 
dni poprzedzających odpowiedź żadnego dziennika, a pozostałe 31,3% 
czytało jedną lub dwie gazety codzienne. Tak więc różnica między 
deklaracjami składanymi w ankiecie a rzeczywistym czytelnictwem 
jest bardzo duża. 

Interesujący sposób weryfikacji deklaracji składanych w ankie
cie w porównaniu z rzeczywistym czytelnictwem proponuje H. Si
wek2. Określa on stopień prawdopodobieństwa rzeczywistego prze
czytania określonej gazety w zależności od deklarowanej częstości 
kontaktu z prasą (nie uwzględnia przy tym stopnia wykorzystania 
gazety, tj. proporcji przeczytanej powierzchni, lecz jedynie to, czy 
badany miał w ręku gazetę, czy nie). Jak wypadł ten wskaźnik 
w naszych badaniach? 
г Н. S i w e k : Op. cit., s. 18. 
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Tabela 1: Prawdopodobieństwo rzeczywistego przeczytania określonego dzien
nika w świetle badań ankietowych 

Nazwa 
dziennika 

Gazeta Krakowska* 
Dziennik Polski 
Echo Krakowa 

łącznie 

„Jak często czyta Pan(i) określony dziennik" 

codziennie 

0.72 
0.64 
0.61 
0.65 

kilka razy 
w tygodniu 

0.36 
0.28 
0.30 
0.31 

rzadziej 

0.06 
0.03 
0.07 
0.05 

nigdy 

0.04 
0.03 
0.00 
0.03 

* obecnie Gazeta Południowa 

Zgodnie z oczekiwaniami największe prawdopodobieństwo, że da
na osoba rzeczywiście czytała, odnosi się do tych respondentów, któ
rzy deklarują codzienne czytanie danego dziennika. W przybliżeniu 
dwóch na trzech czytelników deklarujących tak intensywny kon
takt z prasą rzeczywiście czyta codziennie. W stosunku do osób de
klarujących czytanie „kilka razy w tygodniu" prawdopodobieństwo 
to jest znacznie mniejsze (1 : 3,3). Osoby deklarujące, iż czytają „rza
dziej niż kilka razy w tygodniu" w rzeczywistości czytają równie 
rzadko jak osoby deklarujące, że nigdy nie czytają (1 : 33). Tak 
więc przy określaniu publiczności prasowej na podstawie deklaracji 
czytelniczych powinno się uwzględniać ów „mnożnik". Jeżeli w ba
daniach ankietowych na próbie reprezentatywnej ogólnopolskiej 
ustalono 3, że 30% obywateli deklaruje czytelnictwo codzienne da
nego dziennika, 30fl/o kilka razy w tygodniu a 40% — rzadziej lub 
nigdy, oznacza to, iż 100 obywateli codziennie sięga po 30 egzem
plarzy tej gazety (30 X 0.65 = 19,5 egzemplarza dla czytelników co
dziennych, 30% X 0.31 = 9,3 dla czytelników dorywczych i 40% X 
X 0.04 = 1,6 egzemplarza dla czytelników wyjątkowych4). 

Inny niż deklaracja systematyczności czytania dzienników spo
sób określania kontaktu z prasą to analiza deklarowanego w ankie
cie czasu czytania. Odpowiednie dane przedstawia tabela 2. 
W świetle uzyskanych deklaracji przeciętny czas czytania dzienni
ka wynosi 21 minut. Jednak rozkład jest dość duży — od 5 min. do 
ponad 60 minut. 25% osób czyta dzienniki 20 do 30 minut, również 
25% osób czyta bardzo krótko, poniżej 10 minut. Więcej niż pół 
godziny na czytanie dzienników poświęca 13% respondentów Naj
częściej czyta się dzienniki przez 10 do 20 minut — 37% osób. 

Uwzględnienie podziału na podgrupy wnosi pewne nowe informa
cje. I tak — mężczyźni czytają nieznacznie dłużej niż kobiety. Róż
nica jest jednak minimalna, wynosi nieco ponad 2 minuty. Członko
wie organizacji politycznych o przeszło 6 minut dłużej niż osoby 
3 T. G o b a n - K l a s : Badanie zbiorowości odbiorców (Publiczność i publicz
ności aktualne). Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 2. 
4 Natomiast nieprawdą jest, że 100 obywateli codziennie sięga po 45 egzempla
rzy t j . 30% X 1.0 = 30 egzemplarzy dla tych, którzy twierdzą, że czytają co
dziennie oraz 30°/o X 0,5 = 15 egzemplarzy dla tych, którzy twierdzą, że czy
tają kilka razy w tygodniu. 
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Tabela 2: Odpowiedzi na pytanie „Jeżeli czyta Pan (i; dzienniki — to ile czasu 
poświęca Pan (i) zwykle na czytanie?" (w procentach) 

Czas 

do 5 min. 
5—10 min. 

11—15 min. 
16—20 min. 
21—30 min. 
31—45 min. 
45—60 min. 

dłużej 

razem 
średnio 

minut 

Cała 
grupa 
N=112 

4.7 
20.5 
17.8 
18.7 
25.2 

3.7 
4.7 
4.7 

100.0 

21 

Kobie
ty 

N=57 

7.5 
22.6 
18.9 
20.7 
16.0 
1.1 
5.6 
7.6 

100.0 

20 

Męż
czyźni 
N=55 

1.8 
18.5 
16.7 
16.6 
32.3 
5.5 
3.7 
4.9 

100.0 

22 

Bez-
part. 
N=87 

5.7 
20.6 
17.2 
18.4 
26.4 
4.6 
2.3 
4.8 

100.0 

20 

Par 
tyjni 
N=12 

8.3 
16.7 
25.0 
25.0 

25.0 

100.0 

27 

Prac. 
fiz. 

N=15 

6.6 
20.0 
20.0 
20.0 
26.8 

6.6 

100.0 

18 

Prac. 
umysł. 
N=49 

4.1 
18.3 
24.5 
18.4 
28.6 
2.0 
2.0 
2.1 

100.0 

18 

Nie-
prac. 
N=39 

5.1 
23.0 
7.7 

17.9 
23.1 
7.7 
7.7 
7.8 

1000 

24 

U W A G A — podane w tabeli liczebności uwzględniają tylko te osoby bada
ne, które udzieliły odpowiedzi na pytanie. 

bezpartyjne. Nie stwierdzono natomiast różnic między pracownikami 
fizycznymi i umysłowymi pod tym względem. Osoby nie pracujące 
podają czas czytania dłuższy o 6 minut niż osoby pracujące. Tak 
więc najwięcej czasu na czytanie dzienników deklarują niepracujący 
mężczyźni, członkowie organizacji politycznych, a najmniej — bez
partyjne, pracujące fizycznie kobiety. 

Jaka jest relacja między podawanym przez badanych czasem czy
tania a rzeczywistym czytelnictwem? — Można było oczekiwać, iż 
osoby podające dłuższy czas będą czytały większą część gazety. 
I rzeczywiście — osoby, które podają 20 minut i więcej realnie 
przeczytały około 29°/o tekstów zamieszczonych w dziennikach, zaś 
osoby, które podały mniej niż 20 minut — około 17%. 

Najważniejszy dla nas wskaźnik prawdziwości danych zawartych 
w ankiecie to porównanie proporcji zawartości, którą respondenci 
podają jako czytaną do rzeczywiście przeczytanej 5 . Dane na temat 
obu tych wskaźników znajdują się w tabeli 3. 

Jak widać, hipoteza, iż badani zawyżają w odpowiedziach na py
tania ankietowe deklaracje na temat czytelnictwa, w pełni się po
twierdziła. Średnia deklaracji jest znacznie wyższa niż średnia rze
czywistego czytelnictwa. Jedynie osoby, które w ankiecie podawały, 
że czytają mniej niż 20% gazety, rzeczywiście tyle czytają. Wszyscy 
inni deklarują więcej niż rzeczywiście czytają, przy czym niektórzy 

8 Deklarowaną w ankiecie proporcję przeczytanej powierzchni dziennika na
zywać będziemy dalej „deklaracją" (skrót „D"), natomiast ustaloną w bada
niach rzeczywistą proporcję przeczytanej powierzchni dziennika nazywać bę
dziemy „czytelnictwem rzeczywistym" (skrót „R"). 



DEKLAROWANE I RZECZYWISTE CZYTELNICTWO 9 

Tabela 3: Deklarowana i rzeczywiście przeczytana zawartość dziennika 

Liczba 
osób 

7 
21 
26 
13 
10 

77 

„Jeżeli czyta Pan (i) 
dzienniki, to jak 
dużą część gazety 

Pan (i) czyta?" 

mniej niż 20°/o 
21 — 40% 
41 — 60% 
61 — 80% 

ponad 80% 

średnia D = 44,6% 

„R" 
Procent rzeczywi
ście przeczytanej 
części dzienników 
wczorajszych i 

przedwczoraj
szych * 

12,1% 
18,4% 
20,4% 
30,4% 
25,0% 

średnia R = 21,4% 

Różnica 

+2 ,1% 
—11,6% 
—29,6% 
—39,6% 
—65,0% 

średnia = 23,2% 

* W relacji do daty badania. 
UWAGA: 1. Różnica była obliczona przy założeniu, iż deklaracje w określo
nym przedziale wyrazić można przez średnią tego przedziału, np. 41—60% 
sprowadza się do średniej 50%. 
2. Przy obliczaniu „D" uwzględniono tylko te osoby, które rzeczywiście czy
tały wczoraj lub przedwczoraj przynajmniej jeden dziennik, a więc miały 
wskaźnik „R" większy niż zero. Gdyby wziąć pod uwagę deklaracje całej 
grupy badanej, różnice między „D" i „R" byłyby jeszcze większe. 

nawet o 65%. Oznacza to, iż dane uzyskiwane w badaniach ankie
towych należy traktować z dużą ostrożnością, przyjmując, że z re
guły są zawyżone. Z drugiej strony istnieje pewna zgodność między 
deklarowaną i przeczytaną zawartością gazety: im więcej badany 
deklaruje, tym więcej czyta. Pamiętać jednak trzeba, że przyrost 
deklaracji o 20% oznacza przyrost czytelnictwa o około 5%. Zależ
ność ta załamuje się przy górnym krańcu, tj . w stosunku do osób 
deklarujących, że czytają ponad 80% zawartości dziennika. W rze
czywistości czytają one około 25%, a więc mniej niż osoby o dekla
racjach nieco niższych. Ogólnie stwierdzić trzeba, że podawanie da
nych, które stawiają respondentów w lepszym świetle, jest tenden
cją powszechną. 

Niektóre cechy społeczno-demograficzne a deklarowane i rzeczywiste 
czytelnictwo 

Powstaje pytanie, jakie czynniki w największym stopniu wpły
wają na zafałszowanie danych w kierunku deklarowania większej 
niż rzeczywiście czytana część gazety. Dane zawarte w tabeli 4 ana
lizować można z trzech punktów widzenia. Można mianowicie pytać, 
która grupa osób najwięcej czyta w świetle odpowiedzi ankietowych 
(wielkość „D"), która grupa osób przeczytała rzeczywiście najwięcej 
(wielkość „R"), i wreszcie — jakie są różnice między „R" i „D" w po
szczególnych grupach. Wydaje się, że warto prześledzić wszystkie 
trzy wskaźniki. 
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Tabela 4: Deklarowane i rzeczywiste czytelnictwo w różnych grupach 

G r u p a 

płeć 
kobie ty 
mężczyźni 

wiek 
poniżej 19 l a t 
20 do 29 l a t 
30 do 39 l a t 
40 do 49 l a t 
50 do 59 la t 
60 do 69 l a t 

zatrudnienie 
pracownik fizyczny 
p racownik umys łowy 
n iepracu jący i ucznio
w i e 

wykształcenie 
p o d s t a w o w e 
zawodowe 
ś rednie 
wyższe 

przynależność organiza
cyjna 

bezpar ty jn i 
pa r ty jn i 

Liczebność 

35 
42 

4 
36 
15 
15 
17 
9 

15 
51 

41 

19 
15 
42 
34 

90 
21 

„D" 
(%) 

43,6 
45,6 

37,1 
40,0 
44,7 
42,5 
41,2 
65,4 

42,0 
42,2 

46,9 

43,3 
55,7 
43,8 
42,5 

43,1 
51,0 

„R" 
(%) 

18,1 
24,0 

10,6 
21,7 
18,6 
29,2 
20,0 
21,7 

27,2 
22,0 

17,9 

17,2 
30,0 
18,7 
22,9 

19,7 
29,6 

Różnica 
(%) 

25,5 
21,6 

26,5 
18,3 
26,1 
13,3 
21,2 
43,7 

14,8 
20,2 

29,0 

26,1 
25,7 
25,1 
19,6 

23,4 
21,4 

Każde z uwzględnionych kryteriów podziału wpływa na stopień 
rzeczywistego czytelnictwa. Jakkolwiek wszystkie grupy uzyskały 
dość niski wskaźnik „R" (poniżej 30%), to jednak zachodzą między 
nimi dość znaczące różnice. I tak — kobiety czytały średnio o 6% 
mniej niż mężczyźni. Wynik ten jest zgodny z oczekiwaniami, cho
ciaż różnica jest dość mała. Silniejszy wpływ na czytelnictwo ma 
wiek. Najwięcej czytają osoby w wieku 40—49 lat, najmniej w wie
ku poniżej 19 lat. Różnica między tymi grupami wynosi ponad 18%. 
Interesujące jest, że osoby w wieku od 30 do 39 lat czytają sto
sunkowo mało, mniej niż wszystkie inne grupy wieku poza mło
dzieżą. Przyczyny mogą być bardzo różne. Może to być wynik przy
padku, gdyż grupa osób w tym wieku była dość nieliczna; może wy
nikać z nieznanych nam bliżej uwarunkowań; wreszcie — zdaniem 
autorów jest to najbardziej prawdopodobne — odzwierciedla się tu 
szczególnie duży stopień koncentracji osób w tym wieku na spra
wach związanych z bezpośrednią „walką o byt". Można więc sądzić, 
że grupa trzydziestolatków ma mniej czasu na czytanie prasy niż 
osoby w innym wieku. Wynika to ze wspomnianej wyżej koncen
tracji na sprawach rodzinno-zawodowych i dążeniu do uzyskania 
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możliwie korzystnej pozycji społecznej. Kolejny duży wzrost rze
czywistego czytelnictwa następuje w wieku 40 do 49 lat, a więc 
w okresie już osiągniętej pełnej stabilizacji życiowej. Po 50 roku 
życia stopień czytelnictwa spada do poziomu grupy dwudziesto
latków. 

Rzeczywiste czytelnictwo w różnych grupach wieku a ilość względnie wolnego 
czasu i subiektywnie odczuwana potrzeba posiadania informacji o bieżących 

wydarzeniach społecznych 

stosunkowo większe 
rezerwy czasowe 

osoby w okresie 
„jesieni" 

(powyżej 50 lat) 

przeciętne „R" 

względnie słaba 
potrzeba informacji 

niskie „R" 

osoby w okresie 
adolescencji 

(poniżej 19 lat) 

osoby w okresie 
stabilizacji 
(40-^19 lat) 

wysokie ,,R' 

względnie silna 
potrzeba informacji 

przeciętne „R" 

osoby w okresie 
ekspansji życiowej 

(20—39 lat) 

stosunkowo małe 
rezerwy czasowe 

Omawiane zależności wyglądają zupełnie inaczej, gdy analizuje się 
czytelnictwo na podstawie deklaracji. Według nich za grupę w naj
większym stopniu wykorzystującą gazetę trzeba by było uznać osoby 
w wieku 60 do 69 lat. Przeceniają one swoje czytelnictwo średnio 
o 43,3%>. Najbardziej w porównaniu ze wszystkimi innymi podgru
pami zafałszowują odpowiedzi. Z czego to wynika? Po pierwsze, 
może to być spowodowane większym wysiłkiem, jaki sprawia oso
bom w tym wieku czytanie (obniżenie sprawności spostrzegania, czę
ste kłopoty ze wzrokiem, spowolnienie psychoruchowe). Tak więc 
spędzają nad gazetą dość dużo czasu i deklarują więcej niż wszyst
kie inne grupy, średnio 39 minut. Może to powodować subiektywne 
poczucie przeczytania większości zamieszczonych materiałów. Po 
drugie, zawyżanie deklaracji wynikać może z chęci przedstawiania 
się w lepszym świetle. Osoby te mają większą niż inne grupy po
trzebę podkreślania swojego zainteresowania sprawami społecznymi 
(„śledzę bieżące wydarzenia"). Jest to bowiem okres wycofywania 
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się z aktywnego życia, a badani w tym wieku zdają sobie sprawę 
z istniejącego stereotypu „staruszka" i tym bardziej usiłują wykazać 
się pełną aktywnością. W pozostałych grupach wieku deklaracje są 
znacznie niższe („D" = 37% do 44%), choć oczywiście wyższe niż 
rzeczywiste czytelnictwo — przeciętna różnica wynosi 20%. Tu także 
występuje pewne zróżnicowanie. Najbardziej przeceniają swoje czy
telnictwo osoby najmłodsze i osoby w wieku od 30—39 lat. Naj
bardziej rzetelne, bo zafałszowane jedynie o 13,3% są odpowiedzi 
osób w wieku od 40 do 49 lat. Gdyby porównać oba wskaźniki, by 
odpowiedzieć na pytanie, kto najwięcej, a kto najmniej czyta, uzy
skałoby się następującą kolejność: 

Ranga 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 

Deklaracje 
powyżej 60 lat 

30 do 39 lat 
40 do 49 lat 
50 do 59 lat 
20 do 29 lat 

poniżej 20 lat 

Rzeczywiste czytelnictwo 
40 do 49 lat 
20 do 29 lat 

powyżej 60 lat 
50 do 59 lat 
30 do 39 lat 

poniżej 20 lat 

Jak widać, oba wskaźniki są analogiczne jedynie dla grupy naj
młodszych czytelników, którzy zarówno najmniej deklarują, jak 
i najmniej czytają, a także dla grupy osób w wieku 50 do 59 lat, 
które zarówno wskaźnik „R" jak i „D" mają przeciętny. Podsumo
wując: wiek jest zmienną, która w sposób istotny wpływa na stopień 
rzeczywistego czytelnictwa. 

Kolejna zmienna to rodzaj wykonywanej pracy. Założono, iż naj
więcej czytać będą osoby niepracujące (jako posiadające najwięcej 
czasu), następnie pracownicy umysłowi (jako najbardziej aktywni 
kulturalnie), a najmniej pracownicy fizyczni. Hipoteza ta potwier
dziła się w pewnym stopniu, jeżeli chodzi o deklarowaną przeczy
taną część gazety. Osoby niepracujące deklarują najwięcej, pracow
nicy umysłowi i fizyczni tyle samo, z nieznaczną przewagą na ko
rzyść pracowników umysłowych. Natomiast analiza rzeczywistego 
czytelnictwa wykazała kolejność dokładnie odwrotną. W najwięk
szym stopniu wykorzystują gazetę pracownicy fizyczni, następnie 
umysłowi, a najmniej osoby nie pracujące zawodowo. 

Inną tradycyjnie analizowaną przy badaniu czytelnictwa zmienną 
jest wykształcenie. Najwięcej czytają osoby o wykształceniu zawo
dowym, a znacznie mniej osoby z wykształceniem wyższym, średnim 
i podstawowym. Najmniej prawdziwe są deklaracje osób z wykształ
ceniem podstawowym; średnia różnica „R" i „D" wynosi 26,1%. 
Najbardziej zbliżone do prawdy są deklaracje osób z wykształceniem 
wyższym. W tej grupie różnica „D" i „R" wynosi 19,6%. Znów po
twierdza się przypuszczenie, że najbardziej zawyżają deklaracje od
czuwający potrzebę kompensacyjnego podkreślania swojego rozezna
nia w bieżących wydarzeniach, tj. osoby o wykształceniu podstawo
wym. 

Nieco inny charakter ma ostatnia przedstawiona w tabeli 4 zmien
na, jaką jest przynależność organizacyjna. Przypuszczać można, że 
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osoby będące członkami organizacji politycznych w większym stop
niu odczuwają potrzebę posiadania informacji o sprawach ogólno
społecznych niż osoby niezrzeszone. Przynależność do organizacji 
jest wskaźnikiem większej aktywności społecznej, większego zaan
gażowania. Należy oczekiwać, iż będą to bardziej aktywni czytelni
cy. I rzeczywiście, hipoteza ta w pełni się potwierdziła. Przeciętnie 
biorąc, członkowie organizacji politycznych czytają o 10% więcej niż 
czytelnicy bezpartyjni. Omawiana zmienna nie wpływa na stopień 
rozbieżności między rzeczywistym a deklarowanym czytelnictwem. 

Przedstawione wyniki wskazują jednoznacznie, że wnioskowanie 
o czytelnictwie na podstawie badań ankietowych może prowadzić do 
całkowicie fałszywych ustaleń. Badanie rzeczywistego czytelnictwa, 
jakkolwiek znacznie żmudniejsze, zdaje się niezbędne dla uzyskania 
wiarygodnych informacji. Jeśli chodzi o deklaracje, to z pewnymi 
wyjątkami tym bardziej odbiegają one od rzeczywistości, im bar
dziej dana osoba jest subiektywnie lub obiektywnie odsunięta od 
współtworzenia tzw. rzeczywistości społecznej. Byłyby to więc osoby 
o niższym statusie społecznym (w szerokim rozumieniu tego termi
nu), które dążą do kompensacyjnego podkreślenia swojego zoriento
wania w wydarzeniach społecznych. Najwyższy wskaźnik z a f a ł 
s z o w a n i a odpowiedzi mają osoby o następujących cechach: ko
biety w wieku powyżej 60 lat, z podstawowym wykształceniem, nie 
pracujące zawodowo i nie zrzeszone w organizacjach politycznych. 
Niemal wszystkie te cechy są zwykle w tabelach statusu społecznego 
wskaźnikami niskiej pozycji. Najwyższy wskaźnik r z e c z y w i s t e -
g o czytelnictwa uzyskali mężczyźni w wieku 40—49 lat, z wykształ
ceniem zawodowym, pracujący fizycznie, zrzeszeni w organizacjach 
politycznych. 

Wnioski końcowe 

1. Na zamieszczone w ankiecie pytanie „Czy czyta Pan{i) dzienni
ki?" 96,4°/o badanej grupy odpowiada twierdząco. W ciągu dwu dni 
poprzedzających badanie dzienniki były rzeczywiście czytane przez 
31,3% osób. 

2. Prawdopodobieństwo rzeczywistego przeczytania dziennika 
w stosunku do osób deklarujących codzienne czytelnictwo wynosi 
około 0.65, a w stosunku do osób deklarujących, iż czytają „kilka 
razy w tygodniu" — około 0.31. Osoby deklarujące czytelnictwo „raz 
w tygodniu" lub „rzadziej" praktycznie nie czytają niemal wcale — 
prawdopodobieństwo, że przeczytają dziennik wynosi 0.04. Wartości 
te są prawie zupełnie zgodne z wynikami uzyskanymi przez H. 
Siwka e. 

3. Średnia rozbieżność między deklarowaną i rzeczywiście prze
czytaną zawartością gazety wynosi 23% i waha się w granicach od 
10 do 65%. Najmniej zgodne z prawdą są deklaracje osób o niższym 
statusie społecznym. Jak się zdaje, dążą one do kompensacyjnego 

• H. S i w e k : Op. cit., s. 18. 



14 ZBIGNIEW NĘCKI, ZBIGNIEW SOBIECKI 

przedstawienia się w lepszym świetle („więcej czytam"). Są to osoby 
o następujących cechach: kobieta w wieku 60 lat, z podstawowym 
wykształceniem, nie pracująca i nie zrzeszona w organizacji politycz
nej. Najbardziej zgodne z prawdą są deklaracje osób o następujących 
cechach: pracujący mężczyzna w wieku 40—49 lat, z wyższym wy
kształceniem, członek organizacji politycznej. 

4. Wiek jest jedną z najważniejszych zmiennych wpływających na 
poziom czytelnictwa. Najwięcej czytają osoby czterdziestoletnie, 
a najmniej kilkunastoletnie. Inną szczególnie istotną zmienną jest 
stopień zainteresowania zagadnieniami społecznymi, subiektywna 
ocena ich wagi dla życia jednostki. Tak więc członkowie organizacji 
politycznej czytają więcej niż osoby bezpartyjne. 

5. Zarysowuje się ogólna prawidłowość, w myśl której na stopień 
rzeczywistego czytelnictwa wpływają dwie zasadnicze zmienne: 
względna potrzeba posiadania informacji o bieżących wydarzeniach 
i wielkość rezerw czasowych, którymi dysponuje jednostka. 

6. Jednym z lepszych wskaźników poziomu czytelnictwa są de
klaracje dotyczące czasu czytania dzienników. Osoby podające, że 
czytają dłużej niż 20 minut przeczytały około 30% zawartości ga
zety. Osoby, które podają, że czytają krócej niż 20 minut, przeczy
tały około 17%. 

7. Wydaje się, że do danych uzyskiwanych w badaniach ankieto
wych należy odnosić się z dużą rezerwą do momentu, kiedy nie zo
staną zaproponowane konkretne wskaźniki, na podstawie których 
można by określić stosunek między deklaracją a rzeczywistym czy
telnictwem. Przedstawiony artykuł jest próbą określenia takich wła
śnie wskaźników. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 H. XVII, nr 3(69) 

STANISŁAW NOWICKI 

POZYCJA SPOŁECZNA DZIENNIKARZY 

Jak cię widzą, dziennikarzu, wśród innych zawodów? Na 
to pytanie odpowiedzi udzieliło 1,5 tys. osób stanowią
cych reprezentację ogólnopolską. Niestety, pozycja na
szego zawodu w świadomości społecznej jest na ogól ni
ska, czemu sprzyjają także wyobrażenia i opinie na te
mat dziennikarzy, funkcjonujące w społeczeństwie. Tyl
ko nieznacznie korzystniej określili opinię ogółu o na
szym zawodzie sami dziennikarze, których poproszono 
o zdanie. 
Licząc się z tym, że artykuł powinien się odbić szerokim 
echem w środowisku dziennikarskim, proponujemy jego 
przedyskutowanie zwłaszcza w Stowarzyszeniu Dzienni
karzy Polskich. 

Problem, założenia badawcze, ustalenia pojęciowe 

W pojawiających się od czasu do czasu publikacjach dotyczących 
zawodu dziennikarza rysuje się ciekawy — chociaż niezwykle zło-
•żony przez swą wyjątkowość i trudność jednoznacznego określe
nia obraz kategorii zawodowej dziennikarzy. Tematykę dotychcza
sowych polemik, dyskusji i opracowań monograficznych można zam
knąć w następujących grupach problemowych: 

1. Dobór ludzi do zawodu; 
2. Metody kształcenia i przygotowania dziennikarzy do wykonywa

nia zawodu; 
3. Cechy osobowości potrzebne w zawodzie; 
4. Warunki, przepisy i normy regulujące wykonywanie zawodu; 
5. Indywidualne i instytucjonalne kontakty i relacje ludzi wykonu

jących ten zawód; 
6. Treść i zakres pojęcia „dziennikarz". 
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Kolejność powyższych problemów odpowiada w zasadzie często
ści ich pojawiania się w publikacjach. 

Wszystkie one są bardzo istotne przy twórczym, politycznie zaan
gażowanym i otwartym charakterze zawodu. Wydaje się jednak, że 
obok rozpatrywania cech psychospołecznych jednostek, zagadnień 
kształcenia kadr i problemów zawodu dziennikarza w skali mikro-
społecznej, a więc wyłącznie ich własnej grupy zawodowej — warto 
zwrócić uwagę na społeczną pozycję zawodu dziennikarskiego i spo
łeczne wyobrażenia na temat ludzi i pracy w tym zawodzie. 

Dotychczas realizowane badania1 dotyczące pozycji różnych zawo
dów na skali wyższości-niższości co prawda często uwzględniały 
dziennikarzy, ale głównym przedmiotem studiów była wizja określo
nych struktur społecznych, a szczegółowe rozważania na temat po
jedynczych zawodów były tam mniej istotne. W wypadku zbiorowo
ści dziennikarzy, chociażby tylko ze względu na wymienione wcze
śniej cechy zawodu, problem ich miejsca w strukturze zawodowej, 
czyli inaczej mówiąc — pozycji społecznej zawodu dziennikarza wy
daje się istotny co najmniej z dwu powodów: 

— po pierwsze, obraz zawodu dziennikarza — funkcjonujący w po
staci wyobrażeń, opinii i ocen społecznych zawodu — wyznacza 
całej kategorii zawodowej określone miejsce w strukturze spo
łecznej i związane z nim „nagrody" w postaci szacunku społecz
nego i prestiżu, co więcej, może tym samym stanowić istotny mo
tyw wyboru zawodu i dobrej w nim pracy 

— po drugie, społeczne wyobrażenia o zawodzie i jego pozycja w hie
rarchii zawodów mogą wyznaczać stosunek odbiorców prasy, ra
dia i tv do treści tam oferowanych, a będących wytworem dzia
łalności dziennikarzy. 

Ważkość obu wymienionych powodów upoważnia do szerszego 
i głębszego zainteresowania się pozycją zawodu dziennikarza i w peł
ni uzasadnia decyzję włączenia tego środowiska do badań nad „obra
zem wybranych środowisk zawodowych funkcjonującym na łamach, 
prasy i w świadomości społecznej". Badania2 zrealizowane zostały 
w pierwszym półroczu 1975 w Pracowni Badań Odbioru Prasy OBP 
i obejmowały w zasadzie dwie akcje. W części dotyczącej prasy wy
konano analizę zawartości 8 dzienników i czasopism 3 (w okresie II 
półrocza 1974 i I półrocza 1975) pod kątem częstości pojawiania się 

1 Por. przykładowo: A. S a r a p a t a : Z badań nad przemianami w hierarchii 
zawodów. Studia Socjologiczne 1962 nr 1/4; A. S a r a p a t a , W. W e s o ł o w -
s к i: Hierarchia zawodów i stanowisk. Studia Socjologiczne 1961 nr 2/2; S. 
D z i ę c i e l s k a : Sytuacja społeczna dziennikarzy polskich. Wrocław 1962. 
2 Badania zakończone zostały opracowaniem A. M a l i s z e w s k i e g o i S. 
N o w i c k i e g o : Obraz wybranych środowisk zawodowych na łamach pra
sy w świadomości społecznej. Archiwum OBP (maszynopis). 
8 Pełny zestaw tytułów: Trybuna Ludu, Express Wieczorny, Perspektywy, Po
lityka, Przyjaciółka, Kobieta i Życie, Dookoła świata, Nowa Wieś. 
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i sposobów przedstawiania 10 wybranych do badań kategorii zawo
dowych 4. 

W części sondażowej zebrano opinie populacji liczącej 1488 osób — 
reprezentatywnej dla ogółu dorosłej (powyżej 18 lat) ludności Pol
ski — na temat pozycji badanych zawodów względem siebie i funk
cjonujących o nich opinii. Starano się wydobyć źródła tych opinii, 
a szczególnie uwzględnić rolę prasy w ich tworzeniu. Uzyskano tak
że — w pełni porównywalny i weryfikujący ankietę ogólnopolską — 
materiał od reprezentantów badanych środowisk na temat tego, jak 
oceniają wyobrażenia społeczne o własnym zawodzie. W przypadku 
dziennikarzy *50 rozmów z publicystami w dwu środowiskach: war
szawskim i krakowskim stanowi uzupełnienie obrazu tej kategorii 
zawodowej. 

Zanim jednak przedstawimy uzyskane wyniki, należy wyjaśnić 
co rozumiemy przez pojęcie p o z y c j a s p o ł e c z n a , jako że ter
min ten bywa różnie rozumiany 5. 

Najbliższe nam będzie to rozumienie pozycji społecznej, które 
mówi o miejscu zajmowanym przez jednostkę bądź grupę w okre
ślonej strukturze społecznej odznaczającej się zhierarchizowanym, 
ustalonym i uporządkowanym systemem nierówności6 . Możemy 
więc mieć do czynienia z pozycją indywidualną dziennikarza i bę
dzie to wtedy pozycja, jaką może osiągnąć poszczególny dzienni
karz w społeczeństwie, lub pozycją zawodu — miejscem, jakie kate
goria zawodowa dziennikarzy zajmuje w strukturze społecznej nie
koniecznie równoznacznej ze strukturą zawodową. Podkreślić tu na
leży, że pozycja społeczna zawodu nie jest sumą pozycji indywi
dualnych dziennikarzy. Te ostatnie zresztą nie będą nas tu intere
sowały. 

Natomiast niezwykle ważny jest przy analizie pozycji określonej 
kategorii zawodowej ten moment, gdy miejsce, jakie zajmuje dany 
zawód pośród innych, rzutuje na inne kryteria stanowiące przedmiot 
społecznych ocen i wartościowań. Pozycja społeczna wiąże się bo
wiem ściśle z problemem zbieżności pozycji zajmowanych przez za
wód na różnych skalach. Co więcej, stwierdzono, że uzasadnienia do
tyczące pozycji społecznej zawodu dotyczą głównie pracy w okre-

4 Poza dziennikarzami były to zawody: pracownika budowlanego — murarza, 
górnika, kierowcy, pracownika handlu — sprzedawcy, rolnika, inżyniera, le
karza, nauczyciela i pracownika naukowego. 
5 Por. J. S z c z e p a ń s k i : Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1963, 
s. 76 („Z każdą pozycją społeczną związane są prawa i obowiązki. Prawa pole
gają na oczekiwaniu przez jednostkę, że inni będą się zachowywać wobec niej 
w sposób ustalony w grupie, obowiązki polegają na tym, że inni oczekują od 
niej zachowań ustalonych dla jej pozycji"); H. B i a ł y s z e w s k i : Rola spo
łeczna jako kategoria struktury. Studia Socjologiczne 1972 nr 1 („pozycja to 
miejsce zajmowane przez jednostkę w systemie społecznym w płaszczyźnie 
pionowej i płaszczyźnie poziomej. Miejsce to wyznaczają czynniki obiektyw
ne — może nim być zawód, oraz subiektywne, np. prestiż"); W. W e s o ł o w 
s k i : Studia z socjologii klas i warstw społecznych. Warszawa 1962, s. 154 
(„pozycja społeczna to położenie społeczne jednostki, z którym związany jest 
pewien rozmiar prestiżu społecznego"). 
6 Por. S. D z i ę c i e l s k a : Op. cit. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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ślonym zawodzie 7. Stąd między innymi rozróżnienie na społecznie 
postrzegane cechy pracy i cechy ludzi przedstawione badanym, aby 
ocenili ich słuszność w odniesieniu do zawodu dziennikarza8. 

Prezentację wyników badań sondażowych rozpoczniemy od odpo
wiedzi na pytanie, w jakim stopniu struktura zawodowa postrzegana 
jest jako czynnik różnicujący ludzi. 

Pozycja dziennikarza w hierarchii badanych zawodów 

Wspomnieliśmy wcześniej, że pozycja społeczna zawodu jest wy
padkową jego pozycji na różnych skalach tworzonych na podstawie 
istotnych społecznie kryteriów ocen. Z dotychczas zrealizowanych 
wielu badań na temat zróżnicowania zawodowego wynika, że podsta
wowymi kryteriami ocen zawodów są w głównym stopniu: 

1. Szacunek, jakim cieszą się ludzie wykonujący dany zawód; 
2. wysokość otrzymywanych w zawodzie zarobków; 
3. społeczna ważność zawodu. 

Prześledźmy zatem, jakie miejsce wśród 10 badanych zawodów 
przypadło kategorii zawodowej dziennikarzy na każdej z tych skali. 
Szacunek, jakim cieszą się poszczególne zawody, oceniali badani na 
czteropunktowej (bardzo duży, duży, mały, bardzo mały) skali. Za
wód dziennikarza znalazł się dopiero na szóstym miejscu — 68,9% 
ogółu badanych obdarzyło go „dużym" lub „bardzo dużym" szacun
kiem. Wyprzedzony został w kolejności przez lekarza — 96,7% po
zytywnych ocen, inżyniera — 91,0%, pracownika naukowego 88,3%, 
górnika — 88,0%, nauczyciela — 85,2%. Niższym niż dziennikarze 
szacunkiem społecznym cieszą się pozostałe badane zawody, a więc: 
rolnik — 55,3% pozytywnych ocen, murarz — 45,6%, kierowca — 
32,3% i sprzedawca — 24,4%. O ile pięć pierwszych zawodów otrzy
mało zbliżone oceny szacunku, to zawody pozostałe — już zdecydo
wanie niższe i bardziej zróżnicowane oceny. 

W jeszcze jednym momencie sytuacja dziennikarzy jest wyjątko
wa. Oceniając ten zawód, aż 9% badanych — najliczniejsza grupa 
spośród innych podobnych w pozostałych zawodach — nie było 
w stanie określić na skali ocen konkretnej pozycji zawodu, stwierdza
jąc, że „nie mają zdania na ten temat". 

Przedstawiciele dziennikarzy, poproszeni o uszeregowanie od 1 do 
10 wymienionych wyżej zawodów według wielkości szacunku, jakim 
cieszą się one ich zdaniem w społeczeństwie, wykonywanemu przez 
siebie zawodowi przypisali średnio czwarte miejsce, wyprzedzając 
w stosunku do hierarchii społecznej szacunku zawody górnika (5 miej
sce) i nauczyciela (6 miejsce). Porządek w obrębie zawodów o niskim 

7 Por. A. S a r a p a t a : Zawód jako wyznacznik miejsca w społeczeństwie. (W:) 
Socjologia zawodów. Warszawa 1965. 
8 Porównaj: Sondaże OBP, Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 2. 
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szacunku nie został zmieniony — za to w charakterystyczny sposób 
zmieniła się kolejność pierwszej trójki zawodów. Dziennikarze naj
wyższe miejsce na skali szacunku przypisali pracownikowi nauko
wemu, potem lekarzowi i inżynierowi. Wyjaśnienie tak wysokiej po
zycji pracownika nauki znaleźliśmy, analizując sposób przedstawia
nia zawodów w prasie. Pracownik nauki pojawiał się w prasie dość 
często (na 1411 stwierdzonych postaci wykonujących badane zawody 
aż 32°/o stanowili pracownicy nauki) — był on jednak przedstawiony 
inaczej niż reprezentanci pozostałych zawodów. Dziennikarz, ukazu
jąc bowiem jakieś fakty, zdarzenia, opinie, bardzo często wzmacnia 
ich prawdziwość i słuszność autorytetem nauki i konkretnych jej 
przedstawicieli. W środowisku dziennikarzy zawód pracownika nauki 
cieszy się wyjątkowym szacunkiem dzięki roli, jaką spełnia względem 
treści przekazów oraz pozytywnie ocenianym cechom i warunkom 
pracy, jak i efektom w postaci konkretnych osiągnięć naukowych. 

Wracając do miejsca zawodu dziennikarza na skali szacunku spo
łecznego, należy stwierdzić, że różnica między opinią społeczną 
a samooceną własnej pozycji jest duża. Nie podejmując w chwili 
obecnej próby jej wyjaśnienia, zajmijmy się przedstawieniem pozycji 
dziennikarza na skali zarobków w zawodzie. W zasadzie jest to naj
bardziej wymierne kryterium oceniania zawodów i pracy w zawo
dzie. Badani mieli określić na czterostopniowej (bardzo wysokie, wy
sokie, niskie, bardzo niskie)9 skali opinie o każdym z 10 zawodów. 
Zawód dziennikarza znalazł się na piątym miejscu — 67,7% bada
nych stwierdziło, że zarobki dziennikarzy są wysokie i bardzo wy
sokie. 

Odsetek ten należy uznać za duży, zważywszy na fakt, że blisko 
22,0% badanych stwierdziło równocześnie, iż „nie mają zdania" na 
temat wysokości zarobków. Po kłopotach, mniejszej co prawda liczby 
badanych, z określeniem szacunku otrzymujemy potwierdzenie infor
macji o małej społecznej orientacji na temat ludzi wykonujących 
zawód dziennikarski. Podkreślić należy, że w stosunku do pozosta
łych dziewięciu zawodów „brak zdania" tylko w dwu przypadkach 
przekroczył nieznacznie 10,0% badanych, a przy innych stanowił 
znacznie mniej niż 5%. Wydaje się, że z sytuacją nieokreśloności 
zawodu dziennikarskiego będziemy mieli do czynienia także w pozo
stałych ocenach społecznych zawodu. Niewątpliwie w takiej sytua
cji silniej dochodzą do głosu stereotypowe wyobrażenia zawodu 
funkcjonujące w społeczeństwie. 

Wspomnieliśmy, że zawód dziennikarza został przez badanych 
umieszczony na piątym miejscu. Przed nim znalazły się, według od
setka osób stwierdzających wysokie i bardzo wysokie zarobki, ka
tegorie zawodowe górników — 94,5%, inżynierów — 90,7%, leka
rzy — 89,8% i pracowników nauki — 78,8%; tuż za nim murarzy — 
66,7%, a dopiero dalej rolników — 44,9%, kierowców — 39,2%, 

9 Zreskonstruowaliśmy także wielkości, jakie badani podkładali pod skrajne 
stopnie skali. I tak ponad 50% badanych b. wysokie zarobki utożsamia z kwo
tami powyżej 10 tys. zł; z kolei ok. 60% badanych stwierdziło, że b. niskie 
zarobki to płaca w wysokości 2000 zł i niższa. 

2* 
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nauczycieli — 34,2% i sprzedawców — 7,6%. W sumie — (kryterium 
zarobków silniej niż szacunek społeczny różnicuje badaną grupę za
wodów, mimo że różnice między trzema pierwszymi oraz czwartym 
i piątym zawodem mogą mieć charakter przypadkowy. 

Konfrontacja uzyskanej od ogółu badanych hierarchii zawodów na 
skali zarobków z podobną hierarchią ustaloną przez dziennikarzy wy
kazuje natomiast tendencję do spłaszczania różnic w zarobkach mię
dzy poszczególnymi zawodami. W wypadku oceny własnej pozycji 
obserwujemy tym razem pełną zgodność opinii z odczuciem spo
łecznym na ten temat. Zgodność ta dotyczy zresztą wszystkich poza 
czterema pierwszymi zawodami wymienionymi wyżej. Dziennikarze 
przypisują wyższe zarobki — poza górnikami — pracownikom nau
kowym, potem inżynierom i dopiero na czwartym miejscu lekarzom. 
Jednak różnice między tymi trzema zawodami są minimalne i mogą 
być dziełem przypadku; w sumie mieszczą się one w obrębie 10 pozy
cji stustopniowej skali. 

Natomiast różnica między czwartym zawodem lekarza a piątym 
dziennikarza wynosi już 15 punktów. Jeżeli chodzi o zbieżność ocen 
społecznych i ocen dziennikarzy, to hierarchie zawodów uporządko
wane według kryterium zarobków wykazują większą zbieżność niż 
obie poprzednie hierarchie szacunku. 

Trzecie z wymienionych kryteriów ocen „ważność społeczną" za
wodów rozbudowaliśmy w badaniach do czterech powiązanych hie
rarchii. Interesujące wydawało się wydobycie ocen badanych za
wodów pod względem: 

a) stanu współczesnego i 
b) przewidywanego przez badanych w przyszłości (określonej rokiem 

2000). 
Równocześnie proszono też badanych o uszeregowanie 10 intere

sujących nas zawodów w kolejności, w jakiej byliby skłonni: 

c) sami podjąć w nich pracę, 
d) wybrać ją jako pracę dla dziecka. 

Za każdym razem otrzymywaliśmy więc na czterech skalach „a-d" 
uporządkowane od 1 do 10 badane zawody. Poniżej zamieszczamy ze
stawienie średnich10 miejsc dla ważności zawodu współcześnie 
i w przyszłości oraz ewentualnego wyboru zawodu dla siebie i dziec
ka. Dla przejrzystości obrazu uporządkowaliśmy zawody poczynając 
od tych, które zdaniem badanych mają najwyższą ważność społeczną 
współcześnie, do tych, których ważność oceniono najniżej. 

10 Średnie konstruowano przypisując za miejsce pierwsze — 10 punktów, 
drugie — 20 itd. Dla każdego zawodu na każdej skali obliczono potem śred
nią arytmetyczną, dzieląc sumę punktów, jakie otrzymał zawód, przez liczbę 
osób, które poprawnie dokonały operacji rangowania. Tym samym, im niższa 
średnia miejsc, tym wyższa pozycja społeczna danego zawodu i odwrotnie. 
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Hierarchia badanych zawodów ze względu na ważność społeczną i wybór 
zawodu (średnie miejsce na 100-punktowej skali) 

Badane zawody 

lekarz 
rolnik 
nauczyciel 
górnik 
inżynier 
murarz 
pracownik naukowy 
sprzedawca 
kierowca 
dziennikarz 

Ważność społeczna zawodu: 

współcześnie 

34 
40 
44 
48 
49 
50 
53 
72 
74 
75 

w przyszłości 

36 
43 
44 
60 
42 
63 
35 
73 
74 
70 

Wybór zawodu dla: 

siebie 

31 
63 
42 
74 
39 
75 
42 
66 
64 
43 

dziecka 

24 
69 
44 
77 
32 
79 
32 
72 
72 
42 

Zajmiemy się tylko ważnością społeczną zawodów badanych współ
cześnie (traktując pozostałe trzy skale jako materiał ilustracyjny), 
gdyż tylko dla kryterium ważności społecznej mamy porównywalne 
oceny badanych dziennikarzy. Opinia społeczna umieściła dziennika
rzy na najniższym miejscu pod względem ważności społecznej za
wodu i niewiele — jej zdaniem — zmieni się w przyszłości. 

Tej krytycznej oceny zawodu dziennikarzy nie jest też w stanie 
osłabić wyraźna tendencja do spłaszczania różnic między badanymi 
zawodami, będąca wynikiem dużego rozrzutu miejsc przypisywanych 
poszczególnym zawodom. Zresztą — jak to często się zdarza — bada
ni postawieni w sytuacji porządkowania jakichkolwiek elementów, 
a tym bardziej zawodów, o których opinia potoczna mówi, że wszyst
kie są ważne, mogli udzielać przypadkowych odpowiedzi. Chyba jed
nak jakaś część prawdy jest w przedstawionym zestawieniu, skoro 
sami dziennikarze oceniają, że ich pozycja w oczach innych ludzi 
jest niska, lokując się dopiero na ósmym miejscu przed sprzedawcami 
i kierowcami. 

Pozostałe oceny też różnią się w opinii społecznej i opinii dzien
nikarzy, co potwierdzałoby przypuszczenie wcześniejsze, z tym, że 
różnice nie przekraczają 1—2 miejsc w jedną lub drugą stronę. 

Większą pewność co do jakości materiału wiązać można z dwoma 
skalami orzekającymi o ewentualnym wyborze zawodu. Obie ocenia
ne sytuacje są po prostu bardziej konkretne i pewniej wyzwalają re
akcje na „tak" i na „nie", ujawniając tym samym głębszy stosunek 
do badanych zawodów. Pozycja dziennikarza odzyskuje na nich pią
tą— czwartą pozycję, ale i tak najniższą z badanych zawodów inte
ligenckich. Polaryzacja opinii o zawodach przebiega bowiem — jak 
to już powiedzieliśmy wcześniej — zgodnie z kryterium podziału na 
zawody o przewadze pracy fizycznej i przewadze pracy umysłowej. 
Ciekawe też, że wśród tych ostatnich zawodów spośród pięciu bada
nych dwa — dziennikarza i nauczyciela, nie wykazują wzrostu po
zycji, jeśli chodzi o wybór dla dziecka w stosunku do wyboru dla 
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siebie. Wymienione Wcześniej czynniki zarobków i szacunku, a ści
ślej mówiąc miejsca, jakie tam zajmowały oba te zawody, wyjaśnia
ją — jak się wydaje — ten „brak zainteresowania". 

Sumując to, co dotychczas powiedzieliśmy: przeanalizowane wy
znaczniki pozycji społecznej zawodu dziennikarza, a więc niska po
zycja na skali szacunku, średnia na skali zarobków i bardzo niska 
na skali ważności społecznej — przy dużej zbieżności ocen ogółu ba
danych i przebadanej reprezentacji dziennikarzy — nie nastrajają 
optymistycznie przed podjęciem syntetycznej próby określenia pozy
cji społecznej zawodu dziennikarza. Równocześnie podkreślić należy, 
że zaobserwowano małą znajomość środowiska dziennikarzy wśród 
ogółu społeczeństwa. Spróbujmy wyjaśnić trochę szerzej tę kwestię. 

Źródła opinii o dziennikarzach — społeczne wyobrażenia zawodów 

Badani, stykając się na co dzień z wytworem działalności dzien
nikarzy, dysponują w sumie niewielką wiedzą o ludziach pracują
cych w zawodzie i ich pracy. W pełni potwierdzają to także uzyska
ne materiały. Pytając badanych o to, czy mieli kontakt bezpośredni 
z dziennikarzem, tylko od 6,7% badanych otrzymaliśmy odpowiedź 
twierdzącą. W przypadku innych badanych zawodów odsetek ten jest 
co najmniej 5 razy większy. 

Potwierdzają powyższą tezę także odpowiedzi na pytanie „o któ
rym z badanych zawodów udzielał odpowiedzi jedynie na podstawie 
zasłyszanych opinii?". Dziennikarz lokuje się tu zdecydowanie naj
wyżej; częściej niż co drugi badany formułował swoje oceny jedy
nie na podstawie zasłyszanych od innych informacji. Najbardziej 
zbliżony do dziennikarza w obu sytuacjach „styczności bezpośred
nich" i „znajomości ze słyszenia" jest zawód pracownika nauki. Jed
nakże już chociażby ilość miejsca poświęcona dziennikarzom i pra
cownikom nauki w prasie wykazuje zdecydowaną przewagę tych 
ostatnich — 6,2% postaci w prasie stanowili dziennikarze wobec 
blisko 32,0% postaci pracowników nauki. Tym bardziej, że i ta liczba 
przedstawionych sylwetek dziennikarzy z punktu widzenia charak
terystyki zbiorowości dziennikarzy i ich pracy — jest bardzo nie
wielka. 

Najczęściej prezentowani w prasie przedstawiciele dziennikarzy 
to osoby pełniące jakieś funkcje w SDP bądź osoby wypowiadające 
się na jakiś aktualny temat. Ponieważ interesowały nas wyłącznie 
cechy ludzi pracujących w zawodzie i cechy pracy, większość pytań 
badawczych pozostała bez odpowiedzi. W analizowanych tematach 
dotyczących dziennikarzy pojawiały się jedynie dwa określenia, oce
niające: „zasłużony" i „dobry". 

W tej sytuacji przestają dziwić funkcjonujące w społeczeństwie 
wyobrażenia na temat dziennikarzy i pracy w ich zawodzie n. Zda-
11 Pełny materiał dotyczący wyobrażeń społecznych na temat cech ludzi i cech 
pracy w zawodzie zawarty jest w „Sondażach OBP", Zeszyty Prasoznawcze 
1976 nr 2. 
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niem badanych, dziennikarze „wyjeżdżają najczęściej za granicę" 
i „dysponują dużymi możliwościami, jeśli idzie o realizację spraw 
prywatnych", „uczestniczą w życiu kul turalnym", bo mają „dużo 
wolnego czasu", lubią „przebywać we własnym gronie" i mają rów
nocześnie „wysokie mniemanie o sobie". Opiniom tym towarzyszy 
przekonanie o „małej odpowiedzialności" pracy dziennikarza. Naj
częściej wiązane z zawodem dziennikarza cechy to „praca nie mę
cząca fizycznie", „czysta" oraz „interesująca i dająca zadowolenie". 
Nie znalazły potwierdzenia ze strony badanych takie cechy jak „pra
ca pożyteczna", „niebezpieczna dla zdrowia", „wymagająca ciągłego 
podnoszenia kwalifikacji". 

Co więcej, nie tylko częstość występowania wymienionych wyżej 
cech, ale także związki, w jakie one wchodzą, tworzą obraz różniący 
się zapewne od rzeczywistości w sposób istotny. Co czwarty badany 
przypisał dziennikarzowi ł ą c z n i e trzy opinie: „duże możliwości 
załatwienia spraw własnych, częstość wyjazdów zagranicznych" 
i „wyższą aktywność kulturalną". Pozostałe często wymieniane ce
chy także wchodziły w silne związki. 

Spośród badanych zawodów jedynie lekarzom, nauczycielom i gór
nikom przypisywano podobnie silne powiązanie wzajemne opinii. 
Powszechność pewnych opinii i stopień ich natężenia przy nieznajo
mości dziennikarzy i ich środowiska wskazuje na występowanie ste
reotypu w kształtowaniu społecznej wiedzy o zawodzie dziennikarza. 
Nie rozstrzygając, jaki ma on kierunek 12 stwierdzić należy, że pełni 
rolę podstawową względem pozycji społecznej zawodu dziennikarza. 

Społeczne wyznaczniki pozycji zawodu dziennikarza 

Wracając do głównego przedmiotu naszych zainteresowań w tym 
artykule przypomnijmy, że pozycję zawodu wyznaczają miejsca zaj
mowane na szeregu skal tworzonych według społecznie istotnych 
kryteriów oceny zawodów. Tak jak w powstawaniu stereotypu za
wodu ważne są wzajemne związki poszczególnych opinii, tak dla po
zycji społecznej zawodu ważna jest zbieżność lub rozbieżność miejsc 
na poszczególnych skalach. Na zakończenie chcielibyśmy więc odpo
wiedzieć na pytanie, czy przedstawione tu wyniki tworzą spójny 
i społecznie akceptowany obraz. 

Stwierdziliśmy wcześniej, jakie miejsca wśród badanych zawodów 
na skali zarobków i szacunku zajmuje zawód dziennikarza. W jaki 
sposób powiązane są obie opinie w wypadku dziennikarzy? 

Dokonując obliczeń jedynie na tej części materiału 13, gdzie badani 

12 Por. analizę pojęcia stereotypu — W. P i s a r e k : Wyobrażenia o polskich 
typach regionalnych. Zeszyty Prasoznawcze 1975 nr 1, s. 73 i 74; K. P i s a r-
k o w a : Konotacja semantyczna nazw narodowości. Zeszyty Prasoznawcze 
1976 nr 1, s. 5—26. 
18 Liczebność poszczególnych klas i liczebność ogólna dotyczy tylko materiału 
z istotnych pól przestrzeni własności tabeli, tzn. wyeliminowano braki odpo
wiedzi i braki zdania. 
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ocenili zawód łącznie na dwu skalach, otrzymaliśmy wartość współ
czynnika T — Czuprowa równą 0,262 H. 

Otrzymany w wyniku badań materiał wykazuje istnienie słabej 
zbieżności pozytywnej. Innymi słowy, wysokim ocenom na skali sza
cunku towarzyszą przeważnie opinie o wysokich zarobkach w zawo
dzie i tak jest w istocie u większości badanych osób (każde 3 osoby 
na 4 badane). Równocześnie jednak u poważnej liczby badanych 
przekonaniu o niskim szacunku społecznym zawodu dziennikarza 
towarzyszy opinia o wysokich zarobkach — co wskazywałoby na 
niespójność obu kryteriów oceniania, sygnalizując równocześnie 
możliwość wystąpienia sytuacji, że zarobki dziennikarzy mogą być 
uznawane za niesprawiedliwe. 

Sygnalizowane zjawisko rozbieżności ocen dokonywanych przez 
badanych zilustrujemy jeszcze jednym przykładem. 

Analizując zależność ocen dotyczących zawodu dziennikarza pod 
względem ważności społecznej — współcześnie i w przyszłości — 
stwierdzamy słabą zależność pozytywną (T = 0,246); wyższemu miej
scu na skali ważności w przyszłości badani skłonni są przypisywać 
także wyższe miejsce współcześnie. 

Niemniej po bliższym przyjrzeniu się wynikom sytuacja okazuje 
się bardzo podobna do przedstawionej wyżej. Spośród badanych, 
którzy określili miejsce zawodu dziennikarza na jednej i drugiej ska
li (1415 osób), 11% przewiduje spadek ważności zawodu w przyszło
ści, natomiast 19'°/o wzrost jego pozycji, pozostali utrzymują swoją 
obecną ocenę także na przyszłość. Opinie badanych są więc krańco
wo różne i brak w nich jednoznacznie określonych sytuacji. Jeszcze 
silniej uwidacznia się to w wypadku, gdy dla najniższych ocen przy
pisanych zawodowi dziennikarza na skali ważności społecznej anali
zujemy opinie o szacunku, a tym bardziej zarobkach. Jak pamięta
my, na skali ważności społecznej współcześnie dziennikarz otrzymał 
wybory zamykające się w obrębie ostatnich — najniższych miejsc 
na skali; nie przeszkadza to badanym przypisywać zawodowi dzien
nikarza wysokiego szacunku społecznego, a już zdecydowanie wy
sokich zarobków. 

Sytuacja taka jest na pewno niekorzystna dla ogólnej oceny za
wodu dziennikarza. Wysokie zarobki idące w parze z małą ważnością 
społeczną zawodu nie są zapewne podstawą do tworzenia pozytyw
nego obrazu zawodu w świadomości społecznej, ani tym bardziej do 
stwarzania dodatkowych sytuacji i opinii mających spełnić rolę „na
gród" dla wykonujących zawód dziennikarza. (Sytuację odwrotną 
obserwujemy np. w wypadku nauczycieli: wysoka ważność zawodu 
idzie tam w parze z niskimi zarobkami, ale równocześnie społeczeń
stwo wyżej ceni zawód nauczyciela). 

Obserwowane „rozchwianie" miejsca zawodu dziennikarza we 
wszystkich stworzonych hierarchiach zilustrujemy wielkością współ
czynnika T — Czuprowa dla zbieżności miejsc na niektórych skalach: 

14 Współczynnik T — Czuprowa obliczono według wzoru: T = 
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a) miejsce na skali wożnosci współcześnie i kolejność przy wyborze 
dla siebie — T = 0.073, 

b) miejsce na skali ważności współcześnie i kolejność przy wyborze 
dla dziecka — T = 0.065, 

c) miejsce na skali ważności w przyszłości i kolejność przy wyborze 
dla dziecka T = 0.078, 

d) miejsce na skali ważności współcześnie i opinia o szacunku spo
łecznym — T = 0.127, 

e) szacunek społeczny i kolejność zawodu przy wyborze dla siebie — 
T = 0.075, 

f) zarobki i kolejność zawodu przy wyborze dla siebie — T = 0.074. 

Końcowy wniosek jest dość jednoznaczny: między kryter iami wy
znaczającymi pozycje zawodu dziennikarza, a — konkretnie mówiąc 
miejscami w tych hierarchiach — brak zależności. 

Podsumowanie 

Jeżeli przyjrzeć się bliżej przedstawionemu materiałowi, to stwier
dzić należy, że pozycja społeczna dziennikarzy jest na ogół niska. 
W każdym razie silniejszym od niej motywem podejmowania i wy
konywania pracy w zawodzie jest określona wizja korzyści indywi
dualnych — tak materialnych jak i pozamaterialnych, które daje lub 
może dać wykonywanie zawodu dziennikarza. Na ten aspekt proble
mu pozycji społecznej zawodu dziennikarza zwrócili uwagę sami ba
dani, podkreślając obok kwestii zarobków możliwość szybszego rea
lizowania spraw własnych, jak również realizację własnych zaintere
sowań 15. 

Funkcja, jaką pełnią dziennikarze wobec społeczeństwa, stawia 
ich w sytuacji odmiennej wobec innych zawodów. Poza nielicznymi 
wyjątkami są oni anonimowi dla społeczeństwa. Stanowiąc liczebnie 
niewielką grupę zawodową, tworzą środowisko posiadające własną 
organizację i jako nieliczna grupa zawodowa kodeks obyczajowy 
i etyczny, który razem z milionami odbiorców ich działalności obo
wiązującymi normami prawnymi kontroluje i określa ich działania. 
Znajdują się w sytuacji uprzywilejowanej dzięki posiadaniu infor
macji i kontaktów z władzą, ale równocześnie ciąży na nich odpo
wiedzialność za zachowania społeczne, które mogą być niezamierzo
nym efektem socjotechnicznym ich działalności. Wskazywano na to 
już we wcześniejszych badaniach 16, formułując tezę, że złożoność sy
tuacji społeczno-zawodowej dziennikarzy odbija się także w świado-
15 Na podobną tendencję w szerszej skali całego społeczeństwa zwraca uwagą 
A. P o d g ó r e c k i : Osobowość Polaka i struktura społeczna. Odra 1976 nr 2. 
Tamże interesujące propozycje i uwagi do badań i analiz dotyczących spo
łeczeństwa znajdującego się w stanie „strukturalnych przemieszczeń". 
16 Por. S. D z i ę c i e l s k a : Op. cit. 
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mości samych zainteresowanych — czyniąc wątpliwymi pełnione 
funkcje wobec społeczeństwa, podważając kryteria ocen, które chcia
łoby się uważać za istotne. Dlatego też społeczeństwo jako całość 
i sami dziennikarze w tak rozbieżny sposób oceniają pozycję społecz
ną dziennikarzy jako grupy zawodowej ze wszystkimi konsekwencja
mi tego stanu dla pracy w zawodzie i treści odbieranych ze źródeł 
masowego komunikowania. Wymienione konsekwencje stanowić mo
gą zarazem interesujący, tym razem celowy kierunek badań nad po
zycją społeczną zawodu dziennikarza. 



"Zeszyty PRÄSOZRÄWCIE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

IZABELA DOBOSZ 

PROCESY PRASOWE: 
POKRZYWDZENI KONTRA DZIENNIKARZE 

Procesy prasowe są przedmiotem stałego zainteresowa
nia zarówno dziennikarzy, jak i prawników. Sporej licz
bie przyczynkarskich publikacji na ten temat brak jed
nak u nas sprawdzonej podstawy w postaci szerszej ana
lizy przeprowadzonych procesów przeciw dziennikarzom. 
Zamieszczamy pierwszą od 15 lat próbę takiego uogólnie
nia, dokonaną przez mgr I. Dobosz z Międzyuczelniane
go Instytutu Wynalazczości i Ochrony Własności Inte
lektualnej w Krakowie. 
Redakcja jest świadoma, że w środowisku dziennika
rzy, zwłaszcza mających za sobą procesy, w wielu przy
padkach odczucia są wręcz przeciwne niż wnioski tu 
przedstawione. Trzeba zresztą uwzględnić możliwość uzy
skania innych wyników przy analizie obejmującej wszy
stkie procesy prasowe (omawiane badania objęły ok. 1/3). 
Postulujemy zatem, by SDP wspólnie z RSW „Prasa-
Książka-Ruch" i Komitetem d/s PRiTV zleciły przepro
wadzenie wyczerpującej analizy, przekraczającej możli
wości indywidualnych badaczy. 

Przedstawiane zagadnienie stanowi jedynie wąski wycinek proble
matyki procesów prasowych, będącej ostatnio przedmiotem zainte

resowania wielu autorów 1. Artykuł został przygotowany na podsta
wie analizy akt sądowych, toteż wypada na wstępie powiedzieć kilka 

1 Por. w szczególności cykl artykułów T. K u c h a r s k i e g o w Gazecie Są
dowej nr 5, 6, 7, 11, 18, 20 i 22 z 1974 r. oraz w Prasie Polskiej nr 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 z 1975 г., a także publikacje J. P a r z y ń s k i e g o : Aktual
ne uwagi i wnioski z procesów prasowych. Zeszyty Prasoznawcze 1973, nr 2; 
S. W a l t o s i a : Granice ochrony krytyki prasowej. Zeszyty Prasoznawcze 
1973, nr 3; B. M i c h a l s k i e g o : Wyprzedaż remanentów...? Zeszyty Praso
znawcze 1974, nr 1; G. Ć m i k i e w i c z a i T. T r a f a s a: Głos w dyskusji nad 
wnioskami z procesów prasowych. Zeszyty Prasoznawcze 1974, nr 2. 
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słów wprowadzających w zakres i metodę przeprowadzanych ba
dań2. 

Wymagać to będzie przede wszystkim określenia pojęcia „proce
sów prasowych". Należy rozumieć przez nie wszystkie procesy skie
rowane przeciwko dziennikarzom3 w związku z ich publikacjami 
w środkach masowego przekazu. Z uwagi na znaczne rozbieżności 
występujące przy określaniu osób, które należy uważać za dzienni-
rzy 4 przyjęto dla celów niniejszych badań pojęcie dziennikarza, wy
nikające z faktycznie wykonywanej działalności autorskiej5. Nadto, 
zachowując tradycyjną nazwę „procesów prasowych" poszerzono za
kres badań o działalność także innych niż prasa środków masowego 
przekazu. Z tego rodzaju rozciągnięciem pojęcia prasy spotykamy się 
w polskim ustawodawstwie — chociażby w § 6 Zarządzenia nr 54 
Prezesa Rady Ministrów z 4 III 1963 w sprawie udostępnienia prasie 
danych liczbowych, informacji statystycznych i innych materiałów 
służbowych (Mon. Pol. nr 20, poz. 108) — stwierdzającym, że „przez 
określenie «prasa» należy rozumieć redakcje agencji prasowych, 
dzienników, czasopism, radia, telewizji i kroniki filmowej". 

Stosując to kryterium kwalifikacji dokonano wyboru 40 spraw 
z terenu całej Polski, obejmując badaniami okres od roku 1960 (koń
cowa data badań A. Podgóreckiego) do końca 1974. Jeśli chodzi o re
prezentatywność wybranych spraw dla całokształtu problematyki pro
cesów prasowych, to wypada stwierdzić, że nie istnieją żadne dane 
pozwalające ustalić precyzyjnie liczbę tych procesów w omawianym 
czasie. Można jedynie opierać się na danych szacunkowych, zgodnie 
z którymi tego rodzaju spraw na terenie całej Polski było około 120. 

W przeciwieństwie do poprzednich badań zebrano nie tylko dane 
dotyczące spraw karnych, ale również cywilnych. Wszystkie te spra
wy zostały zakończone prawomocnie, niekoniecznie jednak w drodze 
wyroku (lecz np. za pomocą postanowienia o umorzeniu postępowa
nia). Przedstawienie wyników badań 40 spraw, tj . takiej samej liczby, 
jaką dysponował A. Podgórecki, jest podyktowane przede wszystkim 
możliwością podejmowania rozważań o charakterze porównawczym. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 40 k.p.k. „pokrzywdzonym 
jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bez

pośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo"; może nim 
2 Tego rodzaju badania były prowadzone około 1960 r. przez specjalny zespół 
pod kierunkiem A. Podgóreckiego. Zespół ten dokonał analizy wszystkich 
dostępnych w skali całego kraju procesów prasowych przeciwko dziennika
rzom pism codziennych, prowadzonych w latach 1956—1960 i zakończonych 
wyrokiem. Wyniki badań opublikowano w pracy J. P a r z y ń s k i e g o , 
A. P o d g ó r e c k i e g o , Cz. P r z y m u s i ń s k i e g o : Prawo i prasa. OBP, 
Kraków 1963. Patrz również A. P o d g ó r e c k i : Procesy prasowe w Polsce 
(1956—1960). Zeszyty Prasoznawcze 1962, nr 1—2. 
3 W procesach cywilnych obok dziennikarza może także ponieść odpowie
dzialność wydawnictwo prasowe. 
4 Por. omówienie tej kwestii we wstępie do pracy Т. К u p i s a: Zawód dzien
nikarza w Polsce Ludowej. Warszawa 1966. 
5 Tak ujmuje to B. M i c h a l s k i : Działalność zawodowa dziennikarza a ochro
na czci obywatela w prawie karnym PRL. Studia Juridica, Toruń 1966, z. 1, 
s. 33. 
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być także „instytucja państwowa lub społeczna, choćby nie miała 
osobowości prawnej". 

Z analizowanych spraw wynika, że w procesach prasowych w za
sadzie nie spotyka się osób prawnych, instytucji państwowych czy 
społecznych występujących w charakterze pokrzywdzonych. Na 40 
zbadanych spraw tylko w jednym przypadku w charakterze po
krzywdzonego wystąpiła rada robotnicza i rada zakładowa pewnego 
browaru, reprezentowana w procesie przez przedstawiciela rady ro
botniczej oraz pełnomocnika. 

W tejże sprawie można było mieć wątpliwości co do prawidłowo
ści określenia pokrzywdzonego. Nie można bowiem pomijać elementu 
bezpośredniości, będącego istotną cechą naruszenia lub zagrożenia 
dobra prawnego osoby pokrzywdzonej. Z uwagi na to, skoro artykuł 
prasowy w sposób negatywny przedstawiał działalność browaru, nikt 
inny, jak tylko owa instytucja była pokrzywdzonym w sprawie, bo
wiem jej dobro prawne zostało naruszone w sposób bezpośredni. 
W konsekwencji należałoby mieć również zastrzeżenia co do repre
zentowania pokrzywdzonego w tym procesie. Zgodnie bowiem z art. 
42 k.p.k. czynności procesowych winien w tym wypadku dokonywać 
organ uprawniony do działania w imieniu pokrzywdzonego, a więc 
tylko pełnomocnik, a nie także przedstawiciel rady robotniczej. Za
strzeżenia takie miał zresztą również sąd orzekający w tej sprawie, 
podnosząc nadto, że upoważnienie załogi browaru dane obu radom 
nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w zebranym materiale do
wodowym. 

Jak już poprzednio wspomniano, pokrzywdzony jest w procesach 
prasowych prawie zawsze osobą fizyczną. W zasadzie występuje on 
indywidualnie, niemniej w trzech sprawach zaistniały wypadki 
współuczestnictwa materialnego (z oskarżeniem wystąpił nie jeden, 
lecz dwóch pokrzywdzonych). Tym samym liczba pokrzywdzonych 
powinna przewyższać liczbę zbadanych praw. Jednakże w dwóch 
procesach cywilnych występowali ci sami pokrzywdzeni, którzy byli 
uczestnikami procesów karnych. W tym stanie rzeczy liczba osób 
fizycznych będących pokrzywdzonymi w procesach prasowych wy
niosła 39 osób. 

Opierając się na dość skąpych danych uzyskanych z akt (na osiąg
nięcie pełniejszych danych pozwoliłaby metoda wywiadów) moż

na dokonać charakterystyki pokrzywdzonych osób. 
Przeważnie byli nimi mężczyźni — 29 osób, ale znaczna jest także 

liczba kobiet — 10 osób. Wśród kobiet najwięcej było urzędniczek 
(5), pozostałe to przedstawicielki wolnych zawodów (2), prywatnej 
inicjatywy (1), pracujące na własnym gospodarstwie rolnym (1). 
W stosunku do jednej z kobiet brak było danych, pozwalających 
określić jej zatrudnienie. 

Wiek pokrzywdzonych kształtuje się rozmaicie i pomijając drobne 
odchylenia należy stwierdzić, że w procesach tych uczestniczą osoby, 
które można zakwalifikować do wszystkich przedziałów wieku, zgod
nie z ilustrującą to tabelką: 
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Pokrzywdzeni w wiekuб Liczba osób 
25—30 
31—35 
36—40 
41—45 
46—50 
51—55 
56—60 

lat 
>> 
»> 
» 
>> 
» 
?? 

brak danych 

5 
4 
2 
5 
4 
2 
5 

12 

Z akt sądowych nie sposób uzyskać danych co do wykształcenia, 
sytuacji rodzinnej, majątkowej oraz społecznej osób pokrzywdzonych. 
Zaledwie kilka dokumentów zawierało interesujące nas informacje. 
Tak więc 1 osoba miała wykształcenie podstawowe, 1 niepełne śred
nie, 1 średnie, 1 półwyższe, 3 wyższe (dla 32 osób brak danych). Spo
śród pokrzywdzonych 8 osób było żonatych (lub zamężnych), 1 — 
stanu wolnego, 1 — wdowiec, 4 — rozwiedzione (brak danych co do 
25 osób). Nie posiadała dzieci 1 osoba, 3 osoby miały po jednym 
dziecku, 5 osób po dwoje dzieci, 1 osoba miała troje dzieci (brak da
nych co do 29 osób). Z akt sądowych można jeszcze uzyskać bardzo 
skąpe wiadomości o zarobkach osób pokrzywdzonych, ich przynależ
ności partyjnej i aktywności społecznej oraz posiadanych tytułach 
i odznaczeniach. 

"jvratomiast najczęściej znajdują się w aktach sądowych obszerne 
-L ^ informacje dotyczące zawodu i zajmowanego przez osoby po
krzywdzone stanowiska. Swego czasu A. Podgórecki postawił hipo
tezę, że w im wyższe stanowisko społeczne godzi publikacja, t y m 
większe prawdopodobieństwo reakcji procesowej. Opracował tabel
kę, którą należałoby obecnie skorygować 7. 

A. Podgórecki, analizując wyniki przedstawione w owej tabelce, 
dochodzi do wniosku, że na impuls procesowy ma wpływ przede 
wszystkim prestiż wykonującego zawód 8. Wydaje się, że tezy tej nie 
można w świetle aktualnych badań utrzymać, mimo iż należy zwrócić 
uwagę na różnicę okresów obejmowanych badaniami, a zwłaszcza na 
swoistość lat 1956—1958. Wystarczy chociażby porównać dane doty
czące wyższych urzędników administracji z danymi dotyczącymi niż
szych urzędników. Gwałtowny wzrost liczby niższych urzędników 
uczestniczących w procesach prasowych nie oznacza wzrostu ich pre
stiżu, kosztem spadku prestiżu wyższych urzędników. Może natomiast 
być sygnałem, że dziennikarze w swoich publikacjach atakują obec
nie częściej działalność niższych urzędników, a oględniej wypowia-

e Dla oznaczenia wieku przyjmuję moment wniesienia aktu oskarżenia. 
7 J. P a r z y ń s k i , A. P o d g ó r e c k i , Cz. P r z y m u s i ń s k i : Op. cit., s. 25 
i n. 
8 Ponieważ Autor nie precyzuje bliżej pojęcia prestiżu, należy chyba zająć 
stanowisko, że posługuje się powszechnie przyjmowanym w nauce określeniem. 
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Procesy prasowe Stanowisko 

Wyżsi urzędnicy administracji 
Kierownicy przedsiębiorstw 
Wolne zawody 
Inżynierowie 
Urzędnicy 
Księża 
Rzemieślnicy 
Rolnicy 
Robotnicy 
Prywatna inicjatywa 
Oskarżyciel publiczny 
Nauczyciele 
Gospodynie domowe 
Emeryci 
Bez zawodu 
Brak danych 

Razem 

wg A.P. 

8 
6 
3 
2 
3 
2 
3 
1 
6 
2 
4 
— 
— 
— 
— 
— 

40 

wg I.D. 

1 
5 
8 
2 

11 
— 

1 
3 

— 
4 

— 
— 
— 
— 

1 
3 

39 

dają się o działalności wyższych urzędników administracji. Zatem 
przyczyna takiego, a nie innego rozwarstwienia grup zawodowych 
reprezentowanych w procesach prasowych tkwić będzie przede 
wszystkim w odpowiednim ukierunkowaniu krytyki środków maso
wego przekazu na pewne grupy społeczne. Nie bez znaczenia będą 
także kwestie rzetelności zawodowej dziennikarzy oraz techniki 
warsztatowej. Z jednej bowiem strony wielu dziennikarzy solidność 
i dokładność w zbieraniu materiałów uzależnia od tego, kogo ma do
tyczyć dana publikacja; z drugiej zaś — istnieje pewna grupa dzien
nikarzy piszących kontrowersyjnie i zaczepnie bez względu na to, 
co jest przedmiotem ich publikacji9. Nie sposób jednak, z uwagi na 
ramy niniejszego opracowania, zagadnień tych przedstawić bardziej 
szczegółowo. 

pokrzywdzony może działać w procesie w jednej z ról określonych 
•*• przez prawo karne procesowe: w charakterze oskarżyciela pry
watnego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego. W pro
cesach prasowych pokrzywdzony działa, i to bardzo aktywnie, wy
łącznie w roli oskarżyciela prywatnego. W tego rodzaju procesach 
aktywna postawa oskarżycieli prywatnych jest tym bardziej wska
zana, że uniemożliwia ona środkom masowego przekazu nadużywa
nie swobody krytyki i często jest jedyną szansą sprostowania pra
sowego. 

Należy zwrócić uwagę, że w żadnym z badanych procesów proku
rator nie skorzystał z możliwości, jaką stwarza dla niego przepis art. 
50 k.p.k., tzn. wszczęcia lub przyłączenia się do już wszczętego postę-

•B. Kolowca: Polemiki na łamach gazet i czasopism. OBP (do użytku 
wewnętrznego), Kraków 1973, s. 20 i n. 
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powania. W doktrynie wysuwano postulaty przekazania spraw prze
ciwko dziennikarzom do' prowadzenia w trybie publicznego oskarże
nia. Postulaty te z wielu przyczyn, o których zresztą szczegółowo pi
sano, nie wydają się trafne. Naistotniejszym argumentem jest ten, 
że tylko osoba bezpośrednio dotknięta publikacją może we własnym, 
subiektywnym odczuciu stwierdzić, że została pomówiona (a tego ro
dzaju sprawy stanowią przeważającą część procesów prasowych). Pro
kurator nie może za nią w takim przypadku podejmować decyzji 
o wniesieniu aktu oskarżenia. Są możliwe oczywiście inne rozwiąza
nia przyjmowane przez ustawodawstwa prasowe niektórych państw 
socjalistycznych 10. Niemniej z podanych wyżej przyczyn należałoby 
polskie rozwiązanie utrzymać, gdyż daje ono najpełniejsze zabezpie
czenie interesów jednostki. 

O aktywności pokrzywdzonych w badanych sprawach świadczyć 
może fakt, że w 23 przypadkach wnosili oni rewizje w razie nieko
rzystnego dla siebie rozstrzygnięcia, a w wielu procesach dochodziło 
dzięki temu do ponownego rozpoznawania spraw, i to przez obie in
stancje. Nie bez znaczenia zapewne pozostawał wysoki odsetek udzia
łu pełnomocników reprezentujących interesy pokrzywdzonych. Wy
stępowali oni bowiem w 35 sprawach, co stanowi blisko 88% bada
nych akt. Tak wysoki udział pełnomocników można wytłumaczyć 
skomplikowanym charakterem prawnym procesów prasowych i prze
konaniem pokrzywdzonych o czekających ich trudnościach w walce 
z tak ustosunkowanym przeciwnikiem, jakim jest dziennikarz. 

zasobną kwestią wymagającą gruntownej analizy jest natomiast pro-
^-'blem skuteczności działań pokrzywdzonych, wyrażający się w licz
bie „wygranych" spraw. 

Na 37 spraw karnych postępowanie zakończyło się w 17 przypad
kach prawomocnym wyrokiem uniewinniającym oskarżonego dzien
nikarza; w 6 przypadkach doszło do zawarcia ugody między strona
mi, wskutek czego sąd na podstawie art. 440 k.p.k. umorzył postę
powanie; w 6 przypadkach postępowanie zakończyło się umorzeniem 
z innych przyczyn niż powyższa bądź w inny sposób; w 3 przypad
kach doszło do warunkowego umorzenia postępowania, a jedynie w 5 
przypadkach zapadły wyroki skazujące (z czego zresztą 4 skazanych 
zostało objętych amnestią). Mimo więc starań i kosztów podejmowa
nych przez oskarżycieli, przypadki skazań dziennikarzy są bardzo 
rzadkie. Co więcej, należy podkreślić, że wbrew wysuwanym oba
wom n sytuacja dziennikarzy nie uległa od czasu badań A. Podgórec-
kiego pogorszeniu (podaje on bowiem liczbę 7 skazań na 40 badanych 
spraw)12. 
10 Na przykład w rumuńskim kodeksie karnym ściganie przestępstw zniesła
wienia i zniewagi następuje na wniosek pokrzywdzonego (art. 205 i 206). 
W ustawie radzieckiej przestępstwo prasowe zniesławienia jest ścigane 
z oskarżenia publicznego, a zniewagi — prywatnego. Najdalej idące rozwią
zanie przyjęto w bułgarskim k.p.k., gdyż postępowanie karne o zniesławienie 
dokonane przez dziennikarza, działającego w ramach swoich obowiązków służ
bowych — wszczyna prokurator. 
11 J. P a r z y ń s к i: Op. cit., s. 40. 
12 A. P o d g ó r e c k i : Op. cit., s. 30. 



PROCESY PRASOWE... 33 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy być może szukać w przepisach 
nowego kodeksu karnego rozszerzającego ochronę prawa do krytyki 
kosztem ochrony czci13. Z punktu widzenia pracy dziennikarskiej 
istotne znaczenie ma art. 179 § 2 k.k., odnoszący się do przestępstwa 
zniesławienia zwykłego (sprawy tego rodzaju stanowią przeważającą 
część procesów prasowych). Przepis ten stanowi, że nie ma prze
stępstwa zniesławienia, gdy bądź to postawiony publicznie zarzut jest 
prawdziwy i sprawca działa w obronie społecznie uzasadnionego 
interesu lub w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podsta
wach, że takiego interesu broni, bądź też, gdy uczyniony publicznie 
zarzut wprawdzie nie jest prawdziwy, ale sprawca działa w prze
świadczeniu opartym na uzasadnionych podstawach, że zarzut jest 
prawdziwy i że broni społecznie uzasadnionego interesu. Jest to tzw. 
obiektywna dobra wiara, wypływająca z istnienia uzasadnionych 
podstaw, a nie jedynie subiektywnego przekonania sprawcy czynu. 

Większość procesów prasowych stanowią sprawy o czyny określone 
w art. 178 § 1 i 2 k.k. (art. 255 i 256 d.k.k.). Tylko w jednym wy
padku w akcie oskarżenia powołano art. 42 dekretu z 1938 r. o pra
wie prasowym (którego moc obowiązywania notabene od dłuższego 
czasu była poddawana w wątpliwość) oraz w jednym z wyroków 
sprawca został skazany za naruszenie art. 59 § 2 prawa autorskiego. 
W literaturze podkreśla się wprawdzie hipotetyczną możliwość oskar
żenia dziennikarza o inne czyny 14, niemniej praktyka nie potwierdza 
tych założeń. Jeśli zatem zajmujemy się pokrzywdzonym w proce
sach prasowych, to musimy pamiętać, że w zasadzie dobrem praw
nym, które zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez dzien
nikarską publikację jest cześć pokrzywdzonego. 

Ochrona czci jest realizowana również na drodze postępowania 
cywilnego zgodnie z przepisami art. 23, 24 i 448 k.c. Przesłanką de
cydującą o pociągnięciu do odpowiedzialności w przypadku naru
szenia dóbr osobistych nie jest wina, ale bezprawność działania 
sprawcy. Osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone działaniem 
dziennikarza, może żądać zaniechania takiego działania. W razie zaś 
już dokonanego naruszenia ma prawo wystąpić o usunięcie skutków 
tego naruszenia, np. przez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści 
i w odpowiedniej formie. Przepis ten ma bardzo istotne znaczenie, 
gdyż wobec uchylenia dekretu z 1938 r. stanowi jedyną podstawę 
prawną publikowania sprostowań przez środki masowego przekazu. 
X\T pewnych sytuacjach istnieje możliwość dochodzenia roszczeń 
* * cywilnych w procesach prasowych także na podstawie innych 

niż art. 23 i 24 k.c. przepisów, a nadto możliwość orzeczenia nawiąz
ki na PCK zgodnie z art. 448 k.c. Wachlarz zatem środków, jakimi 
dysponuje pokrzywdzony jest bardzo duży, unika się jednocześnie 
niebezpieczeństw wynikających z bardziej liberalnych w stosunku 
do dziennikarzy przepisów kodeksu karnego. Niemniej trzeba za
uważyć, że rzadko jeszcze korzysta się z ochrony cywilno-prawnej 
13 A. Zo l l : Z problematyki odpowiedzialności karnej za pomówienie. Pale-
sttia 1974, nr 5, s. 54. 
14 B. K u n i c k a - M i c h a l s k a : Przestępstwa prasowe w nowym kodeksie 
karnym. Zeszyty Prasoznawcze 1969, nr 4, s. 6 i n. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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(3 przypadki na 40 spraw)1 5 . Z analizowanych trzech spraw cywil
nych, w jednej powództwo zostało oddalone, w dwóch natomiast za
sądzono odszkodowanie. 

Te dwie sprawy zostały wytoczone przez osoby mające poprzednio 
z danym dziennikarzem sprawy karne. W jednej z nich sąd karny 
skazał oskarżonego na 1 miesiąc aresztu (z zawieszeniem na 2 lata) 
i 1000 zł grzywny, a sąd cywilny zasądził od niego na rzecz po
krzywdzonych po 2000 zł. W drugiej sprawie sąd karny skazał oskar
żonego na 10 miesięcy aresztu (z zawieszeniem na 3 lata) i 20 000 zł 
grzywny oraz zarządził ogłoszenie wyroku w czasopismach. Nato
miast dopiero na drodze postępowania cywilnego uzyskała pokrzyw
dzona obok odszkodowania w wysokości 80 000 zł orzeczenie o wy
cofaniu ze sprzedaży i bibliotek zniesławiającego ją tomiku opowia
dań i o zakazie adaptacji filmowych, radiowych i telewizyjnych. 

Jak wynika z przeprowadzonych badań, udział pokrzywdzonych 
przez dziennikarzy w procesach prasowych nie spełnia oczekiwań 
tychże pokrzywdzonych, bowiem nie prowadzi do korzystnych dla 
nich rozstrzygnięć, a także naraża ich na bardzo wysokie wydatki. 
W obecnej praktyce sądy określają na ogół ryczałty w wysokości 
1000 zł. Do tego dołącza się wiele innych kosztów związanych z czę
stym odraczaniem rozpraw (dziennikarze są ludźmi bardzo zajętymi 
i wielokrotnie istnieją zasadnicze trudności z doręczaniem im we
zwań), sporą liczbą świadków występujących w tych procesach itp. 
To wszystko razem sprawia, że procesy przeciwko dziennikarzom są 
po prostu nieopłacalne. Ich sytuacja jest nadto lepsza, gdyż art. 22 
Układu Zbiorowego Pracy Dziennikarzy z 31 XII 1974 daje możli
wość ponoszenia kosztów obrony dziennikarzy przez wydawnictwo. 
Przepis ten stanowi, że: „1. Wydawnictwo ponosi koszty obrony 
dziennikarzy przed sądem w sprawach o zniesławienie w przypad
ku, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dziennikarz działał w obro
nie interesu społecznego, a zarzut był prawdziwy lub podniesiony 
w dobrej wierze pod wpływem usprawiedliwionego błędu. Uspra
wiedliwiony błąd zachodzi wówczas, jeżeli dziennikarz przed opu
blikowaniem materiału wykazał należytą staranność w sprawdzeniu 
wiarygodności stawianego zarzutu. 2. Dziennikarz obowiązany jest 
zwrócić zatrudniającemu wydawnictwu poniesione koszty (ust. 1), 
jeżeli sąd prawomocnym wyrokiem stwierdzi, że dziennikarz nie 
działał w obronie interesu społecznego, a zarzut był nieprawdziwy 
lub rozgłoszony został bez dobrej wiary albo pod wpływem nie
usprawiedliwionego błędu". 

Przedstawiony problem ma charakter dyskusyjny, gdyż t rudno 
nie doceniać pozytywnej roli środków masowego przekazu w zwal
czaniu negatywnych przejawów działalności jednostek. Z drugiej 
zaś strony zbyt słaby jest system ochrony dóbr osobistych tych jed
nostek przed działalnością dziennikarzy, zważywszy, jak wielka jest 
magia słowa wypowiadanego za pośrednictwem środków przekazu 
i jak trudno niejednokrotnie wynagrodzić krzywdę, która może być 
wynikiem chociażby dziennikarskiej pomyłki. 
15 Mimo dającego się zaobserwować wzrostu liczby tych procesów — por. 
T. K u c h a r s k i : Insynuacja. Prasa Polska 1975, nr 6, s. 22. 



P R O B L E M Y D Z I E N N I K A R S T W A 

Zeszyty PRASOZHAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

JÓZEF GROTOWSKI 

RADIO ZAKŁADOWE 

W cyklu o prasie zakładowej po raz pierwszy zajmuje
my się w ZESZYTACH radiem zakładowym. Artykuł do
świadczonego dziennikarza i reżysera z rozgłośni PR 
w Krakowie ma walor uogólnień ważnych nie tylko dla 
redaktorów, lecz także dysponentów radiowęzłów. 
W pierwszej części tekstu autor skupił się głównie na 
podstawowych warunkach prawidłowej działalności radia 
zakładowego, drugą część poświęcił omówieniu form za
kładowych audycji radiowych. 

I 

Własne radio zakładowe jest załodze bardzo potrzebne. Uznał 
to Komitet Centralny PZPR i dał temu wyraz w jednej ze 

swoich uchwałг. Zasady organizacji i działalności radiowęzłów za
kładowych 2 określają odpowiednie uchwały Rady Ministrów3 i Pre
zydium Centralnej Rady Związków Zawodowych 4. 

Pokutują jeszcze, zwłaszcza w kierownictwach administracyj
nych, wątpliwości: „Czy w dobie intensywnej działalności i łatwej 
dostępności prasy, radia i telewizji radiowęzły zakładowe są na
prawdę potrzebne?" Jednocześnie pojawiał się argument: „Zniko
ma część załogi interesuje się audycjami radiowęzła, prawie nikt 
1 Uchwała Sekretariatu КС PZPR w sprawie pracy ideowo-wychowawczej 
wśród załogi Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski" w Poznaniu 
(Warszawa, sierpień 1972). 
2 Określeń radiowęzeł i rozgłośnia zakładowa używam zamiennie. W wyniku 
przewidywanego prawidłowego rozwoju radia zakładowego nastąpi odpo
wiednie zróżnicowanie tych pojęć zgodnie z uchwałą CRZZ. 
8 Uchwała nr 171 Rady Ministrów z 13 lipca 1973 w sprawie zasad zatrud
niania i wynagradzania dziennikarzy w redakcjach gazet i rozgłośni zakła
dowych. 
4 Uchwała Prezydium Centralnej Rady Związków Zawodowych z 15 stycz
nia 1974 o zasadach organizacji i działalności gazet oraz radiowęzłów za
kładowych. 

3* 
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na nie nie czeka". Aby udowodnić prawdziwość tego argumentu, 
jeden z zastępców dyrektora wielkiego zakładu pracy zaprowadził 
mnie kiedyś do dużej, dobrze zradiofonizowanej sali, w której jadło 
śniadanie około dwustu osób. Łatwo było się zorientować, że nikt 
nie zwraca uwagi na program nadawany przez głośnik. Jaki był 
ten program? Spikerka monotonnym głosem odczytywała sążnisty, 
trudny artykuł na tematy ogólnogospodarcze, odpisany z gazety. 
Potem zabrała się do czytania jakiegoś długiego sprawozdania, na
pisanego niestrawnym stylem protokołu z punktami, podpunktami 
i mnóstwem liczb. Trudno się dziwić, że nikt się tym nie intereso
wał. W innym zakładzie pracy nadawano dobrze zredagowany ze
staw informacji, który nazwano „aktualnościami zakładowymi". 
Niestety wiadomości czytał zły lektor przez chrypiące głośniki. 
I tu nikt nie słuchał audycji. Gdyby w tych zakładach przeprowa
dzono ankietę, na pytanie „czy słuchasz audycji rozgłośni zakłado
wej?" wszyscy lub prawie wszyscy odpowiedzieliby negatywnie. An
kieta nie byłaby tam dowodem na to, że radiowęzeł nie jest zało
dze potrzebny, lecz na to, że pracuje źle. 

W tej samej sali śniadaniowej, w kilka lat później, można było 
wysłuchać przez głośniki reportażu z kolonii dla dzieci pracowni
ków, w którym dzieci pozdrawiały swoich rodziców i opowiadały, 
jak spędzają czas, co jedzą, w jakim są nastroju. Wszyscy słuchali 
tej audycji z wielkim zainteresowaniem. Obecni na sali rodzice 
z radością i satysfakcją rozpoznawali głosy swoich dzieci. W innym 
zakładzie wysłuchałem wraz z liczną grupą pracowników nadanej 
przez radiowęzeł dyskusji pt. „Kto winien". W audycji chodziło 
o ustalenie przyczyn nagłego, znacznego spadku produkcji w jed
nym z wydziałów. Zainteresowanie słuchaczy było ogromne. Po 
audycji doszło do dość ostrej wymiany zdań. Nie ulega wątpliwo
ści, że wielu pracowników czekało na zapowiedzianą na następny 
dzień drugą część tej audycji. Z biegiem czasu wyrabia się w zało
dze nawyk słuchania programu własnej rozgłośni. W takich zakła
dach rozgłośnia zasypywana jest pytaniami i interwencjami, gdy 
następuje przerwa w działalności programowej. 

Na podstawie tego rodzaju przykładów, a także rozmów, ankiet 
i codziennej praktyki można sformułować prosty wniosek: załodze 
niepotrzebny jest zły radiowęzeł, źle pracująca rozgłośnia, a nie
odzowne jest dobre, lubiane radio zakładowe. Na czym jednak po
lega dobra praca zakładowego radia? Jakie warunki musi spełniać 
rozgłośnia zakładowa, aby — jako jeden z najważniejszych środ
ków propagandy w zakładzie — dobrze służyć załodze? 

A by odpowiedzieć na te pytania, warto przyjrzeć się bliżej pra-
-**• ey radiowęzłów, zestawić chociażby pobieżnie, najważniejsze 
podobieństwa i różnice między radiem zakładowym a Polskim Ra
diem. Obie te radiofonie pracują w Polsce Ludowej, w określonym 
ustroju społeczno-politycznym i temu ustrojowi służą. Podstawą 
działalności programowej jest zatem ideologia i polityka PZPR. 

Ponieważ radio działa na swoich odbiorców przez zmysł słuchu, 
odbiorca nie ma możliwości powrotu do usłyszanego tekstu. Wy-
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nika z tego konieczność posługiwania się tak zwanym „językiem 
radiowym", a więc pisania i mówienia stylem możliwie prostym, 
jasnym, posługującym się nieskomplikowanymi zdaniami. Zespoły 
redakcyjne operują pewną liczbą wspólnych dla obu radiofonii form 
radiowych. Są to głównie komunikaty, zestawy informacji (np. 
dzienniki radiowe), magazyny informacyjno-publicystyczne, słow
ne i słowno-muzyczne, proste teksty publicystyczne (np. pogadan
ki, komentarze), wywiady, rozmowy, dyskusje przed mikrofonem, 
reportaże słowne i dźwiękowe, koncerty życzeń, zestawy melodii 
i piosenek. 

Przy wielkiej różnicy w ilości i jakości sprzętu i pomieszczeń 
studyjnych, zarówno w Polskim Radiu jak w odpowiednio zorga
nizowanej rozgłośni zakładowej podobne czynności składają się na 
cykl przygotowawczo-emisyjny. Sporządza się plany programowe, 
podejmuje decyzje opracowania audycji według założonej koncep
cji, zbiera się materiały, pisze teksty do odczytania lub przygoto
wuje do nagrania bez tekstu, nagrywa audycje, jeśli zachodzi po
trzeba — montuje i wreszcie odtwarza z magnetofonu emisyjnego. 

Polskie Radio kieruje swój program do całego społeczeństwa. 
Wiele audycji i całych cykli programowych adresuje do różnych 
grup słuchaczy, biorąc pod uwagę kryteria wieku, płci, zawodu 
czy zainteresowań. Dla rozgłośni zakładowej społeczeństwem jest 
załoga. W programie dobrego radia zakładowego znajdziemy rów
nież, zależnie od potrzeb, audycje dla różnych grup słuchaczy — 
np. dla młodzieży, dla kobiet, dla chłopów-robotników, dla pra
cowników interesujących się sportem itd. Zachodzi tu jednak za
sadnicza różnica. Zbiorowy adresat radia zakładowego jest w po
równaniu z adresatem Polskiego Radia ściślej określony, słuchacz 
jest w mniejszym stopniu anonimowy. Rozgłośnia zakładowa przy
gotowuje i nadaje swój program dla grupy ludzi, którzy przez 
wiele godzin pracują razem, na określonym terenie, w określo
nym celu, jakim jest efekt produkcji zakładu. Redaktor radio
węzła ma codzienny kontakt z odbiorcami, może łatwiej zoriento
wać się, jakie są ich potrzeby i zainteresowania, wielu zna oso
biście. 

Radiowęzeł to jedna z komórek organizacyjnych zakładu, dla któ
rego przeznaczone są audycje. Ta sytuacja wyznacza ściśle okre
ślony krąg tematyczny programu —• sprawy zakładu pracy i jego 
załogi. Rozgłośnia zakładowa jest jedynym stałym źródłem takich 
materiałów. Wyjątek stanowią zakłady posiadające własne gazety, 
ale i tam lokalne radio ma swoje charakterystyczne cechy dające 
mu pod pewnymi względami przewagę. Może przekazywać infor
macje szybciej, nadawać audycje nawet kilka razy dziennie, dyspo
nując autentycznymi głosami ludzi z załogi i jej kierownictwa oraz 
stosując różne, urozmaicone muzyką formy radiowe. 

Należy jednak zwrócić uwagę na dużą trudność, z którą stale 
musi się liczyć zespół rozgłośni zakładowej. Słuchacz w zakła
dzie pracy odbiera audycje w specyficznych warunkach. Stopień 
koncentracji przy słuchaniu w zakładzie jest mniejszy niż w do
mu, natomiast więcej jest czynników rozpraszających. Dlatego też 
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zakładowy zespół redakcyjny musi w większym stopniu swojego 
słuchacza pozyskiwać, mówiąc stale o sprawach bardzo go obcho
dzących, związanych z jego życiem w zakładzie, przyciągać uwagę 
krótkimi, żywymi audycjami. 

Polskie Radio jest w swoim programie wszechstronne. Program 
radia zakładowego nie zawiera, nie licząc muzyki, elementów ar ty
stycznych. Radio zakładowe nie prowadzi działalności dydaktycz
nej, nie szkoli, nie nadaje lekcji czy wykładów. Zdarzyć się może, 
że od czasu do czasu rozgłośnia zakładowa nada dla wprowadze
nia czy ilustracji jakiegoś tematu króciutki fragment utworu l i te
rackiego lub w programie krytyczno-satyrycznym fraszkę, krótką 
humoreskę czy nawet scenkę humorystyczną, pamiętając oczywi
ście o zagwarantowaniu wykonania na odpowiednim poziomie. Na
leży to jednak do rzadkości i nie podważa ogólnej zasady. 

O próbujmy krótko sprecyzować główne cele działalności radia 
^ zakładowego. Ma ono przede wszystkim pomagać kierownictwu 
w prowadzeniu zakładu i uzyskiwaniu jak najlepszych efektów 
w produkcji. Zachodzące ustawicznie w toku produkcji procesy 
natury wychowawczej, procesy kształtowania ludzi, ich poglądów 
i postaw, sposobu współpracy, podnoszenia kwalifikacji, rozwoju 
kulturalnego to drugi, ściśle z poprzednim związany krąg tema
tyczny, którego zasadniczym kryter ium jest ideologia i polityka 
partii. Podstawowym zadaniem radiowęzłów jest ukazywanie w kon
kretny sposób, jak odbijają się w życiu zakładu uchwały zjazdów 
i plenów partyjnych, jaki udział w ich realizacji ma załoga, jakie 
wypływają z tego dla niej korzyści i obowiązki. 

Rolę i zakres działalności programowej zakładowego radia na j 
lepiej unaoczni bardziej szczegółowy, krótki przegląd tematów, 
jakimi zajmują się w swoich audycjach najlepiej pracujące roz
głośnie zakładowe. 

Trzonem programu jest tematyka produkcyjna. Na czoło wy
suwa się oczywiście wydajność pracy z całą złożonością tej tema
tyki, a więc przede wszystkim nowoczesność technologii, zastoso
wanie nowych maszyn, urządzeń i tworzyw oraz posługiwanie się 
nimi, racjonalizacja i wynalazczość, nowoczesna organizacja pracy, 
właściwa gospodarka materiałowa, współzawodnictwo, wartościo
we czyny produkcyjne, dyscyplina pracy, podnoszenie kwalifika
cji, umiejętne wdrażanie do pracy młodych, szeroko pojęta huma
nizacja pracy z uwzględnieniem osiągnięć socjologii i psychologii, 
eliminowanie nieprzydatnych nawyków, dbałość o atmosferę pracy. 

Dobra rozgłośnia zakładowa dużo czasu poświęca tematyce so
cjalno-bytowej. Specjalne miejsce w programie zajmuje bezpieczeń
stwo i higiena pracy, a także takie tematy jak dążenie do ulepsze
nia systemu premii, nagród i awansów, do zapewnienia jak na j 
lepszych warunków pracy, opieki lekarskiej czy zbiorowego ży
wienia. 

Sprawy kulturalno-oświatowe to obszerny dział tematyczny. Oto 
przykłady: popularyzacja książki i prasy, najlepszych programów 
radia i telewizji, wartościowych filmów, imprez domu kultury, 
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zajmowanie się kulturą życia codziennego, obyczajami, zwalcza
niem alkoholizmu, chuligaństwa, rozrabiactwa, organizowanie wy
poczynku po pracy, sportu, turystyki, rozrywki. 

W programie radia zakładowego znajdziemy audycje o pracy or
ganizacji społecznych działających w zakładzie, zwłaszcza Rady Za
kładowej i organizacji młodzieżowej. Tematyka młodzieżowa należy 
do najważniejszych. Głównie w programie dla młodzieży radio
węzły powinny się zajmować kształtowaniem postaw, choć mówią 
o tym i w innych audycjach. Z tematyką ideologiczną i patriotyczną 
wiążą się specjalne audycje okolicznościowe, np. z okazji 1 Maja, 
22 Lipca, rocznicy powstania Ludowego Wojska Polskiego, Rewolu
cji Październikowej, wyzwolenia danego regionu itd. Sprawy ideo
logiczne i tematyka partyjna staną się żywe i bliskie załodze, jeśli 
program rozgłośni będzie dowodem słuszności i realności głoszonych 
przez partię haseł i podejmowanych przez partię uchwał, jeśli za
kładowa organizacja partyjna zostanie pokazana w słusznym, ko
rzystnym dla załogi działaniu. 

Takie podstawowe warunki należy spełnić, aby działalność roz-
" głośni zakładowej dawała dobre wyniki przez dłuższy czas? 

Rozgłośnia zakładowa musi działać w ścisłym kontakcie z zakła
dową organizacją partyjną. Wipomniana na wstępie uchwała CRZZ 
mówi: „Gazety i radiowęzły zakładowe działają pod ideowo-poli-
tycznym kierownictwem Komitetów Zakładowych PZPR i są orga
nami samorządów robotniczych jako najszerszych przedstawicielstw 
organizacji społeczno-politycznych załogi". Jako komórka organi
zacyjna rozgłośnia podlega kierownictwu administracyjnemu, k tó
re zapewnia etaty, pomieszczenia, wyposażenia techniczne i biu
rowe, taśmy, płyty itd. 

Audycje radiowęzłów muszą być związane z zakładem pracy. To 
podstawowy warunek. Rozgłośnie te nie powinny zajmować się 
ogólnymi sprawami politycznymi, gospodarczymi czy kulturalnymi, 
nie powinny powielać materiałów prasowych programu Polskiego 
Radia czy telewizji. Radio zakładowe oczywiście nie odrywa się 
w swoim programie od podstawowych zagadnień ogólnych, ale 
ukazuje ich powiązania z lokalnymi sprawami zakładu, które wy
suwają się zdecydowanie na pierwszy plan. 

Redaktorzy radiowęzłów muszą więc bardzo dokładnie znać za
kład pracy, jego historię, teraźniejszość, plany rozwoju i załogę. 
Muszą wiedzieć, jak załoga dzieli się pod względem wykształcenia, 
kwalifikacji, płci, wieku, przynależności do PZPR i organizacji 
młodzieżowej, do takich organizacji społecznych jak TPPR, LOK 
i innych. Powinni wiedzieć пр., ilu pracowników dojeżdża do pracy 
z innych miejscowości, ilu posiada własne gospodarstwa rolne, ja
kie są zainteresowania załogi, jaki jest stopień uświadomienia i za
angażowania politycznego. 

Znajomość wszystkich bieżących spraw dużego zakładu pracy 
i jego załogi oraz opracowywanie dobrego i różnorodnego progra
mu przerasta siły jednego redaktora, a nawet etatowego zespołu 
składającego się z dwóch czy trzech osób. Nieodzowne jest zorgani-
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zowanie systematycznie pracującego społecznego kolegium redak
cyjnego i zapewnienie dopływu informacji z poszczególnych komó
rek zakładu 5. 

Trudno wyobrazić sobie dobrą pracę rozgłośni zakładowej bez 
planowania programu, które opiera się na ramowym planie tygod
niowym i szczegółowym planie audycji. Ramowy plan tygodniowy, 
będący jedną z podstaw planowania również w Polskim Radiu, 
ustala pory nadawania poszczególnych stałych typów audycji w ko
lejnych dniach tygodnia. Plan zawiera „okienka", które potem wy
pełnia się konkretnymi audycjami z tytułem i nazwiskiem auto
ra. Plan taki pomaga rozgłośni w sprawnej organizacji pracy, wy
znacza proporcje tematyczne, a słuchaczom ułatwia orientację w pro
gramie i przyzwyczaja do określonych pozycji programowych. Ty
godniowy plan ramowy obowiązuje przez dłuższy czas, aż do chwi
li, gdy bieżące potrzeby zakładu lub ulepszone formy pracy pro
gramowej spowodują konieczność wprowadzenia zmian. Tygodniowy 
plan ramowy wypełniają treścią plany szczegółowe sporządzane na 
miesiąc lub na dwa tygodnie naprzód. Nieodzowne jest opracowy
wanie dodatkowych planów w związku ze specjalnymi okolicznoś
ciami — np. plan audycji związanych z kolejnym plenum КС, plan 
audycji z okazji 1 Maja itp. W takich wypadkach tygodniowy plan 
ramowy jest przystosowywany, może^ilec uzupełnieniom i zmianom. 

"Л ozgłośnia zakładowa stosuje różne formy radiowe. Różnorod-
•*• *- ność form decyduje w znacznym stopniu o atrakcyjności au
dycji. 

Dobra rozgłośnia zakładowa często zaprasza do mikrofonu ludzi 
z załogi. 

Radio zakładowe powinno mówić językiem umożliwiającym peł
ne porozumienie się z załogą, będąc jednocześnie wzorem popraw
ności językowej. Tekst dla radia nie tylko się pisze — trzeba go 
wygłosić, a nie jest to wcale sprawa łatwa. Ważny jest dobór od
powiednich wykonawców. Nie zawsze redaktor jest dobrym spi
kerem czy lektorem. Poza tym cały program nie może być prowa
dzony i czytany przez jedną osobę. W każdym zakładzie pracy 
można znaleźć, szczególnie wśród młodzieży, ludzi, którzy mają 
radiofoniczny głos, nienaganną dykcję, umiejętność dobrej inter
pretacji tekstu. 
5 Na etatach i społecznie pracuje obecnie w rozgłośniach zakładowych około 
2000 osób. Liczba ta nie obejmuje aktywistów społecznych, którzy współpra
cują jako członkowie kolegiów redakcyjnych, autorzy tekstów i korespon
denci. 

Metody szkolenia i podwyższania kwalifikacji pracowników radiowęzłów 
i rozgłośni zakładowych nie są jeszcze w całym kraju jednolite. Oto przykłady 
inicjatyw: W byłym województwie krakowskim z inicjatywy Zespołu do 
Spraw Radiowęzłów przy Wydziale Propagandy KW PZPR i Klubu Redakto
rów Radiowęzłów przy WRZZ objęto w latach 1971—1975 rocznymi kursami 
ponad 150 redaktorów i operatorów, prowadzono wojewódzką poradnię, wy
dano dwa podręczniki, redagowano biuletyny, organizowano regularnie narady 
i przeglądy audycji. W Bydgoszczy z inicjatywy KM PZPR i Klubu Redakto
rów Radiowęzłów odbywa się doroczny, ogólnopolski konkurs na najlepsze 
audycje. 
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Jednym z podstawowych warunków skutecznego działania jest 
właściwy czas trwania audycji. W zakładzie pracy niie ma warun
ków do słuchania długich audycji. W zasadzie trzeba przyjąć, że 
czas trwania jednotematycznej audycji o jednolitej, niezłożonej for
mie nie przekracza pięciu minut. Dłuższe mogą być audycje złożo
ne z kilku różnych elementów, a także żywe i dobrze nagrane wy
wiady, rozmowy, dyskusje o sprawach wzbudzających wyjątkowe 
zainteresowanie wśród załogi, z tym, że przekraczanie dziesięciu 
minut jest zawsze ryzykowne, gdyż wiąże się z niebezpieczeństwem 
wyłączenia uwagi większości słuchaczy. 

Bardzo ważny jest wybór najkorzystniejszych pór emisji progra
mu. Nadawanie audycji w czasie pracy przeszkadza załodze w wy
konywaniu jej obowiązków. Program nadawany jest głównie w cza
sie przerw na posiłki. Są rozgłośnie, które emitują go w cza
sie, gdy kończy pracę pierwsza zmiana, a zaczyna druga. Pory na
dawania programu przystosowuje się do specyficznych warunków 
w danej gałęzi produkcji (np. w górnictwie, budownictwie czy ko
munikacji). W niektórych zakładach pracownicy proszą o nadawa
nie muzyki w czasie pracy (np. w biurach, czy w pomieszczeniach 
produkcyjnych, w których nie ma hałasu). 

Dobra rozgłośnia zakładowa nie traci z pola widzenia miejsco-
w/ości, gdzie mieszkają pracownicy zakładu. Zna i w razie potrzeby 
uwzględnia w programie sprawy zaopatrzenia, komunalne, kultu
ralno-oświatowe, historyczne. Nie dotyczy to radiowęzłów działa
jących w mieście, które ma własne masowe środki przekazu. 

Wzorowa rozgłośnia zakładowa prowadzi działalność „pozami-
krofonową" — organizuje i ogłasza konkursy, bada opinie słucha
czy o swoim programie przy pomocy ankiet, a także dba o doku
mentację, o archiwum nagrań i tekstów. 

Odpowiednie pomieszczenie oraz ilość i jakość urządzeń tech
nicznych służących do nagrywania i emisji programu wpływają de
cydująco na skuteczność działania radia zakładowego. Najcenniej
sza audycja nagrana np. w „dudniącym", nie odizolowanym od 
hałasu pomieszczeniu czy na nieodpowiednim magnetofonie, lub 
nadana przez zły głośnik, będzie straconą pozycją. 

II 

N ie wszystkie formy audycji radiowych mają zastosowanie w roz
głośni zakładowej. Trudno sobie wyobrazić transmisje „na ży

wo", audycje rozrywkowe z udziałem publiczności czy słuchowi
ska. Nie jest to ani potrzebne, ani możliwe do wykonania. Do
świadczony redaktor radia zakładowego wie, że np. komunikat mo
że, choć w ograniczonej formie, spełnić ważną rolę (np. komunikat 
o atrakcyjnej imprezie przygotowanej przez organizację młodzie
żową czy o nadejściu nowych książek do biblioteki), wie, że w lek
kiej audycji słowno-muzycznej można podać ważną informację po
lityczną czy krótki meldunek o wykonaniu planu. Jeżeli radiowęzeł 
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zaczyna swoją pracę lub wznawia ją po dłuższym okresie zastoju, 
nie rozpocznie jej od reportaży dźwiękowych, lecz od form prost
szych, łatwiejszych w przygotowaniu i odbiorze. Nie można myśleć 
o atrakcyjnych lecz t rudnych w realizacji formach radiowych bez 
odpowiedniego wyposażenia technicznego, bez przeszkolonych fa
chowców, bez zapewnienia przyzwoistego odbioru i należytego roz
mieszczenia głośników. 

Oto uwagi o najważniejszych formach radiowych rozgłośni za
kładowych: 

T/omunikaty są w programie radia zakładowego powszechnie sto-
•'•'•sowane. Polskie Radio ogranicza liczbę komunikatów, gdyż ich 
nadmiar spowodowałby zamieszanie w programie i uniemożliwiłby 
normalny tok pracy na antenie. Tylko nieliczne (пр. о pogodzie, 
o stanie wód) mają swoje stałe miejsce w programie. W zakładzie 
pracy komunikaty przesyłane do rozgłośni przez różne działy i orga
nizacje społeczne stanowią źródło szybkiej informacji. Z reguły do
tyczą spraw organizacyjnych, zawierają zawiadomienia o zebra
niach, imprezach, wczasach, koloniach, wycieczkach itp. Pamiętając 
o specyficznych, niełatwych warunkach odbioru, wielu redaktorów 
poprzedza komunikat krótkim zdaniem wstępnym np. „Uwaga, za 
trzy dni spotykamy się ze znanym pisarzem", „Podajemy komu
nikat o sprzedaży ryb na święta", „Uwaga — ziemniaki na zimę". 
Po usłyszeniu takiego wstępu zainteresowani pracownicy zwracają 
baczniejszą uwagę na szczegóły komunikatu. Przy dłuższych komu
nikatach powtarza się na końcu termin i miejsce zebrania, impre
zy czy przyjmowania zgłoszeń. Są radiowęzły, które nadają tylko 
komunikaty i muzykę. Jest to oczywiście wstępny okres działalno
ści radia zakładowego, który nie może trwać długo, zwłaszcza w roz
głośniach dj^sponujących etatami. 

Zestaw wiadomości w formie dziennika radiowego — to ważna 
i potrzebna pozycja programowa. Okazuje się jednak, że wiele nie
źle pracujących radiowęzłów nie może sobie jeszcze pozwolić na 
stosowanie tej formy. Trudność polega na tym, że zebranie aktual
nych wiadomości jest pracochłonne i w dużych zakładach przera
sta możliwości jednej czy dwóch osób. Konieczne jest zorganizowa
nie zespołu współpracowników, którzy przekazywaliby materiały 
do zbiorczej audycji informacyjnej. Ambitne rozgłośnie zakładowe 
wprowadzają stałe audycje pod nazwą „wiadomości zakładowe" 
czy „przegląd wydarzeń" rozpoczynając od nadawania ich raz lub 
dwa razy w tygodniu. Dla urozmaicenia informacje czytane są na 
przemian przez mężczyznę i kobietę. W niektórych rozgłośniach 
informacje przegradza się krótkimi fragmentami muzyki. 

\7t7ypróbowaną, prostą formą publicystyczną, łatwą do realizacji 
* " i często stosowaną jest pogadanka. Czas jej trwania nie powi

nien przekraczać pięciu minut. Warto dodać, że również na ante
nie Polskiego Radia i radiofonii zagranicznych wygłaszanie przez 
jedną osobę dłuższych tekstów jest poza prozą czy wykładami bar
dzo rzadkie. 
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Doświadczony redaktor radia zakładowego usiłuje zbliżyć w mia
rę możliwości pogadankę do felietonu. Bardzo ważne w warun
kach pracy radiowęzła są zdania wstępne. Chodzi o przyciągnięcie 
słuchacza do głośnika. Oto autentyczne przykłady. Dwa radiowęzły, 
niezależnie od siebie, opracowały pogadankę o sprawach nowoczes
ności w produkcji. Jedną pogadankę rozpoczęto od słów: „W celu 
wykonania zadań, które nakładają na nas coraz poważniejsze obo
wiązki i konieczność zmobilizowania wszystkich sił i umiejętności.." 
Pierwsze zdanie drugiej pogadanki brzmiało: „Sto tysięcy lat temu 
człowiek przy pomocy maczugi załatwiał wiele spraw". To niesza
blonowe, a nawet zaskakujące zdanie, dało możliwość lżejszego na
wiązania do poważnego tematu i na pewno zaciekawiło słuchacza 
w przeciwieństwie do stereotypowych sformułowań stale będących 
w obiegu. A oto inny przykład wstępu do pogadanki zakładowej, 
tym razem na temat pijaństwa i chuligaństwa: „Drodzy słuchacze, 
prosimy was, odpowiedzcie na pytanie: czy niewielką grupę pija
ków i chuliganów dokuczających pracownikom wydziału X trzeba 
błagać na klęczkach, aby zachowywali się kulturalnie, czy też na
leżałoby rozprawić się z nimi w dobrze zorganizowanej bójce?" 
Z dalszego ciągu pogadanki wynikało oczywiście, że oba sposoby 
są niewłaściwe, ale wstęp zaciekawił słuchaczy. Z wielu ocen pro
gramów zakładowych wynika, że pogadance grożą, poza długim cza
sem trwania, dwa rodzaje niebezpieczeństwa. Pierwszy polega na 
tym, że pogadankami nazywa się nadawane przez radiowęzeł suche 
sprawozdania, referaty, protokoły. Drugim niebezpieczeństwem jest 
przeładowanie pogadanek terminami naukowymi lub t rudnymi wy
razami zapożyczonymi z języków obcych. Grozi to zwłaszcza wtedy, 
gdy redaktor powierza pisanie pogadanek fachowcom o wąskiej 
specjalizacji, którzy często zapominają o tym, że audycje nie są 
przeznaczone dla grona specjalistów, a radio zakładowe nie jest 
naukowym periodykiem. Uwagi te dotyczą głównie pogadanek, 
których autorami są inżynierowie o zainteresowaniach naukowych 
oraz prawnicy, czasem również lekarze. 

Redaktor radia zakładowego musi sobie zdawać sprawę z tego, 
że nie jest jedynym człowiekiem, który ma omawiać problemy 

zakładu, wyjaśniać sprawy i przekonywać załogę i dlatego powi
nien często zapraszać jej przedstawicieli do mikrofonu. Najprost
szym wyjściem jest uzyskanie wypowiedzi. W pewnych okoliczno
ściach jest to forma przydatna. W wielu radiowęzłach przyjął się 
już zwyczaj nadawania nagranej wypowiedzi dyrektora w przed
dzień Nowego Roku czy w Dniu Kobiet i pierwszego sekretarza 
organizacji partyjnej z okazji 1 Maja. Są rozgłośnie, w których takie 
wystąpienia odbywają się częściej. 

Dużo lepszą formą radiową niż wypowiedź jest wywiad czy roz
mowa z ludźmi spoza kolektywu radiowęzła. Poza urozmaiceniem 
programu, co też ma duże znaczenie, stosowanie tych form radio
wych daje inne ważne korzyści. Rozgłośnia umożliwia bardziej bez
pośredni kontakt kierownictwa administracyjnego i politycznego 
z załogą, ułatwia kontakty między pracownikami. Przekonywanie, 
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krytyka, wzywanie do lepszej pracy są przekazywane nie tylko 
przez spikera czy lektora. Zwiększa się wiarygodność i zaufanie do 
radia zakładowego, zwiększa się jego autorytet w zakładzie pracy. 
Dobra rozgłośnia zaprasza do mikrofonu przedstawicieli dyrekcji, 
Komitetu Zakładowego PZPR, Rady Zakładowej, organizacji mło
dzieżowej i innych organizacji, kierowników wydziałów, brygadzi
stów, mistrzów, ludzi odpowiedzialnych za różne działy pracy. Przez 
głośnik mówią w wywiadach i rozmowach nie tylko osoby zajmu
jące czołowe stanowiska, lecz również — i to bardzo często — ro
botnicy, dobrzy pracownicy, fachowcy i działacze społeczni, którzy 
cieszą się autorytetem i sympatią współtowarzyszy pracy. Poważną 
bolączką przy wywiadach przeprowadzonych przez mniej doświad
czonych pracowników radiowęzłów jest wyraźnie odczuwalne czy
tanie odpowiedzi rozmówców, a nawet pytań samego redaktora, co 
powoduje utratę jednego z głównych walorów audycji tego typu — 
swobody i wrażenia spontaniczności wypowiedzi. 

Sukcesem jest zorganizowanie dyskusji przed mikrofonem. W tych 
trudnych, rzadko jeszcze opracowywanych audycjach dyskutanci 
pod kierunkiem redaktora zastanawiają się, a nawet spierają, jak 
załatwić konkretne sprawy w zakładzie, jak ooś usprawnić, jak na
prawić błędy, kto był winien przy ich powstaniu i jak im zapo
biegać, jak zużytkować takie czy inne fundusze, jak zorganizować 
różnego typu akcje socjalno-bytowe itd. 

Z dotychczasowych obserwacji i doświadczeń wynika, że nie 
wskazane jest nagrywanie dyskusji w czasie zebrań i nadawanie 
ich bez znacznych skrótów i dokładnego, a więc pracochłonnego 
montażu. Trzeba brać pod uwagę ilość i jakość posiadanego sprzę
tu technicznego, akustykę sali, rozmieszczenie stanowisk mikrofo
nowych i wiele innych, trudnych spraw. Niektóre rozgłośnie za
kładowe nagrywają ważne zebrania, a dobrze nagrane i ciekawe 
wypowiedzi stanowią materiał do niejednej pożyteczej audycji, 

Д trakcyjną lecz bardzo trudną formą radiową jest reportaż dźwię-
•**• ko wy. Nagranie tego typu audycji wymaga dobrego sprzętu i du
żych umiejętności, a także talentu redaktora, który najpierw musi 
nauczyć się sprawnie nagrywać takie krótkie formy jak rozmówki, 
błyskawiczne wywiady, migawki dźwiękowe. Formy te są atrakcyj
nymi elementami złożonych audycji różnego typu. Reportaże dźwię
kowe mogą opracowywać i nadaw^ać te rozgłośnie zakładowe, które 
spełniają stale swój podstawowy obowiązek, a więc nadają pro
gram odpowiednio nasycony informacją i publicystyką ujętą w 
prostsze formy radiowe. 

Zajmijmy się dla przykładu nieco dokładniej wspomnianym już 
reportażem dźwiękowym z kolonii letniej dla dzieci pracowników 
zakładu. Oto jego części: dwie krótkie piosenki w wykonaniu 
dzieci na początku i na końcu audycji, migawka dźwiękowa z za
bawy dzieci w lesie nad rzeką (w tle efekty dźwiękowe) i przy 
sposobności rozmowa z dziećmi o życiu na kolonii, rozmowa z dwoj
giem rodziców, którzy w tym dniu odwiedzili kolonię i opisują 
budynek, pokoje, boisko, krajobraz, wypowiadają się na temat 
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wyżywienia oraz zdrowia i samopoczucia dzieci, krótki wywiad 
z kierowniczką kolonii i wreszcie migawka dźwiękowa nagrana 
w czasie obiadu — a wszystko łączone słowem wiążącym autora. 
Reportaż t rwał 11 minut, a więc długo jak na warunki zakładu 
pracy, ale mimo to był słuchany z dużym zainteresowaniem. 

Parę słów przy sposobności o efektach dźwiękowych. Z efektem 
dźwiękowym tak bardzo wzbogacającym sztukę radiową i dzia

łającym na wyobraźnię słuchacza, w radiu zakładowym należy po
stępować ostrożnie. Początkującego redaktora czy realizatora dźwię
ku bardzo frapują efekty i dlatego nierzadko zdarza się, że nie za
chowuje należytej proporcji i efekt dominuje nad słowem, a więc 
przeszkadza. Najczęściej zjawisko to występuje przy nagraniu roz
mów na tle odgłosów maszyn. Niezależnie od nasilenia tego efektu, 
a także od jakości głośników, trzeba wyrazić wątpliwość, czy hałas 
związany z produkcją jest tak bardzo atrakcyjny dla odbiorcy au
dycji, który codziennie w takim właśnie otoczeniu akustycznym 
pracuje. Są jednak audycje zakładowe, w których efekty dźwiękowe 
mogą być pożyteczne, oczywiście pod. warunkiem, że jakość nagra
nia i emisji będzie dobra. W omawianym reportażu dźwiękowym 
z kolonii były efekty dźwiękowe. W migawce nagranej w lesie sły
chać było szum górskiego potoku, głosy ptaków, a w czasie rozmów 
z dziećmi przy obiedzie — efekty z sali (gwar dzieci, nakrycia sto
łowe). W tym wypadku efekty dźwiękowe urozmaicały reportaż, 
podkreślały autentyczność nagrań, stwarzały odpowiednią atmosfe
rę audycji i pomagały słuchającym pracownikom zobaczyć w wyo
braźni miejsca i osoby akcji. 

Bardzo przydatną formą radiową są informacyjno-publicystyczne 
magazyny słowno-muzyczne. Oto przykłady tytułów cyklicznych 
audycji tego typu w dwóch wielkich zakładach produkcyjnych: 
„Melodie i ciekawostki" i „Przy mikrofonie o wszystkim". Maga
zyny te zawierają krótkie informacje, wywiady, rozmówki, felieto
niki, migawki dźwiękowe, „wstawki satyryczne". Tematyka jest 
różnorodna, związana z zakładem pracy. Elementy słowne przegra
dzane są odpowiednio dobraną muzyką. W dobrej audycji tego typu 
zachowane są odpowiednie proporcje między muzyką a słowem. 
Magazyny trwają nawet 15 minut, gdyż pozwala na to krótkość 
i różnorodność elementów słownych, a także muzyka, która nie tyl
ko uprzyjemnia słuchanie, ale daje odbiorcy sposobność do chwilo
wego zmniejszenia uwagi, co w warunkach zakładu pracy jest po
trzebne. Poza tym słuchacz może włączyć się w trakcie trwania au
dycji, gdyż każda z jej części stanowi odrębną całość. 

ПГ łożone audycje zakładowe nie muszą zawierać muzyki. Mogą 
^ się składać z kilku elementów słownych i poruszać jeden temat, 
ale w takim wypadku powinny być krótsze. Dobrym przykładem 
jest audycja jednego z radiowęzłów, w której redaktor zamieścił na 
wstępie przeczytany przez spikera bardzo krótki wyciąg z uchwały 
podjętej na zebraniu rady zakładowej, następnie zaś rozmowę, 
z której wynikało, że uchwała nie została w pełni wykonana. Po-
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dano przyczyny oraz sposób i termin załatwienia. Po wywiadzie re
daktor krótko skomentował całą sprawę. Audycja trwała w sumie 
pięć minut. 

Warto zwrócić uwagę na „skrzynki pytań i odpowiedzi". Ten 
pożyteczny rodzaj audycji jest jeszcze zbyt rzadko stosowany. Jeżeli 
rozgłośnia zakładowa odpowiada w specjalnej audycji słuchaczom, 
którzy się do niej zwracają, jest to znak, że nawiązała ona kontakt 
z załogą, że załoga ma do niej zaufanie. W jednym z zakładów pracy 
0 wielotysięcznej załodze, rozgłośnia nadaje raz na dwa tygodnie 
„skrzynkę", w której słuchacze otrzymują krótkie, rozsądne wyja
śnienia ha nadesłane pytania i wątpliwości w sprawach socjalno-
-bytowych, organizacyjnych, produkcyjnych. Przed udzieleniem od
powiedzi zespół redakcyjny zwraca się o informacje do kierownic
twa, rady zakładowej, do prawnika, lekarza, inspektorów pracy itd. 
Audycja jest czytana przez dwie osoby, kobietę i mężczyznę, ma 
stały początkowy sygnał muzyczny, a poszczególne sprawy prze
dzielane są krótkimi fragmentami muzyki. 

•p\użą popularnością wśród załogi cieszą się koncerty życzeń. Naj-
U bardziej wartościowe z punktu widzenia roli radia zakładowego 
są koncerty ściśle związane z pracą zakładu, a więc te, w których 
piosenki przeznaczone są dla wyróżniających się pracowników i ze
społów. 

Ważną częścią programu radia zakładowego jest muzyka. Umie
jętnie dobrana i przekazana przez głośniki w nieskażonej formie 
stwarza dobry nastrój i wpływa korzystnie na samopoczucie. W roz
głośniach zakładowych nadających urozmaicony program w pełnym 
wymiarze, muzyka spełnia różne funkcje. Wypełnia odrębne, zapla
nowane odcinki programowe, np. zestawy piosenek polskich, melo
dii ludowych czy najnowszych nabytków muzycznych rozgłośni, słu
ży jako przerywnik lub specjalnie dobrana ilustracja elementów 
słownych w audycjach złożonych, a także jako sygnał wywoławczy 
audycji cyklicznych, wreszcie jest upominkiem w koncertach i in
nych audycjach przeznaczonych dla wyróżniających się pracowni
ków. Muzyki używa się w celu stworzenia odpowiedniego nastroju 
w zakładzie pracy przy różnych specjalnych okazjach takich jak 
1 Maja, 22 Lipca, Dzień Kobiet itp. Repertuar rozgłośni zakładowej 
zawiera muzykę rozrywkową, a także — niestety zbyt rzadko — 
muzykę ludową. Na specjalne okazje rozgłośnia przygotowuje pie
śni rewolucyjne. Dużo miejsca w programie zajmuje piosenka. Fa
woryzowanie najlepszych polskich piosenek to wdzięczna rola ra
dia zakładowego. 
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Znany już czytelnikom ZESZYTÓW z wcześniejszych pu
blikacji korespondent Polskiego Radia i TvP w Stanach 
Zjednoczonych przedstawia swą aktualną ocenę radiofo
nii amerykańskiej, przeciwstawiając ją pod wielu wzglę
dami tamtejszej prasie i telewizji. Swoiste zafascynowa
nie autora możliwościami radia — niezależnie od warun
ków społecznych, politycznych czy ekonomicznych — 
wydaje się tyle umotywowane, co godne przemyślenia 
i przedyskutowania także wśród naszych dziennikarzy 
i teoretyków komunikowania. 

przed niespełna trzema laty na szpaltach Zeszytów Prasoznaw-
*• czych (nr 58) opublikowałem kilka refleksji na temat prasy, ra
dia i telewizji w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu oglądałem 
setki programów telewizyjnych, przeczytałem, a w najgorszym wy
padku przerzuciłem tysiące stron amerykańskich gazet, a nad moim 
uchem od rana do nocy brzęczało radio. Zebrało się sporo refleksji, 
a poza tym masowe środki przekazu bardzo się w Stanach Zjed
noczonych zmieniły za sprawą zaledwie paru wewnętrznych ame
rykańskich przeżyć. Czasami, na małych odcinkach, dojrzały; w in
nych wypadkach stały się jeszcze bardziej karykaturą środków 
informacji. 

Czas na nowe podsumowanie, tym razem bez wrzucania do wspól
nego worka radia, telewizji i prasy, ponieważ rozbieżność ich dzia
łania, środków, celów jest olbrzymia. 

Dziś tylko o radiu, dlatego, że jest to najbardziej rozpowszech
niony środek informacji, poza tym najmniej chory, najbardziej dy
namiczny, potrafił obronić się przed prasą, przed telewizją, znaleźć 
własny kształt i wbrew pochopnym twierdzeniom pseudoekspertów 
jest najbardziej powszechny i ceniony w życiu zorganizowanego, 
nowoczesnego społeczeństwa. 
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Telewizja amerykańska znalazła się w rękach szamanów od re
klamy, dla których widz jest jedynie potencjonalnym klientem, po-
tencjonalnym konsumentem reklamowanego towaru. W telewizji 
amerykańskiej nie sprzedaje się programu telewizyjnego widzom, 
ale masę telewidzów sprzedaje się koncernowi zachwalającemu 
swój towar i bierze za to pieniądze w wysokości zależnej od masy 
telewidzów. 

Prasa amerykańska znalazła się w rękach ludzi przeciętnych, któ
rzy posiadając przeciętną ilość wad i zalet, odziewają się w płaszcz 
nieprzeciętności, uważają się za moralizatorów narodu, kontrolerów 
norm postępowania, a często — zapominając o informowaniu — 
koncentrują uwagę zbyt natrętnie na katastroficznych cechach oma
wianego zjawiska. Ponieważ nie ma zjawisk bez potencjalnych ne
gatywnych konsekwencji, prasa amerykańska stała się apostołem 
katastrofizmu i ponosi dziś odpowiedzialność za pogłębianie się wie
lu kryzysów społecznych. 

Radio też utrzymuje się z reklam, także przekazuje spore porcje 
sensacji, ale w przedziwny sposób, który wytłumaczyć można tylko 
samą istotą tego środka przekazu nie angażującego oczu, radio jest 
elementem utrwalania spoistości środowisk, nie zaś przyspieszania 
rozkładu, budowania, a nie niszczenia, informowania, a nie spłasz
czania zjawisk do granic naiwności. 

Klientela amerykańskiej prasy — to odbiorcy 1700 dzienników 
i wielu setek, a nawet tysięcy tygodników o wspólnym nakładzie 
62 milionów egz. Klientela amerykańskiej telewizji — to 65 milio
nów potencjalnych odbiorców. Słuchacze amerykańskich radiofonii 
to dwieście dziesięć milionów ludzi — cały naród. 

O dbiorcą radiowym jest kobieta przygotowująca posiłek — w każ
dej kuchni amerykańskiej. Odbiorcą programu radiowego jest 

człowiek budzony, bowiem budzikiem jest radio nastawiane na żą
daną godzinę. Odbiorcą radiowym jest chłopak i dziewczyna idący 
na randkę, miliony ludzi na wakacjach, a przede wszystkim sto mi
lionów kierowców samochodów osobowych i ciężarówek, bowiem 
nie produkuje się w ogóle pojazdów bez odbiorników radiowych. 
Odbiorcą radiowego programu jest traktorzysta, bowiem na trakto
rowych błotnikach z zasady taśmą plastykową przyczepia się tran
zystorowy odbiornik. 

Odbiorcą radiowego programu o barwie własnej kultury i czę
sto we własnym języku są mniejszości nieanglosaskie. Polonia we 
wschodnich stanach słucha polskich programów kilkudziesięciu sta
cji rozsianych po różnych miastach, słucha polskich melodii ludo
wych i hymnów polskości, jakimi są komponowane tutaj polki. Po
lonia szuka porozumienia, łączności z sobą poprzez programy ra
diowe po polsku, szuka tej łączności mniejszość portorykańska, me
ksykańska, murzyńska, francuska, niemiecka, szwedzka, portugalska 
i wiele innych. Dla wszystkich mniejszości radio to obrona własnej 
kultury, języka, tradycji. Radio łączy etniczne środowiska, pozwala 
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im utrzymać wspólnotę, którą rozrywa telewizja. Na własne stacje 
telewizyjne na ogół mniejszości nie stać, a jeśli nawet stać, to je
dynie w nowojorskiej metropolii wielkich etnicznych skupisk. 

Odbiorcami radiowymi są ludzie starsi o zmęczonych oczach, lu
dzie rozsiani po kontynencie w miejscach, gdzie nie sięga jeszcze 
wiązka elektromagnetyczna telewizji. I wreszcie — odbiorcami pro
gramu radiowego są wszyscy dyplomaci, zagraniczni handlowcy, 
dziesiątki tysięcy pracowników zagranicznych przedstawicielstw, 
w których pokojach zawsze „gra sobie radio", aby jeśli nie unie
możliwić, to w każdym razie utrudnić magnetofonową rejestrację 
rozmów. 

Słuchają radia wszyscy: widziałem ostatnio najprawdziwszych 
kowbojów pędzących stado krów przez połacie Nowego Meksyku, 
a każdy z nich miał w ucho wetkniętą słuchaweczkę z małego t ran
zystora schowanego w kieszeni, tej samej, w której dawniej nosiło 
się krzesiwo. 

Radiostacji jest w Stanach Zjednoczonych mnóstwo, na średnich 
falach jest gęsto w każdym z miast, a nawet wówczas, gdy prze
jeżdżałem kalifornijską pustynię śmierci na płaskowyżu Gór Skali
stych, też mogłem znaleźć kilka stacji. 

"llyf ając tylu odbiorców radio się specjalizuje. Przy tylu potencjal-
•"•"•nych klientach-konsumentach programów reklamowych w radiu, 
przy stosunkowo niskich kosztach eksploatowania stacji, okazało się 
możliwe rozbudowanie sieci radiowej, która by uwzględniała wszyst
kie potrzeby wszystkich odbiorców. 

W olbrzymich skupiskach miejskich, takich jak Nowy Jork czy 
Chicago, można założyć i utrzymać (i na tym nawet zarobić) stację 
wyłącznie dla leworękich, ponieważ zawsze znajdzie się ogłoszenio
dawca, który będzie reklamował kubki z uszkami z lewej strony 
i specjalne ołówki do pisania lewą ręką. 

Wspomniane już stacje etniczne lub godziny programowe kon
kretnego środowiska etnicznego stanowią jeden przykład specjaliza
cji, ale jest ich więcej: stacje specjalizujące się w muzyce rock and 
rollowej, w jazzie, w muzyce klasycznej. Jedyną okazją usłyszenia 
Chopina, Chaczaturiana, Ravela, Czajkowskiego, Straussa, kompo
zytorów oper włoskich, muzyki osiemnastego wieku czy sławnych 
skrzypków i pianistów jest wyłącznie radio — jedyną okazją dla 
milionów melomanów. 

Są stacje specjalizujące się w informacji i publicystyce, przez 
dwadzieścia cztery godziny na dobę nadające informacje, komen
tarze, reportaże — reportaże w seriach, w krótkich trzyminutowych 
odcinkach co godzinę, aby nie męczyć odbiorcy monotonią jednego 
słowa, głosu i tematu; są serie powtarzane w ciągu dnia przed po
łudniem, po południu, wieczorem i w nocy tak, aby ktoś zajęty 
o jednej porze mógł skorzystać i dowiedzieć się czegoś ciekawego 
o innej porze. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Są stacje specjalizujące się w pogodzie, nadające komunikaty 
meteorologiczne dla kierowców, turystów, rolników, dla przemysłu, 
dla pilotów, dla drwali, dla graczy w golfa, dla żeglarzy, dla kolej
nictwa, dla baloniarzy i szybowników, nadające te komunikaty przez 
cały dzień. 

Są stacje fundacji naukowych, uniwersytetów, kongregacji reli
gijnych, utrzymujące w ten sposób łączność środowiskową. Nadają 
programy naukowe dla specjalistów, dla lekarzy wiejskich, dla nau
czycieli, dla rolników-farmerów. 

Specjalizacja stacji muzycznych nie oznacza, że zapomina się 
o słowie, o informacji, nadawanej co godzinę lub co pół godziny. 

A równocześnie żadna ze stacji nie zapomina o reklamie, z której 
żyje. Z tą jednak różnicą w stosunku do telewizji, że radiostacja po-
tencjonalnemu ogłoszeniodawcy mówi: nasza klientela jest taka to 
a taka: czarna, biała, żółta, słowiańska, germańska, irlandzka, prze
ważają kierowcy, a więc mężczyźni, albo górę biorą kobiety. Nasz 
słuchacz jest młody, w średnim wieku, stary. 

Ogłoszeniodawca wybiera obszar statystyczny, który mu odpo
wiada, środowisko, w którym chce reklamować odpowiadający śro
dowisku towar. Koszt programu radiowego jest niższy, koszt reklam 
także. Telewizja reklamująca narodowe, a nie lokalne marki, wyro
by powszechnego użytku, masowe produkty szuka masowego od
biorcy. Telewizja dopasowuje program do potrzeb ogłoszeniodawcy, 
radio do potrzeb odbiorców, ogłoszeniodawca — podstawowy płatnik 
programu — jest zarazem zjawiskiem wtórnym. 

I nne jest środowisko ludzkie tworzące program radiowy, inne te
lewizyjny, inne środowisko w sali redakcyjnej dziennika. Telewi

zja i prasa to agresywność ludzi szukających osobistej popularności 
i znacznie większych dochodów. Radio to instrument działania ludzi 
o skromniejszych ambicjach osobistych, ale bardziej zainteresowa
nych posłannictwem w eterze, związanych pod każdym względem 
z interesami środowiska, do jakiego mówią. Popularność publicysty 
prasowego i telewizyjnego komentatora jest bezsprzecznie większa 
w Stanach niż półanonimowego radiowca, ale słowo radiowca zapa
da głębiej, na dłużej, jest uważniej słuchane. 

Radiofonie amerykańskie dość wcześnie po inwazji i eksplozji te
lewizji, najpierw czarno-białej, a potem kolorowej, zorientowały się, 
że konkurować z telewizją nie mogą tam, gdzie telewizja ma wszyst
kie dane, aby rozbłysnąć. Zniknęły więc z radia programy rozryw
kowe, sztuki radiowe, programy typu trybun dyskusyjnych i saty
ryczne skecze. Radiofonie zdały sobie sprawę, że nie pokonają wła
sną fabułą fabularnego filmu i odcinkowego felietonu, barwy re
portażu o pożarach, o wyborze miss piękności, o okrucieństwie reki
nów i łagodności pingwinów. 

Pozostały jednak strefy działania, w których żadna telewizja nie 
jest zdolna przytłumić siły oddziaływania radia, szybkości i zakresu 
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jego reagowania: muzyka, w całym wachlarzu jej odmian. Pozycję 
radia w muzyce wzmocnił ostatnio rozwój technologii tranzystoro
wej, doskonałość sprzętu odbiorczego, stereofoniczne i nawet kwa-
drofoniczne audycje muzyczne. 

Żadna telewizja nie jest zdolna przekazać odbiorcy tej jakości 
i w takim wymiarze doskonałego programu muzycznego, w który 
słuchacz chce zaangażować zmysł słuchu, a nie wzroku. 

Telewizja okazała się niezdolna konkurować z radiem w dzie
dzinie szybkości dostarczenia informacji, reagowania na wydarzenia, 
w szybkości komentowania wydarzeń i szerokiego rozwijania infor
macji — i to znacznie mniejszym kosztem niż telewizyjny! 

Telewizja, której koszty programowe są olbrzymie, nie jest zdol
na zapewnić współżycia środowiskowego, wzbudzać środowiskowych 
ambicji, prowadzić środowiskowych akcji lokalnych. Program przy
krawany jest dla jak największego obszaru i dla jak najliczniej
szego środowiska, aby liczba oglądających program zaspokoiła dy
sponenta — w tym wypadku ogłoszeniodawcę. Dziennik telewizyj
ny wspólny dla wszystkich opracowywany być musi w sposób do
stępny dla wszystkich, w sposób uproszczony, a więc spłaszczony, 
jak najkrótszy. 

Radio tych wszystkich ograniczeń nie ma, bowiem nikt od radia 
nie oczekuje tempa akcji, potoku szybko wypowiadanych słów, tem
pa ekspozycji przy szybko zmieniającej się scenerii. 

I na tych ograniczeniach telewizji amerykańskiej zrodziła się no
wa potęga radia. Wpłynęła na nią także łatwość, z jaką radio słu
żyć może interesom konkretnego miasta, osiedla, projektu o znacze
niu społecznym, mniejszościowego środowiska. Poza tym radio spe
cjalnymi akcjami wpływa na mobilizowanie ambicji społecznych — 
służyć może akcjom zbliżającym do siebie ludzi mieszkających na 
jednym obszarze zasięgu małej radiostacji. 

Inne zjawiska, typowo amerykańskie, także zwiększyły popular
ność radia — np. młodzieżowe szaleństwo muzyczne; młodzież jest 
nieustannym konsumentem popularnej muzyki — pop, rock and roli 
czy to dlatego, że jest to ucieczka w obszary, w które udać się moż
na łatwo, zamknąwszy oczy, czy też w celu budowania własnych 
fantazji, a nie telewizyjnych narzucanych brutalnie stereotypowym 
obrazem, czy też ucieczki od problemów świata dorosłych. 

Г) opularność radia to jednocześnie popularność produkcji odbior-
•*• ników. Najtańszy z tranzystorowych odbiorników, który trzyma 
się w kieszonce od koszuli, kosztuje dziś cztery dolary. Za cztery 
dolary można odbierać kilka lokalnych stacji, wyłączyć się nawet 
na dwadzieścia cztery godziny ze świata problemów w pracy, pro
blemów uzyskania pracy, ze świata problemów budżetowych, prze
stępczych, a nawet politycznych. Radio dla milionów odbiorców 
stanowi ucieczkę od obrazu świata rzeczywistego i świata, jaki te 
lewizja uznała za obowiązujący w dążeniu do zwiększenia konsump
cji np. wybranej marki makaronu. 

4* 
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Poznawszy dobrze swoje słabe strony i zliczywszy najsilniejsze 
atuty, radiofonie amerykańskie, nawet najmniejsze stacje, do per
fekcji doprowadziły formułę programów, nie tylko usadawiając je 
w konkretnej specjalizacji, ale i w doskonałości technicznej. Akcent 
położony jest na niewidzialnej nici sympatii, jaka musi łączyć ra
diowca na antenie z odbiorcą. Nić ta zależy od głosu radiowego, od 
jego czystości, bezbłędności, barwy, zakresu i poprawności słownic
twa, czego braki w telewizji z łatwością maskowane są aparycją 
i ewentualną oryginalnością, która na krótki okres może fascyno
wać. W Stanach Zjednoczonych prezenter telewizyjny może być 
hochsztaplerem, może swoją niewiedzę przez długie lata ukrywać 
odczytując to, co mu ktoś napisze, z automatycznego podpowiada-
cza — pod warunkiem, że będzie miał twarz i uśmiech nadający 
się do reklamy pasty do zębów. Nie wszyscy są tacy, oczywiście, 
niemniej w większości wypadków ważniejsze są uzdolnienia aktor
skie niż dziennikarskie. W radiu amerykańskim pracują dziś niemal 
wyłącznie specjaliści, zawodowcy, którzy są mistrzami w wykony
wanych przez siebie zawodach, posiadają magnetyzm głosu i nie
zwykłą umiejętność nawiązywania kontaktu ze słuchaczem. 

W amerykańskie obyczaje radiowe — dziwne to — nie wdarł się 
ani prasowy żargon, ani styl telewizyjnego czy prasowego kazno
dziejstwa. Komentarze radiowe uderzają rzeczowością, a przede 
wszystkim w każdym wypadku odczuwa się próbę wiązania pro
gramu z interesami konkretnego środowiska. 

O ile telewizja i prasa w Stanach Zjednoczonych zaczęły kształ
tować w sposób dość prymitywny styl myślenia i działania mas, 
o tyle radio kształtuje sposób działania i myślenia ludzi. Telewizja 
i prasa wydobywają najgorsze instynkty i wbudowują w masy od
ruchy warunkowe, smaki na konkretny krem do golenia i ochotę 
kupowania takiego a nie innego pokarmu psiego, budzą złe instynk
ty potokami krwi, pokazywanej i omawianej nieustannie na pierw
szych miejscach. Radio, reklamując te same towary, sprzedaje dy
skretniej i reklamy, i informacje, i proszek do prania, i idee. Po
nadto radio utraciło na rzecz telewizji widowiska, a wśród nich wi
dowiska krwawe, kryminalne, supersensacyjne — chore! Może dla
tego słucha radia o różnych porach 210 milionów ludzi. 

T T nas w kraju był moment, gdy na śmierć już skazano radio, 
^ zalecając wrzucenie go do lamusa, nazywając ubogą siostrą 
telewizji. Ubogą siostrą jest w efekcie telewizja, chociaż wystrój jej 
kosztuje o wiele więcej. Jakość i fascynacja programem telewizyj
nym jest zarówno w Ameryce jak i w Polsce, we Francji czy An
glii — bez względu na założenia społeczne, polityczne czy ekono
miczne zależna wyłącznie od talentu ludzi tworzących program, 
od ich wielkiej wyobraźni, od formatu twórców, a nie celów, jakim 
służą. A wysoka jakość programu telewizyjnego jest niemożliwa 
do utrzymania na dłuższą metę nawet wówczas, gdyby program 
realizowali geniusze. Jest to jaskrawo widoczne w Stanach Zjed
noczonych, gdzie odbywa się nieustanny wyścig programowy ku 
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nowym oryginalnym rozwiązaniom, bowiem zaobserwowano zjawi
sko potężnego znudzenia telewidza. Telewidz się nudzi, gdy w dzien
niku telewizyjnym codziennie pokazuje mu się piłowanie drzewa, 
rusztowania na budynku, mknące z towarem pociągi, ale nudzi się 
także konwencjonalnymi sposobami mordowaniia na taśmie filmo
wej, nudzi ostatecznie podobnymi do siebie pościgami dobrych kow
bojów za złymi i policjantów za przestępcami, mimo że każde z tych 
widowisk w oderwaniu może być fascynujące. Miłość ludzi zaczyna 
być na ekranie też podobna do siebie bez względu na to, czy doty
czy dwojga, trojga czy czwórki ludzi tej samej płci, jeśli nieustannie 
powiela się ten sam temat. 

Istnieje dość ograniczona liczba wątków, pomysłów, środków za
dawania śmierci i wypijania krwi przez wampiry. Telewizja amery
kańska jest wyraźnie programowo zmęczona, pogoń za nowym 
zaczyna być po prostu powrotem do starego. 

Ten dramat telewizji ograniczonej w swoim formacie, ograniczo
nej właśnie obrazem, dekoracją, barwą, nie jest w żadnym wypadku 
dramatem radia. Muzyka i słowo! Cóż może być nowszego, bardziej 
pasjonującego, pozwalającego na swobodniejszą wędrówkę po wła
snej wyobraźni i po świecie własnych konstrukcji myślowych. I ca
ła wyższość radia w Stanach Zjednoczonych opiera się na tym wła
śnie zjawisku eksploatowanym z pełną znajomością rzeczy przez 
bussiness, radiowców, inżynierów. 

W ocenie amerykańskich masowych środków przekazu radio wy
suwa się na pierwsze miejsce w oczach młodzieży, która po okresie 
lat młodzieńczych spędzonych przed telewizorem w ogóle odsuwa 
się od telewizji, w ocenie pokolenia starszego, myślącego, w ocenie 
intelektualistów, naukowców. 

Aktorzy, którzy od radia odpłynęli w poszukiwaniu błyskotliwej 
sławy przed kamerą telewizyjną, obecnie chętnie do radia wracają, 
po to, żeby być prezenterami, żeby prowadzić programy społeczne, 
debaty. 

Warunkiem tak wielkiej popularności radia w Stanach Zjedno
czonych i przyczyną popularności —• oprócz — jego naturalnych 
cech przewagi nad prasą i telewizją — jest podążanie techniki pro
dukcji aparatów radiowych za postępem w rozwoju technologii, 
szukanie formatów odbiorników frapujących wyobraźnię i zaspo
kajających wszystkie potrzeby. 

Niezależnie od niskiej ceny podstawowych najtańszych odbiorni
ków, istnieje wiele zrealizowanych pomysłów: odbiornik w oprawie 
do okularów, w plastykowej kuli, którą dziewczyna na łańcuszku 
nosi na szyi, wbudowany z typowo amerykańskim smakiem w po
dajniki papieru toaletowego, w reflektory rowerowe, w babciny fo
tel z uszami do wygodnego drzemania. Są odbiorniki małe, duże, 
średnie, pół małe i pół duże, w skrzynkach plastykowych żółtych, 
zielonych, czerwonych i wszystkich innych. Małe tranzystorki 
w wielkiej bransolecie plastykowej, w kształcie klepsydry z pia
skiem, w kształcie globu, aparatu telefonicznego, butelki koniaku, 
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budzika z dawnych czasów, maszynki do mielenia kawy, buta, psa, 
kota, wbudowane w zegar i wraz z zegarem stanowiące budzik. 
Istnieje na rynku mnogość sprzętu stereofonicznego, od zestawów 
taniutkich, dostępnych dla każdego, aż po wielkie, których cena 
przekracza 10 tysięcy dolarów. Przeciętny dom amerykański jest 
zradiofonizowany do absurdu. Radioaparaty są w każdym pokoju, 
w wielu ubraniach, w kuchni, w garażu, na farmie — w oborze 
i w stajni, na ganku, oczywiście w samochodzie. I ta mnogość punk
tów odbioru stawia radiofonii warunki, wymagania, które w zasa
dzie są spełniane. 
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Znany publicysta POLITYKI, interesujący się od lat teo
rią gatunków dziennikarskich (doktorat filologii polskiej 
na UJ za „Anatomię reportażu" wyd. w 1966 r. przez 
OBP), zajmował się już wcześniej — także w ZESZY
TACH — felietonem. 
Obecnie nawiązuje polemicznie do zamieszczonego w po
przednim numerze opracowania A. Ropy. Nie sądzimy, 
by i ta wypowiedź rozwiała wszystkie wątpliwości i kon
trowersje co do istoty gatunku; przeciwnie, oczekujemy 
dalszych przyczynków zarówno od teoretyków jak i prak
tyków uprawiających felieton. 

Д dam Ropa w swym interesującym szkicu „W poszukiwaniu isto-
•*"• ty felietonu" 1 powołuje się na opracowanie S. Ga wora „Wnio
ski z badań pilotażowych nad felietonem". Konkluzje owych badań 
wydają mu się na tyle jednoznaczne, że na ich podstawie formułuje 
opinię o szczególnych i wielkich różnicach zdań przy wyodrębnia
niu felietonów z kontekstu prasowego. 

Czy istotnie — jak twierdzi S. Oawor, a za nim A. Ropa — przy 
identyfikowaniu felietonów zachodzą jakieś osobliwe komplikacje, 
które czynią ten właśnie gatunek szczególnie nieuchwytnym? Moim 
zdaniem — nie. Jest to gatunek tak samo wyrazisty jak inne, 
a ewentualne trudności identyfikacji z pewnością nie są w przypad
ku felietonów większe niż w przypadku tekstów należących do in
nych gatunków2. Rozpoznawanie felietonów jest w wielu wypad
kach ułatwione przez cechę cykliczności, która wiąże określone 
teksty ze stałymi miejscami gazety (i tak np. wiadomo, że felietony 
J. Urbana drukowane są na przedostatniej kolumnie Szpilek, Hamil-

1 A. R o p a : W poszukiwaniu istoty felietonu. Zeszyty Prasoznawcze 1976 
nr 2, s. 85—89. 
2 Por. J. M a z i a r s k i : Rozważania nad felietonem. Zeszyty Prasoznawcze 
1967 nr 1, s. 19—20. 
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tona — na ostatniej kolumnie Kultury, M. Radgowskiego na ostat
niej kolumnie Polityki itd.). 

Problem gatunkowej identyfikacji tekstów felietonowych wart 
jest chyba dalszej dyskusji. Może być ona pożyteczna nie tylko dla 
wiedzy o felietonie, lecz również dla metodologii empirycznych ba
dań nad innymi gatunkami dziennikarskimi. Przy okazji tej dysku
sji pragnę zgłosić kilka uwag odnoszących się do poetyki felietonu. 

"lĄ7ypada najpierw przypomnieć, o co chodzi w badaniach pilo-
* * tażowych S. Ga wora. Trzej dziennikarze o sporym stażu zawo

dowym otrzymali zadanie wyselekcjonowania z 13 dzienników i ty
godników tych pozycji, które ich zdaniem są niewątpliwie felieto
nami. Uczestniczący w eksperymencie działali bez porozumienia się. 
Analizą objęto okres jednego miesiąca (łącznie ok. 150 numerów 
gazet). W efekcie wyselekcjonowano ogółem jako felietony 355 tek
stów, z czego 49 jednomyślnie, a nieco ponad setkę — głosami przy
najmniej dwóch dziennikarzy. 

Tak otrzymane wyniki da się interpretować dwojako. Można tu 
akcentować albo z g o d n o ś ć opinii (aż połowę tekstów wyse
lekcjonowano „większością głosów") lub też, przeciwnie, można 
położyć akcent na r o z b i e ż n o ś c i sądów (aż połowa tekstów 
nie otrzymała „większości głosów"). A. Ropa przechodzi jednak do 
porządku dziennego nad tym problemem i wybiera interpretację 
daleką od powściągliwej ostrożności: „...zaledwie co siódma pozycja 
została uznana jednocześnie przez wszystkich trzech ekspertów za 
felieton, a tylko 1/з przez przynajmniej dwóch". 

Wyrazami takimi jak „zaledwie" czy „aż" należy się posługi
wać bardzo oględnie, ponieważ wymagają odniesienia do określo
nego tła. Zdanie: „Z Krakowa do Warszawy jest zaledwie 293 k m " 
może być z powodzeniem zastąpione w innym kontekście sytuacyj
nym zdaniem: „Z Krakowa do Warszawy jest aż 293 km". Oby
dwa te stwierdzenia mają sens, jeśli w pierwszym przypadku ma 
się na myśli przelot samolotem, a w drugim np. przejazd rowerem. 

W odróżnieniu od A. Ropy nie ryzykowałbym żadnej interpre
tacji wyników selekcji dokonanej przez zespół S. Gawora. Żeby 
ocenić, czy świadczą one o zgodności, czy też o rozbieżności opinii 
osób uczestniczących w eksperymencie należałoby dysponować ja
kimiś punktami odniesienia. Odniesień takich nie stwarza, rzecz 
jasna, samo założenie maksymalnego zbliżenia się do 100-procen-
towej zgodności wyborów. Możliwe jest to tylko w eksperymen
tach o najprostszym programie (np. wyodrębnienie z tekstów zdań 
pytajnych), a i tu nieosiągalna byłaby chyba pełna, 100-procento-
wa zgodność. Konkretyzacje poszczególnych gatunków, w tym wy
padku — teksty felietonowe, są jednak s t rukturami wysoce skom
plikowanymi, a świadomość gatunkowa odbiorców posiada zawsze 
spory margines „nieostrości". Ten stan rzeczy pozwalał z góry prze
widywać, że eksperyment musi ujawnić jakieś pole wyborów nie
zgodnych. 
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Czy w przypadku felietonu pole to jest uderzająco rozległe? 
Niestety, nie dysponujemy żadnym tłem porównawczym, co było 
chyba błędem metodologicznym badań S. Gawora, a w związku 
z tym skazani jesteśmy tylko na domysły. Jak wypadłby ekspery
ment, gdyby uczestniczące w nim osoby miały selekcjonować do
datkowo, powiedzmy, reportaże? Czy na tle podobnych, empirycz
nych badań nad innymi gatunkami pełna zgodność opinii doty
cząca 1/7 tekstów i częściowa zgodność w odniesieniu do 1/3 tek
stów okazałaby się wskaźnikiem relatywnie niskim czy wysokim? 
Jakie wnioski wynikają ze stosunku tekstów wybranych {355) do 
ogólnej liczby przejrzanych publikacji (w 150 numerach gazet mu
siało być przynajmniej kilka tysięcy tekstów)? Na wszystkie te 
pytania w ogóle nie da się odpowiedzieć. 

Należałoby podnieść jeszcze jedną wątpliwość związaną z meto
dologią badań i interpretacją otrzymanych wyników. Rezultatów 
eksperymentu nie można utożsamiać z liczbowym pomiarem stanu 
świadomości gatunkowej. Na selekcji musiało przecież zaciążyć jej 
pragmatyczne, badawcze ukierunkowanie. Każdy z uczestniczących 
w badaniu dziennikarzy zdawał sobie sprawę, że jego decyzje są 
„kontrolowane" przez dwu pozostałych ekspertów. W efekcie po
wstawać mogła skłonność do zaostrzania kryteriów i ograniczania 
liczby wybranych tekstów, aby tym sposobem obciąć margines 
możliwych błędów. Inaczej mówiąc, gdyby ci sami ludzie czytali 
te same gazety bez owej szczególnej presji odpowiedzialności, jaka 
obciąża decyzje „eksperta" i bez poczucia, że ich wybory będą 
weryfikowane przez kolegów, rezultaty byłyby może inne. I nie 
jest najistotniejsze, czy w końcowym efekcie wpłynęłoby to na 
zwiększenie czy na zmniejszenie pola rozbieżnych wyborów. Cho
dzi tu jedynie o zasygnalizowanie faktu, iż nie wolno stawiać zna
ku równania między wynikami pragmatycznie zorientowanej eks
pertyzy a rzeczywistym stanem świadomości gatunkowej. Nie po
winno to zresztą zniechęcać do dalszych badań tego typu, ale z pew
nością powinno skłaniać do poświęcenia większej uwagi rozmaitym 
pułapkom metodologicznym. 

Wyniki pracy zespołu S. Gawora wydały się A. Ropie zniechę
cające i skłoniły go nawet do zanegowania pożytku z dalszych po
dobnych prób selekcjonowania materiału do analiz gatunkowych. 
A. Ropa uważa, że korzystniej jest wychodzić od apriorycznie przy
jętej definicji. Otóż, przy wszystkich zastrzeżeniach odnoszących 
się do opracowania S. Gawora, dopatruję się wartościowego no
vum właśnie w tym, że eksperyment otwiera perspektywę usunięcia 
pewnej jednostronności i tendencyjności, na jaką skazane były do
tychczas badania gatunkowe, wychodzące od jakiejś z góry zało
żonej przez badacza definicji, która już u wstępu badań zbyt ostro 
wyodrębniała pole poszukiwań. 

Jeśli wyniki badań eksperymentalnych nie spełniają oczekiwań 
teoretyka, nie znaczy to wcale, że należy je zgarnąć do kosza, „bo
wiem — pisze A. Ropa w swym artykule — tzw. świadomość ga
tunkowa jest, nawet wśród ludzi parających się zawodowo twór-
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czością dziennikarską, bardzo chwiejna". Pokusa radykalnego uwol
nienia się od kłopotów powodowanych przez ową chwiejnosć grozi 
konstruowaniem normatywnych szablonów, które byłyby może po
ręczniejsze dla badacza, ale niekoniecznie muszą przylegać do prak
tyki. Wyznacza ją właśnie owa zlekceważona i chwiejna świado
mość gatunkowa, której zawsze trzeba przyznawać pierwszeństwo 
przed uroszczeniami nauki. 

J7 elieton jest tworem heterogenicznym — daje się w pełni obja-
-•- śnić tylko przy równoczesnej analizie formy zewnętrznej (cy-
kliczność i ukształtowanie graficzne) oraz formy wewnętrznej (poe
tyki gatunku). Jest on identyfikowany zarówno na podstawie ta
kich cech jak stała winieta, ustalony rodzaj składu, ustabilizowane 
miejsce w gazecie i in., jak i na podstawie własności „felietono
wego stylu" (termin „styl" został tu użyty w szerszym znaczeniu, 
obejmującym nie tylko sferę zjawisk językowych, ale także i po
stawę podmiotu narracji, sposób przedstawiania rzeczywistości, ty
powe schematy kompozycyjne itd.). Można się domyślać, iż roz
bieżności zdań przy identyfikacji tekstów rodziły się raczej w ze
tknięciu ze sferą poetyki gatunku niż z formą zewnętrzną. 

W polskiej literaturze przedmiotu poetyka felietonu omawiana 
była dotychczas przeważnie w marginalnych przyczynkach zdra
dzających w dodatku pewną bezradność metodologiczną, co mu
siało prowadzić do przypadkowości wniosków. Z uznaniem należy 
więc powitać sformułowane przez A. Ropę propozycje, które jeśli 
nawet są zbyt ogólne, by mogły uchodzić za omówienie cech ga
tunkowej poetyki, stanowią interesującą metodologiczną dyrek
tywę i zachętę do dalszych poszukiwań. 

A. Ropa wychodzi z założenia, że nadrzędną kategorią decydu
jącą o gatunkowej odrębności felietonu jest specyficzna pozycja 
i rola narratora, który występuje aktywnie w tekście, z reguły 
w pierwszej osobie, wyrażając osobiste i subiektywne poglądy na 
omawiane sprawy. Pochodną dominującej pozycji narratora jest 
styl i budowa felietonu, w którym przeważają swobodne refleksje 
nie skrępowane wymogami i rygorami kompozycji. 

Można, oczywiście, kwestionować te stwierdzenia jako nieco zbyt 
ogólnikowe, bo obejmujące nie tylko poetykę felietonu, lecz w tej 
samej mierze eseju, recenzji czy nawet części artykułów publicy
stycznych. Można też spierać się o poszczególne sformułowania — 
np. stwierdzenia o swobodnych refleksjach nie skrępowanych wy
mogami i rygorami kompozycji albo o tym, że w felietonie sto
sowane jest przechodzenie od tematu do tematu nie uzasadnione 
ani jednością myślową, ani potrzebami konstrukcji3, nie wytrzy
mują krytyki, bo nie istnieją przecież teksty wolne od rygorów 
j a k i e ś kompozycji i nie podporządkowane potrzebom j a k i e j ś 
konstrukcji. W felietonie owe rygory są po prostu inne niż w opo-

A. Ropa: j.w., s. 88. 
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wiadaniu, artykule czy reportażu. Nie chodzi tu jednak o tropie
nie niefortunnych sformułowań, bo nie one są najważniejsze, lecz 
raczej o podjęcie pewnej myśli przewodniej, która zakłada, iż cha
rakterystykę felietonowej poetyki należy wyprowadzać z nadrzęd
nej i specyficznej postawy narratora, określającej własności stylu 
i kompozycji gatunku. 

Na czym polega swoistość postawy narratora felietonu? Spró
bujmy podjąć tę myśl w miejscu, gdzie urywa się ona w ar ty
kule A. Ropy. Jest to postawa niewątpliwie subiektywna, ale owa 
subiektywność ma dość wyrazisty, indywidualny odcień — składa 
się na nią m. in. przekora, która nadaje sądom cechy wypowiedzi 
„z przymrużeniem oka". Jest to więc postawa pół-serio, czasem po 
prostu żartobliwa, czasem szydercza, a z reguły ostentacyjnie nie
oficjalna, prywatna. 

Nie ma jednak postawy „w ogóle" — postawa jest zawsze zwią
zana z przedmiotem i tu dochodzimy do tematyki felietonu. Nie 
jestem pewien, czy A. Ropa ma do końca rację, gdy usuwa spra
wy tematyki całkowicie poza nawias zainteresowań badawczych4 . 
To prawda, gatunkowi temu nie da się przyporządkować tak ściśle 
określonych tematów jak — powiedzmy — recenzji czy przeglą
dowi prasy. Jeśli jednak rozumieć termin „tematyka" nieco szerzej, 
trudno przejść do porządku dziennego nad wyraźną skłonnością 
felietonu do odrywania się od sfery zdarzeń i penetrowania sfery 
problemów, zjawisk ogólnych, wartości wyższego rzędu. Felieton 
podnosi do rangi problemu jednostkowa fakty etyczne, obyczajo
we, polityczne, artystyczne, naukowe itp., interpretuje ich głęb
szy sens i odnosi je do określonego systemu wartości światopoglą
dowych. Na tendencję tę zwróciła uwagę autorka radzieckiej mo
nografii gatunku, E. Żurbina, podkreślając, że „w felietonie na
stępuje charakterystyczne przesunięcie punktu ciężkości z bezpo
średniego przedstawiania zdarzeń na rozważania o nich" 5. 

Stwierdzenia te nie dotyczą, rzecz jasna, tekstów o doraźnych, 
interwencyjnych lub po prostu rozrywkowych funkcjach. Powsta
je tu jednak wątpliwość, czy owe gazetowe publikacje dotyczące 
konkretnych, incydentalnych bolączek i śmiesznostek istotnie są 
felietonami, albo — stawiając kwestię nieco ostrożniej: w jakim 
stopniu są felietonami? Żeby tekst stał się felietonem, nie wystar
cza, gdy spełnia niektóre tylko powierzchowne warunki dyktowa
ne przez kod gatunkowy (np. cykliczność i żartobliwość). Istotniej
sze są głębsze, podstawowe cechy s t ruktury, o czym mowa będzie 
nieco niżej. 

Tak czy inaczej, wątpliwości dotyczą raczej peryferii gatunku 
niż zjawisk najbardziej reprezentatywnych. Felieton w swych na j -
dojrzalszych przejawach, nie powodujących chyba przy identyfi
kacji gatunkowej szczególnych różnic zdań, zdradza podobne aspi-

4 j.w., s. 88. 
5 E. Ż u r b i n a : Iskusstwo felietona. Moskwa 1965, s. 238. 
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racje problemowe co ambitna publicystyka lub eseistyka. Eksploa
tuje ten sam krąg problemów co traktaty, rozprawy a chyba tak
że i kazania. 

nrderzenie „poważnej" problematyki z „niepoważną" postawą nar-
• ^ r a t o r a pociąga za sobą różnorakie konsekwencje w zakresie sty
listyki, kompozycji i typowych dla gatunku metod przedstawiania. 
Kształtuje to swoistą, właściwą bodaj tylko felietonowi, sytuację 
narracyjną, w której podmiot manifestuje ostentacyjnie prywatny 
i przekorny stosunek do poruszanej problematyki. Felieton utra
ciłby, oczywiście, swą odrębność gatunkową, gdyby wypowiadane 
w nim sądy formułowane były z tą samą siłą przekonania co w ar ty
kule, z tą samą dbałością o precyzję co w rozprawie i z tą samą 
dydaktyczną gorliwością, co w rozważaniach moralistycznych, od 
których w końcu nie jest aż tak bardzo odległy, jak mogłoby się to 
zdawać na pierwszy rzut oka. Narrator zabiega więc o takie ukształ
towanie wypowiedzi, które osłabiałoby jej oficjalność, erudycyj-
ność, powagę. 

Tak tworzy się swoisty dystans — ironiczny, żartobliwy lub 
szyderczy — który jest znakiem rozpoznawczym poetyki felietonu. 

„Felieton jest, jak wiadomo, sztuką niefrasobliwą, swawolną, 
beztroską. Można sobie w felietonie pogadać, pogwarzyć, a nawet 
i pobredzić, wiedząc doskonale, że jeśli ktoś spośród tych nieobo-
wiązujących myśli coś dla siebie wybierze i potraktuje je na serio, 
to dobra nasza, a jeśli nas będą łapać za słowo, to przecież zawsze 
można się wykręcić, że to były felietonowe figle" 6. To wyznanie 
felietonisty można traktować jako fundamentalne założenie gatun
ku, którego narrator, wypowiadając określone sądy podważa zara
zem ich jednoznaczność, akcentuje sceptyczny stosunek do usta
lanych przez siebie wartości, podkreśla nieobiektywność, skrajność 
i przesadę swych ocen, co odbiera im cechy twierdzeń wypowiada
nych serio, z pełnym przekonaniem. 

Do typowych chwytów felietonowej „narracji z dystansu" na
leży nadawanie sądom wymowy przewrotnej lub dwuznacznej. Nie 
zawsze jest to prosta ironia; często wypowiedź balansuje na grani
cy: serio — pół-serio (np. „Samochód uczy bezczelności, pociąg — 
pokory; jadąc samochodem uświadamiamy sobie, że jesteśmy o s o 
b n o , jadąc pociągiem — że jesteśmy r a z e m , pociąg jest więc 
bardziej na usługach Frontu Jedności Narodu niż samochód, który 
powinien być tępiony, oczywiście w granicach zdrowego rozsądku" 7. 

Manifestacją narratorskiego dystansu bywa także przejaskrawia
nie sądów aż do absurdu (np. „...rozwiązywanie krzyżówek daje 
głupcom samousprawiedliwienie w postaci rzekomego przekonania, 

6 K. T. T o e p 1 i t z: Jedno słowo ministra Becka, (w:) Śniadanie ludożercy. 
Warszawa 1968, s. 254. 
7 H a m i l t o n : Ubezpiecz się na rentę w PZU. (w:) Puste miejsce. Warsza
wa 1973, s. 61. 
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że przecież robią w życiu jednak coś takiego, co ich odróżnia od 
zwierząt. Ani im przez myśl nie przejdzie, że in minus" 8. 

Jedną z form uzewnętrzniania postawy dystansu jest skłonność 
narratora felietonu do uchylania się od interpretacji przytaczanych 
przez siebie przykładów i zdarzeń. Czasem dokonuje się to wprost, 
metodą przekornej odmowy współdziałania z czytelnikiem w roz
szyfrowywaniu znaczeń „nadbudowanych" nad relacjonowanym 
zdarzeniem (np. „O czym świadczy ta anegdota? — zabijcie mnie, 
nie wiem. Myślę jednak, że świadczy ona o wystarczającej ilości 
spraw ogólnych, aby warto ją było przytoczyć" 9. Częściej jednak 
narrator dystansuje się od przedmiotu narracji w sposób pośred
ni, posługując się techniką manipulacji znaczeniowych, utrudniają
cych odbiorcy jednoznaczną interpretację sensu wypowiedzi. Wy
razy i sądy, a także większe całostki jak anegdoty, mogą więc wy
stępować w znaczeniu metaforycznym lub alegorycznym, nie tra
cąc jednakże równocześnie swego dosłownego sensu (np. w felie
tonie Hamiltona „Majowy śnieg"10 wyrazy pogoda, ocieplić się, 
śnieg funkcjonują zarazem w swych podstawowych konotacjach, 
jak i w znaczeniu przenośnym uruchomiającym ciągi aluzji, które 
składają się na dodatkowy, „naddany" sens tekstu). Dwuznaczność 
postawy narratora sprawia, że często w ogóle nie da się zwerbali
zować tematu felietonu — nieostro interpretowane i swobodnie ko
jarzone elementy wypowiedzi składają się na świadomie wielo
znaczną wymowę ogólną utworu, którego tezy można się tylko do
myślać, ale bez ryzyka uproszczeń i błędów nie można jej odtwo
rzyć ze zdań tekstu. 

Na płaszczyźnie zjawisk stylistycznych odbiciem tej specyficznej 
postawy narratora są tak typowe dla felietonu środki, jak hiper
bole, gry słów, manipulowanie znaczeniami wyrazów i większych 
całostek, co uruchamia mechanizmy aluzji, przenośni, parodii i ale
gorii. Środki te sprawiają, że wypowiedź narratora daje się odczy
tywać dosłownie lub metaforycznie, wprost lub na zasadzie ironicz
nej odwrotności, serio lub tylko pół-serio. 

Styl felietonu jest wewnętrznie sprzeczny: łączy warstwę ab
strakcyjnej i erudycyjnej frazeologii z licznymi wtrętami języka 
potocznego, wyrażeniami dosadnymi, a nawet wulgaryzmami. Po
łączenie to odpowiada sytuacji narracyjnej, która leży u podstaw 
tej stylistyki. Narrator finguje ąuasi-prywatną wypowiedź o spra
wach, które z natury rzeczy dają się omawiać tylko po opłaceniu 
haraczu w postaci intelektualnej frazeologii. Abstrakcyjność stylu 
jest więc równoważona i kontrastowana przez wyrazy i zwroty 
przypominające w sposób jaskrawy o swym kolokwialnym, nie-
erudycyjnym pochodzeniu (np. „Im mniej jest zakazów moralnych 
i prawnych, tym łatwiej chronić przed naruszeniem dobra istotne. 
Świnia, która tkwi w człowieku, musi znajdować dla się naturalne 
ujście" n . 
8 J. U r b a n : Krzyżówki, (w:) Impertynencje. Warszawa 1974, s. 250. 
9 K. T. T o e p l i t z : Anegdota z szosy. J.w., s. 131. 
" H a m i l t o n : J.w., s. 246—249. 
11 J. U r b a n : Świnoujście. J.w., s. 192. 
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Dwuznaczny, przekorny stosunek narratora do języka, którym 
się posługuje, ujawnia się w skłonności do naruszania i parodio
wania schematów frazeologicznych, пр.: „W kraju tymczasem jed
ne rzeczy są pogłębiane, inne umacniane, więź zaś jednych z dru
gimi (i z innymi) się zacieśnia. I tak na przykład pogłębia się war
tości artystyczne polskiej piosenki, umacnia jej rangę międzynaro
dową, zacieśnia więź z polskimi tradycjami" 12. 

Dla W. Wakurowa 13 ów przekorny stosunek podmiotu do języka, 
którego normy są bezustannie kwestionowane, stanowi ważny wy
różnik gatunku. Nie można jednak odrywać zjawisk stylistycznych 
od przyczyn, które wpływają na ich powstawanie. Stylistyka felieto
nu jest tylko jednym z wielu przejawów nacechowanego dwuznacz
nością i przekorą stosunku podmiotu. Narratorski dystans defor
muje w sposób żartobliwy lub szyderczy nie tylko przedmiot wy
powiedzi, ale i samo narzędzie ekspresji — język. 

/^rganizacja materiału w felietonie — abstrahując od szczegóło-
^-'wych schematów kompozycyjnych — podlega jednej, naczelnej 
zasadzie. Jest nią stałe szukanie więzi między incydentalnym fak
tem i uogólnionym zjawiskiem, między zdarzeniem i prawidłowością. 
Struktura felietonu rozpięta jest między anegdotą, która reprezen
tuje to, co jednostkowe i sentencją, która ma wyrażać — czasem 
wprost, czasem w sposób wieloznaczny — światopoglądowe aspira
cje gatunku. Anegdota i aforyzm są najbardziej znamiennymi figu
rami felietonu — stanowią one dwa skrajne bieguny, między któ
rymi oscyluje tekst. 

Przestrzeń między faktem i uogólnieniem, między prawidłowością 
i jej jednostkową ilustracją, pokonywana jest w felietonie inaczej 
niż w artykule czy rozprawie, które domagają się mniej lub bar
dziej kompletnego toku wnioskowania i argumentacji. Tutaj przej
ście od anegdoty do sentencji odbywa się często skokowo — na 
zasadzie analogii, kontrastu, asocjacji, dygresji. 

Ta metoda organizacji materiału dotyczy nie tylko połączeń na 
osi „fakt — uogólnienie". W ten sam sposób łączone bywają odręb
ne wątki. To, co A. Ropie wydaje się „przechodzeniem od tematu 
do tematu nie uzasadnionym ani jednością myślową, ani potrzebami 
konstrukcji" jest właśnie manifestacją felietonowej zasady kon
strukcyjnej, która domaga się od narratora tworzenia punktów nie
dookreślonych, odznaczających się swoistym „luzem interpretacyj
nym". Na płaszczyźnie kompozycji ów „luz interpretacyjny" poja
wia się w miejscach połączenia większych całostek znaczeniowych, 
a więc wątków, anegdot, komentarzy itp. Nie ma tu mowy o braku 
jedności myślowej; celem zabiegów jest jedynie maskowanie tej 
jedności (np. przez pomijanie ogniw procesu rozumowania) i osła
bianie jednoznaczności tekstu, który zyskuje znaczenia „nadbudo
wane" m. in. także i w wyniku manipulacji w sferze kompozycji. 
1? H a m i 11 o n: Po sukcesach... J.w., s. 60. 
18 W. Wakurow: Rieczewyje sriedstwa jumora i satiry w sowietskom fe
lietonie. Moskwa 1961, s. 57. 
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Tak charakterystyczny dla narracji felietonowej dystans przejawia 
się nie tylko na płaszczyźnie narrator-przedmiot narracji. Odnosi 

się to również do stosunków zachodzących między rzeczywistym au
torem tekstu i działającym w jego imieniu podmiotem narracji. 
W artykule publicystycznym czy eseju mamy do czynienia z jedno
znacznym utożsamieniem narratora z podpisanym autorem tekstu. 
W felietonie utożsamienie to nie zawsze jest jednoznaczne i pełne. 
Szczególnie rzuca się to w oczy w tych cyklach felietonowych, które 
jawnie kreują fikcyjną postać narratora (przykładem Bywalec albo 
Hamilton). Ale również w tekstach bliższych publicystycznej kon
wencji narracyjnej niejednokrotnie pojawiają się sygnały zdradza
jące swoisty dystans między autorem i narratorem. Ujawnia się on 
m. in. w wypowiedziach autoironicznych (np. „Przedsięwzięcie oczy
wiście wymaga fachowca. Nie musi to być zaraz wielki językoznaw
ca. Wystarczy zupełnie malutki. Np.: Jerzy Urban" 14, a także w dy
skretnej fikcjonalizacji („To powiedziawszy, odkładam maszynę, 
wdziewam strój od przedwojennego krawca i udaję się na bal do 
sąsiedniej świetlicy MZK, szukać miłej zabawy i najpożyteczniej
szych dla mnie stosunków" 15). Narrator ujawnia sekrety autorskiej 
kuchni, czasem przekornie kompromituje wartości poznawcze mate
riału zgromadzonego przez autora (np. „Uzbierało mi się — z wy
jazdów i lektur — trochę różnych takich spostrzeżeń, uwag i obser
wacji, co to każde z nich z osobna jest za małe i za bagatelne, aby 
zrobić z niego artykuł, albo nawet felieton, natomiast w ogóle wy
rzucić je do kosza szkoda" 16). 

Felieton jest gatunkiem, w którym odbywa się subtelna gra mię
dzy „ja" i „nie ja" — podmiot narracji raz „odcina się" od rzeczy
wistego, żywego autora i spotyka się na jednej płaszczyźnie z posta
ciami fikcyjnymi (naczelnik Macander z felietonów Hamiltona, Idzi 
w tekstach W. Kopalińskiego), to znów identyfikuje się z autorem 
i wygłasza w jego imieniu sądy mające cechy rzetelnej wypowiedzi 
publicystycznej. 

Spór o to, czy felieton jest gatunkiem dziennikarskim czy literac
kim koncentrował się u nas głównie wokół opozycji „prawda — fik
cja" 17. Ale stosowanie fikcji jest tylko jednym z elementów w ca
łym zestroju środków składających się na felietonową narrację 
„z dystansu". Fikcję trzeba widzieć w szerszym kontekście zabiegów 
ograniczających jednoznaczność wypowiedzi i wzbogacających tekst 
o warstwę „nadbudowanych" znaczeń, a także na tle swoistego sto
sunku do języka, który nie przestając pełnić zespołu funkcji typo-

.wych dla publicystyki, eksponuje swą funkcję autoteliczną, co wy
daje się zjawiskiem charakterystycznym raczej dla l i teratury niż 
dziennikarstwa. 

14 J. U r b a n : Mały językoznawca. J.w., s. 108. 
15 M. Rad go ws к i: Dwie gęsi na stancję przyjmę. Zamiast felietonu. Po
lityka 1976 nr 3. 
16 К. Т. T o e p l i t z : Różne takie. J.w., s. 221. 
17 Por. M. S z u l c z e w s k i : Publicystyka i współczesność. Warszawa 1969, 
s. 78—81. 
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Pośredni, paraliteracki status gatunku wynika więc nie z tego, że 
w niektórych tekstach mogą występować fikcyjne sytuacje i posta
cie. Istota sprawy tkwi głębiej: felietonowy narrator działając 
w kręgu problemów typowych dla szeroko pojmowanej publicy
styki, zajmuje wobec nich postawę charakterystyczną dla podmiotu 
narracji literackiej, który nie pretenduje do tego, aby jego sądy 
odbierane były całkiem serio. 

Dla narracji felietonu znamienny jest stan chwiejnej równowagi 
zachodzący między publicystyczną dosłownością a literacką umow
nością, między jednoznaczną perswazyjnością dziennikarstwa i wie
loznacznością literatury. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

Obyczaje 

O IGNORANCJI 
Ludzi zarzucających ignorancję nam — dziennikarzom, pismakom, 

żurnalistom nigdy nie brakowało. Także wśród samych dziennika
rzy. Zwłaszcza stosunkowo nie tak dawno, po przesławnym laniu 
w Innsbrucku, jak długie i szerokie szpalty naszych felietonów roz
lały się drwiny na temat niefortunnie optymistycznych komentato
rów sprzed olimpiady, przywdziewających szaty Kassandry, gdy 
wszystko już było wiadome. 

Bo też koledzy dziennikarze sportowi dostarczają stale łakomych 
kąsków. Z początkiem br. wsławił się redaktor naczelny Przeglądu 
Sportowego wywiadem przeprowadzonym nie z człowiekiem, lecz 
z Fińskim Związkiem Piłki Nożnej, co jednoznacznie wynikało z ob
cojęzycznej nazwy „interlokutora". W Gazecie Południowej ktoś 
(autor? adiustator? korektor?) nie rozróżnia łyżwiarskiego skoku fi
gurowego lutza (od nazwiska Alois Lutz) i l u z u . Redaktor bardzo 
zresztą ciekawej rubryki sportowych pytań i odpowiedzi w Trybu
nie Robotniczej, Zb. D., beztrosko podał 14 VII 1975: 

„...Żwirko... i Wigura... wygrali w roku 1932 b o d a j (?— podkr. 
PD) w Ameryce sławny podówczas... „Challenge". Zwycięzcą na
stępnego „Challenge'u, został Franciszek Bajan." 

Po tygodniu w tym samym miejscu musiał zamieścić „uzupełnie
nie" (sic! cóż za pojęć pomieszanie!) jednego z czytelników, że pol
scy lotnicy zwyciężyli na docelowym lotnisku Tempelhof pod Berli
nem, a Bajan miał na imię Jerzy. Tak trudno było zajrzeć do ency
klopedii? 

Wpadki dziennikarzy sportowych można by wyliczać, wyliczać... 
Niestety, nie tylko ich. W Odrze (nr 1/1975, s. 28) Wiesław Saniew-
ski relacjonuje następująco forum Stowarzyszenia Filmowców Pol
skich: 

„...publicysta Kultury (KTT) podał fakty, które powinny pora
zić słuchaczy z pierwszych rzędów i których trzeba się wstydzić. 
Pod względem ilości miejsc w kinach zajmujemy ostatnie miej
sce w Europie, jedno z ostatnich w cywilizowanym świecie. 
Miasto Chorzów posiada jedno kino na 185 tys. mieszkańców...'* 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Skłonny byłbym uwierzyć pierwszej części informacji, gdyby mą 
wiarą nie zachwiała druga: daję słowo, że w mym rodzinnym Cho
rzowie prosperują kina co najmniej 4, a potwierdza to repertuar 
w każdym górnośląskim dzienniku. Natomiast referatu KTT, a przy
najmniej fragmentu dotyczącego przeciętnej liczby miejsc kinowych 
w kraju, nie mógł słuchać Jerzy Bajdor, dyrektor programowy Na
czelnego Zarządu Kinematografii, który nie zaprotestował, gdy 
w rozmowie z nim (Kultura z 11 stycznia br.) Andrzej Markowski 
stwierdził, że szczycimy się 

„...jednym z najwyższych w Europie wskaźników ilości miejsc 
w kinach na 1000 mieszkańców." 

Natomiast w Panoramie z 18 stycznia br. z dr. Winfriedem Lösch-
burgiem rozmawiał Janusz Kuśnierz. Löschburg w swej książce 
(w jęz. niemieckim i angielskim) o historycznych restauracjach i go
spodach europejskich opisał m. in. takie sławne lokale: 

„...jak np. malowany przez wielu znanych malarzy polskich 
„Wierzynek" w Krakowie z jego słynnymi książęcymi biesiadami 
z 1364 roku czy jak piękna secesyjna Jama Michalikowa..." 

Jeżeli nawet autor książki przyjął za fakt legendę o uczcie kró
lewskiej (a nie „książęcych biesiadach"), to autor wywiadu i redak
torzy magazynu powinni wiedzieć, że akurat Jama Michalikowa jest 
wypacykowrana malowidłami sławnych artystów, nie zaś „Wierzy
nek" (chyba, że podczas bieżącej renowacji odkryją freski konser
watorzy PKZ). 

Z historią — datami, postaciami, nie zagłębiając się w interpreta
cje — poczynają sobie niefrasobliwie nawet najwybitniejsi publicy
ści. Oto garść przykładów według chronologii historycznej. 

Zygmunt Kałużyński przyznaje jakby nigdy nic (Polityka nr 10 
z br., s. 15): 

„...przemieściłem królów Francji: i tak Ludwik XIII winien 
być XIV, zaś XIV — XV; tym samym Regencja, o której mowa, 
poprzedza panowanie Ludwika XV, a nie Ludwika XIV." 

Więc znowu się naprasza najskromniejsza encyklopedia. Tenże 
krytyk w recenzji z innego filmu ograniczył polskich wodzów na
czelnych wojsk zagranicznych do jednego Jarosława Dąbrowskiego, 
co wytknął czytelnik w liście zamieszczonym w Polityce nr 7, wy
liczając ok. 10 dowódców naczelnych, a przy okazji prostując, że 
Komuna Paryska nie była jedynym powstaniem proletariatu przed 
Rewolucją Październikową. KTT dla odmiany w Kulturze kazał 
walczyć gen. Dembińskiemu w Ameryce, gdzie ten — choć wojował 
w wielu krajach — akurat w żaden sposób bić się nie mógł, co przy
pomniał „Niejaki X" w Dzienniku Zachodnim z 30X11 1975. 

Także tragiczne dzieje najnowsze, mimo wielu źródłowych mono
grafii i przyczynków, raz po raz są „odkrywczo" korygowane. Trud
no już zliczyć błędne publikacje na temat jednej z hitlerowskich 
prowokacji na pograniczu śląskim w przededniu września 1939, któ
rą historiozofujący publicyści i nawet zawodowi historycy * z upo-
* Ostatnio np. Karol Grünberg: SS-czarna gwardia Hitlera. Warszawa 1975, 
s. 145. 
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rem umiejscawiają w Łagiewnikach pod Bytomiem (po niemiecku 
Hohenlinden), zamiast w Stodołach (Hochlinden) w b. pow. racibor
skim. Na nic II wyd. książki" „Wrzesień 1939 na Śląsku" (1963), 
ar tykuły poświęcone tej prowokacji na łamach Tygodnika Demokra
tycznego (1964), Poglądów (1967), Polityki (1968), Za Wolność i Lud 
(1971). W ubiegłym roku w Życiu Warszawy Andrzej Osiecki i To
masz Sobański ponownie dokonali „rewelacyjnego odkrycia" prowo
kacji w Łagiewnikach, w rezultacie czego Zycie drukowało 2 ich ar
tykuły (22 VIII), prostujące listy czytelników (11 IX), wyjaśniający 
artykuł Osieckiego (13 IX) i uzupełnienie obu autorów wzbogacone 
dalszymi listami (20 IX). Chwalebne byłoby takie zainteresowanie 
niewątpliwie ważnym fragmentem prologu wojny, gdyby dzienni
karze na wstępie zadali sobie t rud dotarcia do opisywanych miej
scowości, żyjących świadków wydarzeń i ogólnie dostępnej litera
tury — nie zaś dopiero po odzewie lepiej zorientowanych czytelni
ków. Rzecz w tym, że błąd ciągnie się od relacji gazetowej sprzed 
30 lat i każde takie powielanie tylko go utwierdza. 

Nie mniej uporczywie Jerzy Pertek wykazuje (Tydzień z 5 X 
1975) jałowość żmudnego ustalania przez prasę, m. in. drogą apeli 
do czytelników (np. Express Wieczorny) listy uczestników eskapady 
kutra pościgowego „Batory" w październiku 1939 — skoro wszyst
kie nazwiska podał już kilkakrotnie na podstawie oryginalnego do
kumentu w publikacjach prasowych i książce „Wielkie dni małej 
floty". 

Rzadko też się zdarza, by po autorytatywnym sprostowaniu dzien
nikarz z wdzięcznością przyjął uwagi, jak to uczynił Wiesław Gór
nicki w Polityce z 27 IX 1975. Jest bezsporne, że bardzo często pu
blicyści wyprzedzają zawodowych historyków w podejmowaniu pro
blemów najnowszej historii Polski. Chwała im za to. Chodzi tylko 
0 to, by zawsze czynili to odpowiedzialnie, przede wszystkim sięga
jąc do pewnych źródeł i wiarygodnych relacji. 

Mylą się autorzy, puszczają błędy redaktorzy. Zycie Literackie 
(nry 25 i 26 z 1975 r.) opublikowało ar tykuły S. Łukasiewicza, 
w których jako wiceprzewodniczącego KRN z ramienia P P S wy
mieniono Henryka Millera. W rzeczywistości Miller — ale Ro
muald — reprezentował w Prezydium KRN Stronnictwo Demokra
tyczne (po jego śmierci Wacław Barcikowski), podczas gdy Szwalbe 
piastował z ramienia P P S mandat od sesji majowej (sprostowanie 
Edmunda Odorkiewicza w Tygodniku Demokratycznym nr 40 
z 1975 г.; próżno natomiast szukać erra ty w Życiu Literackim). 

Z kolei taki autorytet jak Edmund Osmańczyk w Trybunie Ro
botniczej z 3 I br. przesuwa rozpoczęcie wojny rozkazem führera 
1 września 1939 na godz. 5.45. Dalej, pisząc o obszarze Europy Środ
kowej (według wiedeńskiej formuły geopolitycznej z listopada 1973) 
podaje ok. 140 min ludności dla tego regionu, z czego dla państw 
kapitalistycznych 85 min (czyli dla socjalistycznych 55 min). Nieco 
dalej pisze: 

„60 milionów mieszkańców RFN wobec 67 milionów CSRS, 
NRD i PRL." 

5* 
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To się zgadza, tylko że dla krajów Beneluxu pozostaje już tylko 
13 min — a tyle liczyła sama Holandia przeszło 5 lat temu. Iden
tyczne błędne wyliczenie powtórzono w Miesięczniku Literackim 
nr 3 z br. na s. 94—95. 

Nieuwaga autorsko-redaktorska obciąża konto dziennikarskie tak
że w kwestiach dotyczących własnego zawodu, najprostszych do 
sprawdzenia i tym bardziej żenujących. Oto Dziennik Polski z 30 X 
1975 na pytanie czytelnika: „...interesuje mnie Podyplomowe Stu
dium Dziennikarskie. Jakie są warunki przyjęcia na te studia?" — 
nie tylko udziela nieprawdziwej odpowiedzi, ale co gorsza, powołuje 
się na „informację Uniwersytetu Jagiellońskiego", gdzie nikt kom
petentny nie skróciłby czasu nauki z 2 lat do roku. 

W Gazecie Południowej dla odmiany, znany reporter Janusz Ro-
szko poświęcił jeden z felietonów (17X111975) Kischowi. Pasjonuje 
mnie od lat życie i twórczość klasyka reportażu, więc pasja mnie 
ogarnia, gdy czytam o aferze Redlą, że zaczęła się od absencji pił
karza Wagnera w meczu ze Slavia — choć Kisch pisał o Union-Ho-
leszowice; gdy Roszko awansuje płk. Redlą na generała; gdy błęd
nie cytuje niemiecki tytuł tomu Kischa, który palono na stosach 
po zagarnięciu władzy przez hitlerowców; gdy wreszcie anegdotę 
(którą po latach sam Kisch miał podać w wątpliwość) o wyrugowa
niu przezeń starszego brata z redakcji mieszczańskiego dziennika 
przemieszcza z Wiednia 1918 r. do Pragi roku 1946... (Poprawia to 
sam Roszko, ale gdzie indziej — w Przekroju z 7 III br., w świet
nym zresztą szkicu o „szalejącym reporterze"). 

Wręcz paskudnie wyglądają lapsusy w czasopismach fachowych, 
którym patronują szacowne instytuty naukowe. Niestety, tu także 
trafiają się przykłady ignorancji. Marek Andrzejewski, recenzując 
książkę Lucjana Meissnera o prasie w NRF na łamach wydawanego 
przez Instytut Zachodni w Poznaniu Przeglądu Zachodniego (1975 
nr 3) upomina się na s. 142 o pominięcie korespondencji polskich 
dziennikarzy z tego kraju, wymieniając wśród nich nazwisko rene
gata. Mógł autor recenzji nie wiedzieć, dlaczego od lat nazwisko to 
przestało się pojawiać w naszej prasie; nie mogą tego nie wiedzieć 
redaktorzy specjalistycznego pisma. 

By ktoś nie wypomniał naszych grzechów (piszę, bom sam pełen 
winy) — na koniec kamyczki do własnego ogródka. W numerze 65 
Zeszytów na s. 34 tak dokładnie pomieszaliśmy, wspólnie z auto
rami badań przeprowadzonych w OBP, formaty gazet i ich egzem-
plifikację, że dopiero w poprzednim numerze zdołaliśmy zamieścić 
stosowne wyjaśnienie. Potem w numerze 67 bezmyślnie umieścili
śmy główkę dziennika wśród reprodukowanych tytułów brytyj
skich gazet niedzielnych. A ilu takich głupot nie zauważyliśmy? 
Oby jak najmniej! 

„Słownik wyrazów obcych PWN" słowo ignorancja tłumaczy jako 
nieznajomość (czegoś), brak wiedzy, nieuctwo. Stąd wniosek dla 
wszystkich dziennikarzy wynika prosty i jeden: trzeba się nam 
uczyć, uczyć, uczyć. 

Paweł Dubiel 
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BERNARD PIOTROWSKI 

PRASA NORWEGII 
(Historia, współczesność, badania) 

P ierwsza drukarnia w Norwegii powstała już w 1644, ale władze duńskie 
uniemożliwiały rozwój odrębnej, narodowej prasy norweskiej. W 1648 r, 

w Krystianii (obecnie Oslo) ukazało się pierwsze pismo periodyczne, Homo-
gium Norvegicum, ale trudno je zaliczyć do prasy według dzisiejszych kry
teriów. Pierwsza gazeta w Norwegii ukazała się dopiero w okresie Oświece
nia w Krystianii w 1763 roku: były to Norske Intelligenz-S eddeler (Norwe
skie Zapiski Rozumowe). Pomimo zaczątków ożywienia intelektualnego w tym 
czasie, Norwegia była ekonomicznie niedorozwiniętym państwem peryferyj
nym, bez bogactw naturalnych i z ograniczonymi zasobami materialnymi i de
mograficznymi *. 

W pierwszej połowie XIX wieku zaczął się jednak kształtować nowożytny 
naród norweski z własną odrębną kulturą. W okresie wojen napoleońskich 
mamy też do czynienia z pierwocinami prasy politycznej i zaangażowanej 
w sprawy narodowe. Konstytucja norweska z 17 maja 1814 uchwalona w Eid
svoll, jedna z bardziej postępowych w ówczesnej Europie, gwarantowała peł
ną wolność prasy (art. 100). W 1814 r. Norwegia znalazła się w unii perso
nalnej ze, Szwecją, a narodowe i polityczne aspiracje Norwegów nie zostały 
należycie zaspokojone. W walce o polityczną i ekonomiczną odrębność Nor
wegii duża rola przypadła prasie, zarówno codziennej jak i czasopismom 2. 

Po 1820 r. w epoce norweskiego romantyzmu obserwujemy przyspieszony 
rozwój narodowej prasy i czasopiśmiennictwa. W latach 1830—1848 liczba 
ukazujących się gazet wzrosła od 10 do 43. W 1819 r. ukazał się w Krystianii 
pierwszy norweski dziennik, lepiej już redagowany i efektywniej rozpow
szechniany: Morgenbladet (Gazeta Poranna). W latach czterdziestych XIX w. 
w prasie coraz częściej poruszano problemy społeczno-polityczne i gospo
darcze, a także kulturowe, które interesowały Norwegów. 

1 Por. p . G r a s s m a n : Die Anfänge der norwegischen Presse. Zeitungswissenschaft, 
Januar 1936; H. F i s к a a: Den norske press för 1850. (W:) Norsk Bladeierforening 
1910—1935, Oslo 1935. W drugiej połowie XVIII w. powstały też gazety w ważniejszych 
ośrodkach prowincjonalnych kraju, np. w Bergen (1765), Trondheim (1767), Kristiansand 
(1780). 
2 Por. Norsk Presse i hundre âr 1820/1920. Utsyn og overblikk av Gunnar Christie W a s -
b e r g. Oslo 1969, s. 19 i nast. W walce o reformy społeczno-ekonomiczne Norwegii 
szczególna rola przypadła liberalnemu czasopismu Den Constitutionelle (Konstytucjo
nalista). W pracy Wasberga przytoczono dane na temat szczególnej roli prasy w nor
weskim ruchu narodowym lat trzydziestych i czterdziestych (s. 32 i nast.). 
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Od połowy XIX w. wraz z potęgującym się konfliktem unijnym polityczna 
i narodowa rola prasy niepomiernie wzrosła. W 1869 r. kraj rozporządzał 72 
gazetami, a w 1885 r. poza 133 gazetami wychodziło też ponad 100 czasopism. 
Wprawdzie grupa zawodowych dziennikarzy była jeszcze niewielka, ale po
ziom edytorski jak i redakcyjny gazet i czasopism uległ znacznemu polep
szeniu. 

W latach osiemdziesiątych XIX w. wykształca się ostatecznie ruch poli
tyczny, a zwłaszcza życie partyjne w norweskim społeczeństwie. W 1884 r. 
ukonstytuowały się dwa zasadnicze ugrupowania polityczne: Liberałowie 
(Venstre) na czele z wybitnym parlamentarzystą Johanem Sverdrupem i Kon
serwatyści (Hoyre). Odegrały one później decydującą rolę w życiu narodo
wym i politycznym Norwegii. Organem liberałów norweskich była gazeta 
Dagbludet (Dziennik), a konserwatyści gromadzili się wokół dziennika Mor-
genbladet. Od 1861 r. zaczął się też ukazywać inny wpływowy organ obozu 
zachowawczego Aftenposten (Gazeta Popołudniowa). Dzienniki spełniały wpły
wową rolę propagandową oraz informującą w walce Norwegów o uzyskanie 
pełnych praw narodowo-ekonomicznych w ramach państwa unijnego (np. 
o uzyskanie odrębnej sieci konsularnej, ministerstwa spraw zagranicznych, 
flagi narodowej i handlowej). Dopiero w 1905 r. po zerwaniu więzów unij
nych Norwegia stała się państwem suwerennym i niepodległym3. 

Od lat osiemdziesiątych, wraz z postępującymi procesami industrializacji 
występuje w Norwegii jako siła polityczna ruch robotniczy. W 1887 r. utwo
rzono socjaldemokratyczną Norweską Partię Pracy. Trzy lata wcześniej wy
szła w tym kraju pierwsza robotnicza gazeta Vort Arbeide (Nasza Praca), 
która w 1886 r. zmienia tytuł na Social-Demokraten (Socjaldemokrata). Nie
bawem powstały też prowincjonalne gazety robotnicze (zwłaszcza w Bergen 
i Trondheim). Wspomniany „Socjaldemokrata" uzyskał już w 1907 r. nakład 
10 tys. egzemplarzy, a dzienniki robotnicze coraz śmielej i wszechstronniej 
rozpowszechniały myśl socjalistyczną i konsekwentnie walczyły o społeczne 
i polityczne zdobycze dla norweskiego świata pracy4 . 

W początkach naszego stulecia norweska prasa stała się już masowym 
środkiem komunikowania i zarazem coraz skuteczniejszego urabiania norwe
skiej opinii publicznej, szczególnie w ośrodkach miejskich. W 1907 r. ukazy
wało się w Norwegii ok. 550 gazet, czasopism i pism periodycznych5. W 1910 i. 
powstała centralna organizacja zajmująca się sprawami dziennikarzy i pra
sy: Norweski Związek Prasowy (Norsk Presseforbund). 

W okresie międzywojennym pojawiły się wielkie ilustrowane magazyny 
przeznaczone dla szerokiego odbiorcy i to w nakładach stosunkowo wyso
kich jak na potrzeby 2-milionowego narodu. Poza prasą konserwatywną i li
beralną niepomiernie wzrósł prestiż i czytelnictwo prasy robotniczej, a zwłasz
cza socjaldemokratycznej i komunistycznej (np. wydawany przez utworzoną 
w 1923 r. Norweską Partię Komunistyczną Kommunistblad (Gazeta Komuni-

s Szczegółowo Б. P i o t r o w s k i : Walka Norwegów o rozwiązanie unii politycznej ze 
Szwecją (1884—1907). Poznań 1974. 
4 W 1920 r. gazeta zmienia nazwę na Arbeiderbladet (Gazeta Robotnicza). Por. O. K i r -
k v a a g : Arbeiderpressen i Norge. Oslo 1935; G. Chr. W a s b e r g : Norsk presse... 
Op. cit., s. 205 i nast. 
5 Warto nadmienić, że w 1889 r. zaczęła wychodzić gazeta reprezentująca interesy grup 
handlowo-żeglugowych: Norges Handels-од Sjofartstidende (Czasopismo Handlowo-ze-
glugowe Norwegii). W 1891 zaczął się ukazywać pierwszy niezależny dziennik Morgen
posten (Pismo Poranne). 
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styczna). W 1920 r. ukazywało się w Norwegii 228 gazet, z czego 125 więk
szych, o nakładzie 720 tysięcy egz.e 

Począwszy od lat trzydziestych spotykamy się także ze zjawiskiem zamie
rania gazet małych i słabo redagowanych, które nie wytrzymywały twardych 
praw kapitalistycznej konkurencji na rynku wydawniczym i czytelniczym. 
Wzrastała pozycja dziennikarza w społeczeństwie, ale jego poziom wykształ
cenia nie był jeszcze zbyt wysoki. W okresie międzywojennym podjęto też 
wstępne prace badawcze nad społeczną i polityczną rolą prasy w Norwegii7. 

W latach II wojny światowej prasa musiała ulec nazifikacji ze strony 
niemieckich wojsk i administracji okupacyjnej, a także rodzimych kwislin-
gowców. Większość norweskich dzienników ze względu na swoją postawę 
antyfaszystowską przestała się ukazywać. W masowych nakładach wychodzi
ły jedynie gazety uległe nazizmowi bądź otwarcie propagujące jego antyludz-
kie idee i założenia (np. kwislingowski Fritt Folk — „Wolny Naród"). Nor
wegia należy do tych społeczeństw europejskich, w których prasa podziemna 
odgrywała szczególnie doniosłą i konstruktywną rolę w antyfaszystowskim 
ruchu oporu8. 

W latach wojny ukazywało się ponad 350 różnych podziemnych gazet, 
czasopism, pism ulotnych, na łamach których nawoływano społeczeństwo do 
zachowania antynazistowskiej postawy obywatelskiej, a także szczegółowo 
informowano o zasięgu i metodach walki z faszyzmem w innych krajach 
okupowanych (m. innymi w Polsce). 212 dziennikarzy norweskich przypłaciło 
życiem swoją działalność przeciwko rodzimemu i niemieckiemu faszyzmowi. 

Wpierwszych latach powojennych norweska prasa spełniała istotną rolę 
w procesie demokratyzacji norweskiego społeczeństwa, w jego walce 

o nowy profil życia wewnętrznego i zasad polityki zagranicznej. W 1960 r. 
ukazywało się w Norwegii już ponad 1700 gazet i czasopism, z czego połowa 
wychodziła w Oslo. W początkach lat pięćdziesiątych radio było prawie że 
w każdej norweskiej rodzinie. W 1960 telewizja dopiero raczkowała w tym 
kraju, ale w dziesięć lat później ponad 90% mieszkańców korzystało z jej 
usług. Oblicza się, że dorosły Norweg przeciętnie co najmniej pół godziny 
przeznacza na czytanie gazet i czasopism9. 

W 1974 r. ukazywało się w Norwegii 158 gazet o łącznym nakładzie 1875 
tys. egzemplarzy. Jeśli zważy się, że Norwegia ma zaledwie 4 miliony miesz
kańców, to stopień nasycenia prasą w tym kraju należy do najwyższych 
w świecie. Łącznie w Norwegii ukazuje się 79 dzienników (przeważnie dru
kowanych w Oslo i Bergen) o nakładzie prawie 1,4 miliona egzemplarzy. 
Przeciętny nakład dziennika przekracza 5 tys. egzemplarzy i jest wysoki 
jak na potrzeby nielicznej ludności kraju. Gazety ukazują się przeważnie 
6 razy w tygodniu, ze specjalnym wydaniem sobotnim10. Dla Norwegii cha-

• Por. E. D i e s e l : Norske aviser og Tidsskrifter med iortegnelse over norske presse-
folk. (W:) Norsk industri og naeringshândbog, Kristiania 1911, vol. 11. 
7 Norske aviser og Tidsskrifter. Kristiania 1920; L. S a x e : Norsk Presseforbund giennem 
25 ar. Oslo 1935 ; H. F i s к а а : De skrevne nyhetsblad. (W :) Norvegica, Oslo 1932 ; R. 
W. E r i c h s e n : Sanarbeid og konkurranse i norsk presse gjennem femti àr. Oslo 1960. 
8 Рог. В. P i o t r o w s k i : Podziemna prasa norweska w okresie II wojny światowej. 
Zeszyty Prasoznawcze 1971, nr 2. s. 65—71. 
' Por. s. Hoyer: The Political economy of the Norwegian Press. (W:) Scandinavian 
Political Studies, t. 3 z 1968, s. 113 i nast. 
10 Szczegółowiej P. T o r s v i k : Massemedia i Norge. (W:) Natalie R a m s o y (wyd.) : 
Det norske samfunnet. Oslo 1968. Z najnowszej literatury artykuł tegoż T o r s v i к а 
w: The Norwegian Society. Oslo 1974; Też.: The Europa Year Book. A world Survey, 
Vol. I, Part II, London 1974, s. 1098 i nast. w Norwegii publikuje się też specjalny 
katalog czasopism: Norsk Aviskatalog. 



72 PRASA NA ŚWIECIE 

rakterystyczne jest zjawisko ukazywania się wielkich i wpływowych gazet 
i czasopism w największych ośrodkach miejskich (np. w Oslo ukazuje się 
8 największych dzienników kraju o łącznym nakładzie 730 tys. egzemplarzy). 
Dopiero w ostatnich latach wzrasta polityczna i propagandowo-informacyjna 
rola prasy lokalnej i peryferyjnej (np. na dalekiej północy kraju). Więk
szość Norwegów spoza Bergen i Oslo zakupuje gazety zarówno lokalne jak 
i o zasięgu krajowym przeważnie w drodze prenumeraty. 

We współczesnej Norwegii obserwujemy znaczny proces koncentracji ga
zet i czasopism. Twarde prawo konkurencji wytrzymują najlepiej redagowa
ne i zarazem finansowane przez instytucje pewne, znaczące ekonomicznie 
i politycznie. Tylko w latach 1950—1974 liczba gazet zmalała ze 191 do 158. 
Większość wielkich gazet zarządzana jest przez stowarzyszenia, w których 
akcje mają zarówno indywidualni posiadacze jak i partie polityczne. 

Warto nadmienić, że norweska prasa szeroko uwzględnia nie tylko bieżą
cy serwis informacyjny, lecz także sprawy kulturalne, historyczne, a zwłasz
cza społeczno-ekonomiczne. 

Centralną agencją współczesnej Norwegii jest założone jeszcze w 1867 r. 
(początkowo jako przedsiębirostwo prywatne) Norweskie Biuro Telegraficz
ne (Norsk Telegrambyrâ, NTB). Formalnie jest ono spółką akcyjną niezależ
ną do państwa, w rzeczywistości ulega presji politycznej norweskich kół 
przemysłowo-handlowych. Ponad 150 gazet norweskich blisko współpracuje 
z tą agencją. Wielkie gazety mają własne filie informacyjne, a także sieć ko
respondentów miejscowych. Biura prasowe przygotowują zwłaszcza materiały 
prasowe w okresie kampanii wyborczych. Korespondentów zagranicznych 
posiadają jedynie największe gazety kraju. W Oslo mają swoje siedziby naj 
większe agencje zachodnioeuropejskie i amerykańskie, a także radziecka 
agencja „Nowosti". Prasa prowincjonalna też ma powiązania z agencjami za
granicznymi. W latach ostatnich czołowe dzienniki norweskie uzyskują in
formacje z krajów socjalistycznych przez tamtejsze agencje i od coraz licz
niejszych własnych korespondentów. 

Cechą charakterystyczną dla Norwegii jest zwłaszcza to, że większość ga
zet reprezentuje interesy poszczególnych partii politycznych11. Jest para

doksem, że w kraju, w którym prawie od czterdziestu lat rządzą socjaldemo
kraci, największe wpływy posiada prasa konserwatywna. Partia konserwa
tywna (Hoyre) reprezentuje interesy wielkiego kapitału finansowego i prze
mysłowego, kół żeglugowo-morskich, inteligencji i wyższego aparatu urzęd-
niczo-administracyjnego. Konserwatyści opowiadają się za członkostwem Nor
wegii w EWG i NATO. W 1973 r. w parlamencie rozporządzali 29 deputowa
nymi, a w szeregach partii było 82 tys. członków. 

Hoyre rozporządza obecnie 46 gazetami o wielotysięcznych nakładach. Czo
łowym organem prasowym konserwatystów, a zarazem najbardziej poczyt
ną gazetą w Norwegii (wychodzi 2 razy dziennie w łącznym nakładzie ponad 
370 tys. egzemplarzy) jest Aftenposten (Gazeta Wieczorna). Gazetę wydaje 
największa w Norwegii prasowa spółka edycyjna „Libertas", o obliczu skraj
nie reakcyjnym i konserwatywnym. Aftenposten należy do gazet najbardziej 
powiązanych z norweskim światem przedsiębiorców i finansistów. W formie 
krótkiej, sugestywnej i dobrze zredagowanej w gazecie tej przekazuje się 
bardzo szeroki asortyment informacyjny. 
11 O prasie norweskiej m. in. : Pieczat zarubieżnych stran. Moskwa 1962, s. 127 i nast. ; 
H. V a 1 e n D. к a t z : Political Parties in Norway. A Community Study. Oslo 1964. 
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W ostatnich latach spadają wpływy innej wielkiej gazety konserwatyw
nej, Morgenbladet. Na jej łamach najczęściej pojawiają się artykuły bronią
ce norweskiej współpracy w ramach NATO oraz zachodnioeuropejskich 
związków gospodarczych. Często informuje się krytycznie i tendencyjnie o ży
ciu krajów socjalistycznych. Od 1967 r. pod wpływami partii konserwatyw
nej znajduje się też gazeta wieczorna Verdens Gang (Świat w ruchu) o na
kładzie ok. 100 tys. egz. Nie różni się ona od pozostałych gazet konserwatyw
nych i ostatnio wyraźnie traci wpływy wśród czytelników. 

Hoyre posiada również rozbudowaną sieć gazet prowincjonalnych, a chło
pi i drobnomieszczaństwo są najczęstszymi czytelnikami prasy konserwatyw
nej (np. wpływowa gazeta w Trondheim Adresseavisen — 70 tys. nakładu). 
Największe wpływy ma prasa konserwatywna w wielkich miastach, niektó
rych prowincjach i na dalekich, północnych rubieżach kraju (np. w okręgach 
Tromso i Finnmark). 

Kolejno najsilniejszym potentatem prasowym w Norwegii jest rządząca 
socjaldemokratyczna Norweska Partia Pracy (Det Norske Arbeiderparti). 
W 1973 r. w 155-osobowym parlamencie jej przedstawiciele reprezentowani 
byli przez 62 deputowanych. Partia zrzesza przeszło 180 tys. członków. Wy
daje ona obecnie ponad 40 gazet i posiada własne stowarzyszenie prasowe 
(Arbeiderpartiets Presseforening). Partia łączy w swoich szeregach robot
ników — zwłaszcza kwalifikowanych, urzędników i częściowo drobne chłop
stwo, a po części także inteligencję (głównie nauczycieli). Na 44 Zjeździe 
w maju 1973 norwrescy socjaldemokraci opowiedzieli się za budową „demo
kratycznego socjalizmu", a zatem określonymi reformami, kontrolą państwa 
nad życiem gospodarczym i bankowo-kredytowym. W polityce zagranicznej 
są zwolennikami pozostania Norwegii w NATO, ale istnieją poważne kontro
wersje co do współdziałania gospodarczego z EWG. 

Centralną gazetą partii jest dziennik Arbeiderbladet (Gazeta Robotnicza), 
o jednorazowym nakładzie przekraczającym 74 tys. egz. Ponad 70°/o nakła
du gazety rozchodzi się w Oslo, stąd też socjaldemokraci mają rozbudowaną 
sieć gazet prowincjonalnych, szczególnie w Bergen (np. Bergens Arbeider
bladet) oraz w Trondheim (Arbeider Avisa) czy nawet w Drammen (np. 
Fremtiden — Przyszłość). 

Z socjaldemokratami w ścisłym powiązaniu pozostaje norweska prasa 
związkowa. Jej czołowym organem jest czasopismo „Wolne Związki Zawo-
dowe"( Fri Fagbevegelse). Tygodnik przychyla się do prawicowego odłamu 
norweskich związków zawodowych i jest wrogo ustosunkowany do działal
ności miejscowych komunistów. 

W 1961 r. wyłoniła się lewicowa grupa socjaldemokratyczna, tworząc So
cjalistyczną Partię Ludową (Socialistiske Folkeparti), liczącą około 7 tys. 
członków. W programie działania wypowiada się za „socjalistycznym ustro
jem społecznym, opartym na politycznej demokracji, systemie wielopartyj-
nym i parlamentaryzmie". Na zjeździe w 1973 r. poruszano sprawę budowy 
„niezależnej Norwegii", gdzie naród posiada rzeczywistą siłę gospodarczą 
i polityczną. Zasadniczą gazetą tego ugrupowania jest ukazujący się od 1953 r. 
tygodnik Orientering (Orientacja). Na jego łamach ukazują się często arty
kuły przeciwstawiające się uczestnictwu Norwegii w NATO i próbom zbli
żenia do zachodnioeuropejskich bloków gospodarczych. W gazecie zamieszcza 
się także artykuły często rzeczowo informujące o życiu krajów socjalistycz
nych. 
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Interesy wielkiej i średniej własności ziemskiej •- chłopów i właścicieli 
lasów broni Partia Centrum (Senterpartiet)n . Przeciwstawia się rewolucyj
nym i skrajnie radykalnym tendencjom społecznym. Broni zasad tradycyj
nych szerokiego lokalnego samorządu, zwłaszcza na wsiach i w małych mia
steczkach. Opowiada się też przeciw związkom gospodarczym ze Wspól
nym Rynkiem, ale nie zaprzecza potrzebie współdziałania kraju w NATO. 
Centrowcy liczą ponad 70 tys. członków i rozporządzają rozwiniętym apa
ratem propagandowym. W 1973 r. mieli 21 deputowanych w parlamencie. 
Zasadniczym organem prasowym centrowców jest dziennik Nationen (Na
ród) o nacjonalistycznym i konserwatywnym profilu ideowo-politycznym 
i społecznym 13. 

Powstała w 1933 r. Chrześcijańska Partia Ludowa (Kristelig Folkeparti) 
łączy drobnomieszczaństwo, duchowieństwo oraz część konserwatywnej inte
ligencji. W 1973 r. miała 21 deputowanych w parlamencie. Organem praso
wym ugrupowania jest dziennik Vort Land (Nasz Kraj), o nakładzie prawic 
20 tys. egzemplarzy. Sprawy ideologiczne oraz etyczne w duchu chrześcijań
skim najczęściej omawiane są na łamach tygodnika Folkets Fremtid (Przy
szłość Narodu). 

Liberalne warstwy drobnej i średniej burżuazji, urzędników oraz inteli
gencji reprezentuje partia Venstre (dosłownie Lewica). Jej zwolennicy ne
gują potrzebę walki klasowej, mając na celu zbudowanie „harmonijnego 
społeczeństwa", opartego na mieszczańskich zasadach poszanowania własno
ści prywatnej. Podkreśla się potrzebę „stopniowego" wprowadzania reform 
społeczno-gospodarczych w Norwegii. W końcu 1972 r. ze względu na duże 
różnice poglądów i wzajemne tarcia (np. co do przystąpienia kraju do EWG) 
wyłoniła się Nowa Partia Ludowa. W 1973 r. Venstre uzyskała tylko jedne
go parlamentarzystę do Stortingu. Niemniej Venstre rozporządza sprawnie 
funkcjonującym prasowym aparatem propagandowo-informacyjnym. W jej 
zasięgu oddziaływania jest jedna z najbardziej poczytnych gazet norweskich 
Dagbladet (Gazeta Codzienna). Liczący ponad wiek tradycji dziennik uka
zuje się w nakładzie przekraczającym jednorazowo 100 tys. egzemplarzy. 
Po 1953 r. gazeta wyraża interesy prawicowych odłamów Venstre. Niemniej 
na jej łamach ukazują się liczne artykuły rzetelnie informujące o powojen
nych osiągnięciach i życiu naszego kraju. Redaktorzy tej poczytnej gazety 
nie są bezkrytycznymi zwolennikami NATO, opowiadają się za likwidacją 
obcych baz militarnych w Norwegii i za powszechnym rozbrojeniem. W za
chodniej Norwegii ukazuje się też organ liberałów Bergens Tidende (Ga
zeta Bergeńska) o nakładzie 82 tys. egz. 

Najbardziej radykalnym ugrupowaniem politycznym we współczesnej Nor
wegii jest założona w 1923 r. Komunistyczna Partia Norwegii (Norges Kora-
munistiske Parti). Od XI Zjazdu w 1965 r. działa opierając się na programie 
marksizmu-leninizmu oraz zasadach internacjonalizmu. Mówi się ó potrzebie 
pokojowego przejścia norweskiego społeczeństwa w „parlamentarną socjali
styczną republikę". Komuniści zabiegają o poprawę warunków materialnych 
robotników i chłopów norweskich, a także częściowe ograniczenie władzy 
monopoli. Są przeciwnikami uczestnictwa Norwegii w NATO i przyłączenia 
do Wspólnego Rynku. Przewodzą też w utworzonym w kwietniu 1973 r. So
cjalistycznym Bloku Wyborczym. Centralnym organem prasowym norweskich 
12 Od maja 1959 do końca tego roku nosiła nazwę: Norweska Partia Demokratyczna. 
1S W latach 1896—1918 gazeta nosiła nazwę Landsmandsposten (Gazeta Rolnika). 
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komunistów jest znana z lat ostatniej wojny gazeta Friheten (Wolność). Od 
1958 r. jest dziennikiem chętnie czytanym przez radykalne odłamy norwe
skiego społeczeństwa. Na jego łamach ukazują się artykuły szczegółowo 
i rzetelnie informujące o życiu i osiągnięciach społeczeństw krajów socjali
stycznych. Szeroko traktuje się także o bieżących sprawach społeczno-go-
spodarczych Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem konkretnych postula
tów przebudowy społecznej. 

W Norwegii ukazuje się ponad 2000 czasopism oraz periodyków14. Prze
ciętny ich nakład nie przekracza jednak 300—400 egzemplarzy. 

Bardzo istotną i wpływową rolę na norweskim rynku czytelniczym speł
niają czasopisma oraz magazyny ilustrowane, których łączny nakład prze
kracza 2 miliony egzemplarzy (oznacza to potrojenie w porównaniu z okre
sem międzywojennym). Wydawnictwa ilustrowane oraz magazyny prowadzi 
Stowarzyszenie Norweskiej Prasy Ilustrowanej (Norsk Illustrert Presse). 

Od 1960 r. obserwuje się napływ amerykańskich i anglosaskich czasopism, 
a to ze względu na dużą znajomość języka angielskiego w norweskim spo
łeczeństwie. Stopień nasycenia magazynami ilustrowanymi jest wyższy w śro
dowiskach miejskich niż na wsi. Obserwuje się też większy stopień czy
telnictwa tych czasopism wśród młodzieży i kobiet niż wśród mężczyzn. Wiek, 
dochody, stopień wykształcenia decydują o czytelnictwie czasopism rozryw
kowych i ilustrowanych 15. 

Prawie czwartą część nakładów czasopism stanowią magazyny kobiece. 
Niezwykle popularnym czasopismem kobiecym i domowym jest Hjemmet 
(Ojczyzna), ukazująca się jednorazowo w ponad 215 tys. egzemplarzy. Jest 
bogato ilustrowana, posiada odpowiedni serwis informacyjny i liczne porady 
praktyczne. Jeszcze wyższy nakład ma Norsk Ukeblad (Tygodnik Norweski). 
W nakładach od 100 do 150 tys. egzemplarzy ukazują się inne popularne 
magazyny kobiece jak Alle Kvinner (Wszystkie Kobiety), Det Nye (Nowo
ści), Kvinner og Klaere (Kobieta i Ubiór). Serwis informacyjny, a nawet rze
telne komentarze polityczne drukuje wpływowe czasopismo Nâ (Dzisiaj), zwią
zane z ugrupowaniami przemysłowo-handlowymi i konserwatystami. Roz
rywkę z informacją łączy się w czasopiśmie Allers (Wszystko). 

W Norwegii ukazuje się kilkadziesiąt czasopism z różnych dziedzin wie
dzy ludzkiej. Niektóre z nich dotyczą spraw literackich (np. Bok og Biblio
tek — Książka i Biblioteka, Edda, Kirke og Kultur — Kościół i Kultura), 
politycznych (np. Internasjonal Politikk ukazujące się od 1937 г.), inne od
noszą się treściowo do spraw ekonomiczno-handlowych 16. 

Dziennikarze nie stanowią w Norwegii dużej grupy zawodowej (łącznie ok. 
3000 osób). Ponad 70% pracuje w dziennikach i czasopismach central

nych. Zawód dziennikarza nie należy jeszcze (z niewielkimi wyjątkami) do 
społecznie intratnych i wpływowych. Przeważają w nim ludzie ze średnim 
wykształceniem i bynajmniej nie specjalistycznym. Dopiero w 1965 r. przy 
uniwersytecie w Oslo powstała Wyższa Szkoła Dziennikarstwa, kształcąca 
u Por. p . T o r s v i k : A Guide to Norwegian Mass Media statistics. (W:) Scandinavian 
Political Studies, t. 4 z 1969, s. 209. Od 1954 wychodzi kwartalnik statystyczny gazet i cza
sopism: Innenrikske blatt og tidsskrifter. Öd 1957 wydaje się też katalog tygodników 
(Ukepressekatalogen). 
15 Por. E. N i 1 s e n : Intéresser hos voksne. Oslo 1958. 
18 Największy zasób gazet i czasopism norweskich przechowywany jest w Bibliotece Uni
wersyteckiej w Oslo (Universitetsbiblioteket i Oslo). 
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kadry dla potrzeb prasy i czasopiśmiennictwa. Jej poprzedniczką była za
łożona w 1950 r. Szkoła Dziennikarstwa w Oslo finansowana przez Norwe
skie Stowarzyszenie Redaktorów i Dziennikarzy oraz Krajową Federację 
Norweskich Wydawców Gazet i częściowo państwo. 

W dzisiejszej Norwegii istnieją dwie zasadnicze organizacje zawodowe 
dziennikarzy. W 1910 roku utworzono Norweski Związek Prasowy (Norsk 
Presseforbund) w celu „wspólnego troszczenia się o wspólne interesy nor
weskiej prasy i pracujących w niej". W drodze umów zbiorowych z właści
cielami gazet organizacja zabiega o korzystniejszy system płac i warunki 
mieszkaniowe dla ludzi pracujących w redakcjach gazet i czasopism. Cele 
polityczne są poza marginesem działania tej organizacji zawodowej. W Oslo 
dziennikarze mają swój klub prasowy (Oslo Journalists Club). 

W 1946 roku powstał nowy związek — Norweskie Stowarzyszenie Dzien
nikarzy (Norsk Journalistslag). Zrzesza ono dzisiaj prawie 2000 osób zwią
zanych z prasą, a więc ich zdecydowaną większość 17. 

Problemami techniczno-organizacyjnymi prasy, jej statystyką oraz za
gadnieniami informacji prasowej zajmują się aktualnie dwa stowarzyszenia: 
Norweskie Stowarzyszenie Krajowe Gazet (Norske Avisers Landsforbund)1E 

oraz istniejący w Oslo Urząd Informacji Prasowej19 . 

raz z szybkim upowszechnieniem masowych środków przekazu, w koń
cu lat sześćdziesiątych ulega zmianie zakres, profil i wymogi naukowych 

badań w tej dziedzinie. We wrześniu 1968 norweskie Ministerstwo Spraw 
Kościelnych i Nauczania oraz Rada Norweskiej Radiofonii wydały odpo
wiednie rozporządzenia o przyspieszeniu systematycznych badań. W marcu 
1970 przy jednej z centralnych „rad badawczych" (Norges almenvitenskape-
lige forskningsrâd) powołano specjalny komitet do koordynacji badań nad 
masowymi środkami przekazu. Kierowali nim dwaj wybitni znawcy nor
weskich zagadnień prasoznawczych — wykładowca uniwersytetu w Oslo 
Per Torsvik i profesor uniwersytetu bergeńskiego Stein Rokkan. Po anali
zach wstępnych, w dwa lata później ogłoszono raport o stanie badań praso
znawczych w Norwegii20, a to zarówno w aspekcie ekonomicznym, społecz
nym, kulturalnym i politycznym. Podkreślono niewystarczający stan dotych
czasowych badań, zwłaszcza w posługiwaniu się nowymi technikami i środka
mi (np. w ujęciu cybernetycznym). Postanowiono skoncentrować też należytą 
uwagę nad analizą instytucjonalną, personelem, rolą społeczno-informacyjną, 
kulturową oraz polityczną masowych środków przekazu w Norwegii. Nie wy
kluczono potrzeby bliskiej współpracy z ośrodkami badawczymi w tej dziedzi
nie w innych krajach, a zwłaszcza w Skandynawii. 

We współczesnej Norwegii brakuje jednego centralnego ośrodka, w któ
rym koordynowano by i zarazem prowadzono systematyczne badania nad 
dawną i obecną prasą norweską. Prasoznawstwo traktowane jest w tym 
kraju jako ważny element wiedzy o państwie (statsvitenskap), a tę wykłada 
się na norweskich uniwersytetach dopiero od zakończenia wojny21. 

17 A. W e r n e r : Norske Journalister. (W:) Tidsskrift jor Samfunnsforskning, 1969 nr 1. 
18 Por. K. K l e i v a n , S. К. H a n g a a r d : Pressefolk. Oslo 1967. 
" Artykuł o prasie norweskiej: The Norway Year Book, Oslo 1967, s. 210 i nast. 
29 Рог. Per T o r s v i k (przy współudziale Steina R о к к a n a, Leifa H o l b a e k - H a n -
s e n a : Mediaforskning. Bergen-oslo-Tromso 1972, s. 41 i nast. 
21 Universitet i Oslo 1911—1961. Oslo 1961, t. I, s. 138—141. 

W 
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Obecnie na terenie kraju istnieje kilka instytutów badawczych, które 
w mniejszym lub większym stopniu zajmują się problematyką prasoznaw-
czą. Podjęto też odpowiednie środki zaradcze, aby szerzej i efektywniej kształ
cić przyszłe kadry dziennikarskie. W programach nauczania uwzględnia się 
szeroko rozumianą problematykę polityczną i kulturalną, podstawy wiedzy 
prawniczej i socjologicznej, informacje z zagadnień międzynarodowych, a tak
że techniki badawcze i metody nauk społecznych wraz z informatyką22. 

W 1948 roku powstał w Bergen drugi norweski uniwersytet, obsługujący 
zachodnie i północne połacie kraju. W dwa lata później przy istniejącym tam 
Instytucie Socjologii podjęto także badania prasoznawcze, a zatem nieco 
-wcześniej niż w pozostałych krajach skandynawskich. Z tą placówką nauko
wą związali się też dwaj późniejsi najwybitniejsi znawcy norweskiego pra-
.soznawstwa, S. Rokkan i P. Torsvik. Podjęto badania nad dwoma zasadni
czymi problemami: oddziaływaniem prasy w wiejskim i drobnomieszczań-
skim środowisku społecznym zachodniej i północnej Norwegii, szczególnie 
•w okresie kampanii wyborczych, a także nad ustosunkowaniem się prasy do 
"węzłowych problemów politycznych, jakimi żyje Norwegia i Europa. Badania 
takie przeprowadza się tam wyłącznie przy pomocy socjologicznych i częścio
wo psychologicznych metod naukowych. Korzystając z dorobku naukowego 
socjologii amerykańskiej i zachodnioniemieckiej, S. Rokkan i P. Torsvik sta
rali się jednak uwzględnić swoiste uwarunkowania rozwoju prasy w środo
wisku norweskim. W swoich analizach prasoznawczych szeroko stosowali też 
metodę statystyczną. W końcu lat pięćdziesiątych konkurencyjny ośrodek 
badawczy powstał w stolicy kraju, już lepiej zorganizowany i korzystniej 
finansowany przez zainteresowane instytucje. 

W 1958 roku przy uniwersytecie w Oslo utworzono specjalistyczny In
stytut Badań Prasoznawczych (Institutt for Presseforskning). Program 

badawczy z powodu dość szczupłego zasobu kadrowego nie mógł być po
czątkowo zbyt wszechstronny i dalekosiężny23. Z Instytutem związani byli 
zwłaszcza w pierwszych latach jego działalności S. Rokkan i P. Torsvik — 
socjologowie, którzy zapoczątkowali badania nad oddziaływaniem prasy par
tyjnej i politycznie zaangażowanej, szczególnie w okresie kampanii wybor
czych (np. w 1965 г.). Przeprowadzano w tym zakresie prasoznawcze ana
lizy wstępne i eksperymentalne24. Stosowano analizę ilościową zawartości 
.gazet oraz wpływowych politycznych czasopism. 

Svennik Hoyer podjął nadto szczegółowe badania nad strukturą politycz
ną i sytuacją ekonomiczną prasy norweskiej25. Doceniał on bowiem analizę 
tekstu artykułów gazetowych przy określaniu zarówno profilu jak też kie
runków ich politycznego i społecznego oddziaływania (np. w różnych śro
dowiskach zawodowych)2e. 

22 P. T o r s v i k : Mediaforskning (op. cit.), s. 96 i nast., 100 i nast., 104 i nast. Od 1970 
przy uniwersytecie w Oslo powstała specjalizacja dziennikarska. 
M P. T o r s v i k : J. w., s. 102 i nast. 
24 S. R o k k a n , P. T o r s v i k : Der Wähler, der Leser und die Parteipresse. Kölner 
Zeitschrift für Soziologie, 1960 Bd. II, s. 278—301. 
15 Także: S. R o k k a n : Party Competition, Electoral Mobilization and National Integra
tion. (W:) J. L a P a l o m b a r c e , M. W e i n e r t (wyd.) : Political Parties and Politi
cal Developpment. Princeton 1966, s. 241—260 S. G. Hoyer: Pressens okonomiske og poli-
tiske struktur: noen refleks joner. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1964, s. 221—242. 
*• S. H o y e r : Samfunnsvitenskapelig tekstanalyse. Oslo 1966. Wyniki swoich badań nad 
politycznym zaangażowaniem prasy przedstawił Hoyer na I Nordyckiej Konferencji 
Nauk Politycznych w Oslo w 1966 r. 
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W badaniach politologicznych, często przy pomocy analizy dokumentacji 
prasowej, przeważają wśród uczonych norweskich metody pozytywistyczne 
i strukturalistyczne27. Określone treści politycznych postaw Norwegów prze
badał Egi Th. Enerstvedt w jednej z nowszych publikacji28. Wskazał on 
przekonująco na współzależność, jaka zachodzi między społecznym pojęciem 
siły i gwałtu, określoną ideologią i zarazem pozycją intelektualistów w spo
łeczeństwie kapitalistycznym. Korzystał przeważnie w swej pracy z norwe
skich materiałów prasowych. 

W 1970 roku Theo Koritzinsky opublikował wyniki swoich badań praso
wych, przedstawiając postawę polityczno-ideologiczną partii oraz wybor
ców wobec zasadniczych problemów polityki zagranicznej Norwegii ostatnie
go ćwierćwiecza (np. spraw przynależności kraju do ONZ, NATO, Wspólnego 
Rynku). W zależności od orientacji politycznych poszczególnych partii, badał 
także Koritzinsky ich stosunek do zasadniczych problemów krajów socjali
stycznych 29. Inny z badaczy, Ragnar Rommetveit w jednej z gruntownych 
prac rozważał współzależność między rozwojem języka, myśleniem i maso
wymi środkami przekazu (w tym również prasą i czasopismami)80. Są to 
w zasadzie prace wchodzące też w zakres psychologii języka. 

Szersze badania w Instytucie w Oslo prowadzi się nad konsumpcją prasy 
i czasopiśmiennictwa. Opierając się na danych statystycznych z Norweskiego 
Związku Prasowego, Anita Werner przebadała stan wykształcenia, zaangażo
wanie społeczne oraz pozycję i karierę społeczną norweskich dziennikarzy31. 

Warto nadmienić, że w Oslo i Bergen istnieją ośrodki dokumentacyjne 
dla nauk społecznych, w tym również prasoznawstwa (Norsk Samfunnsviten-
skapelig Datatjeneste)32. 

Przy pomocy wspomnianego Instytutu i współpracy innych instytucji (np. 
Norske Avisers Landsforbund) przeprowadzano z pozycji statystycznych roz
ległe badania nad czytelnictwem prasy w szerokich kręgach norweskiego 
społeczeństwa. Wspomniana A. Werner badała czytelnictwo prasy wśród dzie
ci i młodzieży w północnej części Norwegii (np. w Finmarku)83 . Ankietując 
prawie 4000 osób doszła do wniosku o poważnym oddziaływaniu telewizji 
i radia na poziom intelektualny i postępy w nauce dzieci i młodzieży. Po
dobne badania w połowie lat sześćdziesiątych prowadził także Per Torsvik u. 
Badania tego typu są częstokroć finansowane przez Związek Krajowy Nor
weskich Kinematografów (Norske Kinematografers Landsforbund), a od 
strony reklamowo-handlowej także przez spółkę „Fakta" istniejącą przy 
Instytucie do badań nad Rynkiem (FAKTA A/S, Instittutet for markedsforsk-
ning). Wyniki dociekań podawane są na łamach czasopisma wydawanego od 
1958 roku: Fakta om tre typer media (Fakty o trzech typach mediów). 

» Por. U. T o r g e r s e n : Norske politiske institus joner. Oslo 1964; R. A. D a h l : Moderne 
politisk analyse. Oslo 1967; D. O s t e r b e r g : Makt og materiell. Oslo 1968. 
28 E. Th. E n e r s t v e d t : Den intelektuelle dilemma. En undersokelse av noen sider 
ved forholdt mellom makt, ideologi, intelektuelle. Oslo 1971. 
г 9 Т. K o r i t z i n s k y : Velgere, Partier og Utenrikspolitikk. Analyse av norske holdnin-
ger 1945—1970. Oslo 1970. 
»• R. R o m m e t v e i t : Sprâk, tanke og kommunilćasjon. Ei inforing i sprawpsykologi 
og psykolingvistikk. Oslo 1973 (II wyd.). 
81 Por. cytowane studium: Norske journalister. 
'* S. R о к к a n : Data-arkiver for historisk-sosiologisk forskning. (W :) Historiens plass 
i samfunnsforskning. Studier i historisk metodę. Tom II, Oslo 1967. 
" A . W e r n e r : Flytteonsker blant barn i Finmark for og etter innforing av fjernsyn. 
Tidsskrift for Samfunnsforskning, 1971 nr 2. 
" Por. P. T o r s v i k : Valgkampen i radio og fjernsyn 1965. Tidsskrift for Samfunnsfors
kning, 1967 nr 2/3; t e g o ż : Children and Television in Norway. Gazette, 1971 nr 3. 
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E. Nilsen podjął badania nad czytelnictwem wśród ludzi starszych35. Śle
dzone są też sprawy upowszechnienia prasy szkolnej i młodzieżowej36. 
E. Norland zainteresowała się sprawą popularności „kieszonkowców" i komik
sów wśród młodzieży37. Per Torsvik widzi zresztą przyszłość badań praso-
znawczych w statystyce masowych środków przekazu, w studiach porów
nawczych nad ich rozwojem, stosowaniem mediów oraz ich miejscem w no
woczesnym modelu życia cywilizowanego i wielkomiejskiego38. Kjell Gron-
haug przebadał sprawę organizacji oraz wartości informacyjnych oraz spo-
łeczno-moralnych reklamy39. 

Problemy upowszechnienia prasy i czasopism oraz frekwencji w kinach 
interesują też Norweski Instytut Gallupa (Norsk Gallup Institut A/S), a jego 
wyniki są publikowane w specjalnym czasopiśmie Gallups Mediabarometer 40. 

W ostatnich latach duże zainteresowanie wzbudza społeczna funkcja cza
sopism rozrywkowych (tzw. kultura pop, rola tygodników i magazynów ilu
strowanych) 41. Willy Dahl przedstawił interesujące studium o funkcji ksią
żek, prasy i czasopism w kształtowaniu robotniczej świadomości klasowej, 
patriotycznej i kulturowej42 . 

Badania prasoznawcze prowadzi się także w dość nietypowej w skali euro
pejskiej placówce naukowej w Oslo, mianowicie w Instytucie do Badań 

nad Pokojem i Konfliktami (Institutt for freds-og konfliktforskning, Inter
national Peace Research Institute), który w 1966 roku usamodzielnił się jako 
odrębna instytucja naukowo-badawczą. Prowadzi kompleksowe i długotrwa
łe badania nad aspektami socjalno-ekonomicznymi, kulturalnymi oraz etnicz-
no-ideologicznymi konfliktów we współczesnym świecie. Instytut posiada 
największy w Europie zbiór prasy i czasopism pacyfistycznych. Szczególnie 
czynny jest tutaj Johan Galtung, doskonały badacz problematyki wojny 
i pokoju we współczesnej Europie. Pozostawił on interesującą pracę o reak
cji prasy norweskiej na wizytę Chruszczowa w Norwegii w 1960 roku43. 
Razem z M. Holmboe, Rugę przebadali też strukturę zainteresowań politycz
nych norweskiej prasy np. w okresie kryzysów: kongijskiego, kubańskiego 
i cypryjskiego44. 

W 1950 roku utworzono w Oslo specjalny Instytut do Badań Społecznych 
(Institut for Samfunnforskning), który już w kilka lat później podjął syste
matyczne badania prasoznawcze. Jeden z jego pracowników Tore Lindbekk 
podjął badania nad zainteresowaniem prasy norweskiej problematyką mię
dzynarodową w latach „zimnej wojny" (głównie na podstawie artykułów 
wstępnych czołowych dzienników i czasopism)45. Harald Ronning badał na-
85 Wspomniane studium: Intéresser hos voksne. 
" S . S l e t v o l d : Barns lesning av aviser og ukeblad. Forskning og Danning, 1954 
nr 1. 
" E . N o r l a n d : Barn og serielesning. Pedagogisk Forskning, 1957 nr 4, 1958 nr 4 
i inne. P. T o r s v i k badał też sprawę kupna książek i czasopism (Om boksalget 
i Norge. Oslo 1970). M P . T o r s v i k : Mediaforskning (op. cit.), s. 109 i nast. 
" P o r . к . G r o n h a u g : Reklams organisasjon. Oslo 1968. 
" T e n ż e : Pressen som leser- og annonsmakt. Tidsskrift for s amfunns forskning, 1970. 41 P. T o r s v i k : Magazines in Norway. Gazette, 1960 nr 2. 42 W. D a h l : „Darling" lesning under parafilampen. Oslo 1974; także O. N o r d l u n d : 
Ukeblad og samfunn. Oslo 1973. 
4S J. G a l t u n g . Det avlyste Krustsjov-besoket i Norge. Oslo 1960; strukturę informacji 
zagranicznych w prasie norweskiej badał Z W. „H". R u g ę : The Structure of Foreign 
News. Journal of Peace Research, 1962 nr 2. 
44 J. G a l t u n g , M. H. R u g e : The Structure of Foreign News: The Presentation of 
the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapers. Journal of Peace 
Research, 1965. 
45 T. L i n d b e k k : Pressedebatten 1947—1952 om Norges utenrikspolitikk. Oslo 1966. 
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tomiast reakcje prasy norweskiej w okresie kryzysu węgierskiego i suez-
kiego w 1956 roku48. 

Powyższe problemy interesują także pracowników utworzonego w Oslo 
w 1960 roku Norweskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest to zara
zem główny ośrodek dokumentacyjno-informacyjny (w tym również praso
wy) do spraw polityki zagranicznej Norwegii oraz pozostałych krajów skan
dynawskich. 

W ostatnich latach norwescy prasoznawcy coraz czynniej i efektywniej 
współpracują z podobnymi placówkami badawczymi w krajach skandynaw
skich. Ponadrządowa organizacja, tzw. Rada Nordycka rozporządza pokaź
nym funduszem na cele kulturalne i naukowo-badawcze. Wobec potęgują
cego się znaczenia i oddziaływania mediów na społeczeństwa, zwrócono 
•w ostatnich kilku latach uwagę na możliwość koordynacji analiz badaw
czych w dziedzinie prasy, radia i telewizji w skali ogólnoskandynawskiej. 
W Aarhus (Dania) działa dla potrzeb całej Europy Północnej specjalna szko
ła dziennikarska, w której czynnie współuczestniczą także Norwegowie. Nie
dawno powołano nową placówkę badawczo-organizacyjną o rozmiarach ogól-
noskandynawskich: Północny Ośrodek Dokumentacji Badań nad Komuniko
waniem Masowym (w skrócie: NORDICOM). Chodziło zwłaszcza o intensyfi
kację działalności naukowo-badawczej i znaczną pomoc materialną dla pro
gramu polityki naukowej, wydawniczej i dziennikarskiej (np. w zbieraniu 
i wymianie dokumentacji, łączności między ośrodkami naukowo-badawczymi 
w Skandynawii i poza jej granicami). Organem wykonawczym w tej pla
cówce jest Sekretariat Współpracy Kulturalnej Krajów Skandynawskich, 
którego w pracach czynnie współuczestniczy także Norwegia, a osobiście 
P. Torsvik. Wzrastająca w ostatnich dwóch latach aktywność tej organizacji 
dowodzi potrzeby spopularyzowania skandynawskich osiągnięć badawczych 
wśród pozostałych krajów Europy. Służą temu celowi liczne ogólnoskandy-
nawskie czasopisma naukowe (np. Scandinavian Political Studies, Nordisk 
Kontakt, The Scandinavian Times, Nordisk Tidskrift). 

Nauka norweska nie rozporządza jak dotąd syntezą dziejów prasy nor
weskiej; ta jest dopiero w stadium przygotowawczym. Gunnar Chr. Wasberg 
zwrócił jedynie uwagę na niektóre społeczne, polityczne i kulturowo-naro-
dowe aspekty rozwoju prasy norweskiej w XIX i w początkach XX wie
ku 47. Obszerniejszych monografii dorobiły się jedynie poważniejsze dzienni
ki i czasopisma norweskie. Istnieją zatem specjalne opracowania jednej 
z najstarszych gazet Adresseaviseni8, liberalnej Dagbladet*9, umiarkowanie 
konserwatywnej Aftenposten™, a dopiero w zaczątkach są badania nad pra
są robotniczą w tym kraju5 1 . 

Sumując nasze rozważania możemy dojść do wniosku, że w ostatnich la
tach obserwujemy jego znaczną intensyfikację co do zakresu badawczego, 
różnorodności podejmowanej problematyki, ram czasowych i przestrzen
nych. Badania prowadzi się w różnych, często konkurencyjnych ośrodkach 
i placówkach naukowych. Uwzględniając stosunkowo szczupłe zasoby kadro
we nauki norweskiej trzeba przyznać, że prasoznawstwo należy do dyscyplin 
badawczych najszybciej się rozwijających i mających niemałe perspektywy. 

<' H. R o n n i n g : Verdi, loyalitet og konflikt. Oslo 1962. 
« G. Chr. W a s b e r g : Norsk presse i 100 àr 1820—1920. Utsyn og overblikk. Oslo 1969. 
" W . К. S t o l e n : Adresseavisen i 200 àr. Trondheim 1967. 
" R. V o i d : Dagbladet i tlgerstiden. Oslo 1949. 50 G. Chr. W a s b e r g : Aftenposten 1 hundrear, Oslo i960. 
» Np. O. O i s a n g : Arbelderpresen 1 Trondelag. Oslo 1950. 
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ZBIGNIEW KLEJN 

DZIENNIKARSTWO BUŁGARSKIE 
W ROZWOJU (III) 

DZIENNIKARZE 

Jednodniówka „Duma na Byłgarskite Żurnalisty" w r. 1971 odnotowała takie 
oto opinie społeczeństwa o dziennikarzach: 

Tokarz: „Dziennikarz jest apostołem wszechstronnego rozwoju naszej oj
czyzny." 

Inżynier: „To ciężka i nie zawsze wdzięczna praca. Trzeba jej życzyć głęb
szej znajomości faktów, bowiem dziennikarz winien znać się na wszystkim." 

Fizyk: „Cenię u dziennikarzy uczciwość, prawość i nieugiętą obronę 
prawdy." 

Trudno znaleźć bardziej wymowne i zobowiązujące słowa uznania. Świad
czą one jednocześnie o tym, że dziennikarstwo bułgarskie pozostało przez 70 
lat wierne celowi, który przyświecał mu w chwili zakładania pierwocin 
własnej organizacji zawodowej. Uchwalony bowiem w r. 1905 przez dzienni
karzy sofijskich najkrótszy chyba w świecie statut organizacji zawodowej 
brzmiał: 

„Członkiem Stowarzyszenia może być każdy dziennikarz, który stawia wy
żej honor swój niż chleb i jest gotowy zrezygnować z chleba w imię prawdy, 
sprawiedliwości i honoru." 

Wielu spośród działaczy bułgarskiego ruchu narodowowyzwoleńczego i re
wolucyjnego dłużej lub krócej parało się redagowaniem gazet czy publicy
styką. Sam Dymitrow mawiał, że gdyby nie stał się politykiem, na pewno 
zostałby dziennikarzem. Todor Żiwkow, który podobnie jak Dymitrow był 
ongiś drukarzem, co roku w dniu Święta Prasy „wpada" na doroczne spot
kanie towarzyskie w Domu Dziennikarza. Bułgaria może się też poszczycić 
powołaniem na członka Akademii Nauk dziennikarza — w uznaniu właśnie 
za jego prace publicystyczne (Władimir Topenczarow). 

„Niewdzięczna praca" 

A jednak mimo tych nie kwestionowanych dowodów uznania i popar
cia w bułgarskim środowisku dziennikarskim panuje pogląd, iż prestiż za
wodu jest w opinii społecznej jeszcze niedostateczny. Nie zna ona np. swoi-

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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stości trudu dziennikarskiego, który praktycznie trwa nieustannie, a nie tyl
ko w godzinach pobytu w redakcji. Autor krytyki prasowej (szczególnie w ga
zetach terenowych) nie jest jeszcze w pełni zabezpieczony przed szykanami, 
a nawet procesami sądowymi. Dziennikarz spotyka się z lekceważeniem swej 
pracy i innego rodzaju trudnościami. 

Stale wysuwanym postulatem jest np. polepszenie systemu informowania 
dziennikarzy. Po plenum ideologicznym КС ВРК w roku 1974 Zarząd Główny 
Związku Dziennikarzy Bułgarskich podjął uchwałę zalecającą swemu prezy
dium m. in. „kontynuowanie wysiłków dla możliwie najpełniejszego infor
mowania członków o problemach znajdujących się w centrum uwagi partii 
i rządu. W tym celu trzeba podnieść na jeszcze wyższy poziom spotkania, 
rozmowy i konferencje prasowe z odpowiedzialnymi działaczami." 

Wspomnę tu nawiasem, że tak sformułowana uchwała zmierza nawet do 
pewnego zahamowania inflacji konferencji prasowych, zwoływanych przez 
najrozmaitsze komórki, niekiedy nawet bez uzasadnionego powodu. Kurio
zalnym przykładem, przytaczanym na ostatnim zjeździe ZDB, była konferen
cja prasowa o rozwoju usług pogrzebowych, zwołana na cmentarzu central
nym w Sofii. Natomiast coraz poważniejszym problemem zaczęło się stawać 
dotarcie do niektórych źródeł informacji. Tak np. nieistniejące już obecnie 
Ministerstwo Przemysłu Maszynowego „obraziło się" w r. 1973 na prasę za 
krytykę niewykonywania planów, a biuro prezydium Bułgarskiej Akademii 
Nauk miało za złe rozdmuchanie rzeczywiście niewiarygodnej sensacji o rze
komym odkryciu w Bułgarii czaszki cyklopa. 

„Tajemnica służbowa przekształciła się w swego rodzaju nielegalną wy
kładnię ustawy o tajemnicy państwowej —• pisał w 1974 r. Byłgarski Żurna-
list —< tak rozszerzając «zakazane» tematy, że jeśli brać dosłownie, to każdy 
dziennikarz staje się potencjalnym kandydatem do więzienia." 

Dzieje się to wszakże bez aprobaty najwyższych czynników, które zarówno 
w КС ВРК jak i w rządzie starają się w razie potrzeby wyczerpująco infor
mować dziennikarzy. Na niższych szczeblach widzi się jednak czasem dzien
nikarzy jedynie jako piewców sukcesu. Powstają wtedy trudności przy zbie
raniu bardziej obiektywnego materiału. Stopień tych trudności zależny jest 
od rangi redakcji, którą reprezentuje dziennikarz. 

Którędy do redakcji? 

Przeciętny wiek dziennikarza w LRB jest stosunkowo wysoki (ok. 40 lat). 
Świadczą o tym także dane dotyczące przygotowania zawodowego. Według 
badań Ośrodka Naukowo-Badawczego przy ZDB z r. 1970, ok. 30% dzienni
karzy przyszło do zawodu prosto z ławy studenckiej (wykształcenie wyższe 
posiada ponad 75% dziennikarzy), natomiast aż 66% ma za sobą uprzed
ni krótszy lub dłuższy staż pracy w innych zawodach (z tego w oświacie — 
12%, organizacjach społecznych — 9,5%, aparacie partyjnym — 8%, prze
myśle, kulturze i aparacie państwowym — od 7,7% do 6,3%). Średnia wieku 
pracowników redakcji Rabotniczesko Dęło waha się między 45 a 50 laty i jest 
trochę wyższa niż w innych redakcjach, ale uzasadnione to jest rangą pi
sma, które grupuje pracowników o poważnym doświadczeniu politycznym 
i określonym przygotowaniu specjalistycznym. W całym zespole tej na j 
większej w kraju gazety pracowała (dane z r. 1971) tylko jedna osoba, która 
ukończyła specjalistyczne studia dziennikarskie. Wśród ogółu dziennikarzy 
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dominują natomiast absolwenci filologii (28,5%), dopiero po nich idą dyplo
manci studiów dziennikarskich (13,1%), ekonomii (10%) i prawa (8%). 

Jednym z instytucjonalnych niejako źródeł doskonalenia kadr jest redakcja 
Narodnej Mładeży. Zatrudnieni tam dziennikarze to często byli redaktorzy 
gazetek szkolnych czy radiowęzłów albo pracownicy czasopism dla dzie
ci, młodzieży szkolnej czy studenckiej. Ale zgodnie z charakterem pisma mło
dzieżowego praca w tym dzienniku możliwa jest tylko do ukończenia 28 lat 
życia (w wypadku piastowania stanowiska kierowniczego w redakcji — do 
lat 30). Po osiągnięciu granicy wieku przechodzi się do innych redakcji, przy 
czym najzdolniejsi jeśli sobie życzą — do redakcji Rabotniczesko Dęło. 

Problemem, który budzi pewien niepokój w Bułgarii, jest szybko postępu
jąca feminizacja zawodu dziennikarskiego. W skali całego kraju kobiety jesz
cze nie osiągnęły przewagi w dziennikarstwie, ale w radiu stanowią już 40% 
ogółu pracowników twórczych, a absolwentki studiów dziennikarskich — 
mimo zastrzeżenia tam 60% miejsc dla mężczyzn — dwukrotnie przewyższają 
liczbę absolwentów (na niższych latach studiów stosunek ten kształtuje się 
jak 3 :1). 

Bez norm, ale... 

Z materialnego punktu widzenia zawód dziennikarza nie należy w danej 
chwili w Bułgarii do najbardziej atrakcyjnych. Przeciętne miesięczne zarob
ki — według badań opublikowanych w 1973 r. — przewyższają średnią płacę 
krajową o 16%, gdy — zgodnie z tymi samymi danymi w owym okresie 
w Polsce miały one być wyższe o 36%, w CSRS — o 71%, w NRD — o 84%, 
w Rumunii o 91%, a w Związku Radzieckim — o 147%. O ile przeciętna pła
ca w Bułgarii wzrosła w porównaniu z rokiem 1961/62 o ok. 50%, a w sfe
rze oświaty, kultury i sztuki nawet o ok. 56%, to płace dziennikarzy wzrosły 
tylko o 23%. 

Na wynagrodzenie dziennikarza bułgarskiego składają się pobory i honora
ria. Pobory określane są, podobnie jak u nas, ramową tabelą płac oraz zali
czeniem tytułu czasopisma do odpowiedniej kategorii. Tak np. w Rabotnicze-
skom Dęło redaktor w najniższej grupie uposażenia otrzymuje 170 lewów, gdy 
kierownik działu 300 lewów (są to stawki maksymalne). Natomiast w Trudzie 
dziennikarz z 5-letnim stażem pobiera 105 lewów, a kierownik działu 165—175 
lewów. Nic tedy dziwnego, że nawet atrakcyjne skądinąd działy zagraniczne 
nie mogą sprostać konkurencji central handlu zagranicznego, a zdobycie spe
cjalisty z dziedziny nauki czy techniki utrudnione jest niższymi stawkami 
w prasie niż w przemyśle. 

Żadne normy dziennikarskie nie obowiązują w prasie, a każdy materiał 
nieagencyjny jest opłacany dodatkowo. Wysokość honorarium zależy znów 
od kategorii, do której należy dany tytuł (np. gazety centralne mają prawo 
do stawek wyższych o 30%), od rodzaju materiału i jego jakości. W związku 
z tym w praktyce stosuje się dość szerokie widełki. 

Tak więc honorarium za wywiad wycenia się w granicach 5—20 lewów, re
portaż — do 30 Iw. (ale reportaż radiowy — 4—20 Iw.), informację — 2— 
20 Iw., artykuł wstępny — maksimum 70 Iw., korespondencję zagraniczną 
w radiu — 8—16 Iw. Jak widać z przykładu radia, zasady wycen, obowiązu
jące od 1971 г., muszą budzić w Bułgarii wiele dyskusji, a pułap tych wycen 
uważany jest za niski. Według badań ZDB przeciętna wysokość miesięcznej 

6* 
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wierszówki dziennikarza w prasie bułgarskiej nie sięga 50 lewów, czyli jest 
znacznie niższa niż premia w produkcji materialnej. Zresztą, podobnie jak 
i u nas, i tam powstają „kominy". Osiągają je autorzy drobnych informacji, 
dziennikarze sportowi, fotoreporterzy i pracownicy działu zagranicznego. 
W redakcjach dzienników zdarzały się wypadki, że zarobki miesięczne nie
których korespondentów okręgowych były wyższe od uposażenia zastępców 
naczelnego redaktora. 

Problem uposażeń dziennikarskich w Bułgarii ma długą historię. Obecnie 
ZDB przygotowuje kompleksowe projekty rozwiązania płac dziennikarskich 
i innych problemów bytowych, które zamierza przedstawić władzom. 

Olbrzymia większość redakcji bułgarskich rozpoczyna pracę po południu. 
Wynika to z przyjętej praktyki, która — zgodnie z ustawodawstwem — usta
la również dla dziennikarzy 8-godzinny dzień pracy. Dzieli się on na dwie 
części — popołudniową (między godz. 14 a 20 — teoretycznie), którą w za
sadzie należy w całości spędzać w redakcji, oraz dwie godziny przed połud
niem. Ten okres przeznaczony jest dla spotkań poza redakcją — na konferen
cje prasowe, wizyty w instytucjach i w zakładach pracy oraz na przygotowa
nie i adiustacje materiału. W rzeczywistości jednak — ze względu na trud
ności uzgodnienia terminu z rozmówcami — często zajmuje to więcej czasu, 
w praktyce więc praca dziennikarza bułgarskiego nie jest normowana. 

Dziennikarze korzystają z urlopu na zasadach ogólnych. Bułgarskie przepi
sy przewidują jednak mnóstwo wypadków, w których za pracę w określo
nych zawodach, warunkach, czasie oraz z innych powodów pracownik naby
wa prawo do dodatkowego wymiaru urlopu. W przypadku dziennikarzy 
uprawnienie to wynosi do 12 dni w roku. 

Na wydajność twórczości dziennikarskiej wpływają także warunki pracy 
i mieszkania. Z wyjątkiem BTA oraz dziennika Zemedelsko Zname, Radia 
i Telewizji, które posiadają własne gmachy, wszystkie inne redakcje pracują 
„kątem", przy czym znaczna ich część, także i Rabotniczesko Delo, w gmachu 
administracyjnym drukarni im. Błagojewa. Nie ma tam stołówki (ale jest 
bufet), ani ambulatorium lekarskiego. Budowę nowych gmachów redakcyjnych 
opóźnia dyskusja z Radą Narodową, która pragnęłaby widzieć redakcje 
w nowo budującej się dzielnicy odległej o 6—8 km od centrum, praktycznie 
poza miastem. 

Jeszcze poważniejszy problem stanowią mieszkania, które dziennikarze 
mogą uzyskać tylko drogą członkostwa w spółdzielni lub poprzez budownic
two ZDB w Sofii. Niemniej i w tym ostatnim wypadku spór o lokalizację, 
a co za tym idzie i o wielkość planowanego obiektu, hamuje rozpoczęcie robót. 

Na ul. Graf Ignatiew i w terenie 

Jak można było wywnioskować z powyższych uwag, rola ZDB, szczególnie 
w ostatnich latach, jest bardzo poważna. Podobnie jak nasze SDP, nie jest 
to organizacja zawodowa, lecz stowarzyszenie twórcze, powołane do podno
szenia kwalifikacji swych członków i udzielające im pomocy. Zadaniem tej 
organizacji jest działanie na rzecz większej ofensywności dziennikarstwa, 
ulepszania informacji i komentarzy oraz zapoznawania członków z aktualny
mi pracami partii i rządu. 

Obecny statut przyznaje Związkowi szereg uprawnień. M. in. może on wy
stępować do najwyższych instancji z projektami i propozycjami dotyczącymi 
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zawodu dziennikarskiego. Związek posiada też inicjatywę ustawodawczą 
w Zgromadzeniu Ludowym (parlamencie) oraz bierze udział w kierownictwie 
studiami dziennikarskimi na Uniwersytecie Sofijskim. Statut określa również 
prawa Związku w odniesieniu do masowych środków przekazu, w szczegól
ności w zakresie struktury i organizacji prasy, radia i telewizji, ich bazy ma
terialnej i technicznej, planowania i rozdziału papieru gazetowego, w dzie
dzinie programów radia i telewizji, w zakresie płac, ustalania kategorii wy
dawnictw prasowych, stażu i czasu pracy dziennikarzy itd. Związek też przy
gotowuje już od dłuższego czasu kolejne wersje projektu ustawy prasowej. 

Warunkiem członkostwa w ZDB jest — według statutu — wykonywanie 
zawodu dziennikarskiego bezpośrednio, stale i bez przerwy przez co najmniej 
3 lata w jednym z masowych środków przekazu, posiadanie niezbędnych wy
mogów i kwalifikacji oraz regularne występowanie publiczne w charakterze 
autora prac dziennikarskich. Trzeba więc już mieć, jak się to mówi, wyro
bione nazwisko. 

Zaniedbanie wymienionych wymogów już po wstąpieniu do Związku oraz 
przejście do innych zawodów powoduje skreślenie z listy członków. Wyjątki 
(bardzo nieliczne) przewidziano dla niektórych tylko służb publicznych (m. in. 
dla dyplomacji) oraz dla osób z co najmniej 15-letnią aktywną działalnością 
dziennikarską i nieprzerwanym członkostwem, a także dla bezrobotnych 
i emerytów. 

Wspomniany wcześniej statut stowarzyszenia dziennikarzy sofijskich z r. 
1905 był jedną z wielu nieudanych prób stworzenia zawodowej organizacji 
dziennikarzy, podjętych po wyzwoleniu kraju w r. 1878. Napotykały one na 
zaciekły opór właścicieli gazet. Właściwym początkiem dziejów tej orga
nizacji było dopiero zwołane na krótko przed pierwszą wojną światową ko
lejne zebranie założycielskie. Przybyło na nie 6 dziennikarzy, uzbrojonych 
w grube laski w obawie przed napaścią opłaconej przez wydawców bandy 
opryszków. Powstała wówczas organizacja sofijska rozrosła się stopniowo 
w związek ogólnokrajowy, a w latach dwudziestych (licząc 102 członków) 
stała się nawet współwłaścicielem domu klubowego przy ul. Graf Ignatiew, 
nie opodal dzisiejszej siedziby ZDB. 

W okresie rządów reakcyjnych kierownictwo Związku Dziennikarzy opa
nowały elementy prawicowe, w związku z czym dziennikarze postępowi boj
kotowali tę organizację. Po r. 1944 obok ZDB istniał niezależnie od niego 
(do r. 1948) Związek Publicystów Bułgarskich, grupujący redaktorów naczel
nych i współpracowników czasopism. Stworzona w r. 1950 na miejsce obu 
związków nowa organizacja twórcza — Centralny Dom Dziennikarzy — sku
piła na zebraniu założycielskim 149 osób, przeważnie weteranów przedwojen
nej prasy komunistycznej i postępowej. Po roku liczba członków wzrosła 
do 779. W połowie 1955 r. organizacja powróciła do nazwy Związek Dzien
nikarzy Bułgarskich. Liczy ona dziś 3300 członków, z nich ponad 70% za
mieszkałych i zatrudnionych w stolicy (na ogólną liczbę ok. 5 tys. dzienni
karzy). Co drugi dziennikarz i ponad 60°/o członków ZDB należy do Buł
garskiej Partii Komunistycznej. 

Jednostkami organizacyjnymi ZDB są koła, kierowane przez zarząd. W te
renie jedno koło przeważnie grupuje wszystkich dziennikarzy w danym okrę
gu, o czym świadczy też liczba kół prowincjonalnych (35 na 27 okręgów). Na
tomiast w stolicy tworzono je przy redakcjach lub grupie redakcji. Ale i tu 
pojawiła się w ostatnim czasie tendencja do łączenia ich w koła większe. Tak 
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więc w r. 1973 zmniejszono liczbę kół stołecznych z 72 do 53. Zgodnie ze sta
tutem, przy wspólnych kołach mogą powstawać odrębne grupy dziennikar
skie, na których czele staje obieralny delegat. Ciekawą formą integracji są 
tzw. spotkania strefowe, na które przybywają dziennikarze z kilku sąsied
nich okręgów oraz przedstawiciele Zarządu Głównego ZDB. Tematyką spot
kań jest krytyczne omówienie jednej z miejscowych gazet, uprawianych 
w niej form czy poruszanej tematyki, a także problematyka szkoleniowa. Po
dobna tematyka jest omawiana na zebraniach sekcji problemowych, które 
istnieją przy Zarządzie Głównym ZDB. 

Ogromną rolę w działalności ZDB spełnia — a w przyszłości spełniać 
będzie w jeszcze większym stopniu — własna baza. Obecnie — po scentralizo
waniu ośrodków wczasowych przez specjalny organ państwowy — ZDB 
dysponuje tylko dwoma własnymi obiektami. W Sofii jest nim właśnie gmach 
przy śródmiejskiej ulicy Graf Ignatiew, wykorzystywany na biura Związku, 
restauracje i sale recepcyjne. Przygotowywana od lat rozbudowa budynku po
zwoli na urządzenie sal kinowo-lektorskich, biblioteki, czytelni itp. Nie wy
starczające na razie możliwości tego budynku z powodzeniem uzupełnia roz
budowany obecnie Dom Pracy Twórczej w podstołecznej miejscowości kura
cyjnej Bankia. Organizowane są tam konferencje, seminaria, kursy — także 
stacjonarne, np. języków obcych, w tym też Domu kierownictwo Związku 
urządza szczególnie uroczyste spotkania z gośćmi zagranicznymi. Dla podob
nych celów (również z pokojami do pracy twórczej) ZDB adaptuje obecnie 
zabytkowe budynki w Płowdiwie i w Arbanasi koło Wielkiego Tyrnowa. 
Związek zarządza także Domem Wypoczynkowym Międzynarodowej Organi
zacji Dziennikarzy koło Warny, i z tego tytułu ma też możność kierowania 
tam na wczasy dziennikarzy bułgarskich. 

Poważnym źródłem dochodów ZDB są własne wydawnictwa, szczególnie 
zaś tygodnik Pogled (rocznie ok. 150 tys. lewa = ± 3 min zł), natomiast skład
ki odgrywają rolę podrzędną (6% wpływów budżetowych). Już od 1967 r. 
ZDB utrzymuje się tylko z własnych dochodów, bez subsydiów państwowych 
czy wpływów z innych źródeł. Wydatki na administrację zajmują w jego 
budżecie 28%. 

Jeszcze kilka lat temu kasę Związku zasilały też potrącenia od każdego 
honorarium w wysokości 3%. W r. 1970 utworzono z tych sum Fundusz Twór
czy Dziennikarzy. Jego doświadczenia legły następnie u podstaw ustawy Zgro
madzenia Ludowego o funduszach stowarzyszeń twórczych, które to fundusze 
tym samym otrzymały sankcję i pomoc państwową. ZDB wykorzystuje swój 
fundusz na pomoc dziennikarzom pragnącym pogłębić kwalifikacje zawodowe 
czy specjalizować się w określonych dziedzinach twórczości oraz dla popie
rania badań naukowych nad prasą i dziennikarstwem. 

Ta troska o dalsze podnoszenie poziomu ideowego i zawodowego dzienni
karzy tym bardziej jest znamienna, iż — według moich obserwacji — posia
dają oni stosunkowo wysoką znajomość rzemiosła dziennikarskiego oraz grun
towną wiedzę o rozwoju ekonomiki, kultury i życia społecznego. Są to ludzie 
na ogół głęboko zaangażowani w budownictwo swego kraju, coraz chętniej 
poszukujący nowych form wypowiedzi, a skromna objętość gazet uczy ich 
szacunku dla konkretu i rzeczowości. Po usunięciu istniejących obecnie trud
ności dziennikarstwo bułgarskie zajmie z pewnością poważną pozycję na 
światowym rynku prasowym. 
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PRASA NAUKOWA I JEJ PERSPEKTYWY 
W podziale typologicznym prasy drukowanej czasopiśmiennictwo naukowe 

zajmuje szczególną pozycję, która zmusza do rozpatrywania tej grupy perio
dyków według specjalnych kryteriów. Zawodzą w tym wypadku normalne 
zasady stosowane przy wyodrębnieniach i prognozowaniu, inne są kierunki 
działania tej prasy, drogi i tendencje rozwojowe, odmienny moment gwał
townego wzrostu, impulsy i tempo przekształceń. Nie stanowi ona jedno
rodnej grupy tematycznej, a obejmuje x niezwykle dalekich od siebie specja
lizacji, mnoży i różnicuje według własnych zasad, nigdy wysokości nakładów 
nie były i nie będą probierzem jej roli i znaczenia. Rozprzestrzenia się z nie
porównywalną szybkością, a równocześnie rozprasza i zawęża. Wyrosła z dą
żeń charakterystycznych dla całej masowej informacji, tj . osiągnięcia maksy
malnej aktualności tym razem w zakresie publikacji naukowych, sama obec
nie z autentycznych obiektywnych przyczyn nie jest zdolna spełnić tego 
programowego zadania. Co więcej — staje się czynnikiem hamującym, co za
obserwować można choćby na wydłużających się cyklach publikacyjnych. 

Pogoń za czasem, typowa cecha współczesności daje o sobie znać na tym 
przykładzie w sposób szczególnie jaskrawy. W sumie, wnikliwsza obserwa
cja specyficznego zjawiska, jakie reprezentuje prasa naukowa, skłania do 
przypuszczeń, że mamy do czynienia ze zjawiskiem prasowego żywiołu, nie
opanowanego w danej chwili, z samoczynną eksplozją, którą bada się i wy
ciąga wnioski, ale która opiera się interwencjom. Trudno się więc dziwić, że 
prasoznawcy w wysoko rozwiniętych krajach sygnalizują osiągnięcie alarmo
wej granicy absurdu. Czy tak jest w rzeczywistości? Czy spokojna, nobliwa 
intelektualnie, trochę peryferyjna w pojęciu przeciętnego czytelnika grupa 
pism jest naprawdę zjawiskiem aż tak dynamicznym, nieokiełznanym? Wy
daje się, że stwierdzenia nie są przesadne, lecz realne. 

Problemy natury ogólnej 

Przed przejściem do szczegółów — punkt odniesienia wyznaczający rangę 
periodyków specjalistycznych, naukowych. Jak podają źródła UNESCO i In
ternational Council of Scientifics Unions (ICSU), w danej chwili człowiek 
nauki, który pragnie bieżąco zaznajamiać się z publikacjami dotyczącymi 
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własnej gałęzi wiedzy, potrzebowałby na ten cel ponad 24 godziny na dobę. 
Przekroczona została więc dawno granica możliwości ludzkich, a nawet bez
dyskusyjna granica czasu. 

Początki przez długie lata nie wróżyły takiej sytuacji. Osobista, kores
pondencyjna wymiana myśli między uczonymi i badaczami, listowne dys
kusje indywidualne przekształciły się w nową jakość w 1665 roku, uważa
nym za datę narodzin prasy naukowej. Powstały wówczas trzy pierwsze 
tytuły: The Philosophical Transactions oj the Royal Society, London Ga
zette i Le Journal des Savants. Okazały się bardzo długowieczne — istnieją 
do dziś, ciesząc się tradycją nestorów pierwotnych, ogólnych czasopism 
naukowych. 

Od tej pory, przy nieustannym, ale początkowo powolnym rozwoju ilości 
tytułów, przez 300 lat pisma naukowe spełniały funkcje fundamentalne. Były 
oficjalnym przeglądem odkryć, formalnym uprawomocnieniem wyników nau
kowych, dowodem archiwalnym, pomocą w ustalaniu pierwszeństwa, środ
kiem przekazu informacji, instytucją społeczną wzmacniającą prestiż auto
rów. 

Pierwsze symptomy proliferacji tej gałęzi prasy dały o sobie znać w XIX 
wieku. Liczba periodyków naukowych wzrastała już w tym czasie w pro
porcji dziesięciokrotnej co 50 lat: 10 tytułów w 1750, 100 w 1800, 1000 w 1850, 
10 000 w 19001. Gdybyśmy mieli traktować sugerowany mnożnik jako pra
widłowość, w 1950 roku liczba omawianych pism powinna była sięgnąć za
wrotnej wysokości 100 000 tytułów. Proroctwa nie spełniły się jednak, tempo 
zmalało, aktualne statystyki mówią o 90 000 tytułów. Zapowiadany poziom 
osiągnięty zostanie według jednych krótkoterminowych prognoz w 1979 roku, 
według innych — o kilka lat później. Ilościowa stabilizacja jest jednak 
nader względna, zwłaszcza w zestawieniu z istniejącą w krajach wysoko 
rozwiniętych tendencją mnożenia tytułów prasy specjalistycznej przy spad
ku liczby tytułów prasy ogólnej szerokiego zasięgu, a także — co najważ
niejsze — na skutek niepohamowanej, narastającej lawiny informacji nau
kowej wszelkich specjalności, która wywiera wyraźną presję na ten od
cinek światowego rynku prasowego. Wśród innych przyczyn proliferacji wy
mienić także można: 

• wzrost aktywności badań w niektórych dziedzinach, zwłaszcza eks
ploracji kosmosu, industrializacji i rozwoju ekonomicznego; 

• wyjątkową aktywność ludzkości w dziedzinie badań i publikacji, czego 
dowodem jest fakt, że 80—90% wszystkich naukowców, którzy kiedykolwiek 
egzystowali na Ziemi, żyje właśnie teraz; 

• znaczenie przywiązywane w środowiskach naukowych do publikowania 
wyników prac badawczych, które jako szczególne zjawisko psychologiczne 
doczekało się już opisu i nazwy syndromu „publikować lub zginąć"; 

• postępującą specjalizację i rozczłonkowanie nauki i technologii; 

• częstotliwość prób lansowania nowych pism przez wydawców świata 
kapitalistycznego w celach komercjalnych zwłaszcza przez poszukiwanie no
wych źródeł wpływów z reklamy; 

• wreszcie postęp w technologii druku. 

1 Derek J. d e S o l l a P r i c e : Science since Babylon. Yale University Press 19G1, s. 95. 
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Równolegle do proliferacji występuje drugi symptom charakterystyczny 
tylko dla tej gałęzi prasy: rozpad pierwotnych ogólnych periodyków nauko
wych, które z upływem lat dzielą się na kilka nowych pism o węższej spe
cjalizacji, zgodnie z podobnym procesem w nauce. W pewnych dziedzinach 
średni podział następuje w proporcji 1:5 a nawet 1 : 7. 

Stopa wzrostu liczby periodyków naukowych 
(wg World List of Scientific^ Periodicals) 

Okres 

1900—1921 
1900—1933 
1900—1950 
1900—1960 

Liczba Wzrost Liczba Roczny średni 
ty tu łów liczby tyt . lat przyros t 

24 028 
36 000 
50 000 
59 961 

11972 
14 000 
9 961 

12 
17 
10 

998 
824 
996 

Dla zorientowania w bieżącej sytuacji polskiej prasy naukowej zacytuj
my dostępne dane pochodzące ze źródeł oficjalnych (wg „Ruchu wydawni
czego w liczbach" 1975): 

Liczba czasopism naukowych 
Arkuszy druku 
Nakład jednego n-ru w tys. egz. 
Nakład globalny w tys. egz. 

Rok 1972 

1667 
50 663 

1 479,1 
6 591,0 

Rok 1973 

1417 
45 178 

1 326,6 
8 348.7 

Ogólna liczba 1417 periodyków naukowych dzieli się pod względem często
tliwości ukazywania na: 1 tygodnik, 24 dwutygodniki, 144 miesięczniki, 111 
dwumiesięczników, 265 kwartalników, 44 półroczniki, 269 roczników i 559 
pism wychodzących nieregularnie. 

Podział tej samej liczby 1417 pism według treści przedstawia się nastę
pująco: ogólne (w tym nauka o książce) — 311, filozofia — 23, religia, reli
gioznawstwo — 16, socjologia, statystyka — 54, polityka, nauki ekonomicz
ne — 92, prawo, administracja — 32, wojskowość — 9, wychowanie i nau
czanie — 40, handel, transport — 13, etnografia — 8, językoznawstwo — 20, 
matematyka — 19, nauki przyrodnicze — 156, medycyna — 106, technika, 
przemysł, budownictwo — 214, rolnictwo — 106, gospodarstwo domowe, ży
wienie — 1, organizacja i technika przemysłu — 31, sztuki piękne — 34, 
sport, rozrywka — 11, nauka o literaturze i literatura piękna — 39, geo
grafia — 19, historia, życiorysy — 63. 

Porównanie aktualnych polskich danych zbiorczych z przybliżonymi licz
bami tytułów naukowych w 1950 roku, kiedy liczba ich nie przekraczała 300 
i w 1960, gdy zbliżała się do 450 wskazuje, że w kraju, choć na znacznie 
mniejszą skalę, wystąpiło w tej grupie prasowej zjawisko proliferacji. Pro
ces ten został lekko zahamowany — zapewne na skutek dyrektyw central
nych — na przełomie wspomnianych lat 19721973, kiedy to liczba tytułów 
spadła o około 250. Wskazywałoby to na racjonalne, przemyślane sterowanie, 
które może mieć pozytywny wpływ na dalsze kształtowanie sytuacji. Zna
czenie podobnych pociągnięć zapobiegawszych wzrasta z upływem czasu; im 
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bliżej bowiem światowej czołówki cywilizacyjnej, tym wyraźniej dadzą o so
bie znać kłopoty charakterystyczne dla krajów rozwiniętych, także w dzie
dzinie prasy, szczególnie w grupie pism naukowych. 

Równocześnie odnotujmy pewną różnicę sytuacji krajowej, widoczną na 
zestawieniu dotyczącym grup tematycznych: proporcje liczby pism typu hu
manistycznego do ścisłych gałęzi wiedzy i techniki są nieco inne niż za gra
nicą, tych pierwszych mamy po prostu więcej. 

Problemy redakcyjne 

Zwiększeniu liczby periodyków naukowych na całym świecie towarzyszy 
wzrost ich objętości mierzonej w stronach, jak i wydłużaniu się artykułów. 
Przeciętny ich rozmiar w ciągu ostatnich 10 lat wzrósł — jak żmudnie obli
czyli statystycy — z czterech do pięciu stron średniego formatu pisma. Argu
mentem niezupełnie przekonywającym jest tu konieczność pogłębionej ana
lizy źródłowej i większego wkładu pracy badawczej. Przyczyną dodatkową, 
nie ujawnianą w żadnych opracowaniach jest zapewne to, że na świecie 
przeważają honoraria od wiersza. Niezależnie od jakości materiału wywiera 
to wpływ na autorów, a w drugiej kolejności presję na redakcję czasopism, 
których objętość automatycznie zwiększa się ponad realną potrzebę. 

Równocześnie narasta liczba artykułów. W skali ogólnoświatowej liczba 
„ważnych" publikacji naukowych i technicznych — w zestawieniach mię
dzynarodowych traktowane są one zbiorczo jako jedna całość — wynosiła 
ok. 1960 r. 600 tys., aby w następnej dekadzie podwoić się. 

Niepowstrzymana, rosnąca masa dokumentacji naukowej niesie za sobą 
dalsze utrudnienia w pracy redakcyjnej. Zmusza zespoły dziennikarskie do 
pełnej, bieżącej orientacji w nowościach nauki danej branży dlatego choćby, 
aby racjonalnie selekcjonować napływające materiały i zlecać najaktualniej
sze tematy do opracowania. Mimo wysiłków aby zachować maksymalną 
aktualność — wyniki nie są najlepsze: odpowiedzi ankietowanych czytelni
ków wskazują, że zapoznają się w swoim piśmie naukowym zaledwie 
z 10—17% zamieszczonych artykułów. Reszta, czyli przytłaczająca większość, 
uważana jest za przestarzałą, spłyconą lub nie najważniejszą w chwili dotar
cia do odbiorcy. 

Wąska specjalizacja stała się także przyczyną komplikacji procesu wydaw
niczego. Rosnąca liczba artykułów nie mieści się w ściśniętym nurcie danej 
gałęzi wiedzy i rozlewa po dużej grupie periodyków działającej na pery
feriach danej dyscypliny bądź w ogóle poza nią. Ten fenomen rozproszenia 
był już przedmiotem badań, które ujawniły, że — przykładowo — artykuły 
z zakresu nauki o komunikowaniu można znaleźć równie dobrze w pismach 
fizycznych, biologicznych, chemicznych, technicznych, jak i humanistycz
nych 2. Jest ich sporo, coraz więcej, tym trudniej też redakcyjnym fachow
com rozeznać w pełni, co, gdzie, jak i kiedy już zostało opublikowane. 

Praca nad tekstem w czasopismach naukowych wyraźnie się komplikuje. 
Recenzje wewnętrzne, wielokrotne poprawki manuskryptu wydłużają czas 
między jego dostarczeniem do redakcji a opublikowaniem. Niedawno zabieg* 
te zajmowały 4 miesiące, dziś mówi się o latach. Niektórzy prasoznawcy za-

= William D. G a r v e y : Some Comparisons of Communication Activities in the physical 
and social Sciences 1970 s. 63. 
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chodni skłonni są przyjąć, że praca nad artykułem w periodyku naukowym 
zaczyna się na 28 miesięcy przed publikacją (zamówienie lub propozycja opra
cowania), zostaje ustalona w zarysie ogólnym na 15 miesięcy przed nią, a na 
8 miesięcy przed drukiem trafia w ostatecznej wersji autorskiej do teczek 
redakcyjnych 3. 

Teraz dopiero, niezależnie od wewnętrznych ocen i recenzji artykułu, roz
poczynają się zabiegi adiustacyjne, kontrola bibliograficzna dokumentacji, 
opracowanie streszczeń, ewentualne tłumaczenie na języki obce — procesy 
ogólnie uważane za niezbędne, niemniej pomocnicze. Opóźniają one publi
kację do tego stopnia, że traci ona niekiedy aktualne walory informacyjne 
dla określonego adresata. 

Koncepcje nowych rozwiązań 

Istniejąca sytuacja wymaga kroków zaradczych. Przybierają one różne 
formy, przeważnie eksperymentalne i zbyt wcześnie mówić o ich pełnym 
sprawdzeniu w życiu. Odnotujmy je z tym właśnie zastrzeżeniem, dla orien
tacji w kierunkach podejmowanych rozwiązań. 

Przeprowadzono próby wydawania 2 edycji pisma o różnych poziomach, 
kompletnej dla specjalistów — prenumeratorów i bardziej popularnej, skon
densowanej, omawiającej tylko główne odkrycia i konkluzje, uzupełnione in
formacjami. Forma ta nie znalazła uznania. 

Drugi wariant rozwiązań polegał na publikacji w czasopiśmie tylko pod
stawowego tekstu artykułu i przechowywaniu w redakcji wszystkich materia
łów pomocniczych (bibliografia, obliczenia, tabele etc.) z możliwością zamó
wienia ich przez zainteresowanych. Projekt znalazł więcej zwolenników, przy
jęły go niektóre poważne redakcje i instytuty wydawnicze USA, W. Brytanii 
i Kanady. 

Jeszcze inną drogę wyjścia z impasu stanowią tzw. periodyki zwięzłego 
komunikowania, nastawione wyłącznie na szybkie publikowanie wstępnych 
wyników badań. Artykuły są tu bardzo krótkie, z minimalnym opracowa
niem redakcyjnym. Niektóre pisma tego typu używają do składu pierwszego 
tekstu autorskiego, co znakomicie przyspiesza proces produkcji. Pojawienie 
się takich periodyków wywarło wpływ na ogólny wzrost informacji wstęp
nych, co zdaje się wskazywać na perspektywiczną przydatność tej formy 
komprymującej zawartość tekstu i ograniczającej czas publikacji do 4 tygodni 
od otrzymania tekstu przez redakcję. 

W prasie naukowej stosuje się szeroko nową technologię składu i druku. 
Typografia jest w odwrocie, pisma przechodzą na szybszy i ekonomiczniejszy 
offset. Coraz powszechniejsze stają się nowe metody składu: daktylograficz-
na (maszyny varityper, justowrither i in.), fotoskład przy użyciu COM (Com
puter output microfilm). Zwłaszcza ten ostatni system eliminuje wiele praco
chłonnych etapów przygotowawczych. 

Wielu wydawców pism naukowych, po części także z myślą o oszczędności 
papieru zdecydowało się na zastosowanie miniaturyzacji w postaci mikrofil
mów, mikrofiszek lub dołączania do normalnych drukowanych numerów 

' Dowód można znaleźć w niniejszym opracowaniu. Zostały tu obok innych źródeł pra-
soznawczych wykorzystane dane zawarte w artykule K. S u b r a m a n y a m a z uni
wersytetu w Pittsburgu, publikowane w nrze 4/1975 Biuletynu Bibliotecznego UNESCO. 
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wersji mikrokartkowej. Innowacje spotkały się z dobrym przyjęciem, wielu 
odbiorców przekłada tę formę publikacji nad tradycyjną. 

Na koniec warto odnotować ciekawą metodę anonsowania artykułów na 
wiele miesięcy przed publikacją w formie krótkich streszczeń-zapowiedzi wy
dawanych odrębnie. Daje to przegląd bieżących opracowań i stwarza możli
wości zapewnienia sobie na przyszłość przez nabywcę interesującej go po
zycji 4. 

Jak widać, przyszłość należy w sumie do czasopism o wąskiej specjalizacji, 
coraz mniej jest miejsca dla ogólnych periodyków typu tradycyjnego. Jeśli 
pragną jeszcze istnieć w dzisiejszym świecie, muszą znacznie unowocześnić 
metody redagowania. I tutaj sugestii nie brakuje — wspomnijmy m. in. o or
ganizacji wymiany informacji z myślą o rozpowszechnianiu ich w formie 
zapowiedzi wstępnych, o selektywnej dystrybucji streszczeń dokonywanych 
przez autora lub kompletnych artykułów dostosowanych do zainteresowań 
odbiorcy, o publikacji kompendium streszczeń analitycznych czy też o prze
grupowaniu pism ogólnych na „superperiodyki" przeznaczone dla określonych 
grup czytelniczych. 

Różne propozycje przyjmowane są z oporami, pisma ogólnonaukowe trwają 
na swoich tradycyjnych pozycjach formalnego i najważniejszego środka infor
macji naukowej. Czy są to pozycje stracone — okaże się wkrótce. Nie brak 
bowiem prognoz, że za 30 lat nie będzie dla nich miejsca na ziemi. 

4 James A. M o o r e : An Inquiry on new Forms of primary Publications 1972, s. 75—73. 
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Z pięciu ukazujących się w Czechosłowacji popołudniówek Veöerni Praha 
jest najstarsza, bowiem 1 kwietnia 1975 świętowała dwudzieste urodziny1. 
Od pierwszych dni istnienia cieszy się niezmienną sympatią mieszkańców 
stolicy CSRS oraz uznaniem władz politycznych, jest bowiem najmłodszym 
pismem czechosłowackim odznaczonym Orderem Pracy. 

Wychodzi pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku. W czterech 
pierwszych dniach tygodnia VP ukazuje się dwukrotnie: wydanie I — o godz. 
12.30, wydanie II — około 14.30. Liczba egzemplarzy każdego wydania (po 
8 kolumn) wynosi 115 tys., natomiast w piątek ukazuje się tylko jedna edycja 
w nakładzie 150 tys. egzemplarzy2 i objętości 12 kolumn. 

Wydanie pierwsze różni się od drugiego prawie w połowie, zwłaszcza ma
teriałami na pierwszych 3 kolumnach (informacyjnych) i ostatniej (sport). 
Aktualizowane są najważniejsze, czołówkowe doniesienia agencyjne (mogą 
ulec przesunięciu na kolumnie). Niezmienna jest natomiast środkowa, publi
cystyczna część numeru. 

Wśród nowych informacji wprowadzonych w drugim wydaniu dominują 
tematy polityczne, niektóre aktualności sportowe i miejskie. 

1 Oprócz VP ukazują się w Czechosłowacji jeszcze 4 inne popołudniówkl o jednakowym 
tytule Vecernik — w Bratysławie, Brnie, Koszycach i Ostrawie. 
* Jedynie w dniu uruchomienia pierwszego odcinka praskiego metra, w maju 1974 — VP 
ukazała się w 350 tys. egz. jednorazowego nakładu. 
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I wydanie poniedziałkowe, strona 1. 
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II wydanie poniedziałkowe, strona 1. 
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I wydanie poniedziałkowe, ostatnia strona. 
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II wydanie poniedziałkowe, ostatnia strona. 
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VP nie zamieszcza codziennie (jak to np. czynią polskie dzienniki) pro
gramu kin, teatrów, dyżurów aptek itp.; informacjom tym poświęca miejsce 
tylko w wydaniu środowym. Nie należy się przy tym obawiać niedoinfor
mowania prażan w tym względzie, bowiem programy kilkudziesięciu kin i tea
trów odnajdujemy na każdej stołecznej ulicy, nadto informacje te można 
bez kłopotów uzyskać telefonicznie. 

VP jest także rozprowadzana inaczej niż nasze polskie dzienniki popo
łudniowe; około 50—60% egzemplarzy roznoszą gazeciarze uliczni, reszta 
rozprowadzana jest przez kioski, które są raczej trafikami niż punktami 
sprzedaży prasy w znaczeniu naszego „Ruchu". Z informacji redakcji wy
nika, że często są kłopoty z rozwożeniem egzemplarzy VP do peryferyjnych 
zakątków bardzo rozległej metropolii, a na domiar wszystkiego kioski sprze
dające prasę funkcjonują tylko do godziny 18. 

Redakcja zatrudnia 33 dziennikarzy i 10 pracowników administracyjno-
technicznych. Połowę dziennikarzy stanowią kobiety (kolejne potwierdzenie 
feminizacji zespołów redakcyjnych popołudniówek!). Większość dziennikarzy 
to ludzie młodzi (średnia wieku 36 lat), połowa należy do Związku Młodzie
ży Komunistycznej. Większość dziennikarzy VP ma wyższe wykształcenie, 
choć jest tam kilka osób uzupełniających edukację średnią. Filarami VP są 
dwaj fotoreporterzy, ponoć najlepsi w Czechosłowacji, uzyskujący liczne na
grody w krajowych i zagranicznych konkursach fotoreporterów. Zamieszcza
ją oni na łamach swego dziennika średnio 230 zdjęć miesięcznie. Są bardzo 
operatywni, zaś tempo ich pracy zależy nie tylko od szybkiego poruszania się 
po rozległej Pradze (własne samochody, ewentualnie taksówki), ale również 
od szybkiej laboratoryjnej obróbki filmów (wywołanie zdjęć — około 8 mi
nut, chemigrafia — około 20 minut). Również używany przez nich sprzęt 
i wyposażenie redakcyjnego fotolaboratorium jest rzeczywiście wysokiej ja
kości. 

Organizacja pracy jest również nieco odmienna od spotykanej w naszych 
redakcjach. Najliczniejsze są działy: ekonomiczny, polityki wewnętrzne;, 
zagraniczny, sportowy i kulturalny. Nie ma odrębnego działu miejskiego, 
reportażu czy nawet łączności z czytelnikami. Współpracą z odbiorcami, ak
cjami redakcyjnymi zajmują się różne działy VP. 

Organizowane przez redakcję akcje mają głównie charakter wspólnej, 
masowej zabawy. Najbardziej znane jest doroczne, marcowe spotkanie czy
telników w parku im. J. Fucika: bierze w nim udział 2—3 tysięcy prażan. 
Każdy z uczestników zaopatruje się wcześniej w program święta, wydruko
wany na łamach VP, który jest zarazem kartą wstępu na teren parku. Jed
nym z gwoździ programu jest występ Praskiego Pepika (pod takim pseudo
nimem ukrywa się jeden z dziennikarzy VP piszący satyryczne teksty w sta
łej piątkowej szpalcie dziennika), który „wybrzydza się" na różne aktualne 
niedociągnięcia irytujące prażan, czemu dają upust w listach do redakcji. 

Redakcja organizuje także często różne imprezy o charakterze sportowym, 
np. piłkarski turniej drużyn niezrzeszonych (finał na stadionie Sparty Praga 
z udziałem zasłużonych piłkarzy czechosłowackich, jak Masopust), wyścigi 
kolarskie, klubowe mistrzostwa młodzieży w koszykówce, rajd samochodowy 
„z VP". Dodajmy jeszcze różne konkursy: dla amatorów wędkarzy, fotogra
fików, na pieśń zaangażowaną. 



PRASA NA ŚWIECIE 99 

A oto sposób przygotowania poszczególnych numerów VP: Podstawą dzia
łania jest plan czteromiesięczny, szczegółowo rozwiązywany na każdy ty
dzień i dopracowywany każdego ranka. Dzień pracy rozpoczyna o godz. 7.00 
krótkie spotkanie kierownictwa redakcji, redaktora technicznego i fotogra
fika. W 15 minut później zbiera się na krótkie zebranie kolegium redakcyjne, 
na którym kierownicy działów omawiają materiały przygotowane na dzień 
bieżący i przyszły. O 10.00 zamyka się numer, lec£ jeszcze przez pół godziny 
można dorzucić niektóre ważne lub ciekawsze materiały. O 12.30 pierwsze 
egzemplarze VP znajdują się już w rękach gazeciarzy w śródmieściu Pragi. 
Tymczasem przygotowuje się informacje, które będą wprowadzone do na
stępnego wydania (w pierwszych czterech dniach tygodnia), głównie aktual
ne i ciekawe doniesienia depeszowe oraz najnowsze tematy praskie. 

Bezpośrednim dysponentem politycznym VP jest Komitet Miejski KPCz 
w Pradze, zaś wydawcą — kombinat wydawniczy Rude Pravo, w którego bu
dynku mieści się zresztą redakcja. 

ZBIGNIEW BAJKA 

4* 



Zeszyty PMSOZMWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

PORTRET GAZETY 

ПРОЛЕТАРКИ MON ТОН XQPON, EN08BTE! ^ г = = : ^ ч 

PIZOinAITHI 
OPTANO ТНГ KENTPłKHE ЕПГГРОГШ TOY KOMMOYNIFTIKDY KOMMATOE ЕЛЛАДАГ 

W wyniku przemian politycznych, jakie nastąpiły w 1974 roku w Grecji, 
doszło do legalizacji Komunistycznej Partii tego kraju. W następstwie za
częły się legalnie ukazywać organy prasowe greckich komunistów: od 25 
września 1974 r. dziennik Rizospastis (Radykał), zaś od połowy listopada tegoż 
roku tygodnik „Przegląd Komunistyczny". 

Dziennik Rizospastis ma bogatą tradycję. Zaczął wychodzić w 1908 r. jako 
pismo liberalnej burżuazji. Gazetą komunistów stał się w roku 1918, zaś w rok 
później został oficjalnym organem partii. W jego dotychczasowej historii wię
cej było okresów pracy w podziemiu lub półpodziemiu (lata 1936—1944 oraz 
1947—1974) niż działalności legalnej. Stanowiło to efekt dyktatorskich rządów 
i lat wojny *. 

Przedstawienie formy, jaką dziennik przybrał w 1975 roku — zwłaszcza 
w ostatnich jego miesiącach jest celem niniejszego omówienia. 

Rizospastis ukazuje się 6 razy w tygodniu (z wyjątkiem poniedziałków) 
w objętości 8 stron w dni powszednie i 12 w niedziele. Ponadto na ogół we 
wtorki (niekiedy i w inne dni tygodnia) pojawia się wydanie dziesięciostro-
nicowe, zaś co jakiś czas — np. 14IX, 28IX, 12 X, 30 XI1975 — wydanie 
niedzielne miało stron 14. 

Swego rodzaju ciekawostką jest rzadko spotykane w przypadku dziennika 
sklejanie stron gazety, dzięki czemu w momencie jej otwarcia nie grozi 
wysunięcie się wewnętrznej rozkładówki. 

Dziennik ma format 43X64 cm. Jest więc o 4 cm dłuższy i o 1 cm szer
szy od Trybuny Ludu. Marginesy są oszczędne rzędu 2—3 cm. W sumie daje 
to ok. 2240 cm2 zadruku na jednej stronie. 

Gazeta ukazuje się w układzie 8-łamowym. Nierzadko stosowane są po
szerzone szpalty, które jednak nie zacierają podstawowego 8-łamowego cha
rakteru pisma. 

* Notka historyczna wg l'Vnità z 7 X 1974. 
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Kolumnami informacyjnymi są: pierwsza, druga, przedostatnia i ostatnia. 
Kolumna poprzedzająca przedostatnią poświęcona jest na kalendarzyk, roz
rywki umysłowe (mała krzyżówka, kącik szachowy), wiadomości sportowe 
i inne drobne materiały. Pozostałe kolumny są zapełnione publicystyką. Pod 
względem „ciężaru gatunkowego" po stronie tytułowej drugie miejsce zaj
muje strona ostatnia, przynosząca serwis informacji głównie zagranicznych, 
podczas gdy na kolumnie pierwszej dominują wiadomości krajowe. 

Już pobieżny przegląd kilkunastu kolumn tytułowych Rizospastis ukazuje 
zdecydowanie poważny charakter dziennika. Tytułowa winieta wraz z „usza
mi" zajmuje całą szerokość kolumny i ma stałe miejsce u jej szczytu (ana
logicznie jak w przypadku Trybuny Ludu). Z umiarem gospodaruje się na 
stronie tytułowej materiałem ilustracyjnym, na który na ogół składają się: 
1—2 zdjęcia (po ok. 100 cm2 powierzchni) umieszczone zwykle powyżej środ
ka geometrycznego strony, niewielkie (rzędu 20 cm2) zdjęcie portretowe 
w partiach dolnych i tamże prawie codziennie żart rysunkowy nawiązujący 
do aktualnych wydarzeń politycznych. Równie oszczędnie używa się innych 
środków kształtowania zewnętrznej formy gazety. Jeśli chodzi o tytuły pu
blikacji, regułą jest, że codziennie tylko jeden, najważniejszy składa się dużą, 
grubą czcionką zazwyczaj wielkości 4 cicer. Pozostałe tytuły na tej stronie 
składane są zawsze czcionką mniejszą i chudszą, lecz zróżnicowaną. 

Wspomniany czołowy tytuł pierwszej strony prawie zawsze rozpoczyna się 
od lewego marginesu zaraz pod winietą, przez co czasem — gdy jest więk
szy — nawet ją zagłusza. Często pozostające 2—3 wolne szpalty po prawej 
stronie wypełnia się drugim tytułem, mocno jednak skontrastowanym grubo
ścią używanych czcionek i ich wysokością. Przy tym systemie wyróżniona zo
staje lewa górna ćwiartka, która podobno w mniejszym stopniu zwraca uwa
gę czytelnika niż prawa. Ponieważ centrum optyczne strony wypada gdzieś 
w okolicy zetknięcia obu tytułów — złożony większą czcionką nie przytłacza 
zbytnio drugiego, a jednoczenie ich wartość optyczna jest różna. 

W oszczędny sposób na pierwszej kolumnie stosowany jest kolor. Rzadko 
występuje w tytułach, na ogół pojawia się w informacji o zwiększonej w da
nym dniu objętości dziennika lub zapowiedzi powiększonego wydania na
zajutrz. 

Publikowane na stronie tytułowej materiały, których liczba średnio wy
nosi około piętnastu, oddzielone są od siebie pojedynczymi cienkimi liniami; 
łamy jednego materiału dzieli tylko światło. Wypowiedzi o charakterze ru
bryk i inne na to zasługujące wyróżnia się obramowaniami z linii bardziej 
ozdobnych. Ponadto w charakterze podkreśleń pod dużymi tytułami stosuje 
się linie różnej grubości — nawet do 10 punktów drukarskich. 

Propagandowo ważne materiały są akcentowane przez wspomniane już 
wielkie tytuły, umieszczanie — w wyjątkowych wypadkach — złożonych 
z kilku wyrazów informacji ponad winietą tytułową (пр. о świętach partii), 
wreszcie także poprzez wprowadzanie w szczególnych okolicznościach czer
wonego koloru na środek strony. 

Wnętrze gazety cechuje różnorodność form. Można więc tam spotkać za
równo drobne informacje, jak i materiały zajmujące całą kolumnę. Ukazują 
się też kolumny specjalne poświęcone ważnym rocznicom i wydarzeniom 
związanym z KP Grecji, krajami socjalistycznymi itp. 
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Kolumny publicystyczne mają zazwyczaj bogatszą oprawę plastyczną niż 
informacyjne, na co składa się większa liczba zdjęć o większej powierzchni, 
pojawianie się grafik, stylizowanych tytułów dla kolumn specjalnych i wi-
nietek, a ponadto reklamy. Niemniej zostaje zachowany poważny charakter 
dziennika. Sprawia to sposób łamania materiałów w zwartych blokach i uży
wanie na ogół nie największych, choć różnorodnych czcionek do składania 
tytułów, dzięki czemu nie są one krzykliwe. W niektórych przypadkach wy
wołuje to nawet wrażenie monotonności strony. Niezbyt często (rzadziej niż 
na kolumnie tytułowej) gości wewnątrz numeru kolor, a na niektórych stro
nach mających nawet techniczną możliwość ukazywania się w kolorze nie 
pojawia się nigdy, jak np. na stronie ostatniej — depeszowej i stronie z ka
lendarzykiem. 

Na zakończenie kilka słów o tematyce na łamach Rizospastis. W części 
informacyjnej dominują materiały poświęcone sprawom krajowym i z Gre
cją związanym, jak np. wydarzenia na Cyprze. Naturalnie dużo uwagi po
święca się działalności Komunistycznej Partii Grecji. Na ogół spokojne — 
jak już wcześniej zaznaczono — kolumny tytułowe gazety, w okresie obcho
dów 57 rocznicy powstania partii zostały zdominowane pełnymi ekspresji ma
teriałami na ten temat, opatrzonymi wielkimi tytułami, czerwonymi anon
sami zamieszczanymi ponad winietą tytułową itp. Pierwsza strona numeru 
ukazującego się po uroczystościach zawierała duże zdjęcia zajmujące łącznie 
ponad połowę powierzchni kolumny. 

Również dużo uwagi na łamach Rizospastis poświęca się działalności par
tii komunistycznych w innych krajach, przy czym w roku 1975 dotyczyło to 
szczególnie partii portugalskiej, co było zapewne wynikiem wznowienia le
galnej działalności obu partii w tym samym roku (1974), jak i ważnych wy
darzeń w Portugalii, w których działalność komunistów silnie się zaznaczała. 

Bogata jest informacja o krajach socjalistycznych. Nierzadko poświęca się 
im specjalne kolumny. Np. 30 XI 1975 ukazała się cała kolumna materiałów 
przygotowanych przez dziennikarzy Trybuny Ludu z okazji VII Zjazdu PZPR. 
Mniej więcej w tym samym czasie pojawiły się kolumny dotyczące rocznic 
Rewolucji Październikowej i powstania Komunistycznej Partii Grecji oraz 
I Zjazdu KP Kuby. Dużo pisze się o Związku Radzieckim, i to nie tylko 
o jego osiągnięciach politycznych, gospodarczych i społecznych; swego czasu 
odrębna kolumna poświęcona była radzieckiej kinematografii. 

Ponadto gazeta na bieżąco informuje o wszystkich ważniejszych wydarze
niach rozgrywających się na arenie międzynarodowej. 

Organy prasowe partii komunistycznych w krajach kapitalistycznych two
rzą pewną grupę gazet. Ze względu na obraną formę Rizospastis można za
liczyć do ważniejszych, ale z uwagi na barierę językową nie należy się spo
dziewać jego większej popularności poza granicami kraju. 

LESŁAW PETERS 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

NOWAJA ŹYZŃ - PIERWSZA LEGALNA 
GAZETA BOLSZEWICKA 

27 października (9 listopada) 1905 roku ukazał się w Petersburgu pierwszy 
numer legalnej bolszewickiej gazety Nowaja Zyzń (Nowe Życie). W. I. Le
nin nazwał tę gazetę faktycznym centralnym organem partii. 

Pojawienie się jej nie oznaczało, iż dane przez cara przyrzeczenie zawarte 
w manifeście z 17 października 1905 roku zostanie dotrzymane, i że naród 
w istocie będzie mógł cieszyć się obiecaną wolnością. 

W Rosji rok 1905 był okresem coraz bardziej wzrastającego wrzenia rewo
lucyjnego. Partia bolszewicka i jej wódz W. I. Lenin, zdawali sobie sprawę 
z niemożliwości dalszego skutecznego kierowania tym ruchem przy pomocy 
drukowanego organu wydawanego za granicą (takim była gazeta Proletarij). 
Dlatego też jeszcze na III Zjeździe RSDRP podjęto decyzję o zorganizowaniu 
w Rosji wydawania legalnej gazety. 

Rozwiązanie problemów organizacyjnych nie było łatwe. Nie można było 
bowiem liczyć, że cenzura carska zezwoli bolszewikom na wydawanie ich 
organu, mimo proklamowanej przez cara wolności druku. Z polecenia partii 
problemami tymi zajęli się członkowie КС L. B. Krasin, A. A. Bogdanów, 
P. P. Rumiancew. L. B. Krasin zwrócił się z prośbą o pomoc do wielkiego pi
sarza proletariackiego Maksyma Gorkiego. Ten zaś skontaktował się ze zna
nym poetą dekadenckim, symbolistą N. M. Mińskim (N. M. Wilenkinem), 
który w tym czasie otrzymał zezwolenie na wydawanie obszernej społecz
no-politycznej gazety i planował przystąpić do jej redagowania. Program tej 
gazety powinien był — zdaniem Mińskiego — traktować ekonomiczne i spo
łeczne problemy „nie w duchu podniecania do sprzeciwu lub protestu, lecz 
w świetle pojednania, historycznej celowości i rozumnego postępu...1. Miński 
zamierzał redagować tę gazetę, „na zasadach szacunku do jednostek, do pra
cy i własności, w śfcisłym sojuszu władzy z narodem i pod baldachimem wiary 
i dobra"2. 

Jak widzimy, cele wydawcy Mińskiego zasadniczo odbiegały od zadań par
tii bolszewickiej. Jednak Gorkiemu udało się nakłonić Mińskiego do wspól
nego wydawania gazety wraz z bolszewikami. Później Miński wyznał: „przy
znaję się, że przystępując do sojuszu z wodzami socjaldemokracji w dziele 

1 A . M. G r i n b i e r g : к istorü pierwoj liegalnoj bolszewłstskoj gaziety Nowaja Zyzń 
(1905 g.) W zb. : Woprosy żurnalistiki. Izd. Moskowskogo Uniw., 1959, s. 61. 
1 Tamże, s. 62. 
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wydawania gazety, miałem nadzieję, iż uda mi się wznieść w samym centrum 
ruchu robotniczego katedrę do głoszenia nowego idealizmu... Przyznaję się 
także, iż całkowitym niepowodzeniem zakończyła się ta próba"3 . 

W szczerość wypowiedzianych przez Mińskiego słów należy jednak wątpić, 
ponieważ jest oczywiste, że nie pragnienie „wzniesienia katedry" skłoniło go 
do wyrażenia zgody na okresowy sojusz z bolszewikami, lecz sukcesy odno
szone przez socjaldemokrację w okresie wzrostu wrzenia rewolucyjnego. 

Faktem jest jednak, że bolszewicy i poeta dekadencki zgodzili się na 
wspólne wydawanie gazety. Warunki, na których ta współpraca miała się 
opierać, zostały uzgodnione w zawartej umowie. W szczególności zaś w umo
wie tej podkreślało się, iż w duchu programu marksistowskiego będzie pro
wadzony dział polityczny i ekonomiczny gazety. Mówiło się także, że równie 
szeroko i w pełni będzie reprezentowany dział informacyjno-kulturalny. 
Miński otrzymał prawo prowadzenia działu literacko-filozoficznego. Funkcję 
redaktora działu literacko-artystycznego zaproponowano Gorkiemu. W umo
wie podkreślono, iż żadne wystąpienia w gazecie nie powinny być sprzeczne 
z jej programem. Zadecydowano, iż wszystkie sprawy redakcyjne prowadzo
ne będą na zasadach kolegialnych. 

Miński zażądał, aby w kolegium redakcyjnym znaleźli się jego zwolennicy 
literaccy. W tej liczbie wymienił on liberalnego krytyka literackiego i pi
sarza Z. A. Wiengierową, poetę K. D. Balmonta, pisarza I. A. Bunina oraz 
E. N. Czirikowa. Ostatecznie zadecydowano, że w skład redakcji wejdą Miński 
i Wiengierową, a pozostałym postanowiono udostępnić gazetę dla pisarskich 
wystąpień. 

Uzgodniono także, iż Miński jako redaktor będzie podpisywał gazetę. 
W charakterze zaś oficjalnego wydawcy wystąpiła M. F. Andriejewa, znana 
artystka, żona Gorkiego. W zasadzie to za jej pośrednictwem rozwiązywano 
wszystkie sprawy finansowe. Ciekawe jest także, że 15 tys. rubli na prowa
dzenie gazety Gorki otrzymał od studenta Uniwersytetu Moskiewskiego N. P. 
Szmitta, właściciela fabryki mebli. Szmitt oddał kapitał, którego był spadko
biercą oraz środki płynące z fabryki na uzbrojenie robotników i dla podtrzy
mania bolszewickiej gazety. W konsekwencji został on zamęczony przez car
skich katów, zmarł w więziennym szpitalu. 

Członek Komitetu Centralnego P. P. Rumiancew 3 października 1905 za
wiadomił W. I. Lenina w Genewie o stworzeniu bazy materialnej dla reda
gowania gazety i możliwości przystąpienia do jej wydawania. Do kolegium 
redakcyjnego weszli wybitni rewolucjoniści i publicyści: W. I. Lenin, M. S. 
Olminski, Wacław Worowski, A. W. Łunaczarski, P. P. Rumiancew, a także 
A. A. Bogdanów i W. A. Bazarów (ci ostatni szybko odeszli zarówno od 
partii, jak i jej organu). W. I. Lenin zaproponował, aby do kolegium redak
cyjnego wszedł także Plechanow, uważając jego uczestnictwo za bardzo po
żyteczne. 

Jedna z petersburskich gazet 22 października zamieściła informację o tym, 
iż w najbliższym czasie ukaże się dziennik polityczno-literacki Noioaja Żyzń. 
W informacji mówiło się o prenumeracie tej gazety, podano także spis osób, 
które będą z nowo powstającą gazetą współpracować. Wśród nich wymieniono: 
W. I. Lenina, Wacława Worowskiego, M. S. Olminskiego, A. W. Łunaczarskie-
go, M. Gorkiego i innych. Na współpracę z gazetą wyrazili zgcdę Karol 

* N. M i n s к i j : Istorija mojego riedaktorstwa. Gazeta Ruś z 12 marca 1906 r. 
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Liebknecht, Róża Luksemburg, Paul Lafargue, Marcel Cachin i inni wybitni 
rewolucjoniści. 

Dział literacki gazety należał do najlepiej prowadzonych. Od pierwszego 
numeru gazety, zamieszczano w nim „Uwagi o mieszczaństwie" M. Gorkie
go, w których pisarz demaskował zdradliwą i kłamliwą politykę liber ałów-
-mieszczan. Gorki zaliczał do nich wszystkich tych, którzy chcą „żyć w po
koju z całym światem, spokojnie korzystać z owoców cudzej pracy i wszel
kimi siłami starać się zachować obojętność, którą nazywają szczęściem"4. 
Zdaniem Gorkiego, mieszczanin „gotowy jest chwycić w swoje objęcia wolność, 
ale obowiązkowo w charakterze prawnej małżonki, aby w sposób dla siebie 
najbardziej wygodny móc ją gwałcić «w ramach zgodności z prawem»" 5. 

Gazeta zamieściła kilka innych bardzo ciekawych materiałów tego wiel
kiego pisarza. Z pismem współpracowali także A. S. Serafimowicz, W. W. 
Wieresajew, S. S. Juszkiewicz i inni pisarze i poeci. 

Pierwszy numer gazety Nowaja Żyzń ukazał się 27 października (9 listo
pada) 1905 r. W charakterze dodatku został opublikowany program RSDRP. 
W redakcyjnej odezwie „Do towarzyszy czytelników" podkreślano, że gazeta 
„stawia sobie za zadanie wyrażanie interesów klasy robotniczej, tak politycz
nych jak i ekonomicznych". Zwracała się do czytelników, w szczególności zaś 
do robotników, aby przysyłali swoje uwagi i artykufy, „nie krępując się ich 
literacką formą" 6. 

Z ogromnym entuzjazmem przyjęli pojawienie się swojej gazety robot
nicy Petersburga i innych miast carskiej Rosji. W samym Petersburgu za
ledwie v/ ciągu pół dnia rozeszło się 80 tys. egzemplarzy. Zapotrzebowa
nie na nią nie było zaspokojone, chociaż drukowano ją w dwóch drukar
niach. Za każdy kolejny numer gazety sprzedawcy podnosili ceny. W War
szawie numer gazety kosztujący 5 kopiejek, był sprzedawany za 30—40 ko
piejek, w Odessie — za 50 kopiejek. Podobnie było i w innych miastach. 
Utworzono agencje zajmujące się rozpowszechnieniem gazety. Prenumera
torzy uskarżali się, że gazetę otrzymują porwaną i bez opaski, ponieważ czy
tali ją urzędnicy pocztowi i listonosze. 

Wraz z pojawieniem się kolejnych numerów pisma, wzrastała jego popu
larność. Czytelnik z Warszawy pisał: „Przesyłani szczere życzenia dla Sza
nownej Redakcji, pełnego sukcesu w walce światła z ciemnością"7. Pienią
dze dla gazety przysyłali robotnicy ze wszystkich zakątków kraju „na wspól
ne dzieło robotników". Zamówienia na gazetę napływały tysiącami. Udało 
się podnieść nakład do 100 tys. egzemplarzy. 

Od pierwszego numeru gazety, na jej czele stała grupa członków КС i bol
szewickich pisarzy. W istocie rzeczy Miński już od samego początku był 
odsunięty od kierowania gazetą. Po opublikowaniu „Uwag o mieszczaństwie" 
przez Gorkiego, próbował on opublikować swoją krytyczną „Odpowiedź 
M. Gorkiemu". Redakcja odmówiła jednak jej zamieszczenia, jako nie odpo
wiadającej programowi gazety. Niepowodzeniem zakończyła się również jego 
próba opublikowania „Otwartego pisma do W. I. Lenina". W piśmie tym za
mierzał wyrazić swoje oburzenie z powodu artykułu Lenina „Organizacja 
partyjna a partyjna literatura" zamieszczonego w nrze 12 gazety. 

4 M. G o r k i j : Sobr. Socz. T. 23, s. 362. 5 Tamże, s. 366. e Gazeta Nowaja Zyzń, nr l, 27 października (9 listopada) 1905 r. 
' A . M. G r i n b i e г g, op. cit. s. 71. 
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Po powrocie W. I. Lenina z zagranicy postanowiono odsunąć Mińskiego 
od spraw redakcyjnych. Mińskiemu pozostawiono jedynie prawo podpisy
wania gazety, zaś jej faktycznym redaktorem od nru 9 został Lenin. 

W. I. Lenin dla Nowej Żyzni napisał 12 artykułów. Wśród nich takie sze
roko znane jak: „O reorganizacji partii", „Proletariat a chłopstwo", „Umiera
jące samowładztwo i nowe organy władzy ludowej", „Socjalistyczna partia 
a bezpartyjna rewolucyjność" i inne. Został także zamieszczony artykuł „So
cjalizm drobnomieszczański a proletariacki", wcześniej już opublikowany 
w gazecie Proletarij. 

Nowaja Zyzń szczegółowo informowała o życiu partii. Rozpowszechniała 
hasła partii bolszewickiej, uchwały III Zjazdu Partii. Uczestniczyła w przy
gotowaniu IV Zjazdu Partii. W gazecie opublikowano apel КС RSDRP 
„O zwołaniu IV Zjazdu RSDRP. Do wszystkich organizacji partyjnych i do 
wszystkich robotników socjaldemokratów". Od numeru 21 gazeta wychodziła 
pod hasłem „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się". 

Szeroko propagowała gazeta przygotowania do powstania zbrojnego. W nu
merze 9 Nowaja Zyzń zamieściła informację z Warszawy, że w pobliżu Czę
stochowy w fabryce Hantkego policja wykryła nielegalną produkcję białej 
broni, pewną jej ilość znaleziono także w przyległych do fabryki domach 
mieszkalnych. Zamieszczała gazeta regularne informacje z fabryk i dużych 
zakładów przemysłowych, listy robotników, chłopów itd. Nieetatowi autorzy 
dostarczali około 80% publikowanych materiałów. Na jej stronicach robotni
cy opowiadali o swoim życiu i walce z pracodawcami, zwracali się do niej 
z prośbą o radę w różnych sprawach. Pytano np. czy wypada brać ślub 
w cerkwi, czy trzeba chrzcić dzieci itd. Podobne listy posłużyły Leninowi 
za materiał do napisania artykułu pt. „Socjalizm a religia", opublikowanego 
w numerze 28. 

Gazeta od początku swojego istnienia stała się obiektem zjadliwych na
padów ze strony cenzury i prasy reakcyjnej. Niektóre burżuazyjne wydawnic
twa zarzucały jej jakoby „niedostatecznie konsekwentny socjaldemokratyzm". 
W dniu ukazania się pierwszego numeru gazety Komitet Cenzury St.-Peters-
burga postanowił wszcząć dochodzenie przeciwko redaktorowi-wydawcy. Na
łożono areszt na pierwszy numer gazety oraz jej dodatek. Policja odbierała 
ten numer już w pierwszy dzień, wieczorem bowiem urządziła obławę na 
tych, którzy ją roznosili. Matryce pierwszego numeru zostały opieczętowane, 
rozbito stereotypy. Z wydanych legalnie 27 numerów Nowej Żyzni, 15 pod
dano różnego rodzaju represjom. Całkowitej konfiskacie uległo ostatnich 
siedem numerów gazety. 

W numerze 27 z 2 grudnia został zamieszczony „manifest finansowy" pod
pisany przez Petersburską Radę Delegatów Robotniczych, КС RSDRP, КС 
partii eserowskiej i CKR PPS. Wzywał on ludność do wycofania swoich 
wkładów z kas oszczędnościowych, niepłacenia podatków itd., aby tym samym 
przyspieszyć bankructwo finansowe rządu carskiego. W tym samym dniu ga
zeta została zarekwirowana, a Izba Sądowa podjęła na nadzwyczajnym po
siedzeniu decyzję wstrzymania wydawania gazety. 

Ostatni, 28 numer Nowej Żyzni wyszedł nielegalnie 3 (16) grudnia. Na 
pierwszej stronie zamieszczono decyzję Izby Sądowej, a poniżej — apel do 
robotników. W nim mówiło się, że „depcze się niezawisłość i wolność druku, 
wbrew wszystkim odezwom, dekretom, manifestom i prawu. Jednak nie pa
trząc na groźby postanowiliśmy kontynuować sprawę powierzoną nam przez 
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proletariat. Demaskować spisek rządu carskiego wymierzony przeciwko na
rodowi i wzywać naród do walki rewolucyjnej z despotyzmem, dopóki bez
pośrednia przemoc nie pozbawi nas tej możliwości. Robotnicy! Do Was zwra
camy się o obronę! Niech żyje wolne słowo!". , 

Rozprawa sądowa nad gazetą toczyła się 10 grudnia 1905 roku. Ale ponie
waż był to okres wzrastającego rewolucyjnego wrzenia, sprawę zamknięto. 
Po rozbiciu zaś zbrojnego powstania moskiewskiego do odpowiedzialności 
sądowej pociągnięto Mińskiego i Andriejewą. Areszt groził także Gorkiemu, 
dlatego też wraz z Andriejewą, za którą wniesiono wysoką kaucję, wyjechał 
za granicę. Opuścił Rosję także Miński. Sąd carski sądził ich wszystkich 
zaocznie i wydał wyrok, na mocy którego powinni zostać wtrąceni do 
twierdzy. 

We wrześniu 1913 roku przeciwko gazecie znowu wszczęto proces sądowy, 
tym razem zapadł wyrok o unicestwieniu następujących numerów: 1, 6, 13, 
14, 15, 17, 19. 15 listopada 1913 sąd postanowił zniszczyć dalsze numery: 21, 

•22, 24, 25, 26, 27. Naczelnik miasta Petersburga w piśmie z 7 października 
1914 informował, że zarekwirowane egzemplarze gazety zostały zlikwidowane 
„za pośrednictwem rozrywania na drobne kawałki". 

Jednak nie udało się gazety Nowaja Zizń unicestwić. Wypełniła ona swój 
obowiązek. Jej żywe słowo przetrwało do dziś, nie tylko jako pomnik pierw
szej rosyjskiej rewolucji, męstwa i siły bojowników o wolność, ale także 
świadectwo życiowości i nieśmiertelności wielkiej sprawy. 

LIDIA KRUKOWSKA 



Zeszyty PHÄS0ZHÄWC2E 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

NA MARGINESIE 
.KRAKOWSKIEGO KRAJU' 

W marcu 1975 prasę drukarską opuścił „Krakowski Kraj", owoc wielolet
nich badań historyczno-prasowych Czesława L e c h i c k i e g o . Jest to książka 
całościowo ujmująca istotną problematykę dziennika. Zawiera charaktery
stykę zawartości, kierunku ideowego, zespołów redakcyjnych, struktury i sy
tuacji finansowej. Wszystko to ukazuje na tle stosunków galicyjskich. Autor 
zasygnalizował także antagonizmy między Krajem a innymi dziennikami, ale 
nie wchodził w ich podkłady. Tymczasem w „Korespondencji Stanisława 
Egberta Koźmiana" (rkps nr 2210, t. 13) przechowywanej w Bibliotece PAN 
w Krakowie natrafić można na listy, które rzucają nieco światła na te anta
gonizmy. Zasługują więc na opublikowanie w całości lub fragmentach — tym 
bardziej, że wyszły spod pióra wieloletniego redaktora Czasu, Lucjana Sie-
mieńskiego. 

„Dziękuję ci raz jeszcze drogi Stasiu że ci na sercu leży ten 
przeciwnik jaki się w Krakowie urodził; jest to prawdziwy płód 
z awanturnika polityczno-socyalnego i aktorki. Sama hołota 
z podprawawyjęta składa redakcyę. Jestto poprostu szajka moral
nych rozbójników, którą Xiąże dowodzi, a raczej używa ją za na
rzędzie swoich widoków. Dzielny to aparat do ogłupienia i tak 
już ogłupiałego społeczeństwa." l 

„Drogi Stasiu. Jaki ty kochany, żeś się do mnie odezwał! Ja-
bowiem sobie ciągle wyrzucam, że zaniedbałem ztobą korespon-
dencyę — ale, Bóg widzi, śród rozlicznych prac, to często i ochoty 
braknie do pisania. Z resztą, żebym miał cc przyjemnego donieść 
Ci pewniebym napisał. — 

Raduję się z waszego zamiaru założenia dziennika któryby 
miał na celu pracę organiczną, a nie przewroty i wywroty, 
ochrzczone dziś imieniem postępowości. — Dotychczasowy organ 
Xiestwa, jest arlekińską szatą — bez głowy — pęcherzem w któ
ry od czasu do Czasu Bolesławita wpuszcza swego ogłupiałego 
ducha. — Trzeba o sobie radzić mój bracie — niemożna dać 
przewodzić ludziom którzy litanię nieszczęść naPolskę ściągnęli. 
Niechtylko to, co ma majątek, imię, a nadewszystko prawość, 
weźmie się za ręce, a dasię kierować ku rozumnym celom — tak 
wichrzyciele radzi nie radzi, muszą zbankrutować. Dziennik sam 
nic tu niepomoże; trzeba żeby czynny zawiązał się sojusz w oby
watelstwie, z którem lud będzie prędzej trzymał niż z mieszczu-

1 Korespondencja Stanisława Egberta Koźmiana, rkps Biblioteki PAN w Krakowie, nr 
2210 t. 13, k. 42—43. Pisownia oryginalna (z wyjątkiem kursywy w tytułach gazet). Listy 
nie są datowane. 
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chami. — Galicya nato chora że niezdobyta jeszcze na ligę oby
watelską i daje się załeb wodzić hałastrze lwowskiej. — Wiem 
ja że o piszących trudno, i bardzo trudno. Redaktorem musi być 
człowiek któryby nie pisał, ale wszystko czytał co idzie do dru
ku — takiego przecież powinniście znaleźć coby się nato ofiaro
wał, a przytem miał stałe, we wszystkich kierunkach wyrobione 
zasady. Kogoby nato przeznaczyć? niewiem — bo nikogo takiego 
niemamhonoru znać. Znam jednak dwóch młodych jeden u nas 
pracuje Ludwik Dembicki bardzo zdatny, uczciwy, prawy mło
dzieniec, ale jeszcze fryc w wielu rzeczach tyczącychsię dzienni
karstwa; drugi jest HenrykLisicki; pióro wyborne; zdatność nie
pospolita, zasady nasze podziela, demokratów i libertynów nie-
cierpi — ale czy jest człowiekiem charakteru — tego nieumiem 
powiedzie. Jako należący do tej ostatniej rewolucyjki niedaje mi 
jeszcze rękojmi; chociaż być może że się wyrzekł nadobre jej 
pięknych zasad. Cóż robić! o doskonałość zupełną trudno. Dość, 
że w tern co pisze, widzę zdrowy rozsądek, a przewrotnychdążeń 
niewidzę. — Mieszkał on w Dreźnie — jago zarekomendowałem 
Xiedzu Krechowieckiemu na Redaktora Unii i właśnie sw tych 
dniach pojechał DoLwowa. Przy Unii niemaon co robić tak 
wiele — ale przy dzienniku jakibyście chcieli założyć mógłby 
potężne oddać usługi. Trzeba go tylko otoczyć ludźmi którzy nie-
pozwoliliby mu bryknąć, w razie gdyby rau co przystąpiło dogło-
wy. — Talent ten warto wyzyskać dladobrej sprawy. — Dembic
ki mniej dobrze pisze, mniej urnie — ale zato zacność sama. 
Szkoda że ztąd niemoże się ruszyć —• Jednakowoż mógłby wam 
dostarczać ztąd dobrychkorrespondencyi i innych artykułów. Licz
cie naniego napewno. — Jest tu jeszcze Buszczyński Stefan, emi
grant, także zdatny do pióra; w początkach należał do Kraju, 
ale ich w parę tygodni porzucił, niemogąc pozostać w tej jaskini 
łotrów. Ten mógłby być redaktorem ma wiele wiadomości; jest 
autorem dzieła: De ladecadence de l'Europe; aie marzyciel; snują 
mu się pogłowie Republiki. Z resztą to więcej literat, jak poli
tyk, jak dziennikarze. Na dziennikarza trzeba praktycznego czło
wieka, a nie teoretyka. — Pytasz mię o byłych członków Re-
dakcyi Kraju. Nieznani z nich żadnego, — ale wypytywałem 
o nich tych co znają. Sabowski, niby literat, niby publicysta — 
charakter niepewny, układny, bakę świeci każdemu od kogo może 
się czegoś spodziewać; a krom tego milczkiem robi swoje; kon-
spiruje wszędzie i na każdern miejscu — intrygant wypróbowa
ny. Niewiem czy robił banknoty, ale wDreźnie go znają z naj
gorszej strony. — W powstaniu wydawał podziemną gazetę. —Dr 
Lutostański nienależał wprostdo redakcyi, lecz jako skryty czło
nek Europejskiej rewolucyi pisywał do Kraju artykuły najzu
chwalsze. Materyalista co kpi z Pana Boga i wnic niewierzy do
myślisz się jakie siał ziarno. — Służewski — podrzędna figura, 
nic nieumiejąca — prostego gatunku wichrzyciel. Narzymski — 
z partyi Chmielińskiego — żeby obalić rząd narodowy, należał 
do tych, co rzucili bombę przed pałacem Zamojskiego na Ber
ga — To jedno już go maluje. Charakter najniepewnieiszy. On 
pisuje korespondeneye do Dz. Poznańskiego o tern i owem. Aśnik, 
wydający poezye pod pseudonimem Ely, znakomity talent poe
tyczny — należał do najskrajniejszej partyi Chmielińskiego. Może 
się teraz ustatkował — niewiem. On jeden najzdatniejszy ze wszy
stkich. — O tej bandzie podpalaczy wszystko da się powiedzie. 
W czasie napadu na klasztory p.p. Redaktorowie Kraju zranili 
kamieńmi urzędnika kolei, Brodowicza, za to że ich reflektował 
aby nieprzechodzili przez kolej, bo pociąg może nadejść. Do re
dakcyi należał jeszcze Anczyc, farmaceuta, ale nie o farmacyi 
pisywał. Mierna zdolność — charakter żaden. Ja całą tę bandę 
nazwałem: Meczeporowiczami pióra — i tak było w samej rze
czy. — Dziś jest Żyd Gumplowicz redaktorem. — Pytasz o Bełzę? 
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Znam go jak zły szeląg. Próżniak — lubi żyć cudzym kosztem — 
Niepuszczać go do żadnego domu; ostrzeż o tem znajomych. Ojciec 
go się wyrzekł — bo kradł; moskale nawet zato wypędzili z woj
ska — to dosyć. — Czas ma mniej abonentów, ale zawsze ty
siąc — teraz podniósł się; z upadkiem Kraju, który jenialnie in
trygował nawet napocztach. — Wiersz coś nadesłał, bardzo ładny; 
wiele talentu. Niebawem więcej do ciebie napiszę, a może i rzu
cę się w twoje objęcia — ale to projekt tylko, może gdy posłużą 
okoliczności da się wykonać. Pani Twojej zasyłam serdeczne 
ukłony z całym domem, ai panienkom. Xiedzu kanonikowi naj
czulsze uściśnienie. — Bywaj zdrów drogi mój Stasiu i kochaj 
mię jak ja Ciebie. Twój Siemieński."2. 

„Sapieha będzie kiedyś odpowiadał przed ludźmi i przed Bogiem 
że założył warsztat ogłupiania ludzi. Xiądz Golian nazwał nakaza
niu Kraj i podobne mu dzienniki młotem dla wieprzów. Zatoteż 
porządnie go szamerują te gałgany, niezostawiając nanim poczci-
wegowłoska. Jakdziennik choć tak nędzny ma powodzenie to jest 
abonują go; pare tysięcy emigracyi rozsypanej po kraju propa
guje to pismo — Są to komiwojażerowie polityczni. Sapieha ich 
naczelnik. Rząd żeby ubezwładnić wszelkie działanie może umyśl
nie pozwala aby ten fermentujący element wziął górę i trząsł 
opinią; atoli próbkata może doprowadzić do awantury"3 . 

1 Tamże , k. 49—50. 
1 Tamże, k. 44—45. 

Podał do druku 

Jan Bujak 
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Sondaże 

REKLAMA W PRASIE 
Podstawową funkcją reklamy jest informowanie o towarach znajdujących 

się na rynku. Obok tego reklama może spełniać również zadania w dziedzi
nie kształtowania postaw konsumpcyjnych i wychowania estetycznego. Szcze
gólne zadania reklamy w socjalistycznym układzie społecznym wyznaczone są 
przez jej zdolność do kształtowania modelu konsumpcji. 

Tak określone problemy nadrzędne były punktem wyjścia dla badań ni
niejszych, koncentrujących się na problemach związanych z nadawcą, przed
miotem oraz formą komunikatów reklamowych zamieszczonych w prasie 
tygodniowej i codziennej. Próba badawcza obejmowała swoim zasięgiem 7 ty
tułów pism; dzienniki: Gazeta Krakowska*, Życie Warszawy, Express Wie
czorny, oraz tygodniki: Panorama, Perspektywy, Przekrój, Kobieta i Życie. 
Ogółem poddano analizie 170 komunikatów zamieszczonych w tygodnikach, 
oraz 1322 zamieszczone w dziennikach, w pierwszym kwartale 1974 i 1975 r. 

Zleceniodawcy reklam zamieszczanych w dziennikach i tygodnikach różnili 
się zarówno wtedy, kiedy rozpatrywaliśmy dział, jak i sektor gospodarki przez 
nich reprezentowany. Tygodniki (w zakresie działu gospodarki) najczęściej za
mieszczały reklamy wytworów przemysłowych, dzienniki natomiast reklamy 
handlu i usług. Rozpatrując sektor gospodarki reprezentowany przez zlecenio
dawców, zauważyć można częstsze występowanie komunikatów dotyczących 
mstytucji i przedsiębiorstw państwowych w tygodnikach, natomiast instytucji 
spółdzielczych w pismach codziennych. 

Analiza przedmiotu reklamy miała za zadanie ustalić, jakie towary, firmy 
i usługi były przedstawiane w prasie. Częstotliwość występowania tych kate
gorii ilustruje zestawienie na str. 112. 

Towar jako przedmiot reklamy częściej występował w tygodnikach niż 
w dziennikach, jakkolwiek asortyment wytworów w nich przedstawianych 
(11 rodzajów) był znacznie mniejszy niż ogólna liczba towarów przedstawia
nych w dziennikach (21 rodzajów). W sumie, asortyment przedstawianych na 
lamach prasy towarów był niewielki, a rzadkie reklamowanie tych samych wy
tworów w tygodnikach i dziennikach jednocześnie powodowało, że brak było 
kompleksowego systemu oddziaływań na nabywcę. 

*) obecnie Gazeta Południowa. 
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Przedmiot reklamy (w procentach) 

Przedmiot reklamy 

towar 

firma i towar 

usługi 

Tygodniki 
N = 170 

42,9 

36,5 

10,0 

Dzienniki 
N = 1322 

18,8 

8,9 

58,2 

Dane nie sumują się do 100, ponieważ w tabeli nie uwzględniono wszystkicń 
k a l o r i i . 

Podobnie jak reklama towarów, komunikaty przedstawiające towar i firmę, 
która go wyprodukowała, bardziej charakterystyczne były dla tygodników 
(w których występowały trzykrotnie częściej) niż dla pism codziennych. Wartość 
tego typu ogłoszeń była szczególna, ponieważ umożliwiają one połączenie 
w świadomości odbiorców dwu aspektów procesu wytwarzania nowych warto
ści — wytworu i firmy jako zespołu ludzi, produkującego d^ny wyrób. W kon
sekwencji może to pozwolić na uświadomienie czytelnikom wspólnej odpowie
dzialności za wykonane dobra. 

Istotą reklamowania usług było przedstawianie możliwości oraz środków 
wykonania pewnych świadczeń. Usługi rzadziej reklamowano w tygodnikach, 
znacznie natomiast częściej w dziennikach, gdzie też asortyment reklamowa
nych usług był znacznie bardziej zróżnicowany. 

Przebadany materiał pozwoli! również na sformułowanie bardziej ogólnych 
wniosków dotyczących struktury reklamy w prasie codziennej i tygodniowej. 
Wnioski te należałoby jednak (co również odnosi się do poprzednich stwier
dzeń) zweryfikować przy pomocy materiału bardziej reprezentatywnego, tj. 
obejmującego cały rok. Podejście takie pozwoli bowiem na zlikwidowania 
wpływu zjawiska „sezonowości" występowania reklamy. 

1. Komunikaty reklamowe przeznaczone dla określonej grupy odbiorców są 
stosunkowo rzadkie i nie odwołują swojej warstwy argumentacyjnej do cech 
specyficznych danej grupy. 

2. Komunikaty zamieszczone w dziennikach rzadko zawierają w sobie apel 
lub argumentację przekonującą potencjalnego klienta o walorach danego wy
tworu. 

3. Reklamowane wytwory przedstawiane są niesystematycznie (w sensie 
powtarzalności) oraz niekompleksowo (w sensie zasięgu oddziaływania). 

4. Realizacja graficzna komunikatów była bardzo słaba. Tylko dwa pisma: 
Panorama i Perspektywy systematycznie zamieszczały komunikaty wielokolo
rowe, urozmaicone różnorodnymi elementami graficznymi. 

5. Reklama w naszych pismach nastawiona jest głównie na spełnianie celów 
doraźnych, zwiększających popyt na dany towar na rynku. Cele długofalowe, 
niewątpliwie trudniejsze do spełnienia, polegające na lansowaniu pewnego stylu 
konsumpcji, realizowane były znacznie rzadziej. 

Szczegółowe informacje dotyczące A) zleceniodawców reklam, B) reklamowa
nych towarów, C) reklamowanych towarów i ich producentów, D) reklamowa
nych usług — przedstawiają tabele. 

Adam Swida 
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Tabela A: Zleceniodawcy reklamy (w procentach) 

Zleceniodawcy 

Przemys ł p a ń s t w o w y 
Przemys ł spółdzielczy 
Ins ty tucje us ługowe 
pańs twowe 
Ins ty tucje us ługowe 
spółdzielcze 
Hande l 
Ins ty tucje n ieprodukcyjne 
Ins ty tuc je kształcenia 
Organizacje społeczno-
poli tyczne 
Trudno określić, b r a k 
danych 

SUMA 

GK 

4,8 

0,9 

14,9 

29,2 
22,3 

9,5 

2,4 

14,3 

1,7 
100 

N = 336 

ZW 

юл 

20,3 

27,9 
21,1 

5,6 
0,8 

2,1 

11,8 

100 
N = 5 1 7 

EW 

5,5 
0,4 

17,1 

33,8 
19,8 
2,8 
0,4 

3,8 

16,4 

100 
N = 469 

Dz ien
niki 

7,3 
0,4 

17,8 

30,5 
20,8 

5,6 

1,1 

5,8 

10,7 

100 
N=1322 

Tygod
niki 

63,0* 
1.8 

3,5 

8,2 
10,0 

13,5 

100 
N = 1 7 0 

Objaśnienie skrótów (dla wszystkich tabel): GK — Gazeta Krakowska, ZW — 
Zycie Warszawy, EW — Express Wieczorny. 
* Przemysł państwowy jest głównym zleceniodawcą reklam we wszystkich 

tygodnikach z wyjątkiem Kobiety i Życia, gdz ie kategoria tu jest o połowę 
mniejsza od przeciętnej. 

Tabela B: Towar jako przedmiot reklamy (w procentach) 

T o w a r 

Nie dotyczy 
Wyroby jub i l e r sk ie 
Sprzęt fo to-optyczny 
A r t y k u ł y motoryzacyjne 
Ar t . e lek t ro techniczne 
Ar t . gospodars twa dom. 
Sprzęt techniczny 
Art. odzież, i t ek s ty lne 
Tkan iny , we łny 
Obuwie 
Art . spożywcze 
Kosmetyk i 
I n n e 

SUMA 

GK 

76,9 
0,3 
0,6 
2,4 
5,1 
0,6 
0,9 
6,3 
1,2 
0,9 
0,3 
0,6 
3,9 

336 = N 
100 

ZW 

75,8 
0,2 

1,4 
6,0 
0,4 
1,2 
1.2 
2,3 

6,0 
1,4 
4,1 

517 = N 
100 

EW 

72,6 
0,9 

0,2 
6,4 
0,2 

0,4 
2,3 
0,2 
6,2 
4.9 
5,7 

469 = N 
100 

D z i e n 
niki 

75,0 
0,5 
0,2 
1,2 
5,9 
0,4 
0,7 
2,2 
2,0 
0,3 
4,6 
4,6 
4,6 

1322 = N 
100 

T y g o d 
n ik i 

51,0* 
0,6 
1,2 

0,6 
1.8 

1,8 
13.5 

0,6 
1,8 

26,5 
0,6 

170 = N 
100 

* Częściej niż inne tygodniki reklamował towary Przekrój, w którym prawie 
3/4 wszystkich przedstawień dotyczyło towarów (71,4%), a połowa (53,1%) 
to reklamy kosmetyków. 

8 — Zeszvtv Рг^сл, — 
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Tabela С: Firma i towar jako przedmiot reklamy (w procentach) 

T o w a r y i f i rmy 

Nie dotyczy 
Art. motoryzacyjne 
Ar t . gospod, dom. 
Art. e lekt ro tech . 
Art. spożywcze 
Ar t . odzieżowe 
Ar t . kosmetyczne 
Art . tekst , i ga lant . 
T k a n i n y 
Inne 

SUMA 

GK ŻW 

96,4 
1,2 

0,6 
0,6 

0,3 
0,3 
0,6 

100 
N = 336 

86,8* 
2,9 
0,2 
1,0 
3,1 
1,2 
0,2 

1,2 
3,4 

100 
N = 5 1 7 

EW 

91,7 
0,6 
0,4 

2,1 
0,9 

1,5 • 
2,8 

100 
N = 4 6 9 

Dz ien 
niki 

90,9 
1,7 
0,3 
0,4 
2,1 
0,9 
0,1 
0,1 
1,1 
2,4 

100 
N = 1322 

Tygod
niki 

63,3* 

2,4 
1,2 
0,6 

15,9 
11,8 

1,2 
2,4 
1,2 

100 
N = 1 7 0 

* Ten rodzaj najbardziej charakterystyczny był dla Panoramy, reklamującej 
w ten sposób artykuły odzieżowe (24,4%) oraz kosmetyczne (37,9%). 

Tabela D: Usługi jako przedmiot reklamy (w procentach) 

Usługi 

Nie dotyczy 
Pomoc w gospod, dom. 
Pie lęgnacyjne 
N a p r a w y 
Nauczanie 
Gry, loterie 
Biura podróży 
P Z U 
P K O 
Zakłady gas t ronom. 
Ins ty tucje k u l t u r a l n e 
Dla przeds ięb iors tw 
I n n e 

SUMA 

GK 

28,3 
8,9 

2,7 
5,7 

15,8 
10,1 
2,1 
0,3 
3,0 
0,9 

8,6 
13,6 

100 
N = 336 

ŻW 

44,1 
13,7 
0,2 
9,7 
3,9 
3,1 
4,1 
0,4 
1,5 
2,1 
2,5 
8,7 
6,0 

100 
N = 5 1 7 

EW 

40,9 
15,6 
3,4 
9,8 
4,5 

4,3 
4,1 
0,2 
1Д 
2,3 
2,8 
2,1 
8,9 

100 
N = 469 

D z i e n 
niki 

39,1 
13,2 
2,0 
8,7 
7,1 
5,3 
3,6 
0,3 
1,7 
1,9 
2,0 
6,4 
8,7 

100 
N=1322 

Tygod
niki 

88,8* 
3,5 
0,6 
3,5 

1,8 

1,8 

100 
N = 1 2 0 

* Reklama usług najczęściej występuje w Kobiecie i Życiu (30% wszystkich 
komunikatów reklamowych zamieszczonych w tym piśmie). 
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Zeszyty PKisozMÄWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 3(69) 

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
PILTZ ERAZM (1851—1929), pseud. Scriptor, Swojak, Tensam, P. 
Warta, Piotr Warta; krypt. Elmo, Er. P., S. W. L. 

Urodził się i studiował w Warszawie, później w Petersburgu, ale studiów 
wyższych nie ukończył. W 1879 był założycielem, następnie redaktorem Nowin. 
W latach 1882—1907 redagował w Petersburgu wraz z W. Spasowiczem tygod
nik Kraj. W 1907 przeniósł się do Warszawy i brał czynny udział w organiza
cji Stronnictwa Polityki Realnej, pisując w jego warszawskim organie Słowo. 
Główny publicysta i jeden z najzdolniejszych dziennikarzy obozu ugodowego 
w Królestwie Polskim. W czasie I wojny światowej wszedł w skład Polskiego 
Komitetu Narodowego w Paryżu. Na konferencji pokojowej był zastępcą głów
nych delegatów: I. Paderewskiego i R. Dmowskiego. Po wojnie wszedł do 
służby dyplomatycznej, był posłem polskim w Belgradzie, następnie w Pradze; 
był również wiceministrem spraw zagranicznych. Po wycofaniu się z życia 
politycznego współpracował z Kurierem Warszawskim oraz ogłaszał drobne 
artykuły z dziedziny dyplomacji. Oddzielnie ogłosił: „Bismarck, Rosja i Polacy" 
(Petersburg 1895); „Powrotnyj momient w russko-polskich otnoszenijach" (B. m. 
1898); „W chwili obecnej. Rozmowa polityczna" (Petersburg 1898); „O chwili 
obecnej" (B. m. 1899); „Nasze stronnictwa skrajne" (Kraków 1902); „Nasza mło
dzież" (tamże 1902, II wyd. 1903); „Materiały i myśli polityczne" (t. 1—2, tamże 
1903); „Listy polskie" (B. m. 1904); „Wobec wojny. Głos z Warszawy" (Kraków 
1904); „Obrachunek" (B. m. 1909); „Polityka rosyjska w Polsce" (Warszawa 
1909, toż w jęz. ros. Warszawa 1909); „O naszym stronnictwie" (Warszawa 
1910); „W chwili ciężkiej i trudnej" (Warszawa 1912); „La politique russe en 
Pologne" (Lozanna 1915). Pisywał w czasopismach: Kraj (Petersburg, 1882— 
1906), Kurier Warszawski, Nowiny, Słowo (Warszawa), Świat (tu artykuły po
lityczne pt. „Na widnokręgu"). Zmarł 26 XII 1929 w Warszawie. 

W. F e l d m a n : Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym. Wyd. II, 
Warszawa 1933; S. K r z y w o s z e w s k i : E. Pütz. Świat 1930 nr 1 ; A. P a r c z e w 
s k i : Ze wspomnień o E. Piltzu. Świat 1930 nr 4 ; F. H o e s i с к : List Telimeny. Kurier 
Warszawski 1931 nr 271; Z. K m i e c i k : Kraj za redaktorstwa E. Piltza. Warszawa 1969. 

(Z materiałów IBL) 
* 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. 

8* 
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SKWARCZYŃSKI ADAM (1886—1934), pseud. Ad. Płomieńczyk, 
Adam Płomieńczyk, Stary; krypt. A-x, L. W. x, Ad. Lux. 

Urodzony 3 XII w Wierzchni Dolnej, pow. Kałusz. Już jako szóstokla-
sista organizował w gimnazjum tajny ruch młodzieżowy. W 1905 wstąpił na 
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu we Lwowie, gdzie zapoczątkował swą 
pracę organizacyjną i publicystyczną. W 1914 powołany rozkazem Piłsudskie
go do Krakowa na stanowisko oficera sztabu I Brygady. Tu mianowany za
stępcą szefa oddziału wywiadowczego, zorganizował służbę kuriersko-wy-
wiadowczą kobiet i kierował całą akcją wywiadowczą. W 1916 wstąpił do 
POW, gdzie kontynuował dalszą akcję polityczną. Aresztowany i osadzony 
w więzieniu przez Niemców, został wypuszczony na wolność w 1918. Prowa
dził ożywioną pracę wychowawczą w wojsku, rozwijał działalność społeczną 
i zajmował się ruchem zawodowym. W 1927 objął referat społeczny w Kan
celarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. Główny ideolog obozu piłsud-
czyków. W latach 1930—1933 powstały z jego inicjatywy organizacje młodzie
żowe opierające się na założeniach politycznych rządu sanacyjnego: Kuźnia 
Młodych, Straż Przednia i Centralny Komitet do Spraw Młodzieży Wiejskiej. 
Oddzielnie ogłosił: „O Władysławie Sikorskim" (1925), „Podstawy pracy w ze
spole" (1932), „Straż Przednia" (1934), „Myśli o nowej Polsce" (1934). Współ
pracował z następującymi czasopismami: Droga, Gazeta Polska, Naród, Pion, 
Rząd i Wojsko. Był redaktorem Gazety Polskiej w 1919 i założycielem Drogi 
w 1922 r. Zmarł 2 IV 1934. 

J. H o p p e : A. Skwarczyński. Myśli o związkach zawodowych. Warszawa 1934; W. Ho
r z y c a : A. Skwarczyński. Profil' duchowy. Warszawa 1934; T. J a c e k - R o l i c k i : 
A. Skwarczyński. Życie i czyny. Nowogródek 1934; M. P i e c h a l : Anioł i Jakub. Trzy 
dialogi o A. Skwarczyńskim. Warszawa 1935; „W piątą rocznicę zgonu A. Skwarczyń-
skiego". Żyrardów 1939; A. M i c e w s k i : W cieniu marszałka Piłsudskiego. Warsza
wa 1968. 

(Z materiałów IBL) 

MANDEL ALEKSANDER (1880—1942) 
Urodzony 13 XII w Tarnopolu, ukończył gimnazjum we Lwowie i studio

wał tam prawo na Uniwersytecie. W 1903 r. osiadł w Przemyślu i jako aktyw
ny członek PPS pracował przez 20 lat w redakcji partyjnego tygodnika Głos 
Przemyski. Czynności redakcyjne pełnił bezinteresownie, zatrudniony jako 
urzędnik miejscowej Kasy Chorych. Od 1910 r. był przemyskim korespon
dentem krakowskiego Naprzodu. Przygodnie pisywał o sprawach miejscowych 
w lwowskiej Gazecie Porannej i Wieczornej, w Wieku Nowym i w Dzienniku 
Polskim. Jako działacz PPS był po 1926 r. szykanowany przez rządy Piłsud
skiego, pozbawiony posady i zmuszony utrzymywać się z pracy dziennikar
skiej. Od 1936 r. został etatowym korespondentem Polskiej Agencji Agrarnej 
na Małopolskę środkową. Przyczynił się do rozwoju bazy drukarskiej w Prze
myślu. W latach 1931—1938 pomagał w wydawaniu i redagowaniu lokalnego 
Tygodnika Jarosławskiego. Podczas drugiej wojny światowej wywieziony 
wraz z żoną i synem 2 VIII 1942 r. do Bełżca, zginął tam jako ofiara terroru 
hitlerowskiego. 

Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego 1968, t. VII, zesz. 1, s. 228; wspomnienia 
własne autorki życiorysu. 

Cecylia Błońska 
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TESKA JAN (1876—1945) 
Urodzony 16 VII w Chojnicy pod Poznaniem. Ukończył 6 klas gimnazjum, 

odbył służbę wojskową w armii pruskiej. Pracę dziennikarską rozpoczął 
w 1900 r. w poznańskim Orędowniku, później był współredaktorem Gazety 
Polskiej w Kościanie i Lecha w Gnieźnie. Żonaty z Wincentyną Winiewiczów-
ną, pochodzącą ze starej rodziny drukarzy poznańskich. W grudniu 1907 za
czął wydawać Dziennik Bydgoski, który wychodził do września 1939. Pismo 
powstało dzięki jego inicjatywie, sprawnej organizacji W. Teskowej, popar
ciu finansowemu drobnego rzemiosła bydgoskiego oraz zespołowi zdolnych 
i ofiarnych dziennikarzy: Stanisława Nowakowskiego, Stanisława Brandow-
skiego, Pawła Griniewa, E. Bigońskiego, Henryka Kuminka i innych. J. Teska 
organizując pismo nakreślił mu cel: skupić siły polskie pod hasłem zgody 
narodowej do walki z Niemcami. Przed 1914 r. nakład wynosił 6 tys. egzem
plarzy. Dziennik często zmieniał kierunek polityczny. Teska w swej pracy 
zawodowej i społecznej miał wrogów także wśród rodaków, szczególnie w sfe
rach ziemiańskich. Wytoczono mu kilka procesów prasowych. Po odbyciu 
kary zmobilizowano go w 1914 r. Wojnę przebył jako gefreiter pruski. Nastały 
ciężkie czasy dla Dziennika, jak w ogóle dla prasy polskiej w zaborze pru
skim. Pismem kierowała W. Teskowa ze Stefanią Tuchołkową i udało im się 
do końca wojny znacznie podwyższyć nakład. Dziennik był jedynym pismem 
polskim, które witało wojsko polskie wkraczające do Bydgoszczy 201 1920. 
Teska po wojnie powrócił do Dziennika, ale od 20 IX 1920 przestał być wła
ścicielem i naczelnym redaktorem pisma. Nabyła go Spółka Akcyjna „Dru
karnia Bydgoska", w której decydujący głos miał ks. S. Adamski z ramienia 
chadecji. Wkrótce jednak Teska wrócił na stanowisko naczelnego redaktora. 
Dzięki poparciu Niemców został w czerwcu 1925 członkiem magistratu. Jego 
pismo też jako pierwszy z dzienników chadeckich opowiedziało się za Piłsud
skim. W 1928 zakupił Teska Gazetę Gdańską, którą wspólnie z żoną kierował 
do 1932 r. W tym czasie przejął też Nowy Kurier w Poznaniu; z 1000 egz. pod
niósł nakład do 6000, ale przez tę działalność uwikłał się w poważne długi, 
co go zmusiło do wyjazdu za granicę. Przebywał potem we Lwowie i na 
Wołyniu. Wprawdzie przed drugą wojną powrócił do Bydgoszczy, ale w Dzien
niku nie odegrał już roli. Dziennik stworzony przez niego, a administrowany 
przez Wincentynę Teskową ogromnie zasłużył się w walce o polskość w tej 
części Polski. Okres okupacji Teska przeżył w Warszawie, ukrywając się pod 
nazwiskim Topolewski, gdyż był ścigany przez gestapo. Pracował w konspi
racji i w 1942 r. był współorganizatorem tajnej organizacji „Zryw". Tam też 
wstąpił do PPR. Oprócz pracy zawodowej udzielał się społecznie. W 1911 r. 
założył Narodowe Stronnictwo Ludowe, w 1913 odgałęzienie NSL — Związek 
Samopomocy Ludu Polskiego. Na wiadomość o wyzwoleniu Bydgoszczy wy
ruszył z Warszawy, chociaż był poważnie chory. Nie dojechał do swego mia
sta, 24 III 1945 zmarł w Trojanowie pod Sochaczewem. 

Z. F e l c z a k : Dwa zwycięstwa Jana Teski. Ziemia Pomorska 1945 nr 65; J. M a k o w 
s k i : Prasa polska w Bydgoszczy, Bydgoszcz—Gdynia 1959; J. M a r c z e w s k i : Naro
dowa Demokracja w Poznańskim 1900—1914, Warszawa 1967; J. P o d g ó r e c z n y : Nie
pospolici ludzie Kujaw i Pomorza. KPTK Bydgoszcz 1967; W. C z a r n o w s k i : Ze 
wspomnień starego bydgoszczanina. Poznań 1969; S. S t r ą b s k i : Opowieści bydgoskie. 
Poznań 1970; Nekrolog: Ilustrowany Kurier Polski 1946 nr 82. 

Józef Podgóreczny 
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BŁOTNICKI FRANCISZEK (1890—1952), pseud. Krzyś; krypt. F. B. 
Pochodzenia chłopskiego, urodzony 28 III w Dynowie, pow. Brzozów, syn 

Jana i Anny ze Stankiewiczów. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyślu. Studia 
teologiczne odbył na uniwersytecie lwowskim, święcenia kapłańskie otrzymał 
w czerwcu 1914. Wikary w parafii św. Anny we Lwowie, następnie w Brzóz--
dowcach, pow. Bobrka (1915/16), powtórnie u Św. Anny we Lwowie (1916— 
1918). Od jesieni 1918 zajęty w Cieszynie w redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej. 
Pierwszy ksiądz z Galicji, który postanowił zostać dziennikarzem i uzyskał 
na to pozwolenie swej władzy duchownej. W celu odbycia praktyki dzienni
karskiej osiadł w połowie 1919 r. w Krakowie i wstąpił do redakcji Głosu 
Narodu. Pisywał artykuły polityczne i pracował w różnych działach dziennika. 
Po dwóch latach i po zmianie naczelnego redaktora Błotnicki, któremu nie 
odpowiadał kierunek chadecki dziennika, przeniósł się do Warszawy. Tu od 
listopada 1921 do kwietnia 1923 redagował tygodnik ludowy Gwiazda Polski, 
organ Narodowego Chrześcijańskiego Stronnictwa Ludowego (tzw. grupa Du-
banowicza) subwencjonowany przez ziemian. Po likwidacji tego pisma wrócił 
do Lwowa, gdzie powierzono mu administrację przyszpitalnej parafii św. Ła
zarza i katecheturę w szkołach żeńskich. Z chwilą reorganizacji przejętej 
przez nowego wydawcę i przekształconej znów w tygodnik Gazety Kościel
nej został jej drugim redaktorem od stycznia 1925, dodanym do pomocy 
71-letniemu redaktorowi naczelnemu ks. A. Pechnikowi. Mało płodny pu
blicystycznie, prowadził dział spraw ukraińskich i przegląd prasy. Pod wzglę
dem politycznym zdecydowany endek, starł się w 1927 r. z ks. Piwowarczy
kiem z Głosu Narodu na temat stosunku nacjonalizmu do katolicyzmu, bro
niąc zgodności nacjonalizmu z religią. Literacko uzdolniony, ogłosił dwa to
miki poezji: „Kwiaty przydrożne" i „Z ojczystego łanu", które ujawniły 
w nim epigona Teofila Lenartowicza. Autor broszury „Św. Jozafat Kuncewicz, 
męczennik unii" (1918), opowieści „Na Podolu biały kamień" (1938), ułożył 
„Modlitewnik parafialny" (2 wydania) i śpiewnik „Chwalcie Pana" (2 wyda
nia. Od sierpnia 1933 przeniesiony na wikarego do Tarnopola, potem do Stry
ja, w 1937 wrócił na urlop bezterminowy do Lwowa. Objął od stycznia 1938 
kierownictwo Gazety Kościelnej i unowocześnił stronę redakcyjną, zaktualizo
wał ją i upolitycznił. Pod jego redakcją stał się ten stary organ Stowarzyszeń 
Kapłańskich tubą propagandową Stronnictwa Narodowego wśród kleru. Do
piero teraz wykazał Błotnicki — nie tylko we własnych artykułach wstęp
nych — swe upodobania i uzdolnienia redakcyjne, czyniąc podupadające pi
smo atrakcyjnym i poczytnym. Podczas II wojny światowej organizator ta j 
nego nauczania religii w szkolnictwie średnim. Krótko administrator pa
rafii Jabłonka na Rzeszowszczyźnie (1945/46). Ostatnie lata mieszkał chory 
w Dynowie, gdzie zmarł 11 VII 1952. 

Ksiądz Obywatel 1952 nr 9—10 (fot.); С L e c h i c k i : Krakowski Glos Narodu w latach 
1914—1939. Studia Historyczne 1973 z. 3, s. 349—350; Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa 
Polskiego, t. XIII s. 428; własne wspomnienia autora życiorysu. 

Czesław Lechicki 

Wybór i redakcja biogramów: 
CZESŁAW LECHICKI 
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SYNTEZA DZIEJÓW 
PRASY POLSKIEJ 

HISTORIA PRASY POLSKIEJ. 
Pod red. Jerzego Ł o j k a . Prasa 
polska w latach 1661—1864. Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1976. S. 414. 

Wydawnictwo to stanowi pierwszą 
część zaplanowanego 4-tomowego ca
łokształtu dziejów prasy polskiej — 
od jej zarania po chwilę obecną. Jest 
niewątpliwie pozycją, na którą od 
dawna czekali zarówno historycy, jak 
prasoznawczy czy dziennikarze. 

Historia prasy polskiej od dawna 
już była przedmiotem zainteresowa
nia wielu badaczy i ma w tej chwili 
wcale bogatą bibliografię. Autorzy-
-prasoznawcy zajmowali się w swo
ich studiach naukowych różnymi 
aspektami historii prasy: jej dzieja
mi, rozwojem, przemianami, czasem 
wyciągając sporo metodologicznych 
wniosków. Dzięki temu zestaw tytu
łów jest z jednej strony bardzo ob
fity, z drugiej zaś różnorodny. Pozy
cje te to zarówno poważne opraco
wania syntetyczne omawiające rolę 
prasy w skali kraju, regionu lub 
miasta, monografie poszczególnych 
czasopism czy też podobnych typów 
albo rodzajów pism, jak przedsta
wiające pracę tak dziennikarską, jak 
i wydawniczą, a także drobne arty
kuły o charakterze zdecydowanie 
przyczynkarskim. Zapoznanie się z 
bibliografią historii prasy polskiej i 
prasoznawstwa pozwala na wyciąg
nięcie wniosku, że pewne zagadnie
nia prasoznawcze, regiony czy okre
sy nie były dotąd równomiernie opra
cowane i ilość białych plam na prze
strzeni 300-lecia, w którym zamykają 
się dzieje prasy polskiej, była mimo 
wszystko dość znaczna. Mieliśmy do

tąd pewne próby przedstawienia za
rysu historii prasy polskiej, lecz nie 
spełniały one swego informacyjnego 
zadania. Wszystko to prowadzi do 
stwierdzenia, iż opracowanie pełnej 
syntezy dziejów prasy polskiej było 
bardzo potrzebne. 

Tom, który doszedł w tej chwili 
do rąk czytelników obejmuje na j 
dłuższy w dziejach prasy polskiej 
okres pierwszych 200 lat jej historii 
w opracowaniu sześciu autorów. 
Pierwszy rozdział pióra Jerzego 
Ł o j k a , równocześnie redaktora ca
łego tomu, omawia dzieje prasy 
polskiej od jej zarania w r. 1661 po 
rok 1831. Eugeniusz T o m a s z e w 
s k i w kolejnym rozdziale przedsta
wia prasę Królestwa Polskiego i ziem 
litewsko-ruskich okresu międzypow-
staniowego (1832—1864). Irena H o 
rn o 1 a pisze o prasie galicyjskiej w 
latach 1831—1866. Prasę polską w 
Wielkopolsce w latach 1832—1858 
przedstawia Witold J a k ó b c z y k , 
a Tadeusz C i e ś l a k prasę polską 
na Śląsku, Pomorzu i Mazurach w 
latach 1832—1870. W ostatnim roz
dziale Sławomir K a l e m b k a ana
lizuje czasopiśmiennictwo emigracji 
popowstaniowych XIX wieku. Roz
prawy powyższe ukazały się po raz 
pierwszy drukiem w omawianym to
mie, z wyjątkiem rozdziału pierw
szego, który J. Łojek ogłosił oddziel
nie w formie powielonej jeszcze w 
r. 1972*. 

Wszelkie wydawnictwa, które są 
zbiorem prac kilku autorów zawsze 
stawiają przed redakcją całości t rud
ne i odpowiedzialne zadania. Od re
dakcji bowiem zależy w dużej mie
rze to, czy wydawnictwo będzie mia
ło jednolity charakter i czy nie bę
dzie zbyt rażących dysproporcji pp-

* Terzy Ł o j e к : Zarys historii prasy pol
skiej w latach 1661—1831. Materiały do dy
skusji (na prawach rękopisu). Warszawa 
1972. 
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między poszczególnymi członami ca
łości. W omawianym wydawnictwie 
we wstępie od redakcji czytamy: 
„Starano się (w miarę możliwości) 
utrzymać jedność koncepcji nauko
wej w formie narracji, z pozostawie
niem jednakże autorom swobody w 
doborze faktów i konstrukcji wykła
du." Jednakże po zapoznaniu się z 
całością tomu trzeba, niestety, stwier
dzić, że przyjętej przez siebie zasady 
redakcja nie zrealizowała. Główny 
zarzut, jaki się nasuwa, to zbyt ma
ła ingerencja w ujednolicenie wy
dawnictwa, w wyniku czego różnice 
pomiędzy rozdziałami są dość znacz
ne. W pierwszym rzędzie rzuca się 
w oczy duże zróżnicowanie w zakre
sie chronologicznym poszczególnych 
rozpraw. Tytuł całego tomu informu
je czytelnika, iż dotyczy on dokład
nie okresu lat 1661—1864. W rzeczy
wistości ani jeden z autorów nie za
kończył swych rozważań stricte na 
roku 1864. Rozdziały w opracowaniu 
I. Homoli i E. Tomaszewskiego są 
najbliższe wyznaczonej w tytule to
mu daty końcowej, ale pozostali au
torzy doprowadzili swe prace do dat 
mniej lub bardziej oddalonych od 
r. 1864 — zarówno wstecz, jak i na
przód. Wstęp redakcyjny stara się 
ten fakt wyjaśnić podkreślając od
mienność cezur historycznych dla po
szczególnych zaborów, co z kolei w 
żadnym stopniu nie tłumaczy zawar
tej w tytule daty końcowej, skoro 
dosłownie ż a d e n z autorów nie 
zamknął swojej pracy na roku 1864. 
Przyjęte cezury historyczne dla po
szczególnych zaborów absolutnie do 
przekonania nie trafiają. Trudno np. 
znaleźć odpowiedź, jaką to datą prze
łomową dla dziejów Wielkopolski był 
rok 1858, a jakim z kolei przełomem 
był rok 1870 w historii Śląska, Po
morza czy Mazur? Nie trafia również 
do przekonania włączenie całej pra
sy emigracyjnej okresu po powsta
niu styczniowym do rozdziału po
święconego prasie emigracyjnej. Nie 
mieści się on wyraźnie w tym wła
śnie tomie wydawnictwa — przy
należy do części następnej. Powi
nien się znaleźć w tomie drugim, 
bo w tym wypadku można śmiało 
powiedzieć, że rok 1863 był na 
pewno swojego rodzaju punktem 
zwrotnym w dziejach Wielkiej Emi
gracji. 

Sam układ chronologiczno-tema-
tyczny niektórych rozdziałów też po
zostawia wiele do życzenia. Istotne 

zagadnienia, stanowiące z natury rze
czy jednolitą całość są w powyższym 
wydawnictwie rozbite między różne 
rozdziały. Wypływa to z niezbyt for
tunnie rozplanowanego rozdziału 
pierwszego. Rozprawa J. Łojka obej
mująca lata 1661—1831, która jest, 
jak wspomniano powyżej, powtórze
niem powielanego tekstu z r. 1972, 
powinna była w tym kontekście ulec 
modyfikacji. Okres możliwy do przy
jęcia w wydawnictwie samodzielnym 
nie nadaje się do pracy, w której 
ten tekst stanowi jeden z rozdziałów 
wydawnictwa zbiorowego o określo
nej periodyzacji. Rozprawa J. Łojka 
powinna była zamknąć się wyłącznie 
w granicach Polski przedrozbiorowej, 
przyjmując jako datę końcową nie 
rok 1831, lecz 1795, przy czym i tak 
obejmowałaby okres bardzo obszer
ny **. Wszystkie pozostałe rozdziały 
powinny dotyczyć ściśle prasy okresu 
zaborów z podziałem na poszczegól
ne terytoria. Należało też może przed
stawić w osobnym rozdziale prasę 
Wolnego Miasta Krakowa, w latach 
1815—1846 całkowicie odrębnego or
ganizmu państwowego. Rok 1831, za
mykający w powyższym wydawnic
twie pierwszy rozdział, nie odegrał 
żadnej roli przełomowej w dziejach 
całej Polski porozbiorowej, ale je 
dynie w historii Królestwa Polskiego 
oraz jako otwierający okres Wielkiej 
Emigracji. Zastosowana więc perio-
dyzacja spowodowała, że prasa okre
su zaborów została rozbita, co nie 
wpływa dodatnio na przejrzystość 
treści. J. Łojek omawia wszystkie 
zabory razem do r. 1831, podczas gdy 
inni autorzy rozpoczynają swój wy
kład dopiero od tego roku, już z po
działem na poszczególne terytoria. 
Logiczne rozpoczęcie wykładu od r. 
1831 ma swoje uzasadnienie jedynie 
w rozdziale opracowanym przez S. 
Kalembkę. 

Układ treści w poszczególnych roz
działach nie jest w wystarczającym 
stopniu ujednolicony, a poszczególne 
zagadnienia przedstawiono bardzo 
różnorodnie pod względem ich anali
zy przez tworzących tom autorów. 
Książka jest bez wątpienia wydaw
nictwem typu podręcznikowego, i ta-

** Na domiar trzeba postawić pytanie: jak 
mógł badacz tego okresu historii naszej 
prasy przeoczyć kilkanaście egzemplarzy 
Wiadomości Cudzoziemskich Ekstraordyna-
rypiych w zbiorach kilku bibliotek pu
blicznych, na które to czasopismo zwrócił 
dopiero uwagę Konrad Zawadzki? (Por. 
Przekrój z 2 V197G, s. 16 — przyp. red.). 
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ka była chyba intencja redakcji. 
Układem swym (brak przypisów, 

ale jest za to obszerna bibliogra
fia przedmiotowa na końcu tomu) 
przypomina w dużym stopniu wielo
tomową „Historię Polski" wydawaną 
przez Akademię Nauk. I właśnie 
podręcznikowy charakter wydawnic
twa powinien był zobligować redak
cję do położenia większego nacisku 
na ujednolicenie całości, podczas gdy 
w rzeczywistości można śmiało po
wiedzieć, że każdy rozdział opraco
wano inaczej, zgodnie z indywidual
nym podejściem danego autora. Tak 
np. J. Łojek, I. Homola i E. Toma
szewski przeprowadzają dokładny 
podział na poszczególne rodzaje pra
sy występujące w omawianych przez 
nich okresach, podczas gdy W. Ja
kubczyk, T. Cieślak i S. Kalembka 
traktują swoje zagadnienia ogólnie, 
przedstawiając chronologicznie dzieje 
prasy na omawianym terenie i nie 
stosują tego rodzaju klasyfikacji. Po
za tym rozdziały opracowane przez 
Jakóbczyka i Cieślaka a traktujące 
w sumie o prasie całego zaboru pru
skiego po r. 1832 obejmują tylko 24 
strony, gdy np. rozdział dotyczący 
identycznego okresu w dziejach Ga
licji liczy 47 stron. S. Kalembka 
w części poświęconej prasie emigra
cyjnej stara się na 83 stronach przed
stawić absolutnie wszystko cokolwiek 
się na emigracji ukazywało, łącznie 
z jednonumerowymi efemerydami, 
podczas gdy inni autorzy stosują 
mniejszą lub większą selekcję. Zbyt 
duża drobiazgowość u Kalembki nie 
wydaje się słuszna, gdyż czytelnik 
gubi się w nadmiarze szczegółów, a 
i sam autor nie ustrzegł się w tej 
sytuacji od powtórzeń, jak np. dwu
krotne przytoczenie prawie dosłownie 
brzmiącej informacji o czasopiśmie 
Polish Exile na s. 277 i 301. Poza 
tym w artykule swym na s. 347 uży
wa dyskusyjnego, moim zdaniem, 
określenia dla założonego przez Lud
wika Mierosławskiego w r. 1865 To
warzystwa Demokratycznego jako: 
kontynuacji dawnego Towarzystwa 
Demokratycznego Polskiego, operując 
nawet skrótem TDP w odniesieniu do 
tej organizacji. Jest to o tyle niesłu
szne, że organizacja Mierosławskiego 
nosiła nazwę Towarzystwo Demokra
tyczne (jej organ prasowy nazywał 
się Sprawy Towarzystwa Demokra
tycznego), a poza podobieństwem na
zwy powiązania z Towarzystwem De
mokratycznym Polskim nie miała. 

Wspomniane uprzednio zbyt duże 
nagromadzenie szczegółów w ar ty
kule S. Kalembki ma swoje prze
ciwstawienie w rozdziałach opraco
wanych przez W. Jakóbczyka i T. 
Cieślaka, gdzie z kolei za daleko po
sunięta jest lakoniczność i gdzie czy
telnik odczuwa brak głębszej anali
zy. U innych natomiast autorów moż
na dostrzec pewne dysproporcje w 
poszczególnych zagadnieniach wcho
dzących w skład opracowanych przez 
nich rozdziałów. Tak np. u E. To
maszewskiego mniej analityczny cha
rakter ma podrozdział poświęcony 
tajnej prasie okresu powstania stycz
niowego, niż pozostałe obszerne wy
wody przedstawiające całokształt za
gadnienia prasy ukazującej się w za
borze rosyjskim po roku 1831. I. Ho
mola, przedstawiając bardzo dokład
nie obraz prasy galicyjskiej i opie
rając się na instruktywnym po
dziale tematycznym, zbyt skrótowo 
traktuje jednak prasę ukraińską uka
zującą się na terenie Galicji wschod
niej, gdzie należało uwypuklić przede 
wszystkim jej dwukierunkowość na 
przykładzie nurtu nacjonalistycznego 
i moskalofilskiego. Z drugiej strony 
trzeba zwrócić uwagę na wprowadzo
ny przez autorkę odrębny podrozdział 
poświęcony prasie niepolskiej w Ga
licji, który nie znalazł, niestety, w 
tym ujęciu naśladownictwa u innych 
autorów. Niewątpliwie najwięcej rze
czowych, dokładnych i treściwych in
formacji o prasie uzyska czytelnik 
właśnie z tego artykułu, jak również 
z części opracowanej przez E. Toma
szewskiego dotyczącej prasy Króle
stwa Polskiego i ziem litewsko-ru-
skich. 

Jak wspomniano powyżej, omawia
ne wydawnictwo ma charakter pod
ręcznika, czego cechą charakterysty
czną jest — obok braku przypisów — 
obszerny zestaw bibliografii przed
miotowej na końcu tomu. Bibliogra
fia ta, zestawiona przez Andrzeja 
K o t k o w s k i e g o , ma zorientować 
czytelnika w dostępnych opracowa
niach w odniesieniu do poszczegól
nych rozdziałów. Jak czytamy we 
wstępie, bibliografia ma charakter 
selektywny, a więc uwzględnia prze
de wszystkim opracowania naukowe 
(zarówno obszerne monografie, jak 
i pozycje o mniejszym zasięgu), a 
pomija w zasadzie drobne prace 
przyczynkarskie. Zastosowanie takiej 
właśnie metody w wydawnictwie 
obejmującym zasięg wyjątkowo duży 
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jest zupełnie zrozumiałe i nie nasu
wałoby żadnych wątpliwości, gdyby 
było przeprowadzone konsekwentnie. 
W tym jednak wypadku nasuwają 
.się uwagi i zastrzeżenia, jako że ze
stawiający bibliografię uwzględnił 
sporo pozycji, które śmiało można 
nazwać przyczynkarskimi, a pominął 
niektóre bez wątpienia o większym 
znaczeniu. Brak niektórych tytułów 
w powyższym wydawnictwie jest po
ważnym mankamentem. Pominięto 
np. tak podstawową pozycję, jak Zy
gmunta Młynarskiego „Zarys historii 
prasy polskiej" (Warszawa 1956) czy 
też dwie dość istotne prace współ
autorki tomu Ireny Homoli: „Walka 
o wolność druku w publicystyce pol
skiej II połowy XVIII wieku" (Prze
gląd Historyczny 1960 zesz. 1, s. 74— 
95) i „Śląsk Cieszyński w opinii pra
sy galicyjskiej" (Studia i Materiały 
z Dziejów Śląska t! 7; 1967, s. 157— 
294). 

Układ treściowy bibliografii odpo
wiada dokładnie poszczególnym roz
działom i zawartym w nich podroz
działom, ale zastosowana kolejność 
poszczególnych tytułów nie trafia do 
przekonania. Pomijając już kwestię 
skróconego zapisu bibliograficzne
go— który może być dyskusyjny, nie 
stanowi jednak poważniejszego man
kamentu — z gruntu niesłuszny wy
daje się zastosowany przez autora 
układ chronologiczny według dat 
ukazania się drukiem poszczególnych 
tytułów, zamiast alfabetycznego we
dług nazwisk autorów wymienionych 
w zestawie prac. Utrudnia to nie
słychanie korzystanie z powyższej bi
bliografii, w której niełatwo jest zna
leźć potrzebną pozycję. Wyjaśnienia 
autora, iż taki układ pozwala dokład
nie prześledzić postępy badań nad 
historią prasy polskiej, dostrzec, ja
kie zagadnienia podejmowano i w 
jakim stopniu opracowano oraz które 
problemy pozostają jeszcze poza za
sięgiem badań, nie trafiają, moim 
zdaniem, do przekonania. Układ alfa
betyczny dawałby takie same moż
liwości, a byłby bez wątpienia bar
dziej przejrzysty. Zwrócić tu trzeba 
jeszcze uwagę na pewną, drobną 
wprawdzie, lecz krzywdzącą faktycz
nego autora pomyłkę na s. 347. Pra
ca zbiorowa „Kraków w powstaniu 
styczjiiowym" ukazała się pod ogólną 
redakcją Kazimierza Olszańskiego, a 
nie, jak podał autor zestawu biblio
grafii, Antoniego Podrazy. 

Godne podkreślenia jest zamiesz
czenie na końcu tomu obok indeksu 
nazwisk również indeksu tytułów 
czasopism, co daje dokładny obraz 
całości polskiego dorobku w dzie
dzinie prasy na przestrzeni omawia
nego 200-lecia. Dużym walorem książ
ki jest bogata szata ilustracyjna. 
Zgrupowano pokaźną liczbę repro
dukcji kart tytułowych różnych cza
sopism, niełatwo dziś, poza najwięk
szymi księgozbiorami krajowymi, do
stępnych. Słabo natomiast przeprowa
dzono korektę. 14 pozycji erraty, w 
tym zupełnie zdefektowana cała ta
blica statystyczna — to stanowczo 
za dużo jak na poważne wydawnic
two naukowe, a i tak nie zauważono 
wszystkich błędów literowych, jak 
np. s. 297 i 298, gdzie nazwisko Alek
sandra Jełowickiego trzykrotnie po
wtórzono błędnie jako Jełowieckiego. 
Zbyt mały wydaje się również na
kład: 3000 egzemplarzy na pewno nie 
pokryje zapotrzebowania bardzo róż
nych środowisk, zarówno historyków, 
jak prasoznawców czy dziennikarzy. 

W sumie należy stwierdzić, że dzie
je prasy polskiej mimo niedopraco-
wań, głównie typu redakcyjnego, za
liczyć należy do czołowych osiągnięć 
wydawniczych w literaturze histo
rycznej i każdy interesujący się pro
blematyką prasoznawstwa czy histo
rii prasy czekać będzie z niecierpli
wością na zapowiedziane dalsze to
my. 

Bolesław Łopuszański 

PUBLICYSTYKA 
PRZEŁOMU STULECI 

Tomasz L e w a n d o w s k i : CE
ZARY JELLENTA, ESTETYK I 
KRYTYK. Działalność w latach 
1880—1914. Komitet Nauk o Lite
raturze PAN. Rozprawy Literackie, 
t. 9. Wrocław — Warszawa — 
Kraków — Gdańsk 1975. S. 246. 

Gdyby ktoś pobieżnie przeczytał cur
riculum vitae Cezarego Jellenty, za
warte we wstępie do monografii ana
litycznej jego twórczości, skłonny by 
był przypiąć mu epitet Tausendkün-
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stlera. Bo czymże Leon Hirschband 
po zmianie nazwiska (nie pseudo
nim!) na Cezary Jellenta — nie był 
w ciągu blisko 75-letniego żywota, 
niezwykle ciekawego i burzliwego? 
Autorem literackim od poezji lirycz
nej po powieści, dziennikarzem o sze
rokim wachlarzu zainteresowań, ad
wokatem i działaczem politycznym 
(co zmusiło go do ucieczki z Króle
stwa Polskiego do Galicji i za gra
nicę w r. 1906), wykładowcą war
szawskiego „Uniwersytetu Latające
go", ba, Wszechnicy Jagiellońskiej, a 
później w Niemczech i zachodniej Eu
ropie muzykiem-śpiewakiem. Był na
wet projektodawcą kabaretu saty
rycznego wespół z Arnoldem Szyf-
manem. A jednak wyżej wymienio
ny epitet byłby nie tylko krzywdzą
cy, ale i gruntownie błędny. 

Toteż dobrze się stało, że doktor
ska dysertacja T. Lewandowskiego, 
obroniona na Uniwersytecie Poznań
skim, ukazała się drukiem i odsłoni
ła dzięki wnikliwej analizie poglądy 
Jellenty nie tylko literackie, ale i fi
lozoficzne (z zakresu estetyki, etyki, 
teorii poznania) oraz społeczne, prze
ciwne tak neokonserwatyzmowi, jak 
i marksizmowi. Słusznie określił A. 
Grzymała-Siedlecki twórczość jego 
jako „nerwową, zgiełkliwą koniecz
ność przerzucania się z jednej dzie
dziny w drugą, jakąś podróżniczą — 
chciałoby się powiedzieć — ciekawość 
poznawania coraz to nowych świa
tów, idei, młodzieńczą aż do śmier
ci...". Właśnie ta błyskotliwa charak
terystyka prowokuje do poświęcenia 
na łamach Zeszytów Prasoznawczych 
baczniejszej uwagi osobie i twórczo
ści Jellenty. 

Cezary Jellenta był bowiem uro
dzonym dziennikarzem we wszystkich 
tego zawodu a raczej powołania od
mianach: redaktorem i inspiratorem 
prasy, publicystą i korespondentem 
zagranicznym, eseistą, felietonistą, a 
przede wszystkim krytykiem o śmia
łym, polemicznym i niepodległym są
dzie o dziełach pióra, teatru, muzyki. 
Ta niezależność sądu i ostra walka 
z „królestwem trojga Kurierów" 
(Warszawskiego, Codziennego i Po
rannego), finansowanych przez ofi
cynę wydawniczą Gebethner-Wolff, 
pozbawiła go — jak pisze Lewandow
ski — „możliwości współpracy z pra
są zaboru rosyjskiego", oczywiście 
prasą o ideologii konserwatywnej, 
endeckiej i antysemickiej. Ale nie
strudzone jego pióro wypełniało szpal

ty zadziwiająco rozległej prasy. Jego 
dorobek publicystyczny tylko w okre
sie 55 lat (od r. 1880) znajdujemy aż 
w ponad siedemdziesięciu dzienni
kach, tygodnikach, miesięcznikach i 
czasopismach o różnej częstotliwości. 
To już mówi bardzo wiele. Poza tym 
typologia jego twórczości dziennikar
skiej i publicystycznej zdradza psy
chologię człowieka prasy w każdym 
pociągnięciu pióra. 

Rzecz jasna, że tak rozległe ambi
cje intelektualne nie mogły wzbu
dzać pełnego zaufania do poziomu 
przygotowania merytorycznego we 
wszystkich poruszanych dziedzinach. 
Ale chwytanie problematyki na go
rąco, w aktualnym kształcie danego 
fenomenu, umiejętność przybliżania 
spraw pozornie odległych i nie po
wiązanych z bieżącym życiem rze
szom czytelników szukających popu
laryzacji i wyjaśnień — oto zadanie 
urodzonego dziennikarza i publicy
sty. Takim właśnie był Jellenta. 

Był poza tym twórcą, a w pew
nych wypadkach inspiratorem no
wych organów. Rozpocząwszy swój 
kontakt z prasą na łamach Tygod
nika Powszechnego (1880), kontynuo
wał ją w Wędrowcu, w Prawdzie A. 
Świętochowskiego, w Przeglądzie Ty
godniowym A. Wiślickiego, Ateneum 
P. Chmielowskiego, w Głosie W. Nał
kowskiego i in. Sam redagował wła
sne Ateneum w latach 1903—1905, 
wznowił je pt. Złoty Róg w Pozna
niu (1908), następnie prowadził w 
Krakowie dwa periodyki literacko-
-teatralne: Rydwan (1912—1914) i 
Biały Paw (1923—1927). 

W różnych okresach życia zwią
zany był jako korespondent zagra
niczny z wieloma pismami o bar
dzo różnym kierunku: w Poznaniu, 
Lwowie i Krakowie. Po odrodzeniu 
się państwowości polskiej poświęcił 
się już wyraźniej twórczości beletry
stycznej i analizie wielkich twór
ców romantyzmu (J. Słowackiego, С 
К. Norwida, J. Malczewskiego) — ta 
twórczość jednak nie wchodzi w za
kres naszych zainteresowań na tych 
łamach. 

Książka T. Lewandowskiego zna
komicie odsłania krajobraz publicy
styki i literatury przełomu dwu stu
leci, a także wzbogaca historię prasy 
polskiej w dziedzinie jej roli kultu
rotwórczej. 

Marian Tyrowicz 
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MONOGRAFIA 

Jerzy C e n t k o w s k i : PRASA 
SD W POLSCE LUDOWEJ 1945— 
1973. Wyd. Epoka, Warszawa 1976. 
S. 208. 

Autor we wstępie do swojej książki 
i redaktor naczelny Epoki w słowie 
od wydawcy określają podstawowe 
założenia i zamiar, z którego zrodzi
ło się opracowanie. Pierwszy z nich 
ustala zwłaszcza miejsce prasy Stron
nictwa Demokratycznego na powo
jennym tle dziennikarstwa polskiego, 
cechy wspólne, specyfikę, wkład, za
strzegając się od razu w pierwszych 
słowach, że mamy do czynienia z 
przyczynkiem do historii. Równocze
śnie sygnalizuje drugi nurt, pozaza-
wodowy: poszukiwanie materiałów 
do ewolucji Stronnictwa na prze
strzeni omawianych 29 lat, faktów, 
ktorj'ch nie można odnaleźć w innych 
ówczesnych gazetach. 

Wydawca definiuje treść książki 
dokładniej: mówi o monografii, prze
wodniku, o studium historycznym, 
które daje obraz i komentarz do pro
cesu przemian SD, przyczynku do 
historii prasy polskiej. Przypomina 
o zawodowej przynależności Centkow-
skiego do dziennikarstwa i wynikają
cej z tego komunikatywności formy. 
Oczekuje dyskusji o książce, której 
tematem są ludzie piszący, kształtu
jący opinię społeczną, emocjonalnie 
związani ze swoją pracą. 

Zatrzymuję się wyjątkowo długo 
przy rekapitulacji wprowadzenia i 
wstępu z określonych przyczyn. Wy
brana formuła zapowiedzi ustala bo
wiem w tym wypadku ramy recen
zji, eliminując z góry pretensje i wy
magania krojone na wyrost. Po cóż 
na przykład mówić, że w studium 
Centkowskiego nie ma teoretycznych 
uogólnień, jeśli autor świadomie szedł 
po linii kronikarstwa. Po co analizo
wać poszczególne pozycje bibliogra
fii i mierzyć jej długość, jeśli sam 
autor zastrzega się, że podstawowe 
oparcie źródłowe stanowiła sama pra
sa SD i jej roczniki archiwalne. Nie
celowe jest tym razem mówienie, co 
w książce teoretycznie mogłoby być 
a czego nie ma, należy jedynie 
sprawdzić, czy i w jakim stopniu au
tor sprostał własnym założeniom i na 
ile książka spełnia swoje zadanie. 

Konfrontacja treści z koncepcją 
przemawia za publikacją Centkow
skiego. Znajdujemy tu wiele faktów 
nie znanych, zapoznajemy się ze 
szczegółami dziejów usystematyzowa
nych w 5 okresach: żywiołowego po
czątku kształtowania się prasy SD, 
jej stabilizacji, działania na etapie 
zmniejszonej aktywności stronnictwa, 
w latach odbudowy pozycji, a na ko
niec jej gruntowania. Przewijają się 
przez łamy książki wszystkie tytuły, 
o których tak niewiele wiadomo: 
pierwszy powojenny tygodnik Nowa 
Epoka, pierwsza gazeta Kurier Co
dzienny, wywodząca się z konspiracji 
Młoda Demokracja, sportowe Echo 
Stadionu, prasa terenowa, Kurier 
Wielkopolski, Biuletyn Informacyjny, 
polonijny Przegląd Demokratyczny, 
bydgoski Ilustrowany Kurier Polski, 
polityczno-społeczny Tygodnik Demo
kratyczny, masowy dziennik Kurier 
Polski, ambitne Zeszyty Historyczno-
-Polityczne. 

Już samo wyliczenie omawianych 
przez autora tytułów mówi o pod
stawowym walorze książki: o jej 
przydatności jako źródła. Prasa SD 
w Polsce Ludowej ze względu choć
by na faktografię brana będzie do rąk 
przez prasoznawców, zajmujących się 
współczesnością i bliską historią 
dziennikarstwa w PRL, częściej niż 
niejedno dzieło teoretyczne. Swą pro
stotą a zarazem przejrzystością t ra
fia w potrzebę chwili — na całym 
świecie trwa pogoń właśnie za publi
kacjami maksymalnie czytelnymi, do
brze dokumentowanymi, opartymi na 
faktach, datach, nazwiskach z mi
nimalnym komentarzem. Uchodzą one 
po prostu za niezbędny punkt wyj
ściowy — nie można uogólniać i wy
ciągać wniosków bez podstawowej 
dokumentacji. Taką rolę jeśli cho
dzi o prasę Stronnictwa Demokra
tycznego w Polsce Ludowej odgry
wać będzie studium J. Centkowrskie-
go. Dzięki niemu unikniemy w przy
szłości żmudnych, a jak dotychczas 
bezowocnych poszukiwań danych, do
tyczących tytułów prasowych SD, po
trzebnych niekiedy przy różnych 
opracowaniach zbiorczych. 

Obok wszystkich wymienionych po
zytywów można wobec autora zgło
sić jedno zamówienie i pewne pre
tensje. To pierwsze dotyczy konty
nuacji podjętego tematu, wzbogace
nia go zwłaszcza o sygnalizowane w 
książce konspiracyjne lata prasy 
Stronnictwa. Nie jest to zadanie ła-
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twe, niemniej pilne, czas pracuje już 
teraz nie na rzecz tematu. Niedługo 
mamy się doczekać wreszcie większej 
pracy o dziennikarstwie konspiracyj
nym; wspomniane przez Centkow-
skiego szanse odtworzenia wojenne
go odcinka dziejów interesującej go 
prasy demokratycznej wzbogaciłoby 
wiedzę o tamtych latach. 

Na koniec uwaga-zastrzeżenie, któ
rego nie da się pominąć. Jedna z 
pierwszych wymienionych w źródłach 
i opracowaniach pozycji, piąta w czę
ści bibliograficznej (s. 183) „Polska 
bibliografia adnotowana wiedzy o 
środkach masowego komunikowania" 
nie została wydana przez „Ośrodek 
badań Prasowych" w nieokreślonym 
mieście, lecz przez Ośrodek Badań 
Prasoznawczych w Krakowie. Trud
no ten brak precyzji w nazwie i lo
kalizacji traktować jako błąd korek-
torski, raczej jako niedopatrzenie 
autora. Nie chodzi w tym wypadku o 
ambicje pro domo sua, lecz po prostu 
o żelazne kanony sporządzania bi
bliografii. Automatycznie bowiem ro
dzi się podejrzenie o nadmierną swo
bodę w traktowaniu źródeł zarzucaną 
często dziennikarzom, a niepotrzeb
nie obniżającą wiarę w ścisłość przy 
posługiwaniu się dokumentami. Jeże
li w dodatku recenzent znajduje za
raz drugi błąd: Prasa Współczesna i 
Dawna nie ukazywała się w Warsza
wie, lecz — znów — w Krakowie 
(s. 188), to ma prawo sądzić, że nie
dopatrzeń takich jest zapewne wię
cej. 

Zofia Lewartowska 

PRZEWODNIK 
PO PRASIE 

S. B i e g ł o w: MIR PRIESSY I 
PRIESSA MIRA. Izdatielstwo Po-
liticzeskoj Litieratury Ukrainy, 
Kijew 1975. S. 102. 

Recenzowana praca składa się z 
dwóch, zasadniczo odrębnych części. 
Część pierwsza, zatytułowana „Świat 
prasy" przynosi rozważania autora na 
temat roli jednego spośród wielu ma
sowych środków przekazu — prasy, 
zarówno w państwie socjalistycznym, 

jak i w państwie kapitalistycznym. 
„Prasa świata" — druga część oma
wianego opracowania — to małe kom
pendium wiedzy o prasie. Przewod
nik ten, ułożony według nazw państw 
świata w porządku alfabetycznym, 
daje czytelnikowi przegląd ważniej
szych tytułów gazet, czasopism, agen
cji prasowych wszystkich krajów 
wszystkich kontynentów bez względu 
na orientację polityczną. 

W swej książce S. Biegłow na
świetla współczesne tendencje rozwo
ju prasy światowej, odsłania proce
sy monopolizacji środków informacji 
w świecie kapitalistycznym, a jedno
cześnie pisze o walce prasy postępo
wej o pokój i demokrację, przeciwko 
ideologicznej dywersji imperializ
mu •— które to cechy charakteryzują 
prasę socjalistyczną. 

Autor pisze o „eksplozji informa
cji", które to wyrażenie coraz czę
ściej można spotkać w literaturze, na 
szpaltach gazet i czasopism, w wy
stąpieniach socjologów i pedagogów. 
Zdaniem Biegłowa nie jest to tylko 
kolejny „modny" termin. Determinu
ją go realne zjawiska rzeczywistości, 
takie jak przyspieszony rytm współ
czesnego życia, burzliwe tempo postę
pu naukowo-technicznego. Na współ
czesnego człowieka zwala się lawina 
faktów, cyfr, uogólnień. Dzięki ra
diowym i telewizyjnym kanałom 
przekazywania informacji ludzie wie
dzą coraz więcej nie czytając. Jak na 
tym tle wygląda pozycja i rola pra
sy — próbuje dać odpowiedź radziec
ki znawca tej problematyki. 

Czy rację mają ci, którzy uważa
ją, że prasowe „zwiastuny" informa
cji powinny zejść ze sceny, ustępu
jąc miejsca środkom wizualnym i 
słuchowym? Na poparcie tezy, że 
istnieją i inne punkty widzenia autor 
przytacza opinie wypowiadane na 
międzynarodowym sympozjum po
święconym zagadnieniom informacji, 
które odbyło się w 1963 r. w Stras
burgu. Uczestnicy seminarium wyra
zili przekonanie, że rozwój telewizji 
raczej podnosi znaczenie słowa pisa
nego. Przed codzienną prasą i tygod
nikami postawiono zadanie, by je
szcze bardziej ulepszyć dobór i ana
lizę informacji wydzielając z całej ich 
masy te najważniejsze. Badania opi
nii publicznej przeprowadzone na 
przykładzie NRD i RFN wykazały, że 
liczba ludzi preferujących gazetę ja
ko główne źródło informacji nie 
zmniejsza się, a przeciwnie: uległa 
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zwiększeniu — tak w krajach kapita
listycznych, jak i socjalistycznych. 

Prasa zrodzona pod wpływem re 
wolucji socjalistycznych i narodowo-
demokratycznych powołana jest — 
zdaniem Biegłowa — do służenia wyż
szemu interesowi klasy robotniczej. 
Jest nim zwycięstwo socjalizmu i in
ternacjonalisty czne zjednoczenie sze
regów wszystkich bojowników prze
ciwko imperializmowi, o pokój, nie
zawisłość i postęp narodów. 

Osobny rozdział poświęcił autor 
prasie socjalistycznej i komunistycz
nej w krajach kapitalistycznych i 
większych krajach rozwijających się. 
Jego zdaniem w tych państwach pra
sa tego typu —• uważana jako głos 
awangardy narodu, klasy robotni
czej — ma dużą rolę do spełnienia. 

Na młodszych państwach, będą
cych dopiero na drodze rozwoju 
(szczególnie odnosi się to do konty
nentu afrykańskiego) zaciążyło, tak
że w dziedzinie środków informacji, 
dziedzictwo kolonializmu (słaba baza 
materialna: przestarzała poligrafia, 
stare radioodbiorniki itp.). 

Autor podkreśla w swych wywo
dach — i słusznie — że ważnym wa
runkiem normalnego funkcjonowania 
prasy jest szybkie przekazywanie in
formacji o rozgrywających się wyda
rzeniach i otrzymanie jej na czas. 
Dlatego też stopniowo funkcja zbiera
nia i rozsyłania informacji przeszła 
na agencje telegraficzne. W świecie 
zarejestrowanych jest ponad 160 na
rodowych agencji telegraficznych i 
„służb prasowych", ale większą część 
informacji uzyskuje i przekazuje swo
imi kanałami pięć agencji: TASS 
(ZSRR), Reuter (Anglia), AP i UPI 
(USA) oraz AFP (Francja). Agencje 
te słusznie nazywa się światowymi 
ze względu na znaczny zasięg tery
torialny ich oddziaływania. 

Jak należy wnosić z postanowień 
Aktu Końcowego KBWE, wzrosło o-
statnio znaczenie masowych środków 
przekazu — a więc i prasy — we 
współpracy międzynarodowej. Dlate
go też książka S. Biegłowa poza 
wszelkimi innymi zaletami (znajo
mość spraw, przejrzystość wywodów 
myślowych, erudycja autora) ma je
szcze jedną zaletę: ukazała się „na 
czasie" i powinna trafić do wszyst
kich tych, którzy interesują się pro
blematyką tzw. „trzeciego koszyka" 
KBWE. 

Marian Banach 

SPORY O METODĘ 
ANALIZY ZAWARTOŚCI 
Wolf Michael I w a n d : POLITI
SCHE ASPEKTE DES AMERIKA
BILDES INDER ÜBERREGIONA
LEN WESTDEUTSCHEN PRES
SE. Deutsch-amerikanische Bezie
hungen zu Beginn der siebziger 
Jahre. Studienreihe Humanitas. 
Akademische Verlagsgesellschaft, 
Frankfurt am Main 1974. S. 348. 

Badając „obraz Stanów Zjednoczo
nych w ponadregionalnej prasie 
RFN", autor ograniczył się ze wzglę
du na objętość materiału do 4 dzien
ników (Frankfurter Allgemeine Zei
tung, Frankfurter Rundschau, Süd
deutsche Zeitung, Die Welt) i 4 ty
godników (Christ und Welt/Deut
sche Zeitung, Rheinischer Merkur, 
Der Spiegel, Die Zeit). Analizie pod
dał rocznik 1970, jako jednostkę kla
syfikacji przyjął „item" — artykuł 
w całości. 

Ponad rok zajęło wyodrębnienie 
wszystkich publikacji dotyczących 
USA i ich klasyfikacja, w wyniku 
czego uzyskał 5 grup klasyfikacyj
nych: 

1. Amerykańska polityka zagranicz
na (1272 publikacje) z hasłami: 
Wietnam, Kambodża, Laos, Syjam, 
Bliski Wschód, stosunki Waszyng
ton—Moskwa, stosunki z innymi 
krajami. 

2. Amerykańska polityka wewnętrz
na (912 publikacji) z hasłami: 
kwestia rasowa, szkół:/ wyższe, 
ochrona środowiska, młodzież, 
przestępczość, narkotyki, sądow
nictwo, system polityczny, wybo
ry do Kongresu, kultura politycz
na, Woman's Lib. (Ruch Wyzwole
nia Kobiet). 

3. Stosunki RFN—USA (1431 publi
kacji) z hasłami: wycofanie wojsk 
amerykańskich i koszty stacjono
wania (530 publikacji), USA a po
lityka wschodnia RFN (512 publi
kacji), stosunki gospodarcze łącz
nie z amerykańską polityką w 
dziedzinie handlu zagranicznego 
(389 publikacji). 

4. Amerykańska gospodarka (229 pu
blikacji) z hasłami: polityka ko
niunkturalna, polityka walutowa, 
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inicjatywy amerykańskie, strajki, 
przemysł zbrojeniowy. 

5. Różne (507 publikacji) z hasłami: 
kosmonautyka, zbrojenia, nauka i 
badania, kultura i sztuka, sport. 

Hasła utworzone w podziałach kla
syfikacyjnych są dość wymowne za
równo gdy chodzi o zawartość ana
lizowanych gazet, jak też pod wzglę
dem metodologicznym — nie zawsze 
wydają się (np. w grupie 2) dosta
tecznie rozłączne. 

Ze względu na liczbę publikacji 
oraz ich znaczenie dla tematu, autor 
poddał szczegółowej analizie tylko 
objęte grupą 3. 

Po tych wstępnych informacjach 
znajdujemy w książce właściwie je
dynie nas interesujący rozdział „Teo
ria naukowa i metoda" (s. 21—67), na 
którym skupiamy się w niniejszym 
omówieniu. 

Dla rozgraniczenia pojęć takich 
jak wyobrażenie (image), nastawie
nie, przekonanie, opinia, przesąd, ste
reotyp — I wand powołuje się na pra
cę Uty Quasthoff „Soziales Vorurteil 
und Kommunikation" *. Podkreśla 
brak syntetycznego opisu roli odgry
wanej w polityce międzynarodowej 
przez wyobrażenia o narodach i trud
ności metodologiczne przy tworzeniu 
takiego opisu; pierwszym krokiem 
„może być tylko szczegółowy opis 
znaczenia (konotacji) obrazu poszcze
gólnych narodowości" (s. 17)2. 

Następnie Iwand przeprowadza 
wszechstronną krytykę założeń meto
dy analizy zawartości wyłożonej przez 
B. Berelsona w pracy „Content Ana
lysis in Communication Research", 
uważając (naszym zdaniem słusznie) 
to dzieło za nadal podstawowe, przy
najmniej w założeniach wyjściowych. 
Kolejno ustosunkowuje się do wy
mogów wyłożonych w definicji Be
relsona. 

Obiektywizm: Iwand pisze, że w 
literaturze i badaniach panuje nie
pewność co do rozumienia tego wy
mogu, zwłaszcza zaś atakuje subiek
tywność w i a r y g o d n o ś c i 3 . Traf -
1 Por. omówienie K. P i s a r k o w e j w 
rozprawie: Konotacja semantyczna nazw 
narodowości. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 
1, s. 8. 
2 W myśl tej opinii tym większego znacze
nia nabiera próba podjęta w cytowanym 
opracowaniu K. P i s a r k o w e j . 
* Autor powołuje pracę J. R i t s e r t a : 
Inhaltsanalyse und Ideologiekritik. Ein 

nie zwraca uwagę na zawężanie obiek
tywności analizy do stopnia jej wia
rygodności. Wskazuje tu też na wie
loznaczność jednostek semantycznych 
poddawanych analizie. 

Systematyczność: Autor rozważa tu 
adekwatność analizowanego materia
łu, jego istotność, ważność dla pro
blemu badawczego. Absolutną elimi
nację błędów w tym zakresie uważa 
za niemożliwą, a wszelka operacjo-
nalizacja ma jego zdaniem na celu 
tylko ich maksymalne ograniczenie. 

Mierzalność (opis ilościowy): Iwand 
znów powołuje Ritserta, który kwe
stionuje identyfikację „naukowości" 
z „pomiarami ilościowymi". Przypo
mina, że w analizie zawartości przy
pisuje się zasadnicze znaczenie po
miarom ilościowym. Jako najważniej
sze rodzaje wymienia: analizy fre-
kwencyjne (proste zliczanie ilości); 
analizy nastawienia, „Valenzanaly
sen" (pro — kontra, plus — minus, 
proste przeciwstawienia par katego
rii); zróżnicowane analizy intensyw
ności (np. „Evaluative Assertion Ana
lyse" Osgooda — pomiary intensyw
ności nastawienia wobec analizowa
nych obiektów); analizy udziałowe, 
„Kontingenzanalysen" (częstotliwość 
występowania klasyfikowanej jed
nostki w powiązaniu z innymi jed
nostkami) ; analizy komputerowe 
(słynny „General Inquirer Program" 
z transformacją języka potocznego na 
naukowy język pojęć). 

Autor stwierdza, że w RFN pozy
tywizm, empiryzm i pragmatyzm wy
warły ujemny wpływ na adaptację 
metod nauk przyrodniczych dla ba
dań społecznych, opisu i wyjaśnienia 
zjawisk badanych empirycznie4. Jed
nocześnie podkreśla występowanie 
obustronnie abstrakcyjnego przeciw
stawiania w literaturze podejścia ilo-
Versuch über kritische Sozialforschung. 
Frankfurt/Main 1970, s. 70: „Zgodność rzę
du V x = 90%> można np. osiągnąć, gdy ca
łe artykuły jakiejś gazety mają być pod
porządkowane kategoriom wypowiedzi 
dziennikarskich (polityka, gospodarka, 
sport itd.). Lecz wyniki tego rodzaju bar
dzo mało mówią o t r e ś c i . Im bardziej 
zróżnicowany i obszerniejszy system ka
tegorii, tym trudniej uzyskać niezawodne 
rezultaty, chociaż jednocześnie może wzra
stać treściowa siła wymowy analizy... Dla 
każdego badania trzeba określić poziom 
wiarygodności, jaki w danych warunkach 
wydaje się wystarczający." 4 H. В e s s 1 e r (Aussagenanalyse. Biele
feld 1970, s. 34) wskazuje na niezrozumie
nie technik przyrodniczych w naukach 
społecznych. 
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ściowego — jakościowemu5. Sam 
przychyla się do krytycznego stano
wiska zajętego wobec analizy ilościo
wej przez czołowych przedstawicieli 
„szkoły frankfurckiej" — Adorna, 
Horkheimera. Nowy dla naszych ba
daczy jest wysunięty przez Ritserta 
postulat uzyskiwania z badań „syn
dromu ideologicznego", ukazującego 
„utajone struktury sensu", w których 
szczególna waga przypada pojedyn
czym słowom lub ich pomijaniu 
(s. 47). 

Iwand powołuje tu też nowszą roz
prawę (1973 r.) J. Beckera i H. Liss-
manna, którzy krytykują skostniałość 
kategoryzacji ilościowych, gdy anali
za jakościowa „...wychodzi od wielo
znaczności, irracjonalności i ciężaru 
ideologicznego badanego tekstu". Wy
ciąga stąd wniosek, że nie mcżna 
stworzyć wiążącej koncepcji analizy 
ilościowej, której metodologia zależy 
od konkretnego programu badawcze
go (s. 49). Przy końcu tej części roz
ważań przypomina istnienie „szkoły 
pośredniej" — alternatywnego stoso
wania podejścia ilościowego i jako
ściowego (A. Barton, P. Lazarsfeld), 
równoprawnego ich traktowania (A. 
George), stosowania form mieszanych 
(A. Silbermann, H. Holzer). 

Po obszernym przedstawieniu tych 
różnych stanowisk następuje zwięzły 
i zaskakujący wniosek Iwamda, że 
rozróżnianie podejścia ilościowego i 
jakościowego jest zbędne, niecelowe, 
gdyż „więcej zaciemnia niż wyjaśnia" 
(s. 51). 

Opis treści jawnych: Temu wymo
gowi Berelsona przypisuje autor prze
de wszystkim walor przyznania, że są 
i „treści niejawne". Rzeoz sprowadza 
znowu do antynomii między stanowi
skiem Berelsona a Kracauera, Ritser
ta, Adorna i in. Reprezentuje pogląd, 
że struktury ideologiczne tkwią prze
de wszystkim „w podświadomej war
stwie utajonych treści" (s. 57). 

Metodę własnych badań określa 
Iwand bardziej wąsko jako „techni-
5 Zwłaszcza S. K r a c a u e r : The Challen
ge of Qualitative Content Analysis. Public 
Opinion Quarterly 1969 nr 4 — przeciwsta
wił metodzie ilościowej Berelsona propozy
cję analizy kontekstu słów, zdań, tema
tów, wątków, opierając się na założeniach 
psychologii postaci (całości). Iwand pod
kreśla znaczenie „słów — kluczy" w ana
lizie tekstów. 

kę badawczą" (s. 58). Pisze, iż prze
prowadzone przez niego testy ilościo
we (frekwencyjne i powierzchniowe) 
cechowała „nikła wartość poznawcza" 
(s. 59). Dlatego zdecydował się na 
podejście jakościowe. Aczkolwiek 
uważa zgodnie z formułą Lasswella, 
że „na podstawie treści można wnio
skować o nadawcy, odbiorcy, medium 
lub oddziaływaniu", w opisie ograni
czył się tylko do charakterystyki tek
stów prasowych, ich ukierunkowania 
i intesywności, podkreślając m. in., 
że „umiejscowienie... wyjaśnia zna
czenie nadane zewnętrznie wypowie
dzi" (s. 66). 

Następuje obszerna charakterysty
ka, poparta licznymi cytatami z ba
danych gazet, stosunków RFN—USA 
w ujęciu prasy zachodnioniemieckiej. 
Zwięźle odnotujmy, że pod względem 
ilości najwięcej odniesień (niezależnie 
od wielkości i znaczenia artykułów) 
było w Die Welt. Przy poszczególnych 
tematach „trudno było porównywać 
wypowiedzi dzienników i tygodników-, 
gdyż ilościowe różnice odniesień w 
liczbach absolutnych były za duże" 
(przeciętnie w dziennikach 5 X więk
sza częstotliwość, s. 307)c. Dla żad
nej z badanych gazet i żadnego ba
danego problemu nie stwierdzono 
wyraźnej różnicy wśród autorów da
nej gazety, ani między gazetami. Ja 
ko zweryfikowaną uznano tezę o sil
niejszym nastawieniu proamerykań-
skim pism konserwatywnych (FAZ, 
Die Welt, Christ und Welt..., Rhei
nischer Merkur), zaś bardziej anty-
amerykańskim „lewicowoliberalnych" 
(Frankfurter Rundschau, Süddeut
sche Zeitung, Spiegel, Zeit). 

Powtórzmy, że książka jest cieka
wa w części zawierającej przegląd 
aktualnych stanowisk badaczy (głów
nie w RFN) wobec metodologicznych 
założeń analizy zawartości. Pewne 
fragmenty wywołują jednak sprze
ciw, a co najmniej wątpliwości. Do
tyczy to zwłaszcza podejścia ilościo
wego i jakościowego. 

W żadnym razie nie sprowadzając 
„naukowości" do pomiarów ilościo
wych podzielamy pogląd, że „...każ
da ilość jest związana z określony
mi jakościami, każda zaś jakość wy-
8 Autor wykazuje tu chyba podstawową 
nieumiejętność porównywania różnych wiel
kości za pomocą np. średniej ważonej. 
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maga odpowiadającej jej ilości..."7. 
W naszym przeświadczeniu określe
nie to odpowiada marksistowskiej t e 
zie o stopniowym przechodzeniu 
zmian ilościowych w jakościowe i ma 
szczególne znaczenie w odniesieniu 
do metody analizy zawartości. 

Nie kwestionujemy także zasadno
ści badań nad występowaniem lub 
pomijaniem pojedynczych wyrazów 
(haseł, symboli), ale ich wagę spro
wadzamy właśnie do konkretnego 
problemu badawczego. (W relacjono
wanej przez Iwanda analizie nazwy 
narodowości пр., ich konotacje mia
ły znaczenie szczególne). Zupełnie 
nieprzekonujący jest natomiast postu
lat Ritserta oraz Beckera i Lissman-
na co do oparcia analizy i wniosko
wania na „utajonych strukturach sen
su", „wieloznaczności" i „irracjonal-
ności" badanego tekstu. Koniec koń
ców praca Iwanda też nie na tym 
została oparta, zaś pozytywnych po
znawczo przykładów takiego podej
ścia — naszym zdaniem — brak. 

Także w naszej literaturze jedno
znacznie wskazano na konieczność 
stałego weryfikowania metody i jej 
techniki (np. w zakresie klucza kla
syfikacyjnego), co jednak badaczy nie 
zwalnia od obowiązku stałego jej do
skonalenia i poszukiwania doskonal
szych rozwiązań8. 

Wreszcie rezygnacja z uwzględnia
nia różnych podejść, którą postuluje 
Iwand, właśnie zaciemnia obraz uzy
skiwany z analizy. W empirycznej 
części jego pracy wyraźnie brak in
formacji ilościowych, które mogłyby 
jedynie wzbogacić obraz, nigdy prze
ciwnie. Jeśli zaś pisze o „nikłej war
tości poznawczej" uzyskanych testów 
ilościowych, to skłonni jesteśmy przy
pisać to brakowi umiejętności inter
pretacyjnych (zjawisko nierzadkie np. 
wśród badaczy, dla których analizo
wany przedmiot — prasa lub jej pro
blematyka — jest stosunkowo odle
gły). Przede wszystkim jednak widzi
my tu zasadnicze trudności w pogo
dzeniu wymowy empirycznych da
nych z przyjętymi ideologicznymi 
kryteriami oceny. 

Paweł Dubiel 

7 O. G г o t h : Die unerkannte Kultur
macht. Bd. I. Berlin 1960, s. 253. 
' I. T e t e l o w s k a : Szkice prasoznawcze. 
Kraków 1972, s. 183. 

RÓŻNORODNOŚĆ 
WSPÓŁCZESNEJ 
KULTURY 
Claude J a v e a u: HARO SUR LA 
CULTURE. Éd. Université Libre 
de Bruxelles, série „Argumentset 
Documents", Bruxelles 1974. S. 209. 

Postęp życia społecznego we wszyst
kich jego aspektach powoduje, że i 
nasze opinie o pewnych ważnych 
zagadnieniach tego życia muszą ule
gać ciągłym zmianom. W socjologii 
polskiej przyzwyczailiśmy się do pew
nych analiz dotyczących kultury; ana
liz, które powstały w oparciu o wiel
ką tradycję antropologii kultury i so
cjologii kultury i z trudem przycho
dzi nam pogodzić się, że do badania 
bieżących spraw kultury nie wystar
czą stare definicje i akademickie roz
prawy. Właśnie wychodząc z tego za
łożenia, polecałbym bardzo gorąco 
lekturę omawianej tu książki Glau-
de'a Javeau, profesora Wolnego Uni
wersytetu w Brukseli, który przed
stawia nam ciekawe spojrzenie na to, 
co współcześnie, na naszych oczach 
dzieje się w kulturze. Spojrzenie to, 
co zapewne zaszokuje wielu naszych 
socjologów wymyślających coraz to 
bardziej skomplikowane akademickie 
tytuły dla swych dzieł, jest jednocze
śnie antyakademickie, popularne i 
pełne głębokich refleksji. 

Książka Javeau to zbiór 10 osob
nych studiów i esejów, niektóre z 
nich były wcześniej publikowane,- in
ne nie. 

Studium pierwsze, zatytułowane 
„Avertissement: La culture retour
née" jest wprowadzeniem w proble
matykę kultury i ilustracją prostego 
faktu, że kultura — choć pojmowana 
przez uczonych w sposób opisowy 
a nie wartościujący — przynależy w 
swej określonej postaci do pewnych 
grup, warstw czy klas społecznych. 
Otóż te zbiorowości wartościują swą 
i cudzą kulturę, a skoro to właśnie 
burżuazja jest klasą rządzącą na za
chodzie Europy, to zdaniem autora 
jest rzeczą oczywistą, że ta klasa 
swoją kulturę uzna za najlepszą, 
a inne za mniej wartościowe. 

Studium drugie, „Culture et cul
tures" jest właściwie omówieniem 
idei pierwszego, z tym że stara się 
tu Javeau wykazać sposoby, jakimi 
wydziela się różne elementy kultury 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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przynależne bądź to do większych, 
bądź też do mniejszych zbiorowości. 
Ów sposób wydzielania ma charak
ter wyraźnie celowy i służy zatar
ciu czy uwypukleniu pewnych cech. 
Gdy trzeba — mówimy o kulturze 
zbiorowości miejskich, w innym znów 
wypadku mówimy tylko o kulturze 
biedoty miejskiej. 

Trzecie studium, „Soupe populaire 
ou bouillon de culture" jest próbą 
wskazania wartości kultury ludowej, 
lecz rozumianej nie tak jak u nas 
pojmuje się kulturę ludową, a w sen
sie powszechności, przeciętności. Od 
tego zagadnienia bardzo już blisko do 
następnego studium „Une civilisation 
des loisirs?", gdzie autor wskazuje 
na wagę przeobrażeń czasu pracy i 
czasu wolnego dla zagadnień kultu
ry. Ciekawe jest tu wskazanie na 
iluzoryczność (w warunkach współ
czesnego społeczeństwa belgijskiego) 
swobody dysponowania czasem wol
nym, gdy jest się otoczonym maso
wymi środkami przekazu, gdy istnie
ją pewne wzory zachowań uznanych 
za wskaźniki pozycji społecznej. 

Następne studium: „La connaissance 
du quotidien base de l'éducation po
pulaire" jest szczególnie ciekawe z so
cjologicznego punktu widzenia. J a -
veau rozwija w nim znaną tezę, iż 
w procesie socjalizacji, wrastania 
młodego człowieka w społeczeństwo 
dorosłych, środowisko społeczne wy
ciska na młodym człowieku niezma-
zywalne piętno. Interesująca jest tu 
ta część analizy, w której autor do
wodzi, że w społeczeństwach burżua-
zyjnych cały system społeczny oświa
ty i wychowania z góry predestynuje 
jednych do „wyższych" zadań, a dru
gich do „niższych" i że układ ten nie 
jest bynajmniej wynikiem „kolei rze
czy", lecz po prostu wyrazem różnic 
klasowo-warstwowych. 

Kolejne zagadnienie poruszane 
przez autora to sprawa sposobu spę
dzania wakacji jako wyrazu pozycji 
społecznej: „Grandes vacances et ter
rorisme". Słusznie widzi w tym za
gadnieniu Javeau jeden z ciekawych 
aspektów kultury współczesnych spo
łeczeństw przemysłowych. 

W studium zatytułowanym „La re
sistible ascention des démolisseurs" 
autor porusza zagadnienie, u nas ze 
względu na rozsądną politykę władz 
mniej istotne, mianowicie wyburza
nie całych starych dzielnic w mia
stach zachodniej Europy, po to by na 
ich miejscu wybudować nowoczesne 

drapacze chmur. Na marginesie za
uważa jednak pewien proces właści
wy współczesnej kulturze. Mowa tu 
o „ostemplowaniu" pewnych daw
nych idei, dzieł myśli czy wytworów 
materialnych mianem „wartościowych 
historycznie" (w stosunku do przed
miotów materialnych mówimy „za
bytek") lub „historycznie niewarto-
ściowych". Sprawa to niezmiernie 
ważna — w wyniku takiego działania 
za jakiś czas stworzymy sobie zupeł
nie karykaturalny obraz przeszłości. 

Prasoznawcom szczególnie należa
łoby polecić studium „Illusion de l'in
formation". Sprawa to znana, że pra
sa, radio, telewizja w oparciu o wła
sne wyobrażenie o swym odbiorcy 
dobiera tematykę, język, sposób po
dania informacji. Pyta jednak autor: 
jest li to tylko niewinne wyobraże
nie czy też jest to pewien element 
szeroko zakrojonej polityki kultural
nej? Odpowiedź jest prosta, a jej uza
sadnienie w omawianej książce cie
kawe. 

Przedostatnie studium: „L'irrésisti
ble récupération" jest również szcze
gólnie godne polecenia prasoznawcom. 
Opisuje w nim autor proces polega
jący, skrótowo rzecz ujmując, na tym, 
że wszystko co podawane jest in
nym w procesie informacji ma dwie 
strony; przebieg jakiegoś wydarze
nia — stanowiący treść informacji, 
i jego deformacja dla celów przy
szłych odbiorców. Sprawa to cieka
wa, warta lektury. 

Ostatni esej „Quand j 'entends le 
mot culture" jest swego rodzaju pod
sumowaniem. Autor, niestety, często 
powtarza tu sprawy już wcześniej 
omówione i zajmuje pozycje warto
ściujące, przecząc jak gdyby sam 
swojej idei. 

Książka Claude'a Javeau trakto
wana jako całość jest rozprawą bar
dzo ciekawą, napisaną z olbrzymią 
werwą i znawstwem tematu. Jej na j 
większą zasługą jest wskazanie spraw, 
których akademicko nastawieni so
cjologowie nie dostrzegają, jej bez
sporną wadą pewien nieład, powtó
rzenia i często zbyt zapalczywe sta
nowisko autora. Warto jednak czy
tać tego typu książki, choćby w po
szukiwaniu nowych, odkrywczych te
matów badawczych, choćby po to, by 
w konkretnych badaniach empirycz
nych — których tak wiele wykonuje 
się w polskim prasoznawstwie — 
wyjść poza przyczynkarstwo. 

Jacek Wódz 
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PROPAGANDA 
W II WOJNIE 

HEIL BEIL! FLUGBLATTPRO
PAGANDA IM ZWEITEN WELT
KRIEG. DOKUMENTATION UND 
ANALYSE. Herausgegeben von 
Ortwin B u c h b e n d e r und Horst 
S c h u h . Seewald Verlag, Stutt
gart 1974. S. 214. 

Zachodnioniemieccy prasoznawcy sto
sunkowo szeroko uwzględniają w 
swoich pracach osiągnięcia takich 
dziedzin nauki jak socjologia, psy
chologia czy nawet ekonomia. Dlate
go też, abstrahując od przesłanek 
ideologicznych części opracowań, ba
dania nad masowymi środkami ko
munikowania stoją w Republice Fe 
deralnej Niemiec ogólnie na wysokim 
poziomie. Mamy tu jednakże na my
śli prace koncentrujące się na pro
blematyce współczesnej, gdyż książ
ki i artykuły analizujące okres wcze
śniejszy cechuje w dużym stopniu 
jednostronność ujęć. Tradycyjne pod
chodzenie do zagadnienia, przesadny 
akcent na dzieje poszczególnych pism 
czy wydawnictw nie wpływa na od
krywczość wniosków autorów. Otrzy
many obraz jest często zbyt wąski 
i izolowany do koniecznego tła. W 
pracach przeważa opis historyczny i 
nawet tak znany badacz prasy jak 
Kurt Koszyk nie jest wolny od ste
reotypów *. 

W tym kontekście nie trzeba sze
rzej uzasadniać celowości wydania 
monografii „Heil Beil! Flugblattpro
paganda im Zweiten Weltkrieg". Jest 
ona dziełem dwóch autorów; Orwi-
na Buchbendera — historyka i Hor
sta Schuha — psychologa. Koopera
cja ta wyszła z pewnością książce 
na dobre, sposobem podania oraz za
kresem poruszanych zagadnień od
biega ona w sensie pozytywnym od 
większości prac rozpatrujących ma
sowe środki komunikowania w la
tach II wojny światowej. 

Omawiane opracowanie dzieli się 
na dwie zasadnicze części; ukazują
cą propagandę w wojnie totalnej oraz 
na bogatą część dokumentacyjną z 
komentarzami. Główną uwagę po-

• J . S y w o t t e k : Arbeiten zur deut
schen Publizistik 1914—1945. „Archiv für 
Sozialgeschichte", 1974, s. 637—638. 

święcono propagandzie mocarstw za
chodnich, radzieckiej i niemieckiej. 
Zwłaszcza partie traktujące o ulot
kach radzieckich oraz niemieckich 
wnoszą wiele nowych ustaleń. O cha
rakterze i efektach propagandy an
gielskiej i amerykańskiej napisano 
już bowiem stosunkowo dużo, na co 
pewien wpływ miało utworzone w 
roku 1958 „Psywar Society". Towa
rzystwo to z siedzibą w Anglii zaj
muje się gromadzeniem ulotek z o-
kresu minionej wajny oraz wydaje 
pismo Falling Legt. 

Ortwin Buchbender i Horst Schuh 
w głównej mierze oparli się jednak 
na materiałach znajdujących się w 
archiwach zachodnioniemieckich. Nie 
miało to zasadniczego wpływu na 
oblicze książki, gdyż autorzy dyspo
nowali bogatą dokumentacją i mo
gli przedstawić czytelnikowi trafne 
oraz reprezentatywne przykłady. 
Warto wymienić tutaj jeden z cie
kawszych, bardziej sugestywnych. 
Otóż 10 listopada 1941 Völkischer 
Beobachter przepowiadał rychłą klę
skę militarną Związku Radzieckiego. 
Niebawem, tzn. na przełomie stycz
nia i lutego 1942 w okresie kontr
ofensywy Armii Radzieckiej, samo
loty zrzucały na pozycje niemieckie 
ulotki cytujące wspomniany artykuł. 
Tak więc goebbelsowska propaganda 
stała się w tym wypadku najlepszym 
środkiem kontrpropagandy przeciw
nika. 

Praca w sposób zwięzły, lecz za
razem nie pobieżny, omawia treści 
ulotek, techniczne środki ich rozpo
wszechniania, charakteryzuje adre
satów. Wydaje się, że w tej ostat
niej kwestii autorzy niezbyt jasno 
ukazali problem zależności skutków 
oddziaływania ulotek od cech odbior
ców. Proporcjonalnie zbyt wiele chy
ba uwagi poświęcono nadawcy, a w 
sposób niepełny zanalizowano zmie
niającą się w zależności od rozwoju 
sytuacji na froncie postawę adresa
ta ulotek jak i skuteczność tej formy 
propagandy. 

W zakończeniu omówienia należy 
podkreślić estetyczną szatę graficzną 
książki. Daleka jest ona wprawdzie 
od pełnego wyczerpania problematy
ki, lecz na pewno lepiej pozwala zro
zumieć metody propagandowe państw 
uczestniczących w II wojnie świato
wej. Dlatego też zasługuje na uwa
gę. 

Marek Andrzejewski 

»• 
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• ANDRIOLLI — ŚWIADEK SWOICH 
CZASÖW. Listy i wspomnienia. Орг. Ja
nina W i e r c i ń s k a . Instytut Sztuki 
PAN, Źródła do dziejów sztuki polskiej, 
tom. XVI. Zakład Narodowy im. Ossoliń
skich — Wydawnictwo PAN, Wrocław— 
Warszawa-^Kraków—Gdańsk 1976. S. 432 
i ilustracje na wklejkach. 

Elwiro Michał Andriolli (1836—1895) był 
najpopularniejszym ilustratorem prasy i 
książek w drugiej połowie XIX w. Wtedy, 
gdy jeszcze reprodukcja fotograficzna w 
prasie nie była znana, spełniał jakby funk
cję agencji fotograficznej. Autorka tego 
tomu pisze we wstępie, że ten najwybit
niejszy ilustrator swoich czasów „nie do
czekał się należnego miejsca wśród zna
nych i cenionych artystów epoki — mimo 
zdumiewającej obfitości spuścizny arty
stycznej i na przekór bezkonkurencyjnej 
w swoim czasie popularności". 

Ktokolwiek sięgnie do prasy polskiej 
tego okresu natrafi na rysunki Andriolle-
go. A są to rysunki — dokumenty, odda
jące nie tylko z fotograficzną dokładno
ścią obraz tamtych czasów, ale także ich 
atmosferę. 

J. Wiercińska opracowała życiorys arty
sty, przedstawiła interpretację jego twór
czości i zebrała dokumenty dotyczące ży
cia — listy, a także korespondencje z po
dróży, które drukowane były w prasie. 
Andriolli był bystrym obserwatorem, co 
widać nie tylko z jego rysunków, ale tak
że owych korespondencji np. z kopalń 
Zagłębia Dąbrowskiego albo znad Adria
tyku. Dlatego Andriollego zaliczymy nie 
tylko do ilustratorów, ale i reporterów 
ówczesnej prasy. 

Dla historyka prasy tego okresu inte
resująca będzie także korespondencja arty
sty z redaktorami i wydawcami dotyczą
ca m. in. honorariów, a więc ekonomicz
nych warunków twórczości dziennikarsko-
artystycznej. 

ki 

• Henryk B a r y c z : STANISŁAW SMOL
KA W ŻYCIU I W NAUCE. Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 1975. S. 409, z 31 ilu
stracjami. 

W tym zarysie biograficznym znakomi
tego mediewisty, profesora historii Pol
ski UJ i sekretarza generalnego Akade
mii Umiejętności w Krakowie wspomniano 
w sposób nie całkiem ścisły dziennikarska 
pracę uczonego w miejscowym organie 

stańczyków Czasie. Na s. 62—63 czytamy: 
„Folgując potrzebie pracy oraz zamiłowa
niom literackim objął Smolka w r. 1882 
dział literacki Czasu. Dostrzegłszy w okre
sie dwuletniego kierowania felietonem 
ogólny chaos i dezorganizację w redakcji, 
niedomagania techniczne, zmuszony zo
stał do przyjęcia stanowiska redaktora na
czelnego, po uchyleniu się od tego Wła
dysława Łozińskiego, gdyż — jak pisał — 
upadek Czasu uważałby w stosunkach na
szych za wielką klęskę". Takie stawianie 
sprawy udziału uczonego w redakcji Cza
su polega na nieporozumieniu. W obu księ
gach pamiątkowych Czasu (na 50-lecie i 
na 90-lecie) Smolka jako główny redaktor 
dziennika nie figuruje. Wiadomo natomiast, 
że do r. 1885 redakcją Czasu kierował Sta
nisław Koźmian — tak długo, póki był 
dyrektorem teatru. W nekrologu Michała 
Chylińskiego (Czas nr 140 z 20 VI1925) 
stwierdzono wyraźnie, że zmarły objął w 
1885 r. — czyli po Koźmianie — naczelny 
kierunek dziennika, gdy S. Smolka był 
kierownikiem jego działu literackiego. 
Wiadomo również, że W. Łoziński zrezy
gnował w 1883 r. z naczelnego redaktor-
stwa Gazety Lwowskiej i wycofał się z 
dziennikarstwa, więc jako były korespon
dent lwowski Czasu steru na pewno by 
w nim nie objął i nie mógł być poważnie 
proponowany. 

cl 

• ENCYKLOPEDIA II WOJNY ŚWIATO
WEJ. Wyd. Ministerstwa Obrony Narodo
wej, Warszawa 1975. S. ХХХП i 800. 

W przygotowaniu encyklopedii uczest
niczył liczny zespół pracowników nauko
wych z wielu instytucji 1 placówek. Kole
gium redakcyjnemu przewodniczył płk. 
prof, dr hab. Kazimierz S o b c z a k . Dzie
je II wojny światowej przedstawiono w 
około 2000 haseł ułożonych alfabetycznie, 
ujętych w większości problemowo. Połowa 
dotyczy spraw polskich. Encyklopedia jest 
bogato ilustrowana. Oprócz ilustracji w 
tekście (350) zawiera 48 tablic z ilustracja
mi na wklejkach. Liczne mapy z operacji 
wojennych. Hasła encyklopedyczne poprze
dza zwięzły szkic (do s. XXXII) o prze
biegu wojny; od jej genezy po wyniki i 
doświadczenia. 

Oczywiste, że każda biblioteka redak
cyjna i wielu dziennikarzy, którzy księ
gozbiorem umacniają swe warsztaty pracy, 
polować będzie na ten tom (nakład 100 
tys. egz.). 
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Jest on interesujący także z punktu wi
dzenia prasoznawstwa. Znajdujemy tu kil
ka haseł dotyczących dziejów prasy w la
tach wojny: 

— Prasa konspiracyjna polska 1939—1945. 
Pod tym hasłem (s. 510—512) czytamy 
m. in., że masowe wydawanie prasy i jej 
kolportaż był specyficzną formą ruchu 
oporu w Polsce; w takim stopniu nie roz
winęła się w żadnym z okupowanych 
przez hitlerowskie Niemcy krajów. Poda
je się następnie liczbę ok. 1500 tytułów 
pism konspiracyjnych centralnych lub lo
kalnych. Wiele z nich wymieniono z okre
śleniem ich oblicza ideowego, przynależ
ności organizacyjnej, nakładów, okresu 
ukazywania się; podano też liczne na
zwiska redaktorów. Na końcu omówiona 
jest prasa powstania warszawskiego. 

— Prasa wojskowa. W tym haśle omó
wiono ogólnie rolę prasy przeznaczonej 
dla sił zbrojnych, odwołując się następ
nie do przykładów z obu stron frontów. 
W zwięzłym zarysie podano organizację 
prasy wojskowej w ZSRR, w armiach 
sprzymierzonych, krajach walczących pod 
okupacją. Osobny akapit — także o pra
sie wojskowej III Rzeszy i jej satelitów. 

— Prasa wojskowa polskich jednostek 
regularnych 1939—1945 to hasło odrębne, 
w którym podano najważniejsze informa
cje o prasie z września 1939, jednostek 
polskich na zachodzie i ludowego Woj
ska Polskiego w ZSRR, a następnie na 
terenach wyzwolonych. 

Takie są hasła, odnoszące się bezpo
średnio do prasy. Liczne wzmianki znaj
dzie czytelnik także w innych hasłach 
np. Armia Krajowa czy Armia Ludowa, 
gdy mowa o ich propagandowej działal
ności. Podobnie w hasłach poświęconych 
innym organizacjom konspiracyjnym; 
przynajmniej wymienione są ich najważ
niejsze organy prasowe. Tytuły niektó
rych umieszczone są jako hasła odsyła-
czowe. 

Z tematyką prasoznawczą wiążą się 
także niektóre odrębne hasła, jak Błyska
wica (radiostacja AK w powstańczej War
szawie), centralna technika PPR (druk i 
kolportaż wydawnictw КС PPR), polski 
film wojenny (także dokumentalny), lite
ratura wojenna polska (tu m. in. także 
czasopisma), Nowy Kurier Warszawski 
(tzw. gadzinówka; w jej drukarni GL 

przeprowadziła akcję odwetową), plastyka 
walcząca polska (tu m. in. grafika w pra
sie konspiracyjnej, satyra, pisma saty
ryczne), polityczno-wychowawczy aparat 
wojska polskiego 1943—1945 (działalność 
propagandowa w WP) itd. 

ki 

• NASZA PRZESZŁOŚĆ. Studia z dzie
jów Kościoła i kultury katolickiej w Pol
sce. Redaktor ks. Alfons S с h 1 e t z CM. 
Tom. XLIV. Kraków 1975 S. 308. 

W tomie poświęconym 50-leciu diecezji 
katowickiej znajduje się artykuł ks. Józefa 
G a w o r a : „Czasopisma diecezji katowic
kiej" (s. 145—158). Było ich w tym okre
sie pięć. Najstarsze utrzymało się jako je
dyne z przedwojennych tygodników die
cezjalnych o profilu pism ludowych po 
dziś dzień i dlatego zasługuje na bliższą 
informację. Mowa o Gościu Niedzielnym, 
którego pierwszy numer ukazał się już 
9IX1923 pod redakcją ks. Teodora Kubi
ny. Najdłużej, przez trzynaście lat, reda
gował go ks. Alojzy Siemienik, rozszerza
jąc tematykę i zwiększając objętość przez 
zorganizowanie czterech dodatków specjal
nych wychodzących co dwa tygodnie oraz 
dodatku ilustrowanego. Do rozwoju pisma 
pomogła okoliczność, że od r. 1935 Gość 
Niedzielny stał się równocześnie organem 
Akcji Katolickiej w diecezji. Przeciętna 
objętość numeru wzrosła trzykrotnie, do 
24 stron. Nakład wynosił 30—45 tys. egzem
plarzy, z czego mała część rozchodziła się 
poza diecezją. Wznowiony po wojnie już 
11 lutego 1945, osiągnął nakład 125 tys. 
egz. (obecnie wynosi on 80 tys. egz.). „Po
równując siedemnaście roczników Gościa 
Niedzielnego wydanych w okresie między
wojennym z 28 rocznikami powojennymi 
łatwo zauważyć różnicę między jednym 
i drugim zbiorem wydanych tomów. W 
przedwojennych tomach uderza bardziej 
regionalny charakter poruszanej tematyki, 
zwłaszcza w podawaniu informacji o ży
ciu parafialnym w diecezji. Natomiast w 
powojennych rocznikach akcenty regional
ne są rzadsze, gdyż poruszano tematykę 
bardziej ogólną w skali Kościoła powszech
nego..." (s. 152). 

cl 
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• W. A. S z a n d r a GAZIE TA — PRO
PAGANDA — fcYZN. Srednie-Uralskie K,ni-
żnoje Izd., Swierdłowsk 1974. S. 96. 

Publikacja poświęcona najaktualniej
szym problemom pracy ideologicznej w 
gazetach lokalnych. Autor omawia w po
szczególnych rozdziałach kolejno: leninow
skie zasady propagandy we współczesnej 
praktyce prasowej, nowatorstwo w pracy 
ideologicznej gazet, poszukiwanie nowych 
form propagandy w prasie oraz wydzielo
ne gatunki tj. artykuł propagandowy, ar
tykuł problemowy na tematy moralno-
-etyczne, reportaż społeczno-ekonomiczny 
i portret społeczny. Omówione zagadnienia 
są traktowane jako wybrane, szczególnie 
aktualne aspekty głównych kierunków roz
woju dziennikarstwa radzieckiego w dą
żeniu do zwiększenia efektywności pro
pagandy partyjnej w procesie wychowy
wania społeczeństwa. Szandra definiuje 3 
spośród tych kierunków: twórczy rozwój 
zasad leninowskich i tradycji propagandy 
komunistycznej, doskonalenie metodyki i 
podniesienie poziomu ideowotwórczego 
propagandy prasowej jako całości, oraz 
rozwój, odświeżenie i zróżnicowanie gatun
kowych form i rodzajów materiałów pro
pagandowych. 

Autor przy wyciąganiu wniosków po
sługuje się konkretnymi przykładami ini
cjatyw gazet radzieckich. Daje do rąk pra
cowników prasy radzieckiej zwięzły i uży
teczny na co dzień podręcznik, umożli
wiający wzbogacenie form pracy propa
gandowej. 

zl 

• Harry P r o s s: POLITISCHE SYMBO
LIK. Theorie und Praxis der öffentlichen 
Kommunikation. Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz 1974. S. 156. 

Pross jest profesorem prasoznawstwa 
na uniwersytecie w Berlinie Zachodnim 
i autorem kilkunastu książek, w większo
ści poświęconych dziennikarstwu i propa
gandzie. W omawianym tu kieszonkowym 
tomiku wraca od zagadnień polityki ko
munikowania we wcześniejszych pracach 
do symbolowych przesłanek w polityce. 
Książka zawiera sporo tez (często kontro
wersyjnych) godnych dyskusji; dla nas 
ciekawe są zwłaszcza 2 ostatnie spośród 
12 rozdziałów. 

Pross nazywa media „środkami prze
noszenia symboli politycznych", przy czym 
podkreśla kluczową rolę współczesnej tech

niki, która daje przekaz symboli pozor
nie oderwanych od przekaźnika, na czym 
zyskuje bezpośredniość i konkretność prze
kazu (chodzi oczywiście o TV) : perfek
cja mediów zaciera (...) granicę identycz
ności między symbolem i przekaźnikiem, 
a praktycznie nawet ją znosi" (s. 122). 

Podstawowe różnice między mediami 
drukowanymi a elektronicznymi Pross wi
dzi: 1) w sposobie dostarczania, transpor
cie — gazetę, książkę trzeba przenieść lub 
pójść po nią do biblioteki, podczas gdy 
odbiornik jest częścią składową wnętrza 
mieszkalnego; nie istnieje dystans między 
nim a odbiorcą — jest to „moje radio", 
„mój telewizor"; 2) w tym, że z telewi
zorów odbiera się to, co jest ,,w nich", a 
nie „poza nimi", mając złudzenie współ
uczestnictwa, paradoksalne uczucie jedno
czesnego bycia „tu" i „tam"; 3) w moż
liwości (dla telewizji potencjalnej) odbioru 
niezależnie od pory dnia (s. 123—125). 

Interesująca i rzadko wydobywana jest 
teza o rytualizacji mediów zależnej od ka
lendarium dyktującego decyzje, co t r z e-
b a zignorować, co m o ż n a pominąć i 
czego n i e w o l n o opuścić w przekazie 
wydarzeń (s. 132). 

Miejscami w rozważaniach autora wi
dać wpływ McLuhana, a gdy przy końcu 
stwierdza, że „media nie mówią, co na
leży, a czego nie należy zrobić, lecz [tyl
ko — uwaga pd] powtarzają, co zrobiono 
lub myślano..." (s. 136) — to odbija się 
w tym ideowa ograniczoność prasoznaw
stwa kapitalistycznego. 

pd 

9 Joseph B a r s a l o m : QUESTION AU 
JOURNALISME. Coll. Questions Stock, 
Paris 1974. S. 186. 

Książka wydana w serii adresowanej do 
czytelników pracujących w instytucjach 
związanych z opinią publiczną. Poszcze
gólne pozycje tego cyklu opracowane są 
przez specjalistów, znających odcinek te
matyczny z własnej praktyki. W tym wy
padku autor pracuje od kilkudziesięciu lat 
w wielkim piśmie regionalnym jako pu
blicysta polityczny. 

Praca utrzymana w typowym dla pu
blikacji francuskich bardzo komunikatyw
nym, popularnym stylu, oparta głównie na 
własnych doświadczeniach i odczuciach, 
bez pogłębień teoretycznych. Zajmuje się 
kluczowymi zagadnieniami dnia dzisiejsze
go: miejscem prasy w złożonym systemie 
masowych środków komunikowania, cha-
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rakterystyczną dla sytuacji w krajach ka
pitalistycznych groźbą uzależnienia prasy 
od wielkiego kapitału, szansami kontynu
owania roli krytycznej w stosunku do wła
dzy. Barsalou dochodzi do optymistycz
nych konkluzji, przestrzega jednak przed 
imitowaniem środków audiowizualnych 
pod groźbą utraty oryginalności przekazu. 
Kładzie nacisk na prasową potrzebę dnia: 
wypracowanie pozycji instancji refleksyj
nej wobec informacji. Omawia zagadnienia 
reklamy, kolportażu, a w najciekawszym 
rozdziale końcowym — kształcenie odpo
wiedniej kadry dziennikarzy dla określo
nego typu prasy. W warunkach francu
skich opowiada się za studiami uniwersy
teckimi. Humanistyczny zakres wiedzy 
wyższego stopnia wystarczy — jego zda
niem — do adaptacji w zawodzie pod wa
runkiem ciągłego dokształcania się. 

zl 

• OSWOJENIJE KOSMICZESKOGO PRO-
STRANSTWA W SSSR. 1973. Po materia-
łam pieczati. Izdatielstwo „Nauka", Mo
skwa 1975. S. 304. 

Jedną z cech radzieckiej prasy codzien
nej jest wysoka jakość materiałów poświę
conych eksperymentom kosmicznym. Pod 
tym względem dzienniki mogą konkuro
wać nawet z czasopismami popularnonau
kowymi. Większa częstotliwość ukazywa
nia się daje im uprzywilejowaną pozycję 
w aspekcie bieżącego komunikowania wy
darzeń, a co za tym idzie, tworzenia swoi
stej, notowanej na gorąco kroniki podboju 
kosmosu. Spostrzeżenie tego faktu legło 
niewątpliwie u podstaw pomysłu wydawa
nia serii publikacji książkowych, których 
kolejną pozycją jest omawiany tom. Jest 
to wybór blisko 200 najważniejszych arty
kułów i informacji z prasy radzieckiej po
święconych różnym aspektom lotów ko
smicznych. Prawie połowę stanowią ma
teriały agencyjne (TASS). Reszta to ko
mentarze i artykuły problemowe naukow
ców, korespondencje własne oraz inne 
materiały redakcyjne. Najczęstszymi źró
dłami są Prawda i Izwiestija, ale spotkać 
też można tytuły takich dzienników jak 
Moskowskaja Prawda, Trud, Krasnaja 
Zwiezda, Socyalisticzeskaja Industrija, So-
wietskaja Rossija i inne. Jest też kilka
naście artykułów z czasopism popularno
naukowych Nauka г Zyzń, Awiacyja i 
Kosmonawtika i tygodników społeczno-po
litycznych Nowoje Wriemia i Niediela. 

Przy każdym materiale, tak redakcyj
nym jak i agencyjnym, podano dokładny 
adres pozwalający trafić do numeru gaze
ty lub czasopisma, z którego publikację 
zaczerpnięto. W niektórych artykułach do
konano skrótów i wprowadzono pewne 
zmiany w tytułach pod kątem wymogów 
publikacji książkowej. Reprodukcje zdjęć 
odznaczają się na ogół wysoką jakością, 
gdyż wykorzystywano materiały z foto-
kroniki TASS. 

Wszystkie przytaczane w zbiorze publi
kacje zgrupowano w następujących roz
działach: wprowadzenie (tu znalazły się 
ogólne problemy kosmonautyki), loty za
łogowe, wartownicy nauki (o satelitach 
badawczych), kosmos a gospodarka naro
dowa, badania Księżyca, badania Marsa, 
współpraca międzynarodowa. Podział, jak 
i systematyka zachowana wewnątrz roz
działów ułatwiają dotarcie do materiału na 
poszukiwany temat. 

IP 

• Emmanuel D e r i e u x , Jean С. Т е-
х i e г: LA PRESSE QUOTIDIENNE FRAN
ÇAISE. Libr. Armand Colin, Paris 1974. 
S. 312. 

Pierwsza publikacja francuska z zakre
su podstawowej dokumentacji prasowej, 
szczegółowy almanach dzienników pary
skich, gazet prowincjonalnych powyżej 100 
tys. nakładu i — zgrupowanych osobno — 
tytułów prowincjonalnych o niższym na
kładzie. Pomyślana przez autorów jako 
niezbędny etap wstępny jakichkolwiek 
ogólnych .rozważań nad sytuacją prasy 
francuskiej. Książka z założenia opraco
wana niezwykle skrupulatnie, precyzyjnie, 
szczegółowo i kompletnie stanowić będzie 
dla prasoznawców dużą pomoc źródłową. 

„Karta tożsamości" każdego omawia
nego dziennika obejmuje: zarys historycz
ny z podaniem faktów, dat i nazwisk, 
ewolucję nakładu porównawczo od zakoń
czenia wojny co dwa lata po rok 1972, 
czytelnictwo według identycznego schema
tu, zawartość (format, szata graficzna, za
łożenia redakcyjne w zakresie treści), ten
dencje (orientacja polityczna, stosunek do 
kluczowych zagadnień międzynarodowych), 
sytuację ekonomiczną gazety z podaniem 
źródeł finansowych i wpływów z rekla
my, dane dotyczące redakcji z podaniem 
liczby pracowników i składów personal
nych. 

Książka w swej części końcowej uzu
pełniona jest licznymi aneksami, naświe
tlającymi wielostronnie sytuację codzien
nej prasy francuskiej. Obrazują one m. in. 
pozycję tej prasy w oczach obserwatorów 
zagranicznych, dają rzut oka na prasę ja
ko towar, źródła informacji, ewolucję ga
zet codziennych, ich efektywy, strefy kol
portażu dzienników prowincjonalnych i 
wpływy z ogłoszeń. Całość zamyka bogata 
bibliografia. 

W sumie książka Derieuxa i Texiera 
stanowi przykład dobrej, rzetelnej, bardzo 
użytecznej a zarazem interesującej roboty 
dokumentacy j nej. 

zl 

• EGON ERWIN KISCH 1885—1948. Er
innerungen zum 90. Geburtstag. OU. Pra
ga 1975. S. 37. 

Z okazji 90 rocznicy urodzin E. E. Ki-
scha, Międzynarodowa Organizacja Dzien
nikarzy wydała okolicznościową broszurę. 
Wspomnienia i refleksje o „szalejącym re
porterze" i jego twórczości publikują Jo
sef V a l e n t a — wiceprzewodniczący Zw. 
Dziennikarzy CSRS, Jan M a r t i n e c — 
pisarz i tłumacz, Norbert F r y d — pisarz 
i publicysta, Jifi E. M a r e k — publicysta 
i redaktor TV, Jarmila N e ć a s o w a -
- H a a s o v â — tłumaczka dzieł zebranych 
Kischa na język czeski. Szczególnie inte
resujące dla biografistyki wielkiego repor
tera są osobiste obserwacje Fryda i Neća-
sovej. 

pd 

• 80 LET RADIO. Nauczno-tiechniczeskij 
sbornik. Izdatielstwo „Swiaź", Moskwa 
1975. S. 328. 

Co 10 lat od roku 1945 radzieckie wy
dawnictwo „Swiaź" wydaje książkę z oka
zji każdej „okrągłej" rocznicy wynale
zienia radia przez rosyjskiego uczonego 
A. Popowa. Tak więc w ubiegłym roku 
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ukazał się czwarty z kolei zbiór prac róż
nych autorów podsumowujący 80 lat ist
nienia radia. Jest on poświęcony technicz
nym zagadnieniom łączności radiowej — 
częściowo w aspekcie komunikowania ma
sowego. Autorzy poruszają między inny
mi sprawy radiofonii i telewizji, satelitar
nej techniki przekazu programów. Jeden z 
podrozdziałów poświęcono zastosowaniu 
komputerów w łączności radiowej i tele
wizji. 

lp 
• 30 YEARS OF THE INTERNATIONAL 
ORGANIZATION OF JOURNALISTS. 
1946—1976. Prague 1976. S. 25. 

Międzynarodowa Organizacja Dziennika
rzy powstała w lipcu 1946 r. W ciągu 30 lat 
stała się wielostronną organizacją zrzesza
jącą 150 tys. członków spośród postępo
wych i demokratycznych dziennikarzy ze 
109 krajów pięciu kontynentów. 

W okolicznościowej publikacji przypom
niano kongresy MOD wytyczające kierun
ki rozwoju Organizacji. Pierwszy z nich 
odbył się w Kopenhadze w dniach od 3 do 
8 czerwca 1946 r. Przyjęto wtedy Statut 
MOD. Drugi kongres miał miejsce w czerw
cu 1947 r. w Pradze. Uczestniczyli w nim 
w charakterze obserwatorów przedstawi
ciele ONZ i UNESCO. Helsinki były miej

scem trzeciego kongresu we wrześniu 1950 
roku. Na IV kongresie w maju 1958 roku 
w Bukareszcie przyjęto rezolucję poświę
coną międzynarodowej współpracy dzien
nikarzy. Ustanowiono dzień 8 września 
Dniem Solidarności z dziennikarzami prze
śladowanymi w ich postępowej walce o 
sprawiedliwość społeczną. Kolejne kongre
sy odbyły się: w Budapeszcie (1962), w 
Berlinie (1966) i w Hawanie (1971). W VII 
kongresie na Kubie wzięło udział 326 dzien
nikarzy z 84 państw. 

Publikacja wylicza 109 państw, człon
ków MOD. Scharakteryzowano także po
szczególne agendy Organizacji: komisje, 
kluby i sekcje. 

Dziennikarze szkoleni są w dwóch Szko
łach znajdujących się pod patronatem 
MOD. Są to: Centrum MOD w Budapesz
cie, przygotowujące do pracy zawodowej, 
głównie dziennikarzy prasy, radia i telewi
zji oraz fotoreporterów z krajów rozwija
jących się, oraz „Międzynarodowa Szkoła 
Solidarności" w Berlinie. 

MOD posiada centra informacyjne w 
Kairze i w Paryżu, przygotowuje się 
otwarcie centrum informacyjnego w Limie. 

Interesującą publikację popularyzującą 
MOD w roku jubileuszu 30-lecia kończy 
wykaz pozycji opublikowanych przez Or
ganizację. 

mb 



W С Z A S О P I S M A C H 

prasa techniczna 
II PÓŁROCZE 1975 

Na czele numeru 4. dwumiesięcz
nika znalazł się artykuł szczególnie 
bliski Zeszytom, bo z zakresu histo
rii prasoznawstwa: „Początki teorii 
czasopiśmiennictwa technicznego w 
Polsce" autorstwa Jana P a z d u r a . 

Pierwsze polskie czasopisma tech
niczne (XVIII w.) były naśladow
nictwem analogicznych wydawnistw 
z Anglii, Francji i Niemiec. Z czasem 
jednak przestało to wystarczać: pi
sma traciły czytelników. Dopiero do
stosowanie ich treści do polskich wa
runków poprawiło sytuację. 

Wiek XIX charakteryzował się za
nikiem tytułów ogólnych, a pojawia
niem pism adresowanych do właści
cieli majątków ziemskich lub ich za
rządców. Już wówczas przeprowadzo
no pierwszą próbę analizy rynku czy
telniczego. Wynikało z niej — jak pi
sze autor artykułu — że „w Króle
stwie Polskim ledwo co siedemdzie
siąty potencjalny adresat rozumie po
trzebę czytania czasopism gospodar
skich, podczas gdy w Anglii co pią
ty, we Francji co trzeci, a w Niem
czech niemal każdy". Autor tego wy
liczenia J. N. K u r o w s k i już w 
1836 r. opublikował pierwsze rozwa
żania z zakresu teorii czasopiśmien
nictwa technicznego. Ale dopiero w 
20 lat później problemy teoretyczne 
stały się przedmiotem analiz i dy
skusji. 

Autor artykułu „Z rabatem czy bez 
rabatu" Jan W. C z a r n o w s k i pod
jął problem cen ulgowych na polskie 
czasopisma techniczne dla określo
nych odbiorców indywidualnych. 
Zwrócił uwagę na fakt, że nie wolno 
przekładać korzyści finansowych wy
dawnictw ponad korzyści społeczne 

płynące z czytelnictwa prasy tech
nicznej. Ponadto wskazał na iluzo-
ryczność spodziewanych zysków z ty
tułu zniesienia wspomnianych cen 
ulgowych. Ekonomiści, którzy prze
prowadzają takie kalkulacje, zapo
minają bowiem, że wzrost ceny pi
sma pociągnie za sobą redukcję 
znacznej części jego nabywców, dla 
których atrakcyjna była właśnie ce
na z rabatem. 

„Ćwierć wieku popularyzacji tech
niki wśród młodzieży" to tytuł arty
kułu, napisanego z okazji 25-lecia 
miesięcznika Młody Technik przez 
jego redaktora naczelnego, Zbigniewa 
P r z y r o w s k i e g o . Jest to zwięz
łe podsumowanie dotychczasowej 
działalności popularnego periodyku, 
którego nakład w ćwierćwieczu 
wzrósł od niespełna 20 tys. do 170 
tys. egzemplarzy, co zresztą nie za
spokaja popytu. 

Opublikowany w numerze 3. z 
1975 r. artykuł J. W. C z a r n o w 
s k i e g o „Czy czasopisma techniczne 
są prasą?" (zob. Zeszyty Prasoznaw
cze 1976 nr 1, s. 170) zgodnie z inten
cją autora wywołał odzew ze strony 
osób zainteresowanych problemem. 
Jako pierwszy głos w ciekawej dy
skusji opublikowano w numerze 4. 
artykuł Zbigniewa T e m p s k i e g o 
zatytułowany „Prasa techniczna — 
SDP". Autor powołał się na ustale
nia przygotowywanej przez OBP 
„Małej encyklopedii prasowo-wydaw-
niczej". Następnie poruszył zagadnie
nie stosunków między prasą tech
niczną a SDP, co jest szczególnie in
teresujące z uwagi na pełnienie przez 
autora funkcji sekretarza general
nego SDP. Zakwestionował on celo
wość utworzenia sekcji (należy są
dzić, że chodzi tu o klub twórczy) 
prasy technicznej przy SDP. Wielu 
redaktorów czasopism technicznych 
uznano już za dziennikarzy poprzez 
inne decyzje, stworzenie zaś propo-



138 W CZASOPISMACH 

nowanej sekcji byłoby potwierdze
niem odrębności prasy technicznej. 
Zdaniem autora artykułu redaktorzy 
tej prasy powinni wiązać się z SDP 
przez uczestnictwo w pracach Klubu 
jRedakcyjnego (sekretarze redakcji), 
Klubu Publicystów Naukowych i in
nych klubów twórczych interesują
cych się sprawami poruszanymi na 
łamach czasopism technicznych. W 
zakończeniu swej wypowiedzi Z. 
Tempski podkreślił, że nowe przepi
sy o trybie przyjmowania kandyda
tów na członków SDP, preferujące 
dorobek dziennikarski, a nie — jak 
poprzednio — zatrudnienie na etacie 
w jednym z pism stażowych, sprzy
jają ubieganiu się przez redaktorów 
prasy technicznej o członkostwo SDP. 

W numerze 5. Prasy Technicznej 
do dyskusji przyłączył się Bogdan 
M i c h a l s k i , który w artykule „A 
jednak prasa..." rozważył zagadnienie 
z punktu widzenia obowiązujących 
przepisów. Jak stwierdził, brak w 
polskim ustawodawstwie jednego 
przepisu definiującego pojęcie prasy. 
Z analizy przepisów dotyczących pra
sy drukowanej udało mu się jednak 
uzyskać następujące sformułowanie: 
prasa to „drukowane pisma perio
dyczne, wychodzące w określonych, 
nie dłuższych niż rok interwałach 
czasowych, wydawane w nieograni
czonym czasowo zamiarze wydawni
czym, dostępne dla z góry nie okre
ślonej liczby osób, ukazujące się pod 
tym samym tytułem z bieżącą nume
racją i datą, oznaczonym miejscem 
wydania, redakcją (redaktorami) i ce
ną". Z punktu widzenia prawa bez 
znaczenia dla kwestii zaliczenia pi
sma periodycznego do prasy jest jego 
zawartość. Wyłącza się tu tylko pi
sma publikujące wyłącznie reklamy 
lub akty normatywne. „Dlatego — 
stwierdza autor wypowiedzi — nie 
wydają się uzasadnione wątpliwości, 
czy prasa techniczna jest prasą." W 
przeciwieństwie do poprzedniego dy
skutanta uważa on też za pożądane 
stworzenie w ramach SDP odpowied
niego klubu, który byłby czynnikiem 
integrującym dziennikarzy zajmują
cych się sprawami techniki — bez 
względu na miejsce zatrudnienia, a 
także stanowiłby krok na drodze do 
odrobienia przez SDP zaległości wo
bec problematyki technicznej. 

W tym samym numerze 5. opubli
kowano artykuł Józefa S n i e с i ri
s k i e g o, redaktora naczelnego Hory
zontów Techniki pod tytułem „Gdzie 

jest klucz do popularyzacji techniki?". 
W pierwszej części zawiera on sporo 
wiadomości o 27-letnich osiągnięciach 
pisma i obecnych tendencjach redak
cji. Warto zwrócić uwagę na zamiar 
skierowania Horyzontów Techniki 
w większym stopniu ku sprawom 
nauki. Staje się ona motorem postę
pu technicznego, co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie na łamach pisma. 
Rzecz jednak nie w zwiększaniu licz
by materiałów poświęconych osiąg
nięciom nauki, lecz w zaopatrywaniu 
publikacji popularnotechnicznych w 
mocne podstawy naukowe. Powyższa 
uwaga wypowiedziana w kontekście 
polityki redakcyjnej Horyzontów 
Techniki nie traci nic na wartości w 
odniesieniu do innych czasopism 
upowszechniających problemy tech
niczne. 

Numer 6. Prasy Technicznej roz
poczyna się od skrótu obszernego Ra
portu Rady Prasy Technicznej dla 
Komitetu Centralnego PZPR i Rzą
du. Po scharakteryzowaniu dotych
czasowego rozwoju prasy technicznej 
w Polsce Ludowej przechodzi się w 
Raporcie do zagadnień szczegółowych. 
Mowa jest o problemie papieru oraz 
roli i zadaniach prasy technicznej. 
Warto tu odnotować, że wiedza wy
niesiona ze szkół i uczelni w nie
których dziedzinach już po pięciu la
tach zaczyna być przestarzała i nie
zbędne jest jej nieustanne bieżące 
uzupełnianie. Koszt wykształcenia 
jednego inżyniera lub technika wy
nosi odpowiednio 180 i 120 tysięcy 
złotych, zaś koszt utrzymania przez 
prasę techniczną ich wiedzy na po
ziomie równym postępowi technicz
nemu nie przekracza średnio 50 zł na 
osobę rocznie — z reguły bez czer
pania z budżetu państwa. Raport koń
czy się postulatami, w których kła
dzie się nacisk na uporządkowanie 
spraw prasy technicznej i sporządze
nie planów na przyszłość. 

W artykule „Wiadomości Warszta
towe w realizacji szkolnych progra
mów nauczania" Bernard K o w a l 
s k i stwierdził, że ocena wymienio
nego w tytule pisma w świetle bada
nia przeprowadzonego przez zespół 
Rady Prasy Technicznej w porozu
mieniu z Ministerswem Oświaty i 
Wychowania była bardzo pozytywna. 
Uznano je nawet za prototyp przy
szłej grupy czasopism dla robotników 
wykwalifikowanych. Lektura ргазу 
technicznej przez robotników stanowi 
zdaniem autora zalążek procesu sa-
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mokształcenia i sięgania po książkę 
fachową. 

Stanisław Janusz T y m o w s k i w 
artykule „Opiniowanie materiałów w 
redakcjach czasopism naukowo-tech
nicznych" opisał poszczególne etapy 
opiniowania i zwrócił uwagę na nie
które związane z tym problemy. 

Andrzej M a r k o w s k i w kolej
nych trzech odcinkach z cyklu „Prze
gląd języka technicznego" podjął dwa 
problemy: usterek fleksyjnych w 
prasie technicznej i poprawności 
składniowej w relacji do komunika
tywności wypowiedzi dziennikarskiej. 

Na zakończenie odnotujmy jeszcze 
opublikowaną w numerze 4 notę po
święconą nawiązaniu ściślejszej 
współpracy pomiędzy Ośrodkiem Ba
dań Prasoznawczych a Komisją Rady 
Prasy Technicznej w efekcie spotka
nia przedstawicieli obu stron, jakie 
miało miejsce w czerwcu 1975 w Kra
kowie. 

Lesław Peters 

ŚLĄSKI KWARTALNIK 
HISTORYCZNY 

SOBÓTKA 
XXX (1975) 

Spośród 4 zeszytów tylko w 
pierwszym znalazły się dwie pozycje 
godne uwagi prasoznawców. W 
pierwszym rzędzie jest to artykuł M. 
S. W o l a ń s k i e g o „Problem nie
miecki w polskiej myśli politycznej 
w latach 1944—1948" (s. 59—77). Za
wiera on dość wyczerpującą charak
terystykę publicystyki na temat tzw. 
problemu niemieckiego propagowanej 
przez podstwowe partie lewicy demo
kratycznej — PPR i PPS i prawicy 
— PSL i Stronnictwo Pracy. Prasa 
obu stronnictw prawicowych rzadko 
przedstawiała konkretne przykłady 
propagandy rewizjonistycznej, nie 
analizowała głębiej polityki stron
nictw niemieckich, nie ustosunkowy
wała się krytycznie do polityki oku
pacyjnej mocarstw zachodnich po 
konferencji poczdamskiej. Dokład
niejsza penetracja pism PSL i SP 
pozwala stwierdzić, że często wyraża
no w niej stanowiska podważające 
skuteczność każdej formy defaszyza-
cji Niemiec. Konsekwentnie wypa

czano rzeczywisty obraz przemian 
demokratycznych na obszarze sektora 
wschodniego. „My znamy Niemców — 
głosił Mikołajczyk — wiemy, że oni 
zawsze jednacy — tak za Fryca, jak 
za Wilhelma, jak za Hitlera" (s. 62). 

Inaczej ujmowała problem publi
cystyka lewicy demokratycznej, któ
ra niebezpieczeństwo niemieckie ko
jarzyła zdecydowanie z polityką pań
stwa niemieckiego. Publicyści PPR i 
PPS w ocenie problemu niemieckiego 
sięgali zarówno do treści historycz
nych, jak również aktualnych mo
mentów sytuacji politycznej, jaka 
kształtowała się ówcześnie w świe
cie Przy ocenie samej genezy impe
rializmu niemieckiego — bardzo waż
nej w tamtym okresie — publicyści 
PPR stwierdzili, że „stanowiła ją 
m. in. słabość demokracji niemieckiej, 
wywołana szeregiem historycznych 
powikłań, do których zaliczano spe
cyficzne warunki, w jakich dokonało 
się ukształtowanie nowoczesnego na
rodu niemieckiego, nieprzeprowadze-
nie do końca burżuazyjno-demokra-
tycznej rewolucji 1848 г., zawiązanie 
się sojuszu i dwuwładzy klas posia
dających, junkierstwa i wielkiego 
kapitału oraz załamanie się z powo
du zdrady socjaldemokracji rewolucji 
1918 r." (s. 64). 

Istotna różnica w ujmowaniu pro
blemu niemieckiego przez publicy
stów obu różnych odłamów politycz
nych polegała przede wszystkim na 
tym, że w przeciwieństwie do PSL i 
SP publicyści stronnictw lewicowych 
od samego początku przejawiali bar-
dza duże zainteresowanie polityką 
dominujących ugrupowań politycz
nych w zachodnich strefach okupa
cyjnych — SPD i CDU, a także do
strzegali ogromne niebezpieczeństwo 
w stale wzrastających tendencjach 
odwetowych w strefach zachodnich. 

Pozycję drugą stanowi recenzja 
biografii Adama Napieralskiego opra
cowanej przez M. C z a p l i ń s k i e g o 
(Wrocław 1974). Autor recenzji A. 
B r o ż e k podkreślił dużą wartość 
naukową tego opracowania, opartego 
głównie na prasie śląskiej. M. Cza
pliński ukazał Napieralskiego jako 
człowieka konsekwentnie realizujące
go swoje plany polityczne oraz zwią
zanego z nim obozu Katolika *. 

Kazimierz Bobowski 

* Por. notę recenzyjną w Zeszytach Pra
soznawczych 1975 nr 1, s. 122. (Red.) 
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МОСКОВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
ŹURNALISTIKA NRY 1—2/1975 

Z rozpraw zamieszczonych w 
dwóch pierwszych numerach z 1975 r. 
zwracają uwagę poświęcone ocenie 
dorobku różnych dyscyplin badają
cych poszczególne aspekty procesu 
komunikowania. Jest to kontynuacja 
publikowanych już w ostatnich dwóch 
numerach roku 1974 materiałów o 
charakterze syntetycznym, opracowa
nych przez wybitnych znawców po
dejmowanej problematyki, pełniących 
zwykle kierownicze funkcje w ra
dzieckich placówkach naukowych. 

Profesor D. E. R o z e n t a l przed
stawia wyniki poszukiwań badaw
czych ostatnich lat i określa zadania 
dla językoznawców na najbliższą 
przyszłość w artykule „Aktualnyje 
woprosy izuczenija jazyka gaziety" 
(nr 1). 

Językowi w prasie poświęcono w 
ZSRR pierwsze prace badawcze już 
na początku lat dwudziestych nasze
go wieku. Zajmowano się w nich spe
cyficznymi cechami języka w prasie, 
zwracano uwagę na czynniki, które 
obniżają siłę oddziaływania. Lata 
trzydzieste i następne nie przyniosły 
prac odkrywczych. Dopiero ostat
nie dziesięciolecie spowodowało oży
wienie trwające do chwili obecnej. 
Od samego początku zaznaczają się 
dwa zasadnicze kierunki badań nad 
językiem w prasie: funkcjonalno-
stylistyczny i normatywno-stylistycz-
ny. Kierunek funkcjonalno-stylistycz-
ny stara się określić sposób funkcjo
nowania języka literackiego w gaze
cie, wydobyć jego swoiste cechy, wy
pracować kryteria obiektywnej oceny 
zalet i braków. Drugi kierunek wy
korzystujący materiał prasowy ma 
w zakresie stylistyki i redagowania 
duże osiągnięcia. Może pochwalić się 
pracami, których treścią jest klasy
fikacja błędów, udzielanie porad z za
kresu stylistyki. 

Najbliższe zadania dla kierunku 
funkcjonalno-stylistycznego to dalsze 
badanie języka w prasie, ustalenie 

jego istotnych cech, dokonanie lin
gwistycznej charakterystyki podsta
wowych gatunków prasowych. Zada
niem kierunku normatywno-stylisty-
cznego jest opracowywanie zaleceń 
przyczyniających się do poprawy czy
stości języka nie tylko prasy, lecz i 
pozostałych masowych środków ko
munikowania zarówno na płaszczyź
nie teoretycznej jak i praktycznej, 
objaśnianie związków między języ
kiem prasy a innymi odmianami ję
zyka literackiego w formie pisanej 
i ustnej. 

W ZSRR wydaje się około 8000 ga
zet, ponad 6500 czasopism; jednora
zowy ich nakład przekracza 200 min 
egz., w kraju jest ponad 50 min te
lewizorów, 100 min radioodbiorników, 
500 min głośników sieciowych. Stąd 
istotną sprawą staje się troska o po
prawność języka w jakim te środki 
zwracają się do odbiorców. 

Zagadnieniom języka w prasie po
święcony jest także znajdujący się 
w tym samym numerze artykuł I. S. 
Ł a r i n у „О niekotorych opriediele-
nijach «cliché» zarubieżnymi uczony
mi". Autorka nawiązuje do dyskusji 
o szablonach językowych w prasie 
(Wiestnik 1968 г.), przyjmując za W. 
G. Kostomarowem kryteria ich roz
graniczenia i ocenę fukcji. 

Przegląd wypowiedzi angielskich 
lingwistów na temat szablonów języ
kowych dowodzi, że nie widzą oni 
różnicy między sztampą a standar
dem, posługując się jednym termi
nem „cliché". Zdaniem autorki, nale
ży rozdzielać oba pojęcia. Sztampą 
jest tylko taki standard, zwłaszcza 
leksykalny, który nieprawidłowo uży
wany i niepotrzebnie powtarzany 
szkodzi jasnemu i pełnemu wyraże
niu myśli. Psychologicznie negatyw
ny efekt daje częściej nie standard, 
a przeciwstawne mu obrazy, meta
fory często powtarzane, użyte w nie
właściwej sytuacji. Standaryzacja ga
zet angielskich — stwierdza Łarina — 
jest dużo większa niż prasy radziec
kiej. Tworząc ideologiczne stereoty
py, prasa angielska, zwłaszcza maso
wa, nadaje im gotowe językowe for
muły „cliché". Czynnik ideowy decy
duje więc o powstawaniu sztampy, 
narzucającej czytelnikowi określone 
poglądy, służące utrzymaniu kapitali
stycznych stosunków społecznych. 

Badacze z Katedry Techniki Dzien
nikarskiej i Środków Informacji w 
swych artykułach prezentują tematy 
opracowane w Katedrze. E. A. Ł a-
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z a r e w i c z pisze o propagowaniu i 
popularyzacji osiągnięć nauki i tech
niki w masowych środkach komuni
kowania, dostrzegając istotne zmia
ny w ostatnich latach. Zmiany te, 
polegające na zastąpieniu rozproszo
nych publikacji przez ukierunkowa
ną działalność wydawnictw książko
wych i masowych środków przekazu, 
która jest zadaniem o charakterze 
państwowym. A. P. K i s i e l e w 
przedstawia aktywność naukową pra
cowników Katedry w zakresie bada
nia problemów produkcji i szaty 
graficznej gazet. Treść prac, efekty 
praktyczne prowadzonych badań, za
dania na przyszłość to zasadnicza za
wartość artykułu. 

Jedną z aktywnie rozwijających 
się dyscyplin badawczych zajmują
cych się problematyką masowego ko
munikowania jest socjologia. Opiera
jąc się na założeniach marksizmu-le-
ninizmu odpowiada na pytania doty
czące funkcjonowania masowych 
środków komunikowania. Wyniki 
tych badań są podstawą dla opraco
wania praktycznych wskazań służą
cych zwiększeniu efektywności od
działywania tych środków. Historię, 
podstawy metodologiczne i perspek
tywy badań socjologicznych przed
stawia J. P. P r o c h o r o w w roz
prawie „Socjologia żurnalistiki" (nr 2). 

Pierwsze badania socjologiczne pro
wadzone przez dziennikarzy-prakty-
ków i pracowników naukowych do
tyczyły odbiorców i psychologii czy
telnictwa. Odpowiadały one potrze
bom praktyki. W II połowie lat sześć
dziesiątych powstawały ośrodki ba
dawcze zajmujące się socjologią ma
sowych środków komunikowania. 
Okazało się następnie, że wiele pro
blemów nie da się rozstrzygnąć, ba
dając wyłącznie audytorium; wystą
piły nowe potrzeby badawcze: 

1. Konieczna okazała się specjalna 
analiza wytworów, przystosowana 
do poznawania nie jednego lecz 
ciągu tekstów dziennikarskich — 
powstaje metoda analizy zawarto
ści; 

2. Badaniami objęto nadawcę: kadry 
prasy, radia i telewizji; 

3. Badania nad* audytorium rozsze
rzono na redakcyjną pocztę i nie-
etatowvch współpracowników re
dakcji; 

4. Objęto też badaniami (konieczne 
jest ich pogłębienie) działalność 
dyspozytora: komitetów partyj

nych, organizacji społecznych i 
organów państwowych; 

5. Od samego początku badań socjo
logicznych jednym z głównych ce
lów było zwiększenie efektywno
ści oddziaływania masowych środ
ków informacji i propagandy. Wy
magało to przezwyciężenia wielu 
trudności teoretycznych i prakty
cznych: m. in. do tej pory nie wy
jaśniono jeszcze w pełni pojęcia 
„efektywność". 

Najpilniejsze zadania to: a) stwo
rzenie w oparciu o przeprowadzone 
badania i teoretyczno-metodologiczne 
ustalenia popularnego podręcznika, 
przeznaczonego dla pracowników ma
sowych środków komunikowania, b) 
zorganizowanie komórek socjologicz
nych w redakcjach gazet, rozgłoś
niach radiowych i telewizyjnych, a 
także przygotowanie dla nich kadr. 

Z materiałów o charakterze syn
tetycznym należy jeszcze wspomnieć 
publikację B. J e s i n a „Osnownyje 
naprawlienija raboty w obłasti istorii 
russkoj żurnalistiki" prezentujący ba
dania nad prasą rosyjską i wybitny
mi dziennikarzami. 

Problematyce międzynarodowej po
święcono jak zwykle kilka dość ob
szernych artykułów. W numerze 2 
opublikowano fragment referatu W. 
H u d e c a wygłoszonego w maju 1974 
na moskiewskiej konferencji, poświę
conej rozwojowi prasy krajów socja
listycznych. Artykuł dotyczy kształ
towania i rozwoju prasy czechosło
wackiej bezpośrednio po II wojnie 
światowej. Sąsiadująca z nim bezpo
średnio praca P. I. P r o n i n a oma
wia kryzysową sytuację w prasie cze
chosłowackiej w latach 1968—1969, 
a także zadania stojące przed nią 
współcześnie. Prasa czechosłowacka 
przezwyciężyła ten kryzys i jest po
ważnym środkiem kształtowania 
świadomości ideologicznej obywateli. 

Prasy burżuazyjnej dotyczą: ar
tykuł Ł. B. S z a p o c z n i k o w a po
święcony rozwojowi koncernu wyda
jącego m. in. l'Express, J. F. T i e 1 e-
n i a „Socjalnaja mimikrija" Daily 
Mirror (w numerze drugim) oraz A. 
F. J e g o r o w a „Sistiema amerykan-
skoj jeżedniewnoj burżuazyjnoj pres-
sy (sostojanije i osnownyje tiendien-
cii razwitija)". 

Jak zwykle czytelnik znaleźć mo
że także recenzje kilku książek i dro
bne informacje w kronice zagranicz-
n e J - Andrzej Zagrodnik 
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ИМ 
ежемесячный журнал основан в 1920 году 

I I P Ó Ł R O C Z E 1975 

Wybranie kilku artykułów z oma
wianego okresu miesięcznika z uwa
gi na wielość prezentowanych mate
riałów nie jest sprawą prostą. Z pew
nością jednak na szczególną uwagę 
w przekroju całego półrocza zasługu
je artykuł Jurija K a s z l e w a „In-
formacyja i mir" poświęcony proble
mom informacji w świetle dyskusji 
związanych z przygotowaniem doku
mentu końcowego Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Europie 
podpisanego 1 sierpnia 1975 w Hel
sinkach. Artykuł ten ukazał się w 
numerze 9. 

Rozwój naukowo-techniczny, eko
nomiczny i kulturalny przemawia za 
rozszerzaniem międzynarodowej wy
miany informacji. Z drugiej strony 
jednak Zachód nieustannie wykorzy
stuje masowe środki przekazu do ce
lów dywersji ideologicznej. Jak za
tem powinna wyglądać wymiana in
formacji między krajami socjalistycz
nymi a kapitalistycznymi? Te ostat
nie lansują od pewnego czasu kon
cepcję „swobodnego przepływu infor
macji i idei", która ich zdaniem jest 
warunkiem trwałości procesu odprę
żenia. Twierdzą przy tym, że w świe
cie kapitalistycznym każda informa
cja rozpowszechniana jest swobodnie 
i w sposób niekontrolowany. W rze
czywistości garstka kapitalistycznych 
koncernów USA, Europy Zachodniej 
i Japonii kontroluje 80—90% nakła
dów gazet i czasopism oraz większość 
radiofonii i telewizji w niesocjalisty-
cznej części świata. Jednocześnie u-
stawodawstwo wielu państw kapita
listycznych (W. Brytanii, RFN, Włoch 
i in.) przewiduje kary za rozpo
wszechnianie określonych typów in
formacji. 

W wielu krajach kapitalistycznych 
cierpiących na skutek inwazji infor
macyjnej ze strony USA zrozumiano 
jednakże istotny cel koncepcji „swo
bodnego przepływu". Prezydent Fin
landii U. Kekkonen stwierdził, iż jest 
to próba umocnienia hegemonii tych, 
którzy dysponują większymi możli
wościami w sferze dóbr duchowych. 

W CZASOPISMACH 

Fakty potwierdzają tę opinię: Islan
dia importuje 67% programów TV, 
Nowa Zelandia 70%, a Izrael spro
wadza ich ze Stanów Zjednoczonych 
aż 90%. Amerykański Time rozcho
dzi się w Kanadzie w większym na
kładzie niż dziesiątki pism kanadyj
skich razem wziętych *, a we Fran
cji, chlubiącej się swoją kulturą, 43% 
programów muzycznych nadanych 
przez radio i TV w 1973 roku pocho
dziło z zagranicy — też głównie z 
USA. 

W ostatnich latach na Zachodzie 
wysuwano zarzuty „nieinformowania" 
społeczeństw krajów socjalistycznych. 
Konkluzja międzynarodowego semi
narium na temat informacji, jakie 
odbyło się w Finlandii, była wręcz 
przeciwna: to kraje kapitalistyczne 
sprowadzają wielokrotnie mniej róż
nego rodzaju informacji z krajów so
cjalistycznych niż socjalistyczne z Za
chodu. Na przykład: zachodnie pro
gramy telewizyjne w krajach socja
listycznych stanowią 10% całej emi
sji, a w krajach kapitalistycznych 
wskaźnik ten dla programów pocho
dzących z naszych krajów wynosi za
ledwie 2%. Autor artykułu powo
łuje się tu też na wystąpienie pol
skiego delegata na II fazę KBWE, 
który przytoczył sporo danych z dzie
dziny wymiany kulturalnej między 
Polską a krajami kapitalistycznymi, 
mających identyczną wymowę. 

Jeśli zaś chodzi o wydawnictwa 
periodyczne, to kraje socjalistyczne 
sprowadzają ich z Zachodu nie mniej 
niż kapitalistyczne od nas. Część tej 
prasy rozprowadza się w sprzedaży, 
a część trafia do czytelni i bibliotek, 
gdzie jest dostępna dla szerokich krę
gów zainteresowanych. Ponadto w 
milionowym nakładzie ukazuje się w 
ZSRR tygodnik przedruków z prasy 
zachodniej Za Rubieżom — radziecki 
odpowiednik polskiego Forum. 

Jednocześnie otwarcie trzeba po
wiedzieć, że w krajach socjalistycz
nych nie mogą być rozpowszechnia
ne pisma szerzące wrogie im idee: 
wydawnictwa faszystowskie i odwe
towe, pornograficzne i głoszące kult 
przemocy, jawnie antykomunistyczne 
i antyradzieckie, sprzeczne z zasada
mi moralności socjalistycznej. Jak 
stwierdził Leonid Breżniew, w imię 
swobodnej wymiany idei i informa-
* Nowa ustawa kanadyjska przesądziła o 
likwidacji tamtejszej edycji Time'u. Por. 
w nin. numerze „Informacje z kraju i ze 
świata", rubryka „Prawo". (Red.) 
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cji trudno wymagać od Związku Ra
dzieckiego, by skasował przepisy za
braniające propagandy wojennej, nie
nawiści rasowych lub narodowych 
itp. 

Stanowisko to bynajmniej nie prze
szkadza w zacieśnianiu międzynaro
dowych związków w dziedzinie in
formacji. ZSRR podpisał z USA, RFN, 
W. Brytanią i innymi krajami kapi
talistycznymi porozumienia o szero
kiej wymianie dóbr kulturalnych i 
informacji, obejmujące między inny
mi sprawy prasy, radia, telewizji i 
kina. Podstawą tych układów jest 
zgodność ich zasad z przepisami obo
wiązującymi w ustawodawstwach 
obu sygnatariuszy. 

Artykuł J. Kaszlewa kończy się 
omówieniem tej części aktu końco
wego Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie, która doty
czy spraw informacji. 

Coraz większą rolę we współczes
nych metodach kształcenia odgrywa 
telewizja. Zagadnieniu temu poświę
cony jest w 7 numerze Żurnalista 
artykuł Eduarda J e f i m o w a „Tie-
lewizionnyj wsieobucz". Wielu spe
cjalistów jest zdania, że w przyszło
ści telewizja będzie odgrywać rolę 
wiodącą w systemie oświaty. Pro
gnozy te opierają się na spodzie
wanych udoskonaleniach w technice 
telewizyjnej (np. telewizja stereosko
powa) i upowszechnianiu się środków 
służących do zapisywania i przecho
wywania programów telewizyjnych 
umożliwiających odtwarzanie w do
wolnej chwili nagranych lekcji, a na
wet przygotowywanie wideokonspek-
tów. Perspektywy roztaczane przez 
autora mają więcej wspólnego z 
science-fiction niż z dzisiejszą rzeczy
wistością, lecz doświadczenia dnia 
dzisiejszego dowodzą, że taka kon
cepcja przyszłej oświaty jest słuszna 
z punktu widzenia skuteczności na
uczania. Kryje się jednak za tym 
pewne niebezpieczeństwo. Wykładow
ca bowiem z kontaktu ze studentami 
też odnosi istotne korzyści, jak kon
trola własnych wiadomości czy im
pulsy do twórczego myślenia. Pozo
staje jednak faktem niewątpliwym, 
że dzięki telewizji dzisiejszy uczeń 
posiada większy zasób wiadomości niż 
uczeń sprzed lat 20. 

By dopełnić obrazu, wspomnieć na
leży jeszcze o dwóch formach telewi
zji oświatowej. Pierwsza służy radą 
rodzicom i wychowawcom młodzieży. 
Zadaniem drugiej jest podnoszenie 

kwalifikacji kadr pracowniczych. Te
lewizja radziecka powiększa nie
ustannie doświadczenia w dziedzinie 
nauczania. W r. 1975 minęło już 10 
lat od otwarcia trzeciego programu 
oświatowego. 

Interesujący artykuł Władimira 
C z i s t o w a „Podstriekatieli" (nr 8) 
poświęcony jest oddźwiękowi, jaki 
wydarzenia w Portugalii znalazły na 
łamach prasy zachodniej. W czasach 
dyktatury Salazara i Caetano gazety 
burżuazyjne na ogół nie interesowa
ły się sprawami Portugalii. Kiedy 
jednak po przewrocie 25 kwietnia 
1974 kraj ten wkroczył na nową, de
mokratyczną drogę, nagle wzrosło za
interesowanie nim ze strony prasy 
kapitalistycznej. I jest rzeczą charak
terystyczną, że ta prasa zaczęła wy
stępować w obronie swobód demo
kratycznych, który to problem nie 
budził zainteresowania w czasach 
rządów faszystowskich. Straszono 
czytelników perspektywami radziec
kich baz wojskowych w Portugalii i 
możliwością przekształcenia kraju w 
państwo satelitarne Związku Radziec
kiego. Szczegóły tego przejawu ideo
logicznej dywersji autor artykułu ilu
struje licznymi cytatami z licznych 
gazet i czasopism zachodnich. 

Z numeru 11 Żurnalista warto od
notować artykuł Nikołaja K o l e s o -
w a „Otcziot na połosie" poświęcony 
gatunkowi dziennikarskiemu, którego 
historia nierozerwalnie wiąże się z 
prasą — sprawozdaniu. Autor zwra
ca m. in. uwagę na zbytnią suchość 
niektórych sprawozdań, kiedy opisy
wane interesujące wydarzenie warte 
jest szerszego komentarza i lepszego 
przybliżenia czytelnikowi. 

Lesław Peters 

Journalism 
Quarterly 

JESIEŃ—ZIMA 1975 

Problem współistnienia prasy, ra
dia i telewizji oraz wzajemnych rela
cji między nimi nadal żywo intere-
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su je amerykańskich badaczy komu
nikowania masowego. Przejawem te
go zainteresowania jest m. in. kilka 
artykułów opublikowanych w Jour
nalism Quarterly w drugim półroczu 
1975 roku. 

Jednym z nich i najbardziej am
bitnym jest praca Leo В o g a r t a, 
znanego socjologa a obecnie wicepre
zesa Newspaper Advertising Bureau, 
pt. „Jak współzawodnictwo z infor
macją telewizyjną wpływa na ko
niunkturę dzienników?" Autor oma
wia zawartość przekazów informa
cyjnych w obu mediach, wpływ te 
lewizji na nakłady gazet oraz stosu
nek redakcyjnej części gazety do 
wzrostu ilości reklamy w niej i do 
jej nakładu. Przeciętny amerykański 
dziennik telewizyjny trwa ok. 30 mi
nut i przynosi średnio 27 różnych 
wiadomości; przeciętna gazeta co
dzienna zawiera ich mniej więcej 10 
razy więcej. Właśnie ilość i różno
rodność informacji oferowanych przez 
gazety — to ich najsilniejsza strona 
we współzawodnictwie z telewizją. 
Czytelnik znajduje znacznie więcej 
informacji w gazecie niż potrzebuje 
i dzięki temu może wybrać sobie z 
nich to, co mu najbardziej odpowia
da. Gazety z dobrymi materiałami re
dakcyjnymi nie obawiają się — zda
niem Bogarta — telewizji. Przema
wia za tym m. in. fakt, że gazety, 
które otrzymały nagrody (a więc do
bre gazety) w latach 1963—1972, zwię
kszyły w tym czasie swoje nakłady 
o 18%; spadły natomiast nakłady ga
zet, które żadnej nagrody w tym cza
sie nie otrzymały (a więc nakłady 
gorszych gazet). Tak więc nie sama 
konkurencja telewizji, ale nieumie
jętność jej sprostaniu przez niektóre 
gazety powoduje straty w wielkości 
nakładów, a co za tym idzie także 
we wpływach z reklamy. 

W ten sposób Bogart rozwiewa 
obawy co do przyszłości prasy. Z ko
lei L. E. A t w o od i K. R. S a n 
d e r s w artykule pt. „Recepcja źró
deł informacji a prawdopodobieństwo 
określonego głosowania w wyborach", 
opartym na wynikach badań ankieto
wych z r. 1972, dowodzą wartości 
prasy jako narzędzia propagandy wy
borczej. Ich badania ujawniły 
wprawdzie, że przeszło połowa res
pondentów traktuje telewizję jako 
główne źródło ogólnej informacji, a 
2/3 uznaje ją za źródło najbardziej 
wiarygodne — to przecież większość 
ich odebrało zasadnicze i — jak się 

okazuje — najskuteczniej oddziałują
ce treści polityczne z innych źródeł, 
przede wszystkim zaś z prasy. 

Z problemem relacji między prasą 
a telewizją łączy się też pośrednio 
artykuł J. D. A b e 1 a i L. T h o r n -
t o n a porównujący autorów listów 
do prasy z autorami listów do tele
wizji. Jako źródło informacji o spo
łecznej strukturze grupy autorów li
stów do prasy posłużył Abelowi i 
Thorntonowi artykuł W. D. Tarran-
ta opublikowany w Journalism Quar
terly przed 20 laty. Według Tarran-
ta osoby piszące listy do gazety róż
nią się od osób nie piszących listów 
głównie tym, że są bardziej ruchli
we społecznie, bardziej wykształco
ne, bardziej religijne, bardziej oczy
tane, raczej starsze, więcej korzysta
jące z mediów i bardziej zaintereso
wane sprawami, w których zabiera
ją głos. Jak wynika z badań Abela 
i Thorntona, określenia te nie odno
szą się do autorów listów do telewi
zji, którzy w znacznie wyższym stop
niu niż autorzy listów do gazet sta
nowią reprezentację społeczeństwa 
pod względem cech społecznych i de
mograficznych. Od osób nie piszących 
listów do telewizji różni ich tylko to, 
że są bardziej aktywni politycznie, 
poczuwają się do większej odpowie
dzialności społecznej oraz uznają te
lewizję za mniej wiarygodne źródło 
informacji. Być może Abel i Thorn
ton mają rację, ale nie można wyklu
czyć, że ujawnione przez nich rzeko
me różnice między autorami listów 
do gazet i autorami listów do tele
wizji sprowadzają się do różnic mię
dzy autorami listów do mediów w 
roku 1955 i 1974. Ostatecznie 20 lat — 
to okres dostatecznie długi, by mo
gły zajść zmiany w społecznym za
chowaniu się czytelników gazety ja
ko jej potencjalnych korespondentów. 

Kolejnego potwierdzenia tezy, że 
w sprawach lokalnych (także jeśli 
chodzi o lokalną reklamę) dziennik 
jest kanałem, z którym telewizja nie 
może rywalizować, jest artykuł G. L. 
G r o t t y i innych pt. „Jak czytelni
cy korzystają z małego dziennika?" 
Oto liczby, które aż podejrzanie prze
konywająco dowodzą prawdziwości 
tego sądu: jako główne źródło infor
macji lokalnej dla 4,7% responden
tów służy telewizja, a gazeta dla 
79,2%; informacji o tym, gdzie kupo
wać, telewizja dostarcza mniej niż 
5%, a gazeta blisko 65% responden
tów. 
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Tradycyjne ujęcie problemu sku
teczności propagandy wyborczej re
prezentują laboratoryjne badania L. 
B. B e c k e r a i J. C. D o o l i t t l e ' a , 
zreferowane przez nich w artykule 
„Jak powtarzanie wpływa na ocenę 
kandydatów i szukanie informacji o 
nich?" Wniosek z badań brzmi: sku
teczność propagandy wzrasta w mia
rę coraz częstszego stykania się z nią 
tylko do pewnej granicy, powyżej 
której zaczyna się przesyt i znudze
nie. Badania wykazały bowiem, że 
umiarkowana prezentacja przekazów 
propagujących określonego kandyda
ta powodowała bardziej pozytywne 
postawy wobec niego niż prezentacja 
bardzo intensywna. 

Przed trzema laty omawialiśmy w 
tym miejscu (nr 61, s. 161) artykuł 
R. R. С o 1 e' a i Т. А. В o w e r s a 
o produktywności poszczególnych o-
środków prasoznawczych w USA. 
Tym razem ci sami autorzy przedsta
wiają wyniki swoich poszukiwań od
powiedzi na pytanie, jakie czynniki 
wpływają na publikacyjną aktyw
ność poszczególnych badaczy. Jako 
podstawowy materiał posłużyły an
kiety rozesłane do 24 najbardziej 
płodnych autorów i do 25 dziekanów 
najbardziej produktywnych publika
cyjnie wydziałów dziennikarstwa. Za 
najważniejszy czynnik aktywności 
publikacyjnej uznano „osobiste moty
wacje poszczególnych badaczy". Inne 
ważne czynniki — to: „konieczność 
publikowania dla awansu lub utrzy
mania stanowiska", „zachęta ze stro
ny dziekana", „wymagania ze stro
ny władz uniwersyteckich", „zachęta 
ze strony kolegów" a także „zmniej
szenie pensum dydaktycznego". 

Niewdzięcznej roli dowodzenia, że 
monopolizacja prasy lokalnej nie 
przynosi szkody czytelnikom, podjęli 
się J. С S c h w e i t z e r i E. G o l d 
m a n . Przedmiotem badania były 
dwie gazety wydawane w mieście 
Bloomington w stanie Indiana. Zasto
sowano analizę zawartości i telefo
niczne wywiady z mieszkańcami. Ba
dania umożliwiły to, że jedna z dwóch 
gazet przestała się ukazywać: można 
było porównać zawartość jednej ga
zety w okresie istnienia konkurencji 
i w okresie braku konkurencji. Uzy
skano następujące wyniki: 1. zawar
tość konkurujących ze sobą gazet jest 
niemal taka sama; 2. czytelnicy nie 
odczuli zniknięcia drugiej gazety; 
uważają się obecnie za równie dobrze 
obsłużonych jak poprzednio. Takie 

wyniki zapewne okazały się bardzo 
wygodne i użyteczne dla wielu kon
cernów prasowych walczących o mo
nopolistyczne pozycje swoich gazet na 
lokalnych rynkach. 

Choć Journalism Quarterly repre
zentuje raczej konserwatywną linię 
amerykańskiego prasoznawstwa (w 
przeciwieństwie np. do Journal of 
Communication), raz po raz pojawia
ją się w nim materiały godzące w 
różne mity liberalizmu. W drugim 
półroczu 1975 do takich materiałów 
można zaliczyć artykuł pięciu auto
rów z Uniwersytetu Minnesota o rze
komej autonomii redakcji w stosun
ku do wydawców. Wbrew oświadcze
niom rzeczników wielkich koncernów 
prasowych, autorzy artykułu dowo
dzą, że polityka redakcyjna gazet na
leżących do jednego koncernu jest 
dość jednolita i tłumaczą to natural
nym doborem pracowników na sta
nowiska kierownicze w redakcjach. 

Swego rodzaju uzupełnienie tego 
artykułu dowodzącego zależności po
lityki redakcyjnej gazet od stanowi
ska politycznego wydawców, stanowi 
zwięzły raport z analizy zawartości 
gazet, kwestionujący z kolei politycz
ną niezależność dziennikarzy wobec 
kierownictwa redakcji. Autor tego 
raportu, P. J. C o f f e y , pisze: „Ana
liza zawartości wybranych dzienni
ków z Colorado w okresie poprze
dzającym wybory z roku 1974 wyka
zała duże prawdopodobieństwo, że 
publicystyka w tych dziennikach ule
ga wpływom postaw kierownictwa 
redakcji." 

Z wątków metodologicznych podję
tych przez Journalism Quarterly w 
omawianym półroczu na uwagę za
sługuje raport G. C r a n b e r g a , do
wodzący konieczności uzyskiwania 
możliwie wszystkich zamierzonych 
odpowiedzi na ankietę pocztową. 
Przeprowadzony przez autora ekspe
ryment był dziecinnie prosty. Otóż 
317 gazet zamieściło materiał ataku
jący arcybiskupa Byrne'a. Arcybi
skup do wszystkich gazet wysłał spro
stowanie. Cranberg również do wszy
stkich gazet wysłał z kolei ankietę z 
pytaniem, czy to sprostowanie zosta
ło zamieszczone. Na ankietę odpowie
działo za pierwszym razem 63% ga
zet, z czego tylko 15% przypadało na 
gazety, które sprostowania nie zamie
ściły. Po drugiej wysyłce ankiety licz
ba odpowiedzi wzrosła do 82%, w 
czym udział gazet, które nie zamie
ściły sprostowania, wzrósł do 21%. 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Po dodatkowej interwencji telefonicz
nej uzyskano łącznie 95°/o odpowiedzi, 
wśród których znalazło się aż 28% 
gazet, które nie zamieściły sprosto
wania. Jak z tego wynika, rzeczywi
sta sytuacja bardzo się różniła od 
tej, która się zarysowała w świetle 
odpowiedzi uzyskanych po pierwszej 
wysyłce ankiet. Można przypuszczać, 
że podobnie zniekształcony obraz rze
czywistości otrzymuje się w innych 
badaniach za pomocą ankiety poczto
wej, jeżeli autor badań zrezygnuje 
zbyt wcześnie ze zdobycia odpowie
dzi od wszystkich respondentów. 

Niniejsze omówienie uwzględnia 
tylko niewielką część materiałów 
opublikowanych w dwóch zeszytach 
Journalism Quarterly za drugie pół
rocze 1975. Tom ostatni (Winter 1975) 
zawiera m. in. obszerną relację z do
rocznego zjazdu Stowarzyszenia do 
spraw Nauczania Dziennikarstwa 
(AEJ). 

Zygmund Dąbek 

Publizistik 
II PÓŁROCZE 1975* 

Zeszyt 3. zachodnioniemieckiego 
kwartalnika ma nietypową zawartość. 
Otwiera go 60-stronicowe sprawozda
nie z grudnia 1974 Komisji Rzeczo
znawców do Spraw Koncentracji Pra
sowej, powołanej przez Radę Euro
pejską. Po wstępnym scharakteryzo
waniu zadań Komisji przedstawiono 
rozmiary koncentracji, aktualną sy
tuację gospodarczą prasy i skutki 
wywołane przez koncentrację oraz 
rozpatrzono możliwości udzielenia 
ekonomicznej pomocy prasie. Raport 
sporządzili przedstawiciele Belgii, Da
nii, RFN, Francji, Irlandii, Islandii, 
Włoch, Luksemburga, Holandii, Nor
wegii, Austrii, Szwecji, Szwajcarii, 
Turcji i Cypru. 

Podobny charakter mają dwie dal
sze publikacje, z których jedna oma
wia opracowany w 1972 r. w Japonii 
• Rocznik 20 : zesz. 3, s. 679—888 -+- XIV ; 
zesz. 4, s. 889—996 -f- VIII. 

plan „informacyjnego społeczeństwa 
roku 2000", a druga sprawozdanie 
rządu holenderskiego z marca 1975 
dotyczące polityki komunikowania. 

Merytorycznie bardziej interesują
ca jest rozprawa asystenta socjologii 
uniwersytetu monachijskiego Erhar
da S c h r e i b e r a. W pracy pt. „De-
terminizm dialektyczny i proces od
działywania" zajmuje się on — jak 
głosi podtytuł — „problemami mar
ksistowsko-leninowskich badań nad 
komunikowaniem w NRD". 

Schreiber rozróżnia wiedzę o dzien
nikarstwie (Journalistikwissenschaft) 
i „znacznie młodszą" w NRD naukę 
o komunikowaniu, którą datuje od 
r. 1967 jako wynik dyrektywy partyj
nej. Od razu trzeba jednak zwrócić 
uwagę na niesłychanie skromną pod
stawę źródłową, na jakiej swe spo
strzeżenia opiera Schreiber: stanowią 
ją zaledwie 4 książki (autorzy: H. Bu-
dzislawski, L. Bisky i W. Friedrich, 
G. Klaus), garść cytatów klasyków 
marksizmu-leninizmu „z drugiej r ę 
ki", tyleż cytatów z wystąpień przy
wódców ideowo-politycznych NRD 
oraz kilka artykułów z czasopisma 
Zw. Dziennikarzy Neue Deutsche 
Presse. Abstrahując od wielu innych 
wydawnictw książkowych i skrypto
wych wydanych przez Sekcję Dzien
nikarstwa w Lipsku, trzeba zdecydo
wanie wytknąć pominięcie wydawa
nego tamże od kilku lat periodyku 
Theorie und Praxis des sozialisti
schen Journalismus z licznymi roz
prawami teoretycznymi. 

Jak przy takiej bibliograficznej 
ignorancji można publicznie postawić 
prasoznawstwu NRD zarzut „teore
tycznej abstynencji" oraz „importu 
burżuazyjnych empirycznych metod i 
technik" — pozostanie tajemnicą war
sztatu naukowego Schreibera. Na alo-
giczność jego myślenia wskazuje zaś 
następny zarzut, iż w NRD kładzie 
się nacisk na badanie uwarunkowań 
i prawidłowości kształtowania postaw 
przez komunikowanie masowe w ce
lu uzyskania dyrektyw wychowania 
ideologicznego (s. 773). Jakby ktoś 
kiedykolwiek w propagandzie socja
listycznej nie stawiał takich celów 
jawnie! Ale nie dość na tym, igno
rancja autora przechodzi w imperty
nencję, gdy imputuje Leninowi wpro
wadzenie „dyktatury partii nad pro
letariatem" w miejsce „dyktatury 
proletariatu" (s. 775). 

Nieco dalej Schreiber stawia wszy
stko na głowie pisząc dosłownie, że 
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niezbędność badań nad oddziaływa
niem (Wirkungsforschung) wyniknę
ła w NRD [czytaj: krajach socjalisty
cznych w ogóle] w rezultacie jedno
litego ideologicznie komunikowania. 
Tak jakby tego rodzaju badań nie 
prowadziło się wszędzie, a wcześniej 
i oczywiście szerzej tam, gdzie komu
nikowanie opiera się na rzekomym 
czy rzeczywistym pluralizmie prze
kazywanych poglądów. Niezbędność 
tych badań wynika rzecz jasna z 
przyczyn poznawczych, a że te z ko
lei są różnie uwarunkowane ideowo 
i politycznie — to następna oczywi
stość. Uproszczenia Schreibera są jed
nak wręcz rozbrajające. 

Pisząc o badaniach szczegółowych, 
Schreiber sporo miejsca poświęca 
przeprowadzonym przez D. Lang-
gutha, nie zna jednak dyskusji na 
ich temat ani w Zeszytach Praso-
znawczych1, ani w periodyku lip
skim 2. Z innych prac empirycznych 
zatrzymuje się zwłaszcza przy bada
niach perspektywicznych Centralne
go Instytutu Badań nad Młodzieżą 
w Lipsku. 

W konkluzji artykułu twierdzi, że 
nauka o komunikowaniu w NRD zaj
muje się dystrybucją socjalistycznej 
świadomości zamiast „rzeczywistym" 
komunikowaniem (s. 790). 

Odnotujemy jeszcze sprawozdanie 
pracowników naukowych Instytutu 
Psychologii Uniwersytetu w Hambur
gu Reinholda S c h w a b a i Anne-
-Marie T a u s c h . Referują oni wy
niki badań nad uwarunkowaniami 
oddziaływania telewizyjnych wykła
dów teologicznych (kazań?). Test 
obejmował b. skromną grupę (95 
osób), niemniej autorzy z przekona
niem wysuwają tezę, że oddziaływa
nie tego rodzaju wystąpień telewizyj
nych zależy od takich konkretnych 
cech prelekcji jak: aktualność te 
matu, zaangażowanie prelegenta, jego 
naturalność (czyli od cech obiektyw
nych, podlegających kontroli autora) 
— nie zaś od cech subiektywnych, 
jak pewność siebie, technika mówie
nia, mniej lub bardziej sympatyczne 
brzmienie głosu (s. 800). 

Wyraźnie nieciekawy jest ostatni 
zeszyt rocznika. Z 5 rozpraw na cze
le umieszczono tekst przewodniczą-

1 Por. Zeszyty Prasoznawcze nry: 51 (D. 
L a n g g u t h), 52 (J. M i k u ł o w s k i P o 
m o r s k i , H. S i w e k ) , 53 (J. W ó d z ) , 
58 (D. L a n g g u t h ) . 
• Po r . omówienie w Zeszytach Prasoznavo-
czych nr 63, s. 138. 

cego Związku Wydawców Gazet RFN; 
Johannes B i n k o w s k i omawia 
rozgraniczenie kompetencji między 
wydawcami i redaktorami. Dochodzi 
do wniosku, że rozgraniczenie quasi-
-prawne nie rozwiąże zagadnienia i 
postuluje zastąpienie zakorzenionego 
terminu „rozgraniczenie" adekwat-
niejszym jego zdaniem „szczeblem de
cyzji". 

Obiecująco wygląda obszerna (24 
strony + 2 reprodukcje) rozprawa 
asystentki z Instytutu Komunikowa
nia Uniwersytetu w Monachium Pe-
try E. D o r s c h na temat sprawo
zdań zagranicznych w Boston Globe 
i Süddeutsche Zeitung: jak twierdzi 
autorka, po raz pierwszy „niemiecka 
gazeta jest przedmiotem porównania 
międzynarodowego". Po interesują
cym przeglądzie podobnych badań za
granicznych zaczynają się jednak wą
tpliwości. Analizę zawartości obu 
dzienników przeprowadzono na prób
ce z jednego zwartego miesiąca — 
września 1974. Już nie raz wskazywa
liśmy na zawodność takiego doboru 
ze względu na możżliwość przesyce
nia gazety treściami podyktowanymi 
przez odnoszące się tylko lub głów
nie do niej wydarzenia. Dostrzegła 
to także E. Dorsch, ale chyba ponie
wczasie. Dlatego skądinąd ciekawe 
wyniki trzeba traktować bardzo 
ostrożnie. Odnotujmy więc tylko, że: 

— Boston Glob na 2762 stronach 
dał 602 wiadomości zagraniczne liczą
ce 41 427 wierszy, podczas gdy Süd
deutsche na 1180 stronach zamieściła 
2074 wiadomości o 80 799 wierszach; 

— w dzienniku amerykańskim by
ło 228 wiadomości z Europy, w tym 
14 z RFN, 49 z W. Brytanii, 0 z Pol
ski, 59 z ZSRR; w dzienniku zachod-
nioniemieckim 249 z USA, 105 z W. 
Brytanii, 16 z Polski, 106 z ZSRR; 

— polityki dotyczyły w Boston 
Globe 392 wiadomości, w Süddeut
sche 1133. 

Autorka stwierdza duże zróżnico
wanie sprawozdawczości zagranicz
nej w obu gazetach i jej jednostron
ny charakter (s. 920). Korzystniej wy
pada Süddeutsche Zeitung dająca 
bardziej szczegółowy obraz świata, 
podczas gdy Boston Globe znajduje 
się pod wpływem „czynnika etnocen-
trycznego". 

Wymieńmy jeszcze opracowanie 
językoznawcy Josefa K o p p e r -
s c h m i d t a , który przeprowadza 
krytykę aktualnego rozumienia reto
ryki. Rozróżniając między retoryką 

10« 
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„dialektyczną" oraz „instrumentalną" 
autor twierdzi, że tylko zintegrowana 
teoria może zachować pytanie o ' zro 
z u m i a ł o ś ć j ę z y k a przed ześliź-
nięciem się na podrzędną pozycję wo
bec j ę z y k o w e g o p o r o z u m i e 
w a n i a się. 

W sumie II półrocze Publizistik 
1975 okazało się niezbyt ciekawe. A 
do spóźnionej edycji poszczególnych 
zeszytów zdążyliśmy się już dawno 
przyzwyczaić. 

Paweł Dubiel 

AV 
Communica t ion 

Review 
ROK 1975 

Ten rzadko na ogół omawiany 
kwartalnik poświęcony komunikowa
niu w oświacie zwraca uwagę nume
rem drugim (Summer), który szeroko 
prezentuje nowe podejście badawcze. 
Ono, zdaniem jednego z autorów (F. 
J. D i V e s t a ) może zrewolucjoni
zować badania nad środkami komu
nikowania. Jest nim Aptitude-Treat
ment Interaction Methodology, со 
przełożyć można jako metodologię in
terakcji zdolności i sposobów działa
nia oświatowego. Numer krytycznie 
przedstawia nowe podejście i jest wy
nikiem specjalnie zorganizowanego 
sympozjum. Nie będzie więc celowe, 
dla jasności wykładu, oddzielanie 
poszczególnych wystąpień. Omówimy 
je łącznie, tak założenia nowej pro
pozycji, jak i jej krytykę. 

Spójrzmy na komunikowanie oczy
ma psychologa oświaty. Dostrzeżemy 
wówczas jeden cel komunikowania, 
którym jest powiększanie zasobu wie
dzy, zrozumianej i zapamiętanej, a 
więc osiągnięcie najlepszego efektu 
informacyjnego. Cel ten osiągnąć 
pragną nauczyciel i uczeń. Obydwaj 
dążą do tego efektu, całe starania 
opierając na możliwie najlepszym 
wykorzystaniu narzędzi, będących w 
dyspozycji pierwszego, i zdolności 
(„osobowościowe lub organiczne 

zmienne, pod którymi to względami 
jednostki różnią się od siebie" — 
P a r k h u r s t , s. 172), które są wła
ściwościami ucznia. Nie bierze się 
pod uwagę takich stanów, gdy na
dawca nie dba o zbyt dobre komuni
kowanie się z odbiorcą, a ten ostatni 
np. raczej myśli o rozrywce niż o 
przyswajaniu informasji co wnosi dla 
stosowania proponowanej procedury 
istotne ograniczenie. Jeżeli zdolności 
traktujemy jako zmienne niezależne, 
a więc takie, które nie mogą ulec 
zmianie, pozostaje nam tylko jako 
zmienna poddająca się manipulacji — 
owo wyposażenie uczącego. Tym 
jak przekonujemy się, najczęściej są 
raedia lub też te wszystkie narzędzia, 
które do cech mediów mogą być 
sprowadzone. Różne początkowo roz
proszone i dziś nadal nie całkowicie 
zintegrowane w swych wynikach ba
dania sugerują, że jeżeli ludzkie zdol
ności określimy bardzo ogólnie jako 
duże i małe (co może być poddane 
adekwatnemu pomiarowi za pomocą 
testów inteligencji), to stwierdzimy, 
że są takie media lub ich kombinacje, 
które najlepiej uczą wyraźnie zdol
nych, lecz także i takie, które są sku
teczne wobec zdecydowanie mało 
zdolnych. Na przykład, jak podaje 
William A l l e n : „2. Forma obrazów 
ruchomych może być bardziej sku
teczna — niż obrazy nieruchome — 
dla wszystkich poziomów uzdolnień 
przy przedstawianiu informacji o fak
tach, modelach do naśladowania i 
działaniu procesów myślowych; 2.1. 
Jednostki o niskich zdolnościach ro
zumowania werbalnego będą bardziej 
korzystać, niż te o dużych zdolno
ściach, z ruchowego przedstawienia 
dziania się lub operacji, które odtwa
rzają umysłowy proces tej operacji; 
2.2. Jednostki o dużej zdolności umy
słowej będą korzystać proporcjonal
nie bardziej, niż te o małych zdolno
ściach, z ruchomych obrazów porząd
ków pojawiania się przedmiotów, wy
darzeń lub procesów, w wypadku 
gdy chodzi o zadania porządkowania" 
(s. 146). Pozwala to mówić o pewnych 
kształceniowych strategiach, „które 
ustrukturalizowują nauczanie, pozwa
lając uczniom nauczyć się tych infor
macji" ( P a r k h u r s t , s. 172). 

Francis J. D i V e s t a koncentruje 
uwagę na zastosowaniu proponowane
go podejścia do usprawnienia badań 
nad środkami komunikowania. Ta 
rozprawka będzie miała dla nas 
szczególne znaczenie. Tradycyjne ba-
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dania nad efektami komunikowania 
określa autor jako oparte na nie
doskonałej, behawioralnej formule 
in-put — out-put. Powiada on, że w 
badaniach tych interesuje nas to, co 
zostało nadane i to, co zostało przy
swojone, bez wdawania się w analizę 
procesu interakcji między zdolnościa
mi odbiorcy i właściwościami me
diów, które do przekazania informa
cji zostały użyte. Jeżeli weźmiemy 
jednak pod uwagę ten szczególny 
aspekt interakcji, to badania nad me
diami przyjąć winny nową postać, za
proponowaną w 1966 roku przez L. J. 
Cronbacha, osoby wiodącej w tych 
badaniach. Określenie jej przypomi
na zapewne celowo formułę Lasswella 
i brzmi: „Z jakiego rodzaju treściami 
i doświadczeniami określonego typu, 
i w jakim ich rozmiarze, jakie two
rzą się wzorce reakcji u ludzi 
z określonymi zdolnościami, uzdol
nieniami i cechami"? (s. 187). Zda
niem autora wyniki te nie zależą 
tylko od prostych cech osobowościo
wych i organicznych, lecz muszą być 
rozpatrywane w swych efektach w 
postaci procesów poznawczych, gdzie 
interferują też inne czynniki. I tak 
musimy pamiętać o percepcji, która 
jest nastawieniem „wcześniejszym niż 
zachodzący proces poznawczy" (s. 189) 
i która określa to, co jednostka jest 
gotowa postrzegać, bez względu na
wet na to, czy istotnie zawarte to 
jest w przekazie. Innymi słowy, 
winniśmy również po stronie odbior
cy widzieć pewne strategie percypo-
wania, które wpływają w sposób de
cydujący na autoselekcję treści. Na
leży też dostrzegać w procesie po
znawczym procesy skojarzeń, w któ
rych jednostki odnoszą nowe do
świadczenia, do tych, które już wcze
śniej znały (s. 190), procesy koncep-
tualizacji, w których formułują one 
kategorie wydarzeń i procesy wnio
skowania, w „których odbiorcy uży
wają tak nowych jak i dawnych in
formacji do ustalania nowych zależ
ności" (s. 190). 

Proces informowania w przypadku 
mediów składa się z trzech klas wy
darzeń. 

1. Wydarzenia wcześniejsze niż 
uczenie się, oglądanie, lub słuchanie. 
Zawarte są tu te wcześniejsze do
świadczenia i wiedza, a wśród nich 
te wskazówki, dotyczące uczenia się, 
jakie odbiorca otrzymuje do nauczy-
ciela-nadawcy. 

2. Wydarzenia równoczesne z 
przedstawieniem materiału. Są to: 
uważanie, percypowanie, rejestrowa
nie, selekcja, kodowanie i magazyno
wanie informacji. 

3. Wydarzenia następujące po zja
wisku uczenia. Składają się na nie 
organizacja i reorganizacja mate
riału. 

Wydarzenia z klasy pierwszej to 
zmienne jednostkowe i tylko niektóre 
z nich, jak instrukcje od nadawcy, 
mogą być zależne od działań nadaw
cy. Klasa druga to zjawiska najbar
dziej zależne od działań nadawcy i 
mogą wiązać się z jego właściwą 
strategią, doborem mediów i ich uży
ciem, w tym też jakością przekazu 
i one też są przedmiotem badań Apti-
tude-Treatement-Interaction lub, jak 
proponuje Di Vesta, Trait-Treatment-
-Interaction, czyli interakcji cech 
osobniczych i postępowania oświato
wego. 

W badaniach tych konieczne jest 
również nowe spojrzenie na media — 
twierdzi Richard E. C l a r k . Dotych
czasowe badania można nazwać ba
daniami „z mediami" (with media), 
polegały one na traktowaniu środków 
przekazu jako danych i autonomicz
nych sposobów przekazywania, bez 
analizowania ich istoty. Innymi sło
wy, gdy mówimy, że działaliśmy 
obrazem telewizyjnym czy tekstem 
nagranym na magnetofon, to nie 
określiliśmy, czym są te bodźce. To, 
co jest potrzebne, to badania „na 
mediach" (on media), polegające na 
dokonywaniu bardziej subtelnej ana
lizy atrybutów mediów, czyli „wy
miarów form przedstawiania" (s. 199). 
Media w tych badaniach przedsta
wiane są nie w swych „imionach 
własnych", lecz w postaci swych 
atrybutów i bada się na przykład 
działania: ruchomych wizji vs. sło
wa, lub przekazu wizualnego vs. au-
dialnego etc. Dalsze i bardziej szcze
gółowe analizy są prowadzone. 

Czy podejście to spotyka się z 
krytyką? Tak, przegląd zarzutów da
je Karen R. S h a p i r o . Jej zdaniem, 
omówione podejście grzeszy brakiem 
wyraźnie zarysowanej teorii, a nade 
wszystko tym, że jest stestowane w 
badaniach laboratoryjnych i nie spo
sób powiedzieć, jak się sprawdza w 
„rzeczywistym świecie". Dopiero 
wprowadzenie ich do badań w wa
runkach naturalnych przy użyciu 
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zmiennych społecznych będzie wła
ściwą próbą tego podejścia. 

W numerze pierwszym (Spring), 
John P. I s e n h o u r przedstawia wy
niki różnych badań nad wpływem 
montażu zdjęć filmowych na wywo
ływanie efektów odbiorczych, będą
cych sprawdzeniem znanego ekspery
mentu Kuleszowa i Pudowkina z 
wmontowaniem w różny kontekst 
tych samych zdjęć twarzy Możżu-
china. 

W końcu numer czwarty (Winter) 
przynosi kilka prac opierających się 
na analizie treści, artykułów Com
munication Review. Janet С 1 e g g i 
Michael R. S i m o n s o n omawiają 
sposób wykorzystania zmiennej płci 
w 230 sprawozdaniach z badań za
wartych w 22 wolumenach pisma. 
Wyniki są zastanawiające, bo: 1. aż 
89,2% prac nie uwzględnia różnicy 
płci w analizach; 2. spośród tych, 
które dostrzegają te różnice, 64% 
stwierdza, że wynikają z nich istot
ne uwarunkowania; 3. badaczki czę
ściej niż badacze zapominają o tej 
zmiennej; 4. 81,2% badań dotyczyło 
tylko jednej płci, mimo to we wnio
skach uczyniono uogólnienia dotyczą
ce zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 

A oto wykaz omówionych prac: 

Nr 1. Spring: J. p . I s e n h o u r : The 
Effects of Context and Order in Film 
Editing, s. 69—80. 

Nr 2.Summer: W. H. A l l e n : Inte-
lectual Abilities and Instructional Me
dia Design, s. 139—170; Р. Е. P a r k -
h u r s t : Generating Meaningful Hy
potheses with Aptitude-Treatment-
-Interactions, s. 171—184; F. J. D i 
V e s t a : Trait-Treatment Interactions, 
Cognitive Processes, and Research on 
Communication Media, s. 185—197; R. 
E. C l a r k : Constructing a Taxonomy 
of Media Atributes for Research Pur
poses, s. 197—216; K. R. S h a p i r o : 
An Overview of Problems Encounter
ed in Aptitude-Treatment Interaction 
(ATI) Research for Instruction, s. 
227—242. 

Nr 4.Winter: J. C l e g g , M. R. S i 
m o n s o n : A Review of Educational 
Media Research: The Sex Variable, 
s. 427—431. 

Jerzy Pomorski 

W CZASOPISMACH 

International Journal of Communication Research 

Internationale Zeitschrift für 
Kommunikationsforschung 
Revue Internationale de la Recherche de Communication 

3/1974 

Wyjaśnienie tak rozciągłego oma
wiania 3 zeszytów tworzących pierw
szy rocznik nowego międzynarodowe
go periodyku prasoznawczego (zesz. 1 
zrecenzowano w numerze 63 Zeszy
tów, zesz. 2 — w n-rze 67): w tak 
niewiarygodnych odstępach do nas 
docierają, przy czym podejrzewamy 
odpowiednią niepunktualność edycji. 

Podobnie jak poprzedni, tak i 3 
numer czasopisma otwiera Peter К а-
u p p, drugą częścią pracy o „prasie 
tęczowej" RFN (Regenbogenpresse). 
Tu autor omawia (nie dysponując 
własnymi badaniami empirycznymi, 
lecz tylko obficie cytując literaturę) 
treść i oddziaływanie czytelnicze 
(głównie na kobiety z wykształceniem 
podstawowym) prasy rozrywkowej 
tego rodzaju. Zaspokaja ona jednak 
także zapotrzebowanie innych szero
kich rzesz odbiorców — odpowiadają
cych mniej więcej przeciętnej ogól
nospołecznej — na ciekawostki, plot
ki, rozrywkę. Mimo wszystko nie na
leży przeceniać jej oddziaływania, 
konkluduje autor. 

W 3* kolejnych artykułach zespół 
naukowców z USA omówił możliwość 
wywoływania dysonansów przez ko
gnicję, sprzeczną z samoświadomością 
jednostki; szwajcarski profesor René 
B e r g e r poświęcił swój szkic „mi
towi jednoczesności przekazu i od
bioru teleekranowego"; Theo F ü r 
s t e n a u przedstawił filmową kry
tykę prasową w III Rzeszy. 

Jak wynika z tekstu O. B. N a y-
m a n a, K. J. В e r r y' e g o i D. L. 
L a t t i m o r e ' a , TV w kampanii 
prezydenckiej w USA w 1972 r. tyl
ko w nieznacznym stopniu wpłynęła 
na niezdecydowanych wyborców. 
Spełniła swój cel o tyle, że czerpano 
z niej wiadomości o osobach kandy
datów, niekoniecznie przyjmując ich 
rekomendację. 

W dalszej kolejności, znany rów
nież jako autor Zeszytów Kâroly 
V a r g a z Budapesztu opublikował 
I część panelowych badań nad od
biorem radia i telewizji w okresie 
tygodnia przez grupę 112 osób; ana-
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lizowano m. in. intensywność i mo
tywację wyboru programów. Richard 
D e m b o (USA) omówił badania 
przeprowadzone w Anglii wśród ok. 
stu chłopców w wieku 12—15 lat w 
celu stwierdzenia korelacji między 
ich agresywnością (lub jej brakiem) 
a korzystaniem z mediów; mimo jed
nakowej preferencji mediów przez 
agresywnych i nieagresywnych chłop
ców — nie stwierdzono różnic wy
nikających z wpływu mediów. 

Na uwagę zasługuje końcowa rela
cja, w której Gerhard S c h m i d 
t c h e n zestawił wyniki różnych ba
dań dotyczących odbioru muzyki lek
kiej i wynikającego stąd stosunku 
słuchacza do radia. Dość zaskakujące 
jest stwierdzenie, że muzyka lekka 
jest odbierana przede wszystkim 
przez osoby wykształcone, częściej 
prjzez czytelników książek niż nie 
czytających, że zadowalający pro
gram rozrywkowy ma decydujące 
znaczenie dla uwagi poświęcanej wy
profilowanym radiowym audycjom 
kulturalnym i politycznym. 

W dziale recenzji omówiono 18 
książek, przy czym recenzje aż 10 
(objętości ok. 2300 stron) podpisał 
wydawca pisma, prof. Alphons Sil
bermann. Kiedy i jak zdołał książ
ki te przeczytać? Dalibóg, nie wiem. 

Czesław Biel 

W JUGOSŁOWIAŃSKIM 
PIŚMIE 

MIEŹDUNARODNAJA 
POLITIKA 

Na naszych łamach po raz pierw
szy gościć będzie czasopismo Mieżdu-
narodnaja Politika wydawane w Bel
gradzie od 27 lat. Periodyk ten zaj
muje się takimi dyscyplinami jak po
lityka, gospodarka, prawo, nauka i 
kultura. Nie jest mu obca także pro
blematyka masowych środków prze
kazu. 

W numerze 623 z 20 marca 1976 
znajdujemy artykuł Stefana M a r i a -
n o w i с i a pt. „Masowe informowa
nie między państwami niezaangażo-
wanymi". Autor przypomina, że za
gadnienie miejsca i roli masowej in
formacji przewijało się już w Algie
rze podczas spotkania „na szczycie" 
państw niezaangażowanych. W sierp

niu 1975 na konferencji ministrów 
spraw zagranicznych tychże państw 
w Limie jedna z uchwalonych rezo
lucji (chodzi o Rezolucję VI) podej
muje zagadnienie rozpowszechniania 
informacji w państwach tzw. „Trze
ciego Świata" (teksty dokumentów 
Konferencji w Limie zostały opubli
kowane w numerze 612 z 5 X1975 
tegoż czasopisma). 

Problem miejsca i roli masowych 
środków przekazu został uwzględnio
ny w planach rozwoju stosunków 
między państwami niezaangażowany-
mi jako zupełnie nowy. Wszelkie ini
cjatywy w tej dziedzinie datują się 
dopiero od konferencji w Algierze. 

S. Marianowie podaje inicjatywy 
Jugosławii z tego zakresu. Jedną z 
nich było utworzenie związku agen
cji informacyjnych państw niezaan
gażowanych, z myślą o oswobodze
niu tych krajów od zachodniego „mo
nopolu" w dziedzinie informacji. Już 
teraz zjednoczonych jest około trzy
dziestu państw. 

Inne inicjatywy Jugosławii to or
ganizowanie stażu i seminariów dla 
dziennikarzy państw afrykańskich. 
Natomiast Związek Dziennikarzy Ju
gosławii wystąpił z inicjatywą zorga
nizowania sympozjum na temat „Ma
sowe informowanie między państwa
mi niezaangażowanymi". Tej inicja
tywie autor poświęca najwięcej u-
wagi. 

Koncepcja teoretyczna sympozjum 
zakładała rozpatrywanie mass me
diów w trzech płaszczyznach. 

Pierwsza to rola informacji w pro
cesie dekolonizacji. Tu celem było 
ukazanie stopnia usamodzielnienia 
własnych mediów od mediów państw 
zachodnich, dotychczasowych mono
polistów w tej dziedzinie. 

Druga płaszczyzna dotyczyła roli 
informowania między państwami nie
zaangażowanymi w celu umocnienia 
ich ekonomicznej i społecznej nieza
leżności. Za punkt wyjścia przyjęto 
Deklarację ONZ o ustanowieniu no
wego międzynarodowego porządku 
ekonomicznego. 

Na gruncie trzeciej płaszczyzny za
stanawiano się nad rolą masowej in
formacji w rozwoju wzajemnych sto
sunków w dziedzinie kultury. 

W płaszczyźnie pierwszej głos za
bierali przedstawiciele nauki i specja
liści z zakresu zagadnień teoretycz
nych, wypowiadając się na temat 
kształcenia kadr i badania informa
cji masowej. 
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W drugiej płaszczyźnie rządowi 
eksperci dyskutowali o aspektach 
prawnomiędzynarodowych w dziedzi
nie masowej informacji. 

W płaszczyźnie trzeciej, wypowie
dzieli się znani dziennikarze, pracu
jący w redakcjach gazet, czasopism, 
radiostacji, ośrodków telewizyjnych i 
agencji informacyjnych. 

Dorobek sympozjum oceniać nale
ży nie tylko z punku widzenia zawo
dowego, naukowego i ogólnego, lecz 
także w perspektywie kolejnego spot
kania „na szczycie", które odbędzie 
się tym razem w Colombo na Cejlo
nie (Sri Lanka). 

UNESCO to jedna z czternastu o-
becnie organizacji międzynarodowych 
systemu ONZ. Choć jest organizacją 
powszechną, odegrała rolę w proce

sach europejskiej współpracy, szcze
gólnie w dziedzinie nauki, kultury, 
oświaty i wychowania oraz informa
cji. 

O roli i zadaniach jakie stoją przed 
tą organizacją po Europejskiej Kon
ferencji Bezpieczeństwa i Współpra
cy w Helsinkach, także i w dziedzi
nie masowych środków informacji, 
pisze B. L u k o v a c z , sekretarz ge
neralny Jugosłowiańskiego Komitetu 
Współpracy z UNESCO w tym sa
mym numerze Mieżdunarodnoj Po-
litiki. Artykuł nosi tytuł: „UNESCO 
po Helsinkach". Przypomnijmy, że 
jest to jedna z dwóch organizacji — 
obok Europejskiej Komisji Gospodar
czej ONZ — wymieniona w Akcie 
Końcowym KBWE, której państwa, 
sygnatariusze Konferencji, powierzy
ły realizację zaleceń i wniosków pod
jętych w Helsinkach. 

Marian Banach 
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Artykuły z czasopism krajowych 

• W. K o r o b i e j n i k o w : CO KRYJE 
SIĘ ZA KONCEPCJĄ „SWOBODY INFOR
MACJI"? Zeszyty Teoretyczno-Polityczne 
1976 nr 44. S. 62—67. (Przekład z Mieżdu-
narodnaja Zizń 1976 nr l) . 

Koncepcja niczym nieskrępowanego 
przepływu informacji w skali światowej 
nie jest nowa, została opracowana przez 
amerykańskich socjologów pod sam ko
niec II wojny światowej — stwierdza ra
dziecki autor. Chodziło o teoretyczne 
usprawiedliwienie ideologicznej ofensywy 
USA na Związek Radziecki i inne kraje 
socjalistyczne. Na forum ONZ od początku 
ujawniły się różnice stanowisk odnośnie 
do roli i funkcji masowych środków prze
kazu. Gdy USA szermowały tezą o nie-
poddawaniu ich jakimkolwiek środkom 
kontroli, to przedstawiciel ZSRR wskazy
wał, że nie może istnieć abstrakcyjna 
wolność prasy. 

Faktycznie zasada „swobodnego prze
pływu informacji" jest wykorzystywana 
nie tylko przez komercjalne środki prze
kazu, lecz także dla celów wojskowych. 
Wg danych senatora Fulbrighta, wydatki 
Pentagonu na propagandę wynoszą po
nad 40 min doi. rocznie. Zastosowanie tej 
zasady wyrodziło się w bezprzykładną 
kampanię antykomunistyczną, próbę inge
rencji w wewnętrzne sprawy krajów so
cjalistycznych, zwłaszcza poprzez osławio
ne rozgłośnie dywersyjne „Wolnego Ra
dia" w Monachium od 1950 r. Tymczasem 
jeszcze w 1936 r. w Genewie została przez 
37 państw (w tym ZSRR) opracowana 
konwencja, która w preambule podkre
śliła wykorzystanie radia „bez uszczerb
ku dla międzynarodowej dobrej zgody". 

Współczesne nasilanie ostrości walki 
ideologicznej nie stwarza nieprzezwycię
żonych przeszkód dla wymiany informa
cji, jeśli tylko nie prowadzi ona do in
gerencji w wewnętrzne sprawy państw i 
nie ma na celu podważania ich suweren
ności. Wymiana informacji dotyczy przede 
wszystkim współpracy między państwami, 
a nie miedzy poszczególnymi organiza
cjami i ludźmi. Państwo dysponuje suwe
rennym prawem rozpowszechniania ma
sowej informacji na swym terytorium. 

Żadne państwo nie może również ko
rzystać z żadnych przywilejów przy wy
mianie informacji. Tymczasem, jak wyka
zują dane statystyczne i wyniki badań, w 
krajach socjalistycznych publikuje się 
znacznie więcej informacji o Zachodzie 
niż tam o krajach socjalizmu. 

Szczególnej rangi nabiera omawiany 
problem wobec możliwości wykorzystania 

sztucznych satelitów dla audycji telewi
zyjnych odbieranych indywidualnie. 

Artykuł omawia istniejącą sytuację na 
tle Aktu Końcowego KBWE i kończy się 
konkretnymi przykładami dobrej współ
pracy w wymianie informacji między 
ZSRR a Francją czy Finlandią. 

pd 

• Aleksander J a c k i e w i c z : KULTURA 
M A S O W A J A K O Ś R O D E K W Y C H O W A 
N I A . Nowe Drogi 1976 nr 2. S. 118—123. 

W krótkim szkicu autor zawarł sporo 
istotnych spostrzeżeń i tez, starając się 
„...przedstawić takie możliwości rozwoju 
kultury masowej i sterowania nią, by sta
ła się ona w przyszłości skutecznym środ
kiem wychowania oraz inicjacji kultural
nej". Za przydatne uważa instytucjonalne 
określenie kultury masowej (tv, radio, film 
itd., których specyfiką jest produkcja kul
tury zhomogenizowanej, adresowanej i do 
węższych środowisk, i do masowego audy
torium). Autor wskazuje, że „homogeniza
cja" oznacza coraz częściej tak staranne 
wymieszanie różnych składników, że nie
kiedy daje to ich nową syntezę. Podkre
śla, iż w socjalizmie wspólny kulturze tak 
wysokoartystycznej, jak i masowej jest 
humanizm; „...istota — nie artykulacja 
humanizmu — pozostaje ta sama lub zbli
żona". 

Najbardziej aktualne wydaje się skupie
nie uwagi na strefie pośredniej między 
kulturą masową a artystyczną, strefie, 
„która oznacza w naszej rzeczywistości 
awans kulturalny szerokich rzesz społe
czeństwa, rozszerzenie ich uczestnictwa w 
kulturze". W Polsce socjalistycznej, ze 
względu na tradycję i politykę kulturalną, 
traktującą kulturę jako dziedzinę szero
kiego wychowania społeczeństwa, kultura 
masowa nie ma cech destrukcyjnych; 
przeciwnie, czasami zawiera nadmiar ele
mentów kultury wyższej, co się może nie
korzystnie odbijać na jej masowości. Jako 
przykład}' wzbogacenia naszej kultury ma
sowej autor wskazuje na dzieła filmowe 
i teatru telewizyjnego. 

Wracając do sprawy wychowawczej roli 
kultury masowej A. Jackiewicz przypomi
na, że polscy teoretycy widzą jej dwa 
aspekty: możliwość docierania do nieskoń
czenie licznych odbiorców i zróżnicowanie 
treściowo-formalne. Autor uważa, że ste
rowanie kulturą masową w zbyt małym 
stopniu odnosi się do powszechnego wy
chowania za jej pośrednictwem. „Nie jest 
kontrolowany w sposób dostateczny wpływ 
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środków masowego przekazu na odbior
cę." Wprowadzając kulturę masową do na
uczania, „a przynajmniej kierując nią w 
sposób systematyczniej szy", nie należy tej 
regulacji przeprowadzać kosztem masowo
ści. W zakończeniu autor wskazuje na 
wzajemne, obustronne oddziaływanie na 
siebie tzn. kultury elitarnej i masowej, 
która wnosi do „ogólnego obiegu kultury 
wiele spraw nowych i bliskich człowieko
wi". 

pd 

• FILM I TELEWIZJA I FILM W TELE
WIZJI. Kino 1976 nr 4. S. 25—31. 

W dyskusji udział wzięli: Jacek F u k-
s i e w i c z — nacz. red. programów fil
mowych TV, Maciej Ł u k o w s k i — nacz. 
red. Wytwórni Filmów Oświatowych, Krzy
sztof T. T o e p l i t z — krytyk, Kazimierz 
Z y g u 1 s к i — kier. Zakładu Badań Kul
tury w iFiS PAN oraz z redakcji Kina — 
Lesław B a j e r , który zagajając wymia
nę poglądów wskazał kilka kompleksów 
spraw: l) lawinowo rosnący udział filmu 
w programie TV; 2) funkcję TV w pod
noszeniu kultury filmowej (telewizja dla 
przytłaczającej części społeczeństwa staje 
się jedynym kanałem, którym film do niej 
dociera; 3) wypełnianie coraz więcej cza
su programowego TV przez filmy archi
walne; 4) kwestię oryginalnej twórczości 
filmowej TV. Zakończył pytaniem: czy 
w naszym kraju istnieje możliwość okre
ślenia koncepcji filmu telewizyjnego i ki
nowego? 

К. Т. Toeplitz wyszedł od tezy McLu-
hana, że „medium jest przekazem", a więc 
TV nie rozwiązuje problemów kultury 
filmowej. Film w TV jest zupełnie inny 
niż w kinie. „Telewizja, to nie kolosalne 
kino lecz instrument, z którego wychodzą 
inne treści..." TV mająca obraz niewy
raźny i mały kładzie nacisk na treść, pod
czas gdy nowoczesne kino preferuje for
mę, obraz. TV z racji swego charakteru 
technicznego musi preferować akcję i dia
log. 

Film telewizyjny jest czymś zupełnie 
innym niż kinowy. Obraz w TV jest 
mniej ważny, film telewizyjny jest fil
mem bliskiego planu, ma inny stosunek 
do wizualności. Drugą specyficznością fil
mu telewizyjnego jest jego sąsiedztwo z 
materiałami autentycznymi, typu kroni
karskiego, co obliguje do nasilania auten
tyzmu. 

M. Łukowski omówił m. in. udział fil
mu fabularnego w programie TVP. W 1954 
była to tylko jedna pozycja, w 1966 poka
zano przeszło 100 filmów i w 1970 prawie 
400. W początku lat sześćdziesiątych kwe
stionowano w ogóle wyświetlanie filmów 
w telewizji. Dziś kwestia ta stała się bez
przedmiotowa i film wypełnił 1/4 progra
mu naszej TV. 

K. Żygulski uważa, że istnieje dążenie 
do równowagi między telewizją i kinem. 
TJ nas jeszcze się nie zakończył dynamicz
ny proces rozwoju TV, w związku z czym 
jest ona w fazie „agresywnej". Postawił 
zasadnicze pytanie, czy TV jest środkiem 
stwarzającym trwałe audytorium, któremu 
całkowicie wystarcza obcowanie z kultu
rą (np. plastyczną, teatralną) poprzez ma
ły ekran, eliminując potrzebę obcowania 
z oryginalną twórczością. Dynamiczny roz
wój TV powoduje rodzenie się jej auto
nomicznych potrzeb. Nie ulega wątpliwo
ści, że stworzyła już własny gatunek dzieł 
filmowych i że będą się one rozwijać. 
„Telewizja jest po prostu odmienna, daje 

inny typ przeżycia, bardzo zróżnicowany 
pod względem wartości." 

J. Fulksiewicz wyraził pogląd odmien
ny — iż „widz będzie wychodził poza te
lewizję, że wiele treści docierających za 
pośrednictwem telewizji będzie bodźcem 
rozwijającym jego zainteresowanie... z tym. 
że w praktyce, w naszych warunkach (i 
chyba nie tylko u nas) telewizja dla prze
ważających grup ludności nie jest właści
wie propozycją alternatywną, lecz stanowi 
jedyną lub główną formę uczestnictwa w 
kulturze". Jego zdaniem, kino i TV ułożą 
stosunki na zasadzie komplementarnej, 
przy czym TV wypełnia znacznie szerszy 
wachlarz potrzeb, pełni bardziej różnorod
ne funkcje. Charakterystyczne jest przy 
tym, że nasi reżyserzy filmowi negują spe
cyfikę filmu telewizyjnego. J. Fuksiewicz 
wskazał na odpowiedzialność społeczną TV, 
której widownia przekracza kilkanaście 
czy kilkadziesiąt razy widownię na prze
ciętnym filmie w kinach. „I niekiedy w 
konsekwencji ową odpowiedzialność spo
łeczną rozumie się jako postulat uprosz
czenia treści i formy, zaniżanie ambicji 
do łatwej rozrywki i uciekania od pro
blemów. Nic błędniejszego jak taki pro
tekcjonalny stosunek do telewidzów... Wie
le potocznych wyobrażeń na temat tzw. 
masowej widowni pozostaje w tyle za jej 
ewolucją." 

Koniec dyskusji ożywił polemikę. K. 
T. Toeplitz wrócił do publicystycznego 
charakteru dzieł filmowych w TV, posłu
gując się analogią między gazetą i książ
ką. „W gruncie rzeczy telewizja jest gaze
tą, przy zachowaniu wszystkich oczywi
stych różnic... Świadomość polityki kul
turalnej w dziedzinie filmu jest oparta na 
tej przesłance, że film jest najbardziej ma
sową ze sztuk.. A to nieprawda. W sto
sunku do tego, jakiej publiczności oferuje 
swoje produkty telewizja — kino jest już 
prawie marginesem." Oceny telewidzów są 
zupełnie inne niż widzów kinowych: „pod
stawowym atomem telewizji wcale nie jest 
poszczególny program, lecz cały program 
dzienny... Widz ogląda program w całości, 
jako pewien zbiór, mozaikę. I dopiero ta 
mozaika na niego działa." 

Sprzeciwił się niektórym z tych tez K. 
Żygulski, zwłaszcza przewidywaniu całko
witej seperacji dróg kinoteatru i telewizji: 
„Każdy nowy program w kinoteatrze za
powiada to, co za trzy czy za pięć lat 
pokaże telewizja. Nie można więc powie
dzieć, aby myślenie o filmie kinowym mo
gło całkowicie abstrahować od potrzeb wi
downi telewizyjnej... Г dlatego produkcje 
te powinny być najzupełniej różne... Ja 
nie jestem pewien, czy w naszych warun
kach to się rozejdzie. I czy powinno się 
rozejść." 

pd 

• Magdalena L u b e l s k a : POETYKA 
PRZEGLĄDU PRASOWEGO. Teksty 1975 
nr 5. S. 125—139. 

Rozważania na temat struktury, kom
pozycji i środków wyrazu stosowanych 
najczęściej w przeglądzie prasy jako ga
tunku twórczości dziennikarskiej. Ustale
nia autorki, czasem odległe a nawet prze
ciwne prasoznawczej wiedzy o przedmio
cie (np. stałość miejsca określonych treści 
i częstotliwość uznaje za cechy ponadga-
tunkowe) są wynikiem spojrzenia litera-
turoznawcy. Jednym z najważniejszych 
spostrzeżeń autorki jest uznanie przeglądu 
prasowego za wtórną dystrybucję informa
cji — co wiąże się jej zdaniem z „drugim 
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zakrętem Gutenbergowskiej cywilizacji", to 
jest natłokiem informacji. 

Te komunikaty usługowe — pisze autor
ka o przeglądzie prasowym — charakte
ryzuje selekcyjność, będąca wynikiem pre
ferencji autorskich i polityki redakcyjnej, 
instancyjność, wiążąca się z oceną zamie
szczanych w przeglądzie treści prasowych 
i minimalny dystans formalny, jako że 
przegląd jest wewnątrzprasową instancją 
prasy. 

W przeglądzie prasowym zawarte są 
podwójne wartości strukturalne, ujawnia
jące się w zależności od tego, kiedy jest 
czytany: czy na bieżąco, czy po pewnym 
upływie czasu. Przy bieżącym czytaniu 
na pierwszy plan wysuwają się jego ele
menty usługowe (hierarchizacja, polemicz-
ność, ocena), po upływie czasu zaczynają 
dominować „literackie" cechy przeglądu 
(estetyczne, ekspresywne). Stąd płynie 
wniosek autorki, że przegląd prasowy jest 
formą informacji o dużej amplitudzie se
mantycznej. 

W części ostatniej autorka analizuje 
przeglądy prasowe różnych czasopism wy
dobywając ich wspólne cechy gatunkowe 
i zwracając uwagę na indywidualne uję
cia autorskie. Całość napisana językiem 
bardzo trudnym. 

tl 

• Andrzej S t o f f : TEMATYKA ASTRO-
NAUTYCZNA W PRASIE. Astronautyka 
1976 nr 1. S. 19. 

Problematyka astronautyczna w prasie 
codziennej i czasopismach o szerokim za
sięgu pojawia się okazjonalnie — w związ
ku z aktualnymi wydarzeniami. Toteż za
zwyczaj pisze się o samym zdarzeniu, a 
rzadko o jego rezultatach w postaci opra
cowań naukowych, które również zasłu
gują na spopularyzowanie. O wydarzeniach 
astronautycznych prasa pisze zbyt mało, 
by czytelnik mógł właściwie je zrozumieć. 
Tylko to, co zdarza się ,,po raz pierwszy 
w historii" lub ma dramatyczny charak
ter (np. awaria statku „Apollo-13") znaj
duje w prasie szerszy oddźwięk. Ale ta
kie są już prawa prasy i trudno wyma
gać od niej nagłej zmiany. Trzeba nato
miast wymagać poprawności podawanych 
informacji, z czym nie jest najlepiej. W 
prasie niespecjalistycznej wyraźnie widać 
brak dbałości o rzetelność publikacji po
święconych astronautyce, czego autor arty
kułu dowodzi na kilku konkretnych przy
kładach, m. in. w przeglądzie lotów ra
dzieckich pominięto statki „Woschod", w 
innym zaś przypadku w trzech wierszach 
tekstu popełniono pięć błędów. Wszelkie 
pomyłki rażą czytelnika orientującego się 
w problematyce, a dezorientują każdego, 
kto się na niej nie zna. Naturalnie, nie 
przyczynia się to do podniesienia znajo
mości zagadnień astronautycznych wśród 
niespecjalistów. 

Podający niniejszą notę, zna z autopsji 
opisane zagadnienie i podpisuje się w ca
łej rozciągłości pod powyższymi obserwa
cjami i płynącymi z nich wnioskami. 

lp 

O Stanisław M i l e w s k i : TO BYLI CI 
PIERWSI. UPOWSZECHNIANIE PRAWA 
PRZED PÓŁTORA WIEKIEM. Gazeta 
Prawnicza 1976 nr 7. S. 6—7. 

Powolny proces przenikania problema
tyki prawniczej do polskich pism perio
dycznych przerwały rozbiory. Zahamowa

niu uległ rozwój zarówno czasopiśmien
nictwa, jak i nauk prawnych. Dopiero rok 
1815 przyniósł zapowiedź odnowy. Przykła
dem jej jest reaktywowany w owym roku 
Pamiętnik Warszawski, który już w pierw
szym artykule podjął problem niedostat
ków i trudności istniejących w sądownic
twie. Wydawca Pamiętnika Józef Zawadz
ki powziąwszy zamysł jego drukowania, 
osobiście zwrócił się do 20 uczonych z pro
śbą o współpracę. W tej liczbie 8 osób 
interesowało się prawem. Najwybitniejszą 
postacią z tej ósemki był Jan Wincenty 
Bandtkie, który przez dwa lata pisywał 
do Pamiętnika, notabene nie biorąc za to 
honorariów. Ogółem w latach 1815—1821 
czasopismo opublikowało co najmniej 55 
artykułów na tematy prawne. 

Pamiętnik Warszawski popularyzował 
konstytucję Królestwa z 1815 г., która 
gwarantowała duży zakres praw obywatel
skich (często później nie realizowanych). 
Publikował artykuły w obronie chłopów, 
nt. równouprawnienia kobiet, polemizował 
z krytyką wprowadzanych wówczas ślu
bów cywilnych. W roku 1820 ukazał się 
nawet artykuł, w którym bez ogródek po
tępiono sprzeczne z konstytucją poczyna
nia rządu. 

Pamiętnik Warszawski czytali m. in. ab
solwenci Szkoły Prawa i Nauk Administra
cyjnych i studenci Wydziału Prawa i Ad
ministracji. Początkowy nakład wynosił 700 
egz. Później, w miarę zaostrzającej się 
cenzury i jałowienia pisma, nakład malał, 
aż po 7 latach pismo przestało się uka
zywać. 

Omawiana publikacja S. Milewskiego 
kończy się zapowiedzią następnego arty
kułu o problematyce prawnej na łamach 
dawnych czasopism polskich. 

lp 

• Hanna T a d e u s i e w i c z : BUDZIK 
(1883) — PISMO DRUKARZY KRAKOW
SKICH. Roczniki Biblioteczne 1975 z. 1—2. 
S. 201—214. Z fotografią. 

Najstarsze pismo drukarskie, lwowski 
dwutygodnik Czcionka Szczęsnego Bed
narskiego powstało w 1872 r. Jej krakow
skim odpowiednikiem był nieco później
szy Budzik, krótkotrwały, wychodził bo
wiem zaledwie trzy miesiące, od 17 sierp
nia do 19 listopada 1883. Wydawcami i re
daktorami byli miejscowi zecerzy: Jan 
Franciszek Rymanowski, po nim Jan En
glisch (znany międzywojenny działacz so
cjalistyczny), a redaktorem odpowiedzial
nym został Kazimierz Bros. Wszyscy trzej 
pracowali w Drukarni Związkowej. Dwu
tygodnik zamieszczał artykuły, stałe spra
wozdania z czynności stowarzyszeń dru
karskich, prowadził kronikę bieżącą, dru
kował korespondencje, rubrykę tzw. „roz
maitości" oraz informacje redakcji. Nowe 
czasopismo poparli również drukarze lwow
scy, ponieważ od 1878 r. nie posiadali już 
własnego organu zawodowego. Poruszono 
m. in. aktualną sprawę angażowania 
uczniów drukarskich, ich kwalifikacji i sy
tuacji materialnej, kwestie ustalenia cen 
za wykonywane prace drukarskie. Doma
gano się, nadaremnie, fuzji istniejących w 
mieście trzech organizacji drukarzy w je
den związek zawodowy. W przeciwieństwie 
do lwowskiej Czcionki — Budzik odnosił 
się niechętnie do ruchu socjalistycznego, 
wolał solidarność klas i działalność wy
łącznie legalną, apolityczną. O nagłym 
zawieszeniu pisma zadecydowało niedosta
teczne poparcie czytelników, zbyt mała 
liczba prenumeratorów, a także trudności 
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zdobycia materiału redakcyjnego. Budzik 
pozostał pierwszym i jedynym w XIX w. 
krakowskim czasopismem tego typu, cen
nym źródłem informacyjnym do dziejów 
drukarstwa polskiego i prasy fachowej. 

cl 
• Zenon K m i e c i k : TYGODNIK PRAW
DA W LATACH 1908—1915. Przegląd Hu
manistyczny 1976 nr 2. S. 1—13. 

O stanie i rozwoju tygodnika warszaw
skiego Prawda pod redakcją założyciela 
Aleksandra Świętochowskiego informowała 
monografia M. Brykalskiej (rec. ZP nr 1 
z br.). W latach 1908—1911 często zmieniali 
się redaktorzy, a w okresie 1911—1915 kie
rował pismem Wincenty Rzymowski, który 
nie tylko zreorganizował i wzbogacił dział 
literacki, ale pod każdym względem pod
niósł poziom pisma i przywrócił mu wy
raźny kierunek ideowo-polityczny. Można 
powiedzieć, że pod redakcją Rzymowskie
go Prawda stała się „organem najbardziej 
ideowej, patriotycznej inteligencji warszaw
skiej. Oceniała ona bieżące wydarzenia 
społeczno-polityczne z punktu widzenia 
ideałów liberalno-demokratycznych. Pismo 
propagowało myślenie racjonalistyczne i 

prowadziło walkę o laicyzację różnych 
dziedzin życia społecznego. Tygodnik 
przynosił obfite wiadomości o życiu na
rodów słowiańskich, akcentując swe sym
patie dla idei wzajemności słowiańskiej. 
Redakcja pisma przez cały omawia
ny okres walczyła z naciskiem zaborcy, 
a w czasie I wojny światowej reprezento
wała odmienne stanowisko od narodowej 
demokracji i jej zwolenników, dotyczące 
rozwiązania sprawy polskiej". Wniosła 
więc „swój oryginalny wkład w kształto
wanie ówczesnej opinii publicznej. Usiło
wała rozbić elitarny krąg kultury szla-
checko-klerykalnej i zastąpić go nowymi 
elementami demokratycznej kultury świec
kiej". Serwis informacyjny i tematy pu
blicystyczne obejmowały wszystkie trzy 
zabory. Pismo zwalczało prądy ugodowe. 
Po wybuchu I wojny światowej przyjęło 
z pełną aprobatą odezwę naczelnego wo
dza armii rosyjskiej, zapowiadającą zjed
noczenie ziem polskich pod berłem cesa
rza rosyjskiego. W marcu 1915 redakcję 
opuścili dotychczasowi współpracownicy z 
Rzymowskim na czele, protestując przeciw 
uciskowi cenzury, a w sierpniu 1915 pismo 
zlikwidowano. 

cl 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Ulrike B o d e n , Jurgen В о г t z, Paul 
B r a u n e , Joachim F r a n k e : LANG
ZEITEFFEKTE ZWEIER TAGESZEITUN
GEN AUF POLITISCHE EINSTELLUN
GEN DER LESER. Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und Sozialpsychologie 1975 H. 
4. S. 775—780. 

Relacja z badań nad oddziaływaniem 
2 dzienników RFN — Frankfurter Rund
schau oraz Die Welt — na polityczne po
stawy czytelników. Okres analizy: lata 
1971 i 1972. Uczestnicy: 3 grupy studentów; 
1. czytających dostarczany im dziennik w 
obu latach (760 osób), 2. czytających go 
tylko w pierwszym roku (630 osób), 3. 
czytających dany dziennik tylko w drugim 
roku (510 osób). Zmniejszanie próby wy
nikało z przyczyn obiektywnych. Wypeł
nianie kwestionariusza (3 razy — przed, 
w toku i po badaniach) zajmowało 4 go
dziny. 

Z obszernego kwestionariusza w części 
politycznej zweryfikowano 107 tematów, 
z których 10 podstawowych omówiono w 
artykule. Ograniczymy się tu do przedsta
wienia badań na podstawie dla nas naj
bardziej interesującego pytania o ocenę 
tzw. polityki wschodniej rządu RFN; uza
sadnia to również opinia autorów, że 
„zróżnicowana ocena polityki wschodniej 
rządu RFN w latach 1971—1972 przez obie 
gazety da się najłatwiej udowodnić" (s. 
774), gdyż istniejące analizy zawartości wy
kazały wyraźne różnice komentarzy obu 
dzienników. Na tej podstawie wysunięto 
hipotezę, że czytelnicy Frankfurter Rund
schau będą pozytywniej oceniali politykę 
wschodnią. 

Podkreślić należy, że ogół badanych — 
studentów — miał stosunkowo wysoki wyj
ściowy wskaźnik oceny polityki wschod
niej = 3,56 na skali od +5 (całkowita 
aprobata) do —5 (całkowita negacja). W 
okresie 2 lat nie stwierdzono zmiany in 
plus wśród czytelników Frankfurter Rund
schau, natomiast hamujący efekt reakcyj
nej springerowskiej Die Welt był wyraź
ny (s. 775). 

Autorzy postawili sobie m. in. jako cel 
sprawdzenie znanej tezy, że media maso
we tylko wzmacniają lub osłabiają posta
wy, określone innymi czynnikami (Klap
per i in.). Na podstawie uzyskanych wy
ników uznali za f a l s y f i k a c j ę wnio
sek, że masowe środki komunikowania 
(tu : dzienniki) wzmacniają t y l k o p r e-
k o m u n l k a t y w n e czynniki (s. 775). 
Dowiedzione zostały efekty wypływające 
z treści gazet, oddziałujących na postawy 
czytelników. Konkluzja: regularne czytel

nictwo politycznie wyprofilowanego dzien
nika w dłuższym okresie wpływa na zmia
ny postaw politycznych także w sytuacji, 
gdy ani dane medium, ani wyrażane w 
nim opinie nie posiadają monopolistycz
nego statusu (wyłączności) w dziedzinie 
przekazywania wiadomości (s. 777). 

Ten wynik posiada kapitalne znaczenie 
także dla badań prowadzonych u nas w 
tym zakresie (por. np. dyskusję w Ze
szytach Prasoznawczych nr nr 51, 52, 53, 
58). Autorzy zapowiadają dalsze publika
cje na materiale uzyskanym z badań, ale 
ogółowi naszych prasoznawców i politolo
gów warto polecić gruntowne zapoznanie 
się już z pierwszym ich artykułem, nie
zmiernie interesującym i bogatym pod 
względem metodologicznym. 

pd 

• Wolfgang В r i e s t: MASSSTÄBE ZUR 
AUFNAHMEFÄHIGKEIT DER RUND
FUNKSPRACHE. Neue Deutsche Presse 
1976 nr 2. S. 12. 

Bardzo interesujący, syntetyczny arty
kuł o możliwościach przyswajania wypo
wiedzi radiowych przez słuchaczy. Autor 
podkreśla: 

1. Wpływ długości zdań na recepcję 
(opiera się na opiniach słuchaczy i eks
pertów). Graficzny wykres unaocznia moż
liwości percepcji, przy czym trudność sto
pniuje się zależnie od długości zdania 
przeciętnego w mowie potocznej (13—16 
wyrazów), literackiej (18), przebadanych 
tekstach radiowych i publicystyki praso
wej (23 wyrazy!), optymalnej granicy prze
ciętnej recepcji (25 wyrazów), przeciętnej 
w języku nauki (28 wyrazów). 

2. Wyniki badań, które wykazały, że 
wydłużaniu się zdań towarzyszy wzrost 
trudności składniowej. W praktyce oznacza 
to: „Zdania krótsze są łatwiejsze do zro
zumienia." Regułą towarzyszącą powinno 
być: im trudniejsza jest opisywana kwe
stia, tym prostsza powinna być składnia. 

3. Długie zdania utrudniają zrozumienie 
semantyczne, w wypowiedziach radiowych 
mnożą się w nich wyrazy abstrakcyjne i 
obce. 

4. Bardzo ważne jest uwzględnianie zna
nych z psychologii (np. radzieckiej) opty-
czno-słuchowych uwarunkowań percepcji. 
Podczas gdy wskaźnik zapamiętania dla 
tekstów akustycznych wynosi 60%, to dla 
optycznych równa się 70%, a przy aku-
styczno-optycznych osiąga 87%. 

Autor wskazuje na bliskość przecięt
nych zdań wypowiedzi radiowych (i pra-
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sowych) liczących 23 wyrazy do k ry tycz 
nej g ran icy zrozumiałości — 25 wyrazów. 

pd 

• Rita K u b a , E b e r h a r d T h i e l e : DER 
AUFBAU EINES ZENTRALEN FAKTEN
SPEICHERS. Neue Deutsche Presse 1976 
nr 5. S. 23. 

Kontynuu jąc cykl a r t yku łów o tworze 
niu cent ra lnego sys t emu informacj i i do 
kumentac j i w NRD, p i smo zamieszcza m a 
ter ia ł na t ema t b u d o w y zbiornicy d a n y c h 
dla tego sys temu. Rozumie się pod t y m 
okreś leniem nie ty lko zbiornicę czystych 
informacj i faktograf icznych (a l fanumerycz
nych) , lecz t akże i ndeksy nazwowe i rze
czowe z k ró tką adnotacją . Tworzen ie ta 
kich zbiornic p rzekracza możliwości po 
szczególnych redakcj i . P r z y k ł a d o w o : k a r 
to teka rzeczowo-biograficzna agencj i ADN 
(którą już można u w a ż a ć za zbiornicę da
nych) mus i za t rudniać 8 wykwal i f ikowa
nych osób, by tygodniowo opracować 750 
nowych informacj i , uak tua ln i ć 350, u s u n ą ć 
ze zbioru 170 przes ta rza łych — oczywiście 
po dok ładnym sprawdzeniu , a poza stałą 
weryfikacją zbioru udzielić ok. 250—300 
szybkich i dok ładnych Informacji . 

Przewiduje się wykorzys t an i e zbioru 
ADN j ako pods tawy u tworzen ia cen t ra l 
nej zbornicy danych , w oparc iu o op raco
w a n y t ezaurus „po l i t yka" (pisal iśmy o t y m 
w poprzednich ZP). Dlatego wszys tk ie in
ne ośrodki informacj i i dokumentac j i 
przys tosowuje się do sys t emu k a r t o t e k 
ADN. Obejmują one ak tua ln ie bl isko 500 
tys . informacj i i dzielą się na 3 g r u p y : 

— ka r to t ekę rzeczową (sys tematyczną) , 
— kar to tekę biograficzną (alfabetyczną), 
— ka r to t ekę archiwalną (zawierającą 

zdezaktual izowane informacje z obu p o 
przednich g rup) . 

Obecnie p rzy obsłudze ręcznej za n a j 
dogodniejsze uważa się fo rma ty A5 dla 
kar to tek i rzeczowej i A6 dla biograficz
ne j . 

pd 

• Ebe rha rd W i t t e : TELEKOMMUNIKA
TION UND PRESSE. ZV+ZV 1975 n r 51— 
52. S. 1766—1769. 

Au to r przewodniczył 22-osobowej k o 
misj i powołanej przez rząd federa lny dla 
opracowania prognozy rozwoju technicz
nego sys temu k o m u n i k o w a n i a (KtK) ; za
kończyła ona p r a c e po przeszło dwule t 
niej działalności. 

Na wstępie prof. Witte określa te le
komun ikac j ę j a k o k o m u n i k o w a n i e na od
ległość, p rzy czym rozróżnia t e l ekomuni 
kac ję p o ś r e d n i c z ą c ą ( indywidualną) 
i r o z p o w s z e c h n i a n ą (masową) ; do 
pierwszej zalicza telefon, da lekopis i tp . 
urządzenia , do drugiej radiofonię i te lewi
zję oraz podobne fo rmy przyszłości . Ga
zety należą do sys temu drugiego, lecz p o 
sługują się techniką t e lekomunikac j i t y lko 
p rzy nap ływie wiadomości do m o m e n t u 
d ruku , na tomias t jeszcze z niej n ie k o 
rzystają p rzy rozpowszechnianiu . 

Komisja stwierdziła w swych doc ieka
niach, że media t e l ekomunikacy jne i p r a 
sa oferują treści n ie całkiem wymienne . 
Jednocześnie z r a c h u n k u ekonomicznego 
wynika , iż t e l ekomunikacy jne p r zekazywa
nie gazet do gospodars tw d o m o w y c h by ło
by t rudnie jsze i znacznie droższe niż roz
powszechnianie ich obecną techniką d r u 
ku . Nie można j e d n a k wykluczyć , że w 
najbliższych la tach dos tawa pocztowa l i
s tów i gazet nie będzie d o k o n y w a n a co

dziennie, co u t rudn i r egu la rne rozpow
szechnianie dzienników. 

Ewen tua lny rozwój telewizji kablowej 
(wielokanałowej) mus ia łby się odbić na 
zawartości gazet, a t akże na chęci za
mieszczania w n ich r ek lam. Wśród odbior
ców nie s twierdzono j e d n a k silniejszego 
zapot rzebowania na zwielokrotnienie p r o 
g ramów tv i z tych względów komisja d o 
szła do wniosku , że szerokie wprowadze 
nie telewizji kablowej w RFN byłoby 
przedwczesne . Nie widzi się też możli
wości wypełn ienia doda tkowych kana łów 
kab lowych odpowiednimi p r o g r a m a m i . 

czb 

• Marie-Luise K i e f e r : KONDITIONEN 
UND MODALITÄTEN DER RUNDFUNK-
-UND FERNSEHWERBUNG IN EUROPA. 
ZV+ZV 1975 n r 51—52. S. 1814—1817. 

Streszczenie przeglądu opracowanego w 
IBA (Independent Broadcas t ing Author i ty ) , 
zrzeszającej b ry ty j sk ie radiofonie k o m e r 
cjalne, na t emat sy tuac j i w Europejskie j 
Unii Radiowej (EBU). Zrzesza ona 21 k r a 
jów, z k tó rych Belgia, Dania , Norwegia 
i Szwecja nie prowadzą w ogóle r e k l a m y 
radiowo-te lewizyjnej , na tomias t Finlandia , 
Francja , Por tuga l ia i Szwajcaria ogranicza
ją ją do tv. 

Nie wszędzie l imit czasu na r ek l amę 
jest p r awn ie us ta lony, czasami regulują to 
wewnę t r zne przepisy rozgłośni, a w Hi
szpani i ograniczenia (maksymaln ie 6 min . 
n a 1 godz. p rog ramu) podyk towa ły p ro t e 
s ty odbiorców wobec n a d m i e r n y c h „p rze 
r y w n i k ó w " rek lamowych . Z zestawienia 
dla r. 1960 i 1975 wyn ika , że przed 15 la ty 
u d z i a ł p r a s y w r e k l a m i e w y n o 
sił od 34% w Por tugal i i (27% radio, 5% tv) 
do 96% w Szwecji, podczas gdy w r. 1973 
sk r a jne odsetki wynosi ły dla p r a s y p o r t u 
galskiej 36% (radio 30%, tv 20%), w Szwe
cji i Norwegii po 93%, a w Danii 94% 
(reszta p rzypada ła rek lamie p lakatowej i 
f i lmowej) . W t y m okres ie dokona ły s ię 
poważne przesunięcia w Belgii na n i e 
k o r z y ś ć p r a s y i filmu — chociaż 
nada l nie było t a m r e k l a m y r tv (spadek 
p r a s y z 82 do 76%), podobnie w Austr i i 
(spadek p ra sy z 71- do 67% na rzecz w p r o 
wadzonej w r. 1966 r ek l amy telewizyjnej , 
k tó r a w 1973 notowała 22%). We Włoszech 
w z r o s ł a r e k l a m a p r a s o w a (z 55 
do 62%), j a k i t e l e w i z y j n a (z 13 
do 17%). S tosunkowo s t a b i l n e były 
udzia ły w W. Bry tan i i (prasa 70 i 71%, 
tv 23 i 24%) oraz w RFN (prasa 84 i 81%, 
radio 2 i 3%, tv 6 i 10%). 

Kolejne zestawienia obrazują dopusz
czalny l i m i t c z a s u r e k l a m y i z a k a 
z y n iek tó rych r ek lam (tytoń, a lkohol) . 
Zróżnicowania czasowe są ba rdzo duże, np . 
Jugos ławia nie zna żadnych ograniczeń, 
w RFN dopuszcza się 20 min . w I i П 
p rog ramie w dni powszednie p rzy wy
kluczeniu r ek l amy w p r o g r a m i e III, w 
Holandi i 15 min . dziennie na k ażdym k a 
nale , w Por tugal i i 8—9 min . na każda 
godzinę p rog ramu . Żadne przepisy n ie 
regulują wyraźnego o d g r a n i c z e n i a 
p r o g r a m ó w redakcy jnych od r e k l a m y w 
Jugosławi i , L u k s e m b u r g u i Monako . W 
przeciwieństwie do A m e r y k i w Europ ie d o 
minują j e d n a k „ p r z e r y w n i k i " r ek l amowe 
ła twe do z identyf ikowania dla s a m y c h od
b io rców; w większości k ra jów s tarego 
kon tynen tu is tnieje też zakaz współdzia
łan ia dz iennikarzy p rzy p rog ramach 
(wstawkach) r ek lamowych . Na jkonsekwen-
tniejszy sys tem w y p r a c o w a n o w Holandii , 
gdzie p r y w a t n a r ek lama jes t całkowicie 
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wydzielona z działalności rozgłośni rtv i 
przekazywana do nich przez specjalnie po
wołane towarzystwo. Formy mieszane — 
spółki reklamowe podporządkowane orga
nizacjom rtv — istnieją w Szwajcarii, 
Francji, Włoszech i częściowo w RFN. 

pd 

• K.-A. S p r i n g s t e i n : NEUE TECHNI
KEN IM ANGRIFF AUF DIE GEDRUC
KTE INFORMATION. Deutscher Drucker 
1975 nr 25—26. S. 20, 22, 25, 26, 28, ilustr. 9. 

Wychodząc od nowych technik i do
świadczeń w zakresie badań lotów kosmi
cznych wielu badaczy i naukowców two
rzy i wskazuje nowe kierunki i sposoby 
porozumiewania się. Autor omawia lawi
nowy wzrost informacji i stwierdza, że co 
45 sekund ukazuje się na naszej planecie 
jakaś rewelacyjna publikacja, wiedza po
dwaja się szybko, np. w dziedzinie chemii 
co 7 lat, w elektronice co 5 lat. W związku 
z tym zauważa się trzy trendy technicz
nych zmian w przekazywaniu informacji: 
elektronizację, miniaturyzację i odmateria-
lizowanie. Przemysł poligraficzny musi 
więc uwzględnić kierunki rozwoju i nowe 
sposoby mające m. in. za zadanie zredu
kowanie zużycia papieru, szybsze wyko
nawstwo i mniejszą objętość drukowanej 
informacji, np. Inkjet, druk z ekranu, 
mikroformy, techniki kopiowania (in plant 
printing). Z artykułu wynika, że nie moż
na omijać nowych technik, lecz trzeba 
stosować je właściwie, w celu zmniejsze
nia energii i surowców używanych w dru
ku, as 

9 Hans Jochen S c h n e i d e r , Claus 
J o r d a n : DIE DATENBANK ALS BASIS 
COMPUTERGESTÜTZTER INFORMA
TIONSSYSTEME. Deutscher Drucker 1975 
nr 33, s. 2, 4, 6, 11, ilustr. 5; nr 42, s. 20, 
23—24, 26, ilustr. 2. 

Specjaliści w zakresie systemów infor
macji przedstawiają zagadnienia banków 
danych, ich możliwości oraz zastosowania. 
Są one konieczne ze względu na wciąż ro
snący zalew informacji, szybkie podwa
janie się wiedzy w poszczególnych dzie
dzinach oraz proces starzenia. Szacunkowo 
ludzkość w swojej historii napisała 1015 

znaków, a czasopismo American Docu
mentation ocenia liczbę różnych publika
cji na ponad 100 milionów tytułów. Auto
rzy dzielą systemy informacji oparte na 
komputerach na trzy grupy: informacyj-
no-kontrolne (sprawozdawcze, sygnaliza
cyjne, informacyjne), planowania (symula
cyjne, prognostyczne, optymalizacyjne) 
oraz najbardziej inteligentne systemy kie
rowania. Omówiono zagadnienia fotoskła
du oraz maszyn i urządzeń, których wy
dajność znacznie wzrasta. Podczas gdy I 
generacja maszyn osiągała szybkość 325 
znaków/min., to IV generacja już składa 
125 000 znaków/min. Przedstawiono również 
kategorie zleceń, znaczenie mieszania ele
mentów tekstowych i ilustracyjnych w 
przyszłych masowych środkach przekazu, 
stosowanie technik COM (Computer Out
put Microfilm) oraz CRT (Cathode-Ray 
Tube), a także przedstawianie fotoskładu 
zorientowanego na komputery — na banki 
danych, które pozwalają m. in. na wielo
krotne wykorzystywanie podstawowych 
programów i jednoczesny dostęp do da
nych przez użytkowników z różnych dzie
dzin. 

as 

O ZEITUNGSTECHNIK IN DEN USA: 
DER DURCHBRUCH MODERNER SATZ
METHODEN IST IM GANG. Deutscher 
Drucker 1975 nr 33. S. 11, 14, 19. 

Opierając się na ostatniej analizie 
ANPA (Amerykańskie Stowarzyszenie Wy
dawców Gazet) na dzień 21 XII 1974 przed
stawiono dane liczbowe i porównania w 
zakresie stosowanych materiałów, m. in. 
filmów i farb. Wynika z nich, że w ostat
nich latach nastąpiło w niektórych dzie
dzinach zasadnicze przełamanie dotychcza
sowych metod, w szczególności w składzie. 
Potwierdzają to dane porównawcze lat 
1971 i 1974: np. zmniejszenie liczby ma
szyn do składu ołowianego z 9465 do 3892, 
wzrost liczby ekranów kontrolnych ze 155 
do 1666, czytników optycznych z 16 do 377, 
maszyn do pisania w systemie OCR z 0 
do 13 819 oraz wzrost zastosowania płyt 
bezpośrednich z tworzyw sztucznych z 31 
do 231. W fotoskładzie najwięcej maszyn 
pochodzi z Compugraphic (1151) i Photon 
(825), z czytników zainstalowano najwię
cej ECRM (158) i Compuscan (157). Na 
1141 tytułów gazet wykonywanych w 952 
zakładach (członkowie ANPA) : 338 dru
kuje się z płyt stereotypowych, 296 z płyt 
bezpośrednich w technice druku wypukłe
go i 507 w technice druku płaskiego. 

as 

• J J H.: MÖGLICHKEITEN DES INKJET -
-VERFAHRENS IM ZEITUNGSDRUCK. 
Der Polygraph 1975 nr 18. S. 1109—1110. 

Prognostycy zaliczają metodę Inkjet do 
faworytów i przepowiadają jej rozwój w 
przyszłości, szczególnie w druku gazet. 
W opracowanej przez firmy amerykańskie 
metodzie Inkjet obraz jest nadawany bez-
kontaktowo na zadrukowany materiał 
przez natryskiwanie z dysz farby, której 
ilość dozuje się za pomocą pola elektro
statycznego zgodnie z danymi z kompu
tera. Autor rozważa możliwości wprowa
dzenia metody m. in. jako uzupełnienia 
w druku gazet w postaci zaprogramowa
nych, aktualnych dla regionów wstawek 
w poszczególnych egzemplarzach bez za
trzymywania maszyny. Poziomem wyko
nanych druków metoda Inkjet nie dorów
nuje jeszcze jakości dotychczasowych me
tod drukowania i nadaje się obecnie tylko 
do oddania kresek. as 

• Konrad D r i e n d 1: DIE SCHNELL
SATZPRODUKTION IN BLEI. Der Poly
graph 1975 nr 18. S. 1113—1116, tab. 

Przemysł poligraficzny obecnie jest już 
nie do pomyślenia bez składu fotograficz
nego. Niemniej jednak technologiczna za
sada składu tradycyjnego, tzw. składu go
rącego, w połączeniu z elektroniką naszej 
ery dzięki rozwojowi jest i najprawdopo
dobniej będzie w przyszłości równorzęd
nym partnerem fotoskładu. Autor przed
stawia praktyczne doświadczenia w Zei
tungsverlag des Süddeutschen Verlags w 
Monachium w zakresie saybkiego składu 
gazetowego w ołowiu, gdzie na wyjściu 
pracują sterowane taśmą perforowaną ma
szyny szybkiego składu TTS (Tele-Type-
-Setting) umożliwiające skład do 30 tys. 
znaków na godzinę. Porusza wiążące się 
z tym problemy oraz w zakresie wejścia 
i obróbki m. in. rolę komputera, czyt
ników, perforatorów, urządzeń do ujmo
wania danych oraz korekty. 

аз 
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• Claus S c h m i d t - S t ö l t i n g : EINE 
FUNKFAKSIMILEZEITUNG FÜR OZEAN
SCHIFFE KÖNNTE DIE ERSTE STUFE 
ZUM „HOMEFAX" SEIN. Der Polygraph 
1975 nr 18. S. 1118—1120, ilustr. 3. 

Od lat „Homefax" lub inaczej „gazeta 
ze ściany" jest hasłem futurologów i spe
cjalistów z dziedziny środków masowych. 
Nie doczekało się ono jednak dotychczas 
pełnej realizacji ze względu na nośniki i 
związaną z nimi opłacalność. Autor przed
stawia przebieg przekazywania gazety na 
odległość, a więc skład, druk próbny, ro
dzaje pism oraz urządzenia do nadawa
nia (Hellfax WF 205) i odbioru (Hellfax 
BS 114) stosowane przez Światową Orga
nizację Meteorologiczną. Koszt kompletne
go wyposażenia w chwili obecnej wynosi 
50 tys. DM. Szybkość przekazu 1 strony 
gazety w formacie 45X56 cm sięga 30 mi
nut. Nie jest to jednak — według autora — 
tylko metoda przyszłości, w Japonii bo
wiem obok testowego przekazywania ga
zety metodą „Homefax" do 2 hoteli w To
kio przekazuje się w ten sposób gazetę w 
języku japońskim codziennie do ponad 
1000 statków. Z podobnie przekazywanej 
informacji tekstowej korzysta regularnie 
wiele okrętów w Norwegii. 

as 

• Horst H e n t s c h e l : DER FOTOSATZ 
UND SEINE AUSWIRKUNGEN AUF DIE 
VERLAGSARBEIT. Papier und Druck 
(Druckformenherstellung) 1975 nr 8. S. 113— 
116, ilustr. 9. 

Większe zastosowanie techniki drukowa
nia płaskiego w NRD (szczególnie rolowe-
go) doprowadziło do racjonalizacji i wzro
stu efektywności procesów składu m. in. 
przez wprowadzenie fotoskładu skoncen
trowanego w trzech ośrodkach w Lipsku, 
Berlinie i Dreźnie. Przedstawiono wpływy 
fotoskładu na działalność wydawnictwa 
(Verlag Die Wirtschaft) w zakresie pracy 
redakcyjnej, typograficznej obróbki oraz 
ujmowania danych. Dotyczą one koniecz
ności ścisłego stosowania norm, uproszcze
nia metod łamania (klejowa i natychmia
stowa) oraz poprawy aktualności. 

as 

• Arpo L e p i s t o: „PAGITRON" — EIN 
ELEKTRONISCHES SEITENUMBRUCH-
SYSTEM. Zeitungstechnik 1975 nr 7/8. S. 
36—40, ilustr. 8. 

Założona przed 7 laty firma Optronics 
International (Chelmfort, Massachusetts, 
USA) opracowała elektroniczny system ła
mania stron. Przedstawiono go po raz 

pierwszy w Europie w czasie wystawy 
IFRA-Expo 74 w listopadzie 1974 w Mon
treux. System ten pod nazwą „Pagema
ker" po dalszych ulepszeniach zmienił na
zwę na „Pagitron". Sposób jego działania 
składa się z szeregu części składowych 
mogących pracować samodzielnie, a które 
można odpowiednio zestawiać w zależności 
od potrzeb. Podstawowy zestaw systemu 
„Pagitron" składa się z: dwóch jednostek 
do odczytu i zapisu, stanowiska z kla
wiaturą i zapisem do przekazywania dy
spozycji i dialogu z jednostką sterującą 
danymi, stacji łamania oraz odpowiednich 
maszyn matematycznych dla każdej czę
ści składowej i płytowej pojemników ma
gnetycznych. Istnieje możliwość ustawie
nia stacji łamania stron w innym mieście 
niż jednostki odczytu i zapisu i łączenia 
ich pracy przy pomocy kabla, mikrofal 
i łączności satelitarnej. Firma Optronics 
zajmuje się obecnie zagadnieniem bezpo
średniego naświetlania (zamiast na film), 
na formę do druku wypukłego przy po
mocy laserowej jednostki naświetlającej 
oraz odpowiednim urządzeniem do na
świetlania płyt do druku płaskiego. 

as 

0 Jacques t e o n i : DIE VERARBEITUNG 
VON RUBRIKANZEIGEN IM RAHMEN 
EINES „GESAMTSYSTEMS". Zeitungs
technik 1975 nr 9. S. 12—17, 20—21, ilustr. 14. 

Grupa Wydawców Gazet „Le Provençal" 
w Marsylii wydająca 4 dzienniki (Le Pro
vençal, Le Meridional, Le Soir, Republi-
que-VAR Matin) w ogólnej liczbie 130 
stron i nakładzie 470 tys. egzemplarzy (14 
wydań regionalnych), posiada od 1972 r. 
elektroniczny system obróbki danych. Ca
ły system opiera się na zasadniczym urzą
dzeniu typu IBM 370/145 o pojemności 512 
к oraz urządzeniach peryferyjnych, a więc 
pojemnikach danych z płytami magnetycz
nymi, jednostkach z taśmami magnetycz
nymi, drukarkach, ekranach kontrolnych 
oraz maszynach do fotoskładu (Linotron 
505). Dostęp do jednostki centralnej za 
pomocą ekranów posiadają działy redak
cyjne, ogłoszeniowe, produkcyjne, kolpor
tażu i administracji. W artykule obok 
przedstawienia całego systemu i jego czę
ści składowych omówiono obróbkę ogłoszeń 
rubrykowych, które stanowią prawie 2/3 
codziennie nadchodzących 9000 wierszy 
ogłoszeń. Zastosowanie elektronicznej ob
róbki danych pozwala połączyć wiele 
funkcji w jednym stanowisku pracy z 
ekranem kontrolnym. Pozwoliło to na 
zmniejszenie zatrudnienia i pomyłek, skró
cenie czasu obróbki oraz poprawienie ak
tualności. 

as 
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Badania Mariana Tyrowicza z historii i teorii prasy 
(w 50-lecie procy naukowej) 

Do niedawna jeszcze prasa intere
sowała historyków głównie jako źró
dło historyczne i to zwykle o cha
rakterze uzupełniającym lub zastęp
czym. Opracowania z dziejów czaso
piśmiennictwa polskiego w okresie 
międzywojennym ograniczały się na 
ogół do zarysów bibliograficzno-hi-
storyczmych lub monografii literac
kich, tj. analizy treści danego pisma 
i prezentowanych w nim poglądów. 
Istotne zmiany w tym zakresie nastą
piły dopiero w ostatnim dwudziesto
leciu. Powstało wiele monografii po
święconych czasopiśmiennictwu pol
skiemu oraz wydawnictw zajmują
cych się wyłącznie zagadnieniami 
prasoznawczymi. Ożywienie badań 
pociągnęło więc za sobą ważne zmia
ny w zakresie tematyki. Badania nad 
prasą polską wyszły poza analizę tre
ści i form dziennikarskich i objęły 
różnorodne przejawy rozwoju druków 
periodycznych: działalność redakcji 
prasowych, rolę twórców i produ
centów, zagadnienia czytelnictwa, pod
stawy ekonomiczne wydawnictw pra
sowych itp. Zarówno zakres chrono
logiczny ogłoszonych prac i artyku
łów obejmujących początki gazet pol
skich i ich rozwój aż do czasopism 
Polski Ludowej, jak i zróżnicowanie 
badań terenowych, a więc dotyczą
cych nie tylko prasy warszawskiej 
czy lwowskiej i krakowskiej, lecz 
także pomorskiej, śląskiej, mazurskiej 
i in., wreszcie ogromna rozpiętość 
problemowa dziejów periodyków, 
stwarzają warunki do wszechstronnej 
i możliwie pełnej syntezy historycz
nej prasy polskiej. Pomimo poważ
nego dorobku w tej dziedzinie oraz 
cennych niejednokrotnie wyników na
ukowych, nie wszystkim autorom uda

ło się jednak oprzeć je na wszech
stronnie przemyślanych i skrystali
zowanych zasadach postępowania ba
dawczego. 

W przeciwieństwie do historyków 
zajmujących się w drugiej połowie 
XIX i na początku XX w. dziejami 
prasy polskiej i kierujących się w 
swych badaniach głównie metodą ja
kościową (przedstawiającą profil po
lityczny, ideologiczny, rodzaj czaso
pisma), współcześni nam prasoznaw-
cy koncentrowali się nie tylko na 
jakościowej, ale i ilościowej analizie 
dzienników i innych pism. Zwolenni
cy tego kierunku (Irena Tetelowska, 
Paweł Dubiel i in.) wysuwają postu
lat, aby zawartość prasy związać z 
badaniem jej oddziaływania 1.. 

Dyskusja na temat zadań praso-
znawstwa rozwinęła się w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych i na 
tym tle pojawiły się pierwsze głosy o 
wadze historii prasy w prasoznaw-
stwie, przede wszystkim Mariana Ty
rowicza, Tadeusza Butkiewicza oraz 
Mieczysława Kafla2. W tej teoretycz
nej dyskusji M. Tyrowicz zajął szcze
gólne i zasadniczo definiujące stano
wisko. W dziedzinie historii prasy i 
publicystyki miał już za sobą szereg 
1 I. T e t e l o w s k a : Analiza i ocena t r e 
ści (zawartości) dzienników. Zeszyty Pra
soznawcze 1960 n r l, 5—6; t e j ż e ; Zasady 
kategoryzacj i zawar tości dz ienników. T a m 
że, 1965 n r 3 ; P . D u b i e l : Anal izy zawar 
tości p racy w Polsce 1947—1963. Tamże, 
1964 nr 3. 
2 M. T y r o w i c z : Zadania badawcze h i 
storii p r a sy polskiej . Biuletyn Prasoznaw-
czy 1957 n r 2; T. B u t k i e w i c z : Z p r o 
blemów badań h i s to ryczno-prawnych . 
Kwartalnik. Prasoznawczy 1957 nr 3 ; M. 
K a f e l : P rasoznaws two . Warszawa 1966 
(odnośne rozdziały były wcześniej publ i 
kowane w czasopiśmie Studium Dzienni
karsk iego UW). 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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rozpraw i artykułów8 . Pozytywną, 
choć ostrożną opinię wypowiedział 
wówczas o ilościowym kierunku ba
dań, który jego zdaniem w dobie dzi
siejszej i najbliższej przyszłości „za
decyduje być może o metodzie tych 
badań" i . Nie wdając się w teore
tyczne rozważania nad prasą współ
czesną, podkreślił Tyrowicz złożoność 
metody badań prasoznawczych z hi
storycznego punktu widzenia. W ar
tykule poświęconym zadaniom ba
dawczym historii prasy polskiej wy
raźnie zaakcentował związek każde
go organu prasowego z istniejącymi 
warunkami politycznymi, kulturalny
mi i ekonomicznymi oraz ich wpływ 
na rodzaj pisma, jego układ, kieru
nek ideologiczny, uzależniony często 
od finansowego zaplecza. Ponadto 
wskazał na konieczność dociekliwego 
badania warsztatu dziennikarskiego, 
organizacji redakcji, wysokości na
kładu, kolportażu oraz zasięgu roz
prowadzania pisma 5. 

Znacznie szerzej i bardziej wnikli
wie zajął się tymi zagadnieniami w 
swojej wyżej wymienionej obszernej 
rozprawie pt. „Historia prasy, jej za
dania, źródła i metody badań". Opie
rając się na bogatej literaturze przed
miotu zarówno polskiej, jak obcej, 
przedstawił krytycznie dotychczasowe 
próby określenia metody badań hi-
storyczno-prasowych. Zauważył prze
de wszystkim rozstrzelenie i rozbież
ność poglądów metodologicznych pol
skich prasoznawców oraz ich częste 
ograniczenie do praktycznych postu
latów badawczych, a zepchnięcie na 
plan dalszy rozważań teoretycznych. 
Przyczynę takiego stanu rzeczy wi
dział — wydaje się zupełnie słusz
nie — w niewłaściwym często usto
sunkowaniu się do roli historii pra
sy w prasoznawstwie. Negowanie tej 
roli albo zupełne jej wyklucze
nie doprowadziło nie tylko do zubo
żenia problematyki badawczej praso
znawców, ale i niemożności przedsta
wienia teorii prasy w jej historycz
nym rozwoju i związkach. Powołując 
się na rozważania M. Kafla i T. But
kiewicza uzasadniających konieczność 

* Por . W. B i e ń k o w s k i : Bibliografia 
p r ac M. Tyrowicza za lata 1925—1964. (W) : 
M. T y r o w i c z : Z dziejów polskich ru 
chów społecznych XIX w. Warszawa 1965, 
s. 205—240. 
4 Histor ia prasy , je j zadania , źródła i m e 
tody badań . (W:) Metody i t echnik i b a d a w 
cze w prasoznawstwie , t. 1, Warszawa 1969, 
s. 166. 
6 Zadania badawcze. . . Op. cit. 

stosowania metod „historii ogólnej" 
do badania prasy jako dziedziny ży
cia codziennego, Tyrowicz przedsta
wił własny pogląd na metodę badań 
historycznych w prasoznawstwie. We
dług niego historyk prasy winien po
sługiwać się „zarówno metodami ba
dań historycznych, jak i często się
gać po metody wypracowane przez 
inne nauki społeczne"e. To pozornie 
ogólne twierdzenie, stwarzające moż
liwość rozmaitych interpretacji, uści
ślił w ten sposób, że wymienił sze
reg metod badań historycznych, jak 
opisową (od wieków najpowszechniej 
stosowaną), analityczną i statystycz
ną (mające w prasoznawstwie donio
słe znaczenie), wreszcie genetyczną 
(cenną dla porządkowania faktów 
chronologicznych) i inne. 

Metody te służyć mają jednak 
głównie w badaniach nad prasą do 
ustaleń faktograficznych stanowią
cych podstawę do dalszej interpreta
cji faktów historycznych. W tym za
kresie otwiera się szerokie pole dzia
łania dla historyka prasy. Wszak mu
si on dokonać weryfikacji źródeł, a 
więc i przekazów informacyjnych, 
a nadto dać ich właściwą interpreta
cję, często przy zastosowaniu meto
dy dedukcyjnej (np. przy ustalaniu 
nakładu, ilości odbiorców itp.). Prócz 
tych rozważań typowych dla pracy 
historyka zajął się Tyrowicz coraz 
częściej stosowaną „analizą zawarto
ści gazet i czasopism dawnych" su
gerując, że komparatystyczna anali
za kilku lub kilkunastu pism powin
na b}'ć prowadzona zespołowo przy 
indywidualnym kierownictwie. To za
strzeżenie wydaje się w pewnym za
kresie dyskusyjne. Oczywiście moż
na by się z nim zgodzić, o ile weź
miemy pod uwagę pisma ukazujące 
się przez wiele lat (np. Czas, Kurier 
Warszawski czy inne dzienniki). Na
tomiast przy miesięcznikach lub na
wet tygodnikach, ukazujących się nie 
dłużej niż rok czy nawet kilka lat, 
w naszym przekonaniu możliwe są 
badania indywidualne. Wydaje się 
także, że więcej uwagi wypada po
święcić metodzie statystycznej, która 
odgrywa dużą rolę w badaniach hi
storii prasy. Tak więc poglądy Ty
rowicza są zgodne z większością teo
retyków prasy co do tego, że bada
nia historii prasy wymagają łączenia 
kilku metod naukowych, aby mogły 

» W: Metody i techniki badawcze w p ra so 
znawstwie . Op. cit., s. 190—191. 
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służyć także socjologom, psycholo
gom i innym analitykom prasy7 . Dla
tego uwagi o metodzie stanowią dla 
Tyrowicza punkt wyjściowy do dal
szych rozważań związanych z histo
rią prasy polskiej. 

Przeciwstawiając się tradycyjnie 
pojętym badaniom treści gazet i cza
sopism Tyrowicz opowiada się za ty
mi studiami, które umożliwiają tak
że ustalenie wartości wytworu pracy 
redakcyjnej oraz recepcji kręgu od
biorców. Na specjalnie ważne zna
czenie badania fluktuacji opinii pu
blicznej w związku z nowoczesną ro
lą prasy ze szczególnym naciskiem 
zwrócił już uwagę Henryk Jabłoński, 
podkreślając także funkcje prasy ja
ko środka propagandy8. Ujęcie przez 
Tyrowicza całokształtu czynników, 
które wpływały na ukształtowanie się 
pisma, obejmuje również jego rolę w 
świecie odbiorców, a zatem jego miej
sce w historii kultury, przy równo
czesnym uwypukleniu technicznej 
działalności producentów czasopism. 

Z kilkunastu artykułów Tyrowi
cza drukowanych w różnych wydaw
nictwach periodycznych jak Biuletyn 
Prasoznawczy, Prasa Współczesna i 
Dawna, Zeszyty Prasoznawcze, Pra
sa Polska, Novinarsky Sbornik — 
wypada zwrócić tu uwagę na parę 
zagadnień. Specjalnie mocno zaak
centowana przez niego jest ta pro
blematyka historii prasy, którą nie
wątpliwie musi posługiwać się meto
dologia badań ogólnoprasoznawczych. 
Ustalenia historyczne tworzą bo
wiem — według Tyrowicza — pod
stawy dla terminologii naukowej tych 
badań; one też mają znaczenie przy 
badaniach źródłowych materiałów 
prasowych i weryfikacji dat z za
kresu statystyki historycznej doty
czącej masowego przekazu informa
cji. Tyrowicz dowodzi, że właśnie hi
storyk jest nadto powołany do tego, 
aby postulować i planować akcję za
bezpieczającą materiały źródłowe dla 
przyszłych badaczy prasy. I tutaj 
właśnie dochodzimy do jednego z naj
ważniejszych jego postulatów, wy
wodzącego się i łączącego z zagadnie
niami metodologicznymi. Jest to spra
wa inwentaryzacji i konserwacji źró
deł do badań nad prasą, czyli archi
walizacji akt redakcyjnych. 

Sprawy bazy źródłowej dla badań 
prasoznawczych poruszane były już 
7 Op. cit., s. 192. 
8 H . J a b ł o ń s k i : Opinia, parlament, pra
sa. Warszawa 1945. 

niejednokrotnie i to z rozmaitych 
punktów widzenia9. Wyrazem sze
rokiego sprecyzowania przez Tyro
wicza zagadnień źródłoznawczych jest 
przede wszystkim jego artykuł pt. 
„Klasyfikacja źródeł do dziejów cza
sopiśmiennictwa i prasy"3e . Autor 
rozgraniczył w nim wyraźnie po raz 
pierwszy źródła do syntetycznych 
dziejów prasy jednego kraju czy je
go regionów od źródeł do monogra
fii poszczególnych pism i dzienników, 
uzasadniając tę różnicę odmiennością 
kwerendy archiwalnej i dokumenta
cji źródłowej. W następnych rozpra
wach „O postulacie archiwalizacji 
współczesnych akt redakcyjnych", 
„Przed 300-leciem prasy polskiej"11 

i „Początki archiwalizacji akt praso
wych" 12 dał wiele spostrzeżeń i pro
pozycji dotyczących związanego syste
mu podstaw źródłoznawczych rozle
głej gałęzi historiografii prasy. 

Zniszczenia w polskich bibliotekach 
i archiwach w czasie drugiej wojny 
światowej nie tylko zamieniły w po
piół wiele cennych zespołów akt re 
dakcyjnych, lecz również poważnie 
przetrzebiły zbiory roczników gazet 
i czasopism. Nasunęło to Tyrowiczo-
wi postulaty archiwalizacji akt re 
dakcyjnych i wydawniczych z troską 
o przyszłych badaczy współczesnej 
nam prasy. W referacie wygłoszo
nym najpierw na Międzynarodowym 
Kongresie Prasoznawczym w Warsza
wie (1962), następnie na Walnym 
Zgromadzeniu AIERI w Wiedniu 
(1964), ogłoszonym drukiem w Am
sterdamie — Tyrowicz konsekwetnie 
bronił znaczenia archiwów redakcyj
nych 13. Uściślił przede wszystkim po
jęcie „archiwum redakcyjnego", przez 
które w praktyce dziennikarskiej po
tocznie rozumie się nie akta, lecz 
wszelkie materiały pomocnicze, jak 
wycinki prasowe, fotografie itp. Po-
9 B . K r z y w o b ł o c k a : Prasa jako źró
dło historyczne. Kwartalnik Prasoznawczy 
1957 nr 3; B. G o ł k a : O kształtowaniu się 
wiedzy o prasie w Polsce XIX w. Warsza
wa 1965. 
10 Prasa Współczesna i Dawna 1958 nr 4; 
tłum. na j . czeski — Novinarsky Sbornik 
1963 nr i ; przekł. ang. „Basic sources to 
the history of press and journalism". Ze
szyty Prasoznawcze — English Edition 1972. 
11 Prasa Współczesna i Dawna 1953 nr 2 
i 1959 nr 1/2. 
1! Zeszyty Prasoznawcze 1960 nr 4. 
13 L'archivalisation des sources d'histoire de 
la presse â la lumière de leurs systèmes. 
Warszawa 1962; skrót: The editiorial files 
as a basic for scientific research in the 
field of mass communication. Bulletin de 
VAIER1 1984 nr 4. 

11* 
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stulat rozciągnięcia dokładniejszej i 
skuteczniejszej kontroli państwowej 
służby archiwalnej nad aktami re
dakcji spotkał się z dużym zaintere
sowaniem na forum krajowym i 
uznaniem zagranicznym. 

Ze sprawą zinwentaryzowania pra
sowych źródeł archiwalnych połą
czył Tyrowicz kwestię opracowania 
pełnej syntezy historycznej dziejów 
prasy polskiej, którą przy ak
tualnym stanie badań i kadry nau
kowych specjalistów uznał za nie
realną, doradzając natomiast ograni
czenie się do. podręcznikowego zary
su historycznego. Dalsze lata po
twierdziły słuszność tych poglądów. 
Jak wiadomo, podręcznik historii pra
sy polskiej (t. I i II) przygotowany 
przez warszawską Pracownię Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i 
XX w. niedawno się ukazał. 

Przechodząc od rozważań teore
tycznych i źródłoznawczych do szcze
gółowej problematyki, warto zwrócić 
uwagę na czynniki kształtujące — 
według Tyrowicza — ostateczną po
stać pisma, jak redaktor, współpra
cownicy, serwis informacyjny, zakres 
i zasięg informacji, drogi ich rozpo
wszechniania, nakład, kolportaż. Ty
rowicz kładzie także specjalny na
cisk na język prasy, komentarz dzien
nikarski, swoistość stylu, jak i na 
proces kształtowania się zawodu 
dziennikarskiego. Podnosi znaczenie 
zagadnień technicznych w rozwoju 
prasy, zwraca uwagę na znaczenie i 
modyfikacje prawa prasowego. 

Na marginesie tych rozważań 
uściślił również kilka nowych pojęć 
z zakresu prasoznawstwa, które dziś 
zdobyły już sobie prawo obywatel
stwa w literaturze specjalistycznej. 
Między innymi takie jak „prymityw 
prasowy" na określenie pisemek nie
periodycznych, sporządzanych dla 
określonego adresata (dworu, króla, 
klasztoru), jak wspomniane „archi
wum redakcyjne" oraz „preferencja 
treści informacyjnej". 

Problematyką prasoznawczą zaj
mował się od wielu lat. Jeszcze w 
latach przedwojennych ogłosił w Sta
nach Zjednoczonych jeden z pierw
szych artykułów o prasie polskiej14. 
Po wojnie swoje zainteresowania 
skoncentrował głównie na dziejach 
prasy galicyjskiej I połowy XIX w. 
Dotychczasowe badania nad prasą ga-
14 Journalism In Poland. Journalism Quar
terly 1933 nr 1. 

licyjską tego okresu przedstawiają 
się nader ubogo. O ile czasopiśmien
nictwo doby autonomicznej Galicji 
jest już w części opracowane dzięki 
badaniom Jerzego Myślińskiego, 
Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Czesła
wa Lechickiego, Andrzeja Garlickie
go i in.15, to lata wcześniejsze zainte
resowały historyków jedynie margi
nalnie. Zapewne też z powodu bra
ku pełnych, analitycznych monogra
fii rozpowszechniło się przekonanie 
0 latach 1800—1850 jako o okresie 
całkowitej stagnacji w rozwoju gali
cyjskiej prasy. Na podstawie drob
nych rozpraw powojennych Janiny 
Garbaczowskiej, Haliny Florkowskiej, 
Jerzego Drobiszewskiego, książki Ja
niny Rosnowskiej l e można odtworzyć 
dzieje i to fragmentarycznie niektó
rych tylko pism: ludowych, literac
kich, satyrycznych. Brak jednak dla 
1 połowy XIX w. monografii t raktu
jącej szerzej i porównawczo warsztat 
redakcyjny, rolę redaktora, proble
matykę techniczną, podstawy praso
we. W pewnym stopniu wypełnił tę 
lukę Tyrowicz, niestety nie monogra
ficznym opracowaniem, lecz rozpra
wami poświęconymi głównie prasie 
galicyjskiej i krakowskiej (z okresu 
Wolnego Miasta). Postępy tej prasy 
przedstawia na tle ówczesnego dzien-
15 J. M y ś l i ń s k i : Prasa Galicji w dobie 
autonomicznej 1867—1918. Warszawa 1972; 
t e n ż e : Nakłady prasy społeczno-politycz
nej w Galicji 1818—1913. Rocznik Historii 
Czasopiśmiennictwa Polskiego t. IV, z. 1 i 
2 ; t e n ż e : Studia nad polską prasą spo
łeczno-polityczną zachodniej Galicji. Łódź 
1970 i inne; K. D u n i n - W ą s o w i c z : 
Czasopiśmiennictwo ludowe w Galicji. Wro
cław 1952; Cz. L e c h i c k i : Krakowski 
Kraj (1869—1874). Wrocław—Warszawa—Kra
ków—Gdańsk 1975; t e n ż e : Najpopular
niejszy dziennikarz galicyjski XIX wieku. 
Małopolskie Studia Historyczne 1961 nr l ; 
t e n ż e : Najstarsze organizacje dzienni
karskie. Zeszyty Prasoznawcze 1967 nr 2; 
A. G a r l i c k i : Założenie tygodnika Piast 
w 1913 r. Rocznik Historii Czasopiśmien
nictwa Polskiego t. 2 ; t e n ż e : Galicyj
ska prasa burżuazyjna i socjalistyczna wo
bec rozłamu w PSL w 1913 r. T a m ż e , 
t. 3 z. 1 i inne. 
" J. G a r b a c z o w s k a : Satyryczna pra
sa krakowska w roku Wiosny Ludów. 
Sprawozdanie z czynności i posiedzeń PAU 
1949, Kraków 1950; t e j ż e : Krakowska pra
sa dla wsi. Tamże; H. F l o r k o w s k a : 
Prasa galicyjska 1848 r. wobec kwestii 
agrarnej. Zeszyty Naukowe UJ 1970 z. 30; 
J. D r o b i s z e w s k i : Kręgi czytelnicze 
Czasu w latach 1848—65. Studia Historycz
ne 1969 z. 3; t e n ż e : Serwis informacyj
ny dziennika Czas w latach 1848—1865. Ze
szyty Prasoznawcze 1968 z. 1 ; J. R o-
s n o w s k a : Dzierzkowski. Kraków 1971; 
t e j ż e : Twórcy Dziennika Mód Paryskich. 
Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego 1967 z. 2. 



KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 165 

nikarstwa polskiego, starając się 
przekrojowo pokazać przede wszyst
kim przemiany i rozwój dokonujący 
się w organizacji pracy redakcyjnej, 
przechodzenie z jednoosobowego kie
rownictwa do kolegialnego redago
wania i zarządzania pismem oraz na
dawania mu określonego kierunku 
ideologicznego. W artykule „Rola re
daktora naczelnego i grona redak
cyjnego w prasie polskiej I połowy 
XIX w." czytamy: „Duży wpływ na 
treść dzienników i czasopism, na re
gularność ukazywania się ich, nieraz 
na stronę typograficzną, wywierała 
indywidualność redaktora. Dzieje pra
sy naszej w I połowie XIX w. sta
nowią żywy kalejdoskop typów w 
tym względzie"17. Do pionierskich 
roztrząsań w tym zakresie należy 
zaliczyć rozprawy: „Organizacja pra
cy redakcyjnej w czasopiśmiennic
twie Galicji i Krakowa"18, „Zagad
nienia elementów treściowych i u-
kładu redakcyjnego w czasopismach 
Galicji i Krakowa"19, „Organizacja 
redakcji w prasie i czasopiśmiennic
twie polskim I połowy XIX w."20. 

Specjalną uwagę zwrócił Tyrowicz 
jako historyk wieku XIX na powią
zania między ruchami rewolucyjny
mi a rozwojem prasy, szczególnie pod 
względem organizacyjnym i technicz
nym. Mówią o tym zwłaszcza dwa 
artykuły: „Niektóre aspekty prasy 
polskiej w okresie rewolucyjnym 
1794—1848"21 i „Wpływ prądów re
wolucyjnych na rozwój prasy euro
pejskiej 1789—1849" 22. 

Z badaniami historii prasy polskiej 
związana jest ściśle biografistyka, dla 
której z kolei czasopisma stanowią 
znakomite źródło historyczne. Ana
lizą działalności ludzi prasy, ich ka
rier i kolei życiowych zajmuje się 
Tyrowicz od lat, interesując się zwła
szcza postaciami przewodnimi i twór
czymi. Jako redaktor działu w redak
cji „Polskiego słownika biograficzne
go" oraz współpracownik „österrei
chisches Biographisches Lexikon", 
opracował bogatą galerię pracowni
ków prasy polskiej w XIX i XX w., 
ze specjalnym uwzględnieniem ów
czesnej Galicji. Z licznych napisa-
17 Referat na I Sympozjum Międzynarodo
w y m Historii P rasy , Warszawa 1967. 
18 Kwartalnik Prasoznawczy 1958 n r 1—2. 
19 Prasa Współczesna i Dawna 1958 n r 1. 
20 Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol
skiego 1968 z. 2. 
21 Zeszyty Prasoznawcze 1961 n r 1—2. 
22 Tamże , 1961 rir 3. 

nych przez niego życiorysów około 50 
poświęcił redaktorom, wydawcom, 
publicystom, felietonistom, eseistom, 
tłumaczom, krytykom prasowym, 
krajowym i emigracyjnym. W tych z 
konieczności lapidarnych portretach 
dał autor różne typy intelektualne 
dziennikarzy i wydawców, określił 
wpływ, jaki wywierali oni na współ
czesną opinię i kręgi polityczne, kul
turalne czy gospodarcze. Spośród syl
wetek ludzi świata dziennikarskiego 
pióra Tyrowicza na specjalne wymie
nienie zasługują życiorysy: publicy
sty i redaktora W. Chłędowskiego, 
wybitnego redaktora Czasu L. Chrza
nowskiego, dziennikarza — demokra
ty J. N. Janowskiego, twórcy nowo
czesnej prasy B. Kicińskiego, założy
ciela Dziennika Mód Paryskich T. 
Kulczyckiego, redaktora pism emi
gracyjnych S. Kunatta, twórcy prasy 
agronomicznej w Galicji — A. Ka-
sperowskiego, publicystów jak L. 
Borkowski, socjalista B. Czerwień
ski, oświatowiec B. Kalicki, humory
sta A. Klesiewicz i wielu innych. 

Orientacja w stanie bieżących ba
dań nad rozwojem prasy europej
skiej, zarówno od strony metody jak 
i problematyki historycznej, jest bar
dzo ważna dla badaczy dziejów na
szego czasopiśmiennictwa. Pomocne 
są w znacznym stopniu recenzje i 
przeglądy krytyczne historiografii 
obcej. Liczne omówienia krytyczne 
pióra Tyrowicza zapoznają stale pra-
soznawców polskich z problematyką 
historii czasopism angielskich, fran
cuskich, niemieckich, belgijskich, cze
skich i rosyjskich23. Recenzje mono
grafii periodyków polskich objęły za
równo prace o prasie warszawskiej, 
jak również krakowskiej, śląskiej, 
pomorskiej, mazurskiej oraz emigra
cyjnej 24. Omówienia te mają wyraź-

-s Por . m. in . : „Social Sciences A b s t r a c t s " 
j ako nowoczesny przewodnik naukowy . 
..Roczniki Dziejów Społecznych i Gospo
darczych" , t. 2, 1932; recenzje ks iążek: 
J. Kayse r : L 'his tor ien et la presse. „Stu
dia Żródłoznawcze" 1959; C. Bel langer : 
P res se c landest ine 1940—1944. Zeszyty Pra
soznawcze 19Я2 nr 3; A. M. Goll in: The 
Observer and J. L. Garvin . Tamże, 1962 
nr 4; G. A. Cranford : The Development 
of the Provincia l Newspape r s 1700—1760. 
Tamże, 1965 n r 1; I. F i sche r -Frauend iens t : 
B ismarck Pressepol i t ik . Tamże, 1965 n r 1; 
К. P a u p i é : Handbuch der ös te r re ich i schen 
Pressegeschichte . Tamże. 1966 n r 4; Z. Si-
m ë c e k : К poca tkom novinars tv i v Opavë . 
Tamże, 1968 n r 3; Lin Y u n t a n g : A. His to
ry of the Press and Publ ic Opinion in 
China. Tamże , 1971 n r 3. 
"< Por . m. in . : J. Ło jek : Dziennikarze i 
p r a sa w Warszawie XVIII w. Zeszyty pra-
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ny cel dydaktyczny: zmierzają, po
przez podkreślenie zalet i wad re
cenzowanej pozycji, do udoskonale
nia metod badawczych i podniesie
nia poziomu monografii prasowych. 
Są to równocześnie rzeczowe, pozba
wione częstej u nas zjadliwości, choć 
krytyczne recenzje klasyfikujące każ
dą książkę z punktu widzenia ogól
nych zasad metodologicznych. 

Dla historyków prasy a także lite
ratury poważne (choć nie zawsze do
ceniane) znaczenie mają edycje źró
deł do dziejów dziennikarstwa. W 
ostatnim 30-leciu książki typu pa
miętnikarskiego cieszą się ogromną 
popularnością i ten też rodzaj lite
ratury jest wyraźnie preferowany 
przez wydawnictwa. W powodzi pa
miętników z rozmaitych epok aż po 
czasy nam współczesne niewielki sto
sunkowo procent stanowią wspomnie
nia dziennikarzy, redaktorów, wy
dawców. Nieliczne tego rodzaju pu
blikacje, jakie się ukazały, są pod
stawowym źródłem do badań praso-
znawczych określonego czasu. Wy-
dav.'ca pamiętników ludzi związa
nych z zawodem dziennikarskim jest 
także Tyrowicz. W jego opracowaniu 
ukazały się „Notatki autobiograficz
ne' ' J. N. Janowskiego, jednego z na j 
wybitniejszych demokratycznych pu
blicystów Wielkiej Emigracji i dzien
nikarza. Wspomnienia F. Sokulskiego 
pt. „W kraju i nad Bosforem" zawie
rają natomiast sporo informacji o 
współpracy pamiętnikarza z Dzienni
kiem Stanisławowskim, najradykal-
niejszym w Galicji pismem okresu 
Wiosny Ludów. Niezależnie od dzia
łalności edytorskiej, Tyrowicz spre
cyzował postulaty pod adresem współ
czesnego pamiętnikarstwa, domaga
jąc się inwentaryzacji wszelkiego ro
dzaju przekazów wspomnieniowych 
dotyczących przeszłości prasy polskiej 
oraz zaktualizowanej reedycji „Bi
bliografii pamiętników polskich i Pol
ski dotyczących" E. Maliszewskie
go25-

soznawcze 1961 nr 1—2; R. Smiela: Dzien
nik Górnośląski. Kwartalnik Prasoznawczy 
1957 nr 4; T. Cieślak: Prasa polska na 
Mazurach i Warmii. Zeszyty Prasoznawcze 
1965 nr 3; Z. Jagoda: O literaturze i ży
ciu literackim Wolnego Miasta Krakowa. 
Tamże, 1972 nr 2; J. Rosnowska: Dzierz-
kowski. Tamże, 1973 nr 2; J. Myśliński: 
Prasa Galicji w dobie autonomicznej. Tam
że, 1973 nr 4: L. Gocel: Początki prasy 
Wielkiej Emigracji. Prasa Współczesna i 
Dawna 1958 nr 1. 
25 Postulaty prasoznawstwa wobec współ
czesnego pamiętnikarstwa. Zeszyty Praso
znawcze 1973 nr 2. 

Poszukiwania metodologiczne, ba
dania dziejów prasy galicyjskiej, 
szkice monograficzne, krytyka histo
riografii prasy, edycje pamiętników — 
wszystko to wiąże się w przypadku 
omawianego historyka z jego działal
nością praktyczną. Od czasu jego 
związków z prasą lwowską i war
szawską w latach trzydziestych2e 

przeszedł w latach pięćdziesiątych do 
organizacyjnej współpracy z polski
mi i zagranicznymi ośrodkami praso-
znawczymi i uczestniczył w wielu 
międzynarodowych kongresach (m. in. 
Warszawa 1962, Wiedeń 1964, Lipsk 
1974). Od 1964 jest członkiem Asso
ciation Internationale des Etudes et 
Recherches sur l'Information. Czyn
nie współdziałał w powstaniu w 1956 
r. Ośrodka Badań Prasoznawczych 
w Krakowie, w którym prowadził 
Sekcję Historii Prasy (1957—58) i 
gdzie na jego wniosek przystąpiono 
do przygotowywania „Słownika dzien
nikarzy i publicystów polskich" (w 
rezultacie zgromadzono około 2000 
biogramów). W 1973 Tyrowicz objął 
przewodnictwo Komisji Prasoznaw-
c/,ej utworzonej przy Oddziale Kra
kowskim PAN. Rzucona przez niego 
myśl pełnej inwentaryzacji źródeł ar
chiwalnych i rękopiśmiennych do 
dziejów prasy polskiej — o której 
pisałam powyżej — wywołała dalsze 
praktyczne posunięcia. Już w 1960 r. 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Pań
stwowych, na wniosek OBP i na 
podstawie istniejącego ustawodaw
stwa w sprawach archiwalnych, po
wołała pod kierownictwem Tyrowi-
cza specjalną komisję w celu opra
cowania przepisów dla archiwów re 
dakcyjnych. W rezultacie prac komi
sji ukazało się 17 V 1962 zarządzenie 
Naczelnej Dyrekcji Archiwów w spra
wie oceny „akt wydawnictw i czaso
pism", określające obowiązki redakcji 
wszystkich dzienników i czasopism 
w zakresie trwałego przechowywania 
materiałów redakcyjnych. Dalsze pró
by realizacji postulatu Tyrowicza co 
do inwentaryzacji źródeł archiwal
nych wiążą się z jego działalnością 
jako przewodniczącego Komisji Pra-
soznawczej PAN. Na wniosek tej Ko
misji, Prezydium Oddziału Krakow-

28 M. Tyrowicz był m. in. współredakto
rem lwowskich pism Akademicka Myśl 
Niezalażna i Tydzień Polski oraz referen
tem poloniców z czasopism polskich w no
wojorskim „Social Sciences Abstracts". 
W warszawskiej Drodze (1932, s. 357—371) 
ogłosił „Z zagadnień organizacyjnych cza
sopiśmiennictwa naukowego w Polsce". 
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skiego PAN zatwierdziło opracowaną 
przez Tyrowicza instrukcję wykonaw
czą w tej sprawie i przyznało pierw
sze fundusze. Długofalowa kwerenda 
źródeł ma dać w rezultacie ich peł
ną kartotekę z szczegółowym opisem 
źródłoznawczym. 

Działalność organizacyjna nie 
wstrzymała prac badawczych Tyro
wicza. Opracował zwięzłą historię 
prasy polskiej dla wykonanej w OBP 
„Encyklopedii wiedzy o prasie". Od
dał do składu w Bratysławie obszerny 
artykuł pt. „Prasa polska 1661—1918 w 
historiografii polskiej. Badania z lat 
1945—1974" i przygotowuje dla Wy
dawnictwa Literackiego monografię o 
prasie galicyjskiej I połowy XIX w. 
Książka wyrówna w pewien sposób 

Pracownia Projektowania Druków 
Periodycznych powstała w 1973 r. 
przy Katedrze Projektowania Graficz
nego Wydziału Grafiki PWSSP w Ło
dzi. 
W r. 1974 została podpisana umowa 
między Szkołą łódzką a Zarządem 
Głównym RSW „Prasa — Książka — 
Ruch", która zapewnia Szkole pomoc 
materialną i technologiczną w zamian 
za szkolenie specjalistów-projektan-
tów, przydatne prasie prace dyplowo-
we i zlecone prace projektowo-badaw-
cze. 
Dorobek pracowni był publikowany 
w kwartalniku INTERPRESSGRA-
FIK 1975 nr 1. 
Dziś przedstawiamy założenia wstępne 
do programu działalności Pracowni, 
prowadzonej przez doc. Krzysztofa 
Lenka, grafika, absolwenta ASP w 
Krakowie, autora licznych projektów 
układów czasopism, a w latach 1973— 
1975 dyrektora d/s artystycznych Kra
jowej Agencji Wydawniczej. 

(REDAKCJA) 

1. W Polsce ukazuje się 3 tysiące 
gazet i czasopism, 8 tysięcy tytułów 
książek, ogromne ilości druków akcy-
densowych i użytkowych. Tworzą one 

fakt, że Tyrowicz — autor wielu arty
kułów, omówień, szkiców z dziejów 
prasy polskiej — nie pokusił się dotąd 
o przedstawienie swych poglądów i 
wyników badań w osobnej publika
cji. Rozproszony po rozmaitych pe
riodykach polskich i obcych dorobek 
prasoznawczy tego historyka, jego 
artykuły teoretyczne i metodologicz
ne, jak i recenzje czy omówienia są 
niekiedy trudne do odszukania i przez 
to w wielu wypadkach niedostępne. 
Wskazane byłoby zebranie choćby 
najważniejszych pozycji i ogłoszenie 
ich w postaci zbioru, aby mogły stać 
się bardziej dostępne i pomocne dla 
badaczy prasy polskiej. 

IRENA HOMOLA 

poważną część cywilizacji wizualnej, 
w której poruszamy się codziennie. 
Uczestniczymy w niej jako odbiorcy, 
czytelnicy, bez szansy ucieczki poza 
obręb tego, co za McLuhanem przy
jęło się nazywać Galaktyką Guten
berga. 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że 
większość z tej masy druków jest pro
jektowana źle, niefunkcjonalnie. Ich 
forma typograficzna i poligraficzna 
jest często zaprzeczeniem celu, dla 
jakiego zostały wydane, a odbiór t re
ści wręcz niemożliwy. Większość z 
nich powstaje w sposób przypadko
wy, projektowana przez amatorów 
lub nie projektowana w ogóle. Dzieje 
się tak dlatego, że poza wąską grupą 
projektantów książek, nie ma specja
listów przygotowanych do podjęcia 
tego zadania, a tradycje sztuki dru
karskiej zostały roztrwonione. W dzie
dzinie druków prasowych kilku za
ledwie projektantów przypada na 
3000 tytułów prasowych. 

2. W systemie szkolnictwa arty
stycznego jest miejsce dla pracowni, 
która kształci projektantów-specjali-
stów projektowania druków perio
dycznych. Nie oznacza to, że absol
wenci tej pracowni będą wykształ
ceni jednostronnie i potrafią zapro
jektować tylko dziennik, tygodnik czy 

Wstęp do programu 
Pracowni Projektowania Druków Periodycznych 

PWSSP w Łodzi 



168 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

miesięcznik. Powinni być dobrymi 
specjalistami projektowania typogra
ficznego. Zwężenie specjalizacji dy
daktycznej do druków periodycznych 
ma swoją tradycję w Szkole łódz
kiej oraz uzasadnienie w pewnych ce
chach szczególnych druków perio
dycznych. 

3. Pracownia ma swoją historię w 
Szkole. Istniała przez długi czas jako 
pracownia „Poligrafii i Żurnalu", w 
której studenci jedynego wówczas 
Wydziału Tkaniny i Ubioru zapozna
wali się się z budową żurnalu, rysun
ku żurnalowego, fotografii mody, spo
sobami prezentacji ich kolekcji pro
jektowanych w pracowniach specjali
stycznych. 

W momencie powstawania Wydzia
łu Grafiki pracownia weszła w skład 
Katedry Projektowania Graficznego, 
tracąc swój charakter usługowy dla 
projektantów tkaniny i ubioru, stała 
się pracownią specjalistyczną projek
towania typograficznego. 

4. Wydzielenie projektowania dru
ków periodycznych z projektowania 
typograficznego ma, obok uzasadnie
nia społecznego, uzasadnienie dydak
tyczne, ponieważ — jak się wydaje — 
druki periodyczne posiadają szereg 
cech specjalnych. Na niektórymi z 
nich warto się zatrzymać: 

Periodyczność. Z faktu, że dziennik 
ukazuje się codziennie, tygodnik raz 
na tydzień, a miesięcznik raz w mie
siącu, wynikają konsekwencje dla pro
jektanta. Raz stworzony projekt jest 
powielany rytmicznie i bardzo trudno 
wprowadzać w nim zmiany „w toku". 
Projekt periodyku jest zawsze „mo
delem" wypełnianym w każdym nu
merze inną treścią. Musi więc być na 
tyle elastyczny, żeby zachować swoje 
cechy w sytuacjach skrajnych, kiedy 
wydarzenia ważne lub sensacyjne roz
sadzają standardowy układ numeru 
i na tyle zwarty, żeby nie dawać poli
grafom możliwości własnych, nieprze
widzianych interpretacji. (Ważne jest 
rozróżnienie między projektowaniem 
periodyku, a jego makietowaniem we
dług projektu. Ta druga czynność wy
konywana jest przez grafików tylko 
w niewielkiej liczbie czasopism.) 

Rodzaje form dziennikarskich. Każdy 
periodyk ma własną strukturę form 
dziennikarskich. W dzienniku: depe
sze, doniesienia, korespondencje, pu
blicystyka, felietony, komentarze, re
cenzje, wiadomości lokalne, programy. 
Inaczej w tygodniku, gdzie znikają je

dne formy, a pojawia się fotoreportaż, 
duże formy literackie. Jeszcze inaczej 
w wyspecjalizowanych miesięcznikach. 

Ta struktura przyjęta dla każdego 
tytułu jest realizowana konsekwent
nie w proporcjach i układzie charak
terystycznym dla danego periodyku. 
Wiele form dziennikarskich wymaga 
w projekcie indywidualnego potrakto
wania dla lepszego rozróżnienia np. 
faktu od komentarza. 

Elementy informacyjne periodyku. In
nym rodzajem struktury występują
cej w periodyku jest to wszystko, co 
towarzyszy formom dziennikarskim, a 
co ułatwia czytelnikowi odnalezienie 
interesującego go materiału, jego szyb
ką identyfikację. Żywe paginy, nad-
tytuły (np. ekonomia, sport, z zagra
nicy — Chile), rodzaje tytułów i spo
sób ich rozmieszczenia, wstępy do ar
tykułów, podpisy do zdjęć, miejsca 
umieszczania nazwisk autorów — 
wszystkie te elementy tworzą struktu
rę charakterystyczną dla danego pe
riodyku. Wiemy z doświadczenia, że 
w każdym periodyku elementy te wy
stępują inaczej. 

Porozumienie nadawca — odbiorca. 
Między czytelnikiem a jego pismem 
wytwarza się rodzaj porozumienia. 
Czytelnik otwierając kolejny nu
mer oczekuje określonych form w 
miejscach i formie, do których się 
przyzwyczaił. Oczekuje i akceptuje 
zaskoczenie treścią — nie toleruje za
skoczenia zmianą formy lub układu. 
To sprzężenie działa również w drugą 
stronę. Zespoły redakcyjne wolą ru
tynę powielanej formy, wygodną i 
bezpieczną. 

Dla projektanta przystępującego 
do modernizacji istniejącego perio
dyku najtrudniejsze jest przełamanie 
tych przyzwyczajeń. Jest ono możliwe 
tylko przez wprowadzanie stopnio
wych zmian i kolejne oswajanie z ni
mi. 

Wszystkie te struktury występują 
równocześnie, nakładają się na siebie 
w różnych układach, zależnie od typu 
periodyku tworząc elementy jego ar
chitektury. Projektant musi zdawać 
sobie sprawę z ich istnienia i wzajem
nego oddziaływania. 

Dramaturgia periodyku. Każdy druk 
zwarty jest całością rozłożoną na czę
ści, którymi są kolejne jego strony 
(a właściwie rozkładówki, ponieważ 
czytelnik widzi zawsze dwie strony 
równocześnie). W przeciwieństwie do 
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książki — dziennik czy tygodnik za
wierający różnorodny i o różnej obję
tości materiał — nie może mieć wszy
stkich stron o równej sile. 

Budowa właściwej dla danego ty
tułu dramaturgii, stopniowanie napięć, 
właściwa przemienność materiału o 
przewadze tekstu i o przewadze foto
grafii, operowanie bielą papieru, wre
szcie zaskakiwanie czytelnika — są 
niezbędnymi elementami budowy pi
sma jako całości. Jest wiele rozwią
zań, zależnych od typu periodyku, ale 
zawsze świadomość rozkładu napięć w 
numerze musi poprzedzać szczegóło
we projekty typograficzne. Możliwości 
manipulacji są ograniczane przez pre
ferencje redakcyjne typu: dyspozycji 
politycznych, bardzo ważnych wyda

rzeń, chwilowych priorytetów. Te ele
menty często komplikują zamierzoną 
budowę dramatyczną numeru, zmusza
ją do przesunięć wewnątrz niego, ale 
nie uwalniają projektanta od projek
towania periodyku jako całości. 

Warunki czytania. Popołudniówka, o 
małej objętości, czytana często w 
tramwaju czy kolejce, tygodnik czy
tany spokojnie, w domu, miesięcznik, 
po który sięgamy w wolnych chwi
lach — każde z tych pism wymaga 
uwzględnienia przez projektanta wa
runków odbioru. Wielkość szpalt, krój 
i wielkość czcionki składu, wielkości 
tytułów — wszystkie te elementy mu
szą być dopasowane do przewidywa
nych warunków czytania. 

ii 
•wrry/vrii'X 
<жл\ктл\1 

Projekt tygodnika Teatr. Autor: Leonard Grabowski, student IV roku 
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Osobowość periodyku. O niektórych 
periodykach można powiedzieć, że po
siadają swoją osobowość np. Przekrój 
czy Literatura. Oznacza to, że projek
tant znalazł dla każdego z tych tytu
łów rozwiązanie charakterystyczne, 
niepowtarzalne. Na tym poziomie mo
żemy mówić o pięknych projektach 
periodyków. Są to projekty, które 
spełniają prawidłowo wszystkie wy
magania stawiane przez dany tutuł, 
a jednocześnie są odkrywcze, jedyne. 

Ten najtrudniejszy do zaprojekto
wania element nie jest funkcją środ
ków materialnych i technicznych, ja
kimi projektant dysponuje. Można so
bie wyobrazić piękne pismo drukowa
ne na pakowym papierze, pod warun
kiem, że wszystkie inne elementy bę
dą do tego papieru odpowiednio do
brane. Przykład ten pokazuje, że czę
sto w projektowaniu spotykamy się z 
narzuconymi ograniczeniami, które 
należy przekształcić na swoją korzyść. 

Partnerzy projektanta. Projektant 
znajduje się w sytuacji szczególnej: 
nigdy nie jest sam. Jego projekt jest 
realizacją przekazu, na który składa 
się wysiłek wielu ludzi: autorów, 
dziennikarzy, fotografów, ilustrato
rów. Musi być wyrażony w sposób 
zrozumiały dla zecerów, montażystów, 
maszynistów. Powinien być akcepto

wany przez czytelników. Ta sytuacja 
projektanta wymaga, by posiadał on 
kilka cech specjalnych: 
1) Musi umieć współpracować z ludź

mi, z którymi ma do czynienia. 
Każdy z nich uważa swój artykuł, 
swoje zdjęcie, swój dział za naj
ważniejszy, i zasługujący na spe
cjalne wyróżnienie w periodyku. 
Umiejętność taktownego wytłuma
czenia każdemu z nich, że oczywi
ście ma rację, ale niezupełną, jest 
bardzo przydatna. 

2) Musi umieć pracować szybko. Pe-
riodyk,w przeciwieństwie do innych 
form wydawniczych musi być rea
lizowany w przewidzianym harmo
nogramie. Opóźnienia materiałów, 
nieoczekiwane zmiany i ingerencje, 
sensacyjne wydarzenia zawsze od
bijają się na pracy projektanta i 
kradną mu zaplanowany czas. 
Wszystkie decyzje muszą być po
dejmowane szybko. 

3) Musi znać technologię druku. Pro
jekt, który nie daje się zrealizować 
w całości w technologii, którą dy
sponujemy, jest złym projektem. 
Technologia druku zmienia się nie
ustannie. Inwestycje, jakie zrobio
no w wielu drukarniach w Polsce, 
całkowicie zmieniły przebieg proce
su druku. Pojawiły się nowe tech
niki składu światłem, elektronowe 
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urządzenia do wyciągów barwnych, 
nowe sposoby montażu, nowe ma
szyny szybko drukujące. Wszystko 
to wprowadza ograniczenia przy 
projektowaniu, ale też stwarza no
we, nieznane przedtem możliwości. 
Wielu z tych możliwości nie wyko
rzystuje się, ponieważ znane są tyl
ko poligrafom. Żadna ze szkół nie 
może sobie pozwolić na stworzenie 
warsztatu typograficznego wyposa
żonego w najnowszą technologię. W 
Szkole łódzkiej przerzuciliśmy nau
czanie technologii do nowoczesnej 
drukarni prasowej, starając się 
wyrobić w świadomości studentów 
nierozłączność projektowania i 
technologii oraz umiejętność jej 
wykorzystywania. 

4) Musi rozumieć problemy ekono
miczne. Jeżeli mówimy o bieli pa
pieru niezadrukowanego, która bu
duje formę periodyku równie do
brze jak druk, daje oddech, wła
ściwie zastosowana rytmizuje i u-
łatwia czytanie — to mówimy o 
problemach estetycznych. Ale jest 
to również problem ekonomiczny. 
Każda operacja: zmiana szerokości 
szpalty, kroju pisma, tytuł składa
ny w kilku wierszach — każdy in
nym krojem, wymaga w drukarni 
szeregu czynności kosztujących do
datkowo. Mamy przykłady wielu 
periodyków projektowanych roz
rzutnie. Ta rozrzutność używania 
zbyt wielu środków równocześnie 
obraca się bardzo często przeciw 

Projekt gazety. 
Autorzy: An
drzej Jabłoń
ski, Urszula 
Voinea, Jerzy 
Waj dowieź — 
studenci V r. 
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projektantowi, ponieważ otrzymuje
my druk chaotyczny, często trudny 
do przebrnięcia. Wiemy z doświad
czenia, że dobra typografia to typo
grafia prosta. Tak prosta, jak tylko 
w danych warunkach może być. 
Tym samym miara prostoty staje 
się miarą ekonomii i miarą piękna. 
5. Powyższe uwagi prowadzą do 

wniosku, że projektowanie typografii, 
w tym również druków periodycz
nych, przestało być formą osobistej 
ekspresji wizualnej, tego co jest cechą 
malarstwa, rzeźby. Nowoczesna typo
grafia przestaje być rodzajem sztuki 
stosowanej. Czynniki funkcjonalne, 
techniczne, ekonomiczne powodują, że 
projektowanie typograficzne staje się 
formą przekazywania informacji we
dług przygotowanej instrukcji. 

6. Jeśli absolwent pracowni ma być 
sprawnym projektantem, musi wyro
bić sobie metody pracy według zasady 
słusznej dla wszystkich form projekto
wania: zadanie -> analiza zadania -> 
-> wybór środków -> projektowanie 
-> prezentacja projektu -> realizacja. 

Każdy z elementów tego ciągu wy
maga pewnych specjalnych umiejęt
ności lub dyspozycji, w które należy 
wyposażyć studenta w procesie dy
daktycznym. 

Przyjęcie projektowania druków 
periodycznych jako tematu dydak
tycznego wydawało mi się korzystne, 
ponieważ stopień komplikacji ele
mentów i struktur w nich występują
cych pozwala na prowadzenie wielu 
różnorodnych ćwiczeń i zadań pro
jektowych zmierzających do wyro
bienia w studentach cech niezbęd-

Dokumentalistyka prasowa jako 
składnik systemu pracy dziennikarza 
zyskuje coraz większe zainteresowa
nie, jej problemy znajdują miejsce 
w dyskusjach nad przyszłością dzien
nikarstwa. Wiadomo bowiem, że 
dziennikarstwo tradycyjne przestaje 
istnieć. Jak nadążyć za ciągłym przy
pływem ogromnej ilości informacji, 
nie skostnieć w rutynie związanej ze 
specjalizacją, tak konieczną w cza
sach ciągłych zmian polityczno-spo-

nych w ich dalszej, samodzielnej dro
dze: poczucie społecznej odpowiedzial
ności, postawa nonkonformistyczna, 
inwencja, dociekliwość, świadomość 
konieczności samokształcenia oraz u-
miejętności zawodowych niezbędnych 
do realizacji ich zamierzeń. 

7. Szczegółowy program dydaktycz
ny składa się z ćwiczeń i zadań pro
jektowych, seminariów i wykładów 
wybitnych specjalistów spoza Szkoły, 
wykładów i ćwiczeń technologicznych 
w drukarni, lektur, referatów opraco
wywanych przez studentów. Jest sko
ordynowany z programem dydaktycz
nym katedry projektowania graficz
nego i katedr kształcenia ogólnoarty-
stycznego. 

8. Poważną pomocą dla pracowni 
jest umowa pomiędzy PWSSP a RSW 
„Prasa — Książka — Ruch" zaintere
sowaną dopływem do swoich jedno
stek młodych, dobrze wykształconych 
projektantów. 

9. Upływa czwarty rok istnienia 
Pracowni Projektowania Druków Pe
riodycznych. Opuścili ją pierwsi absol
wenci. Oni zdecydują swoimi projek
tami, czy program i metody dydak
tyczne sprawdziły się, czy też nie. 
O tym, którzy z nich zostaną wybit
nymi artystami, zdecyduje życie. Mo
ją troską jest, żeby wszyscv. którzy 
opuszczają pracownię wynieśli z niej 
najwięcej umiejętności zawodowych i 
poczucie moralnej odpowiedzialności 
za to, co jako rezultat ich pracy trafia 
do społeczeństwa. 

Krzysztof Lenk 

łecznych, ciągłego rozwoju nauki i 
techniki? 

Próbą odpowiedzi na to pytanie 
jest położenie akcentu na ważności 
dokumentacji prasowej. Zarząd Głów
ny RSW „Prasa — Książka — Ruch" 
oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich zorganizowali II już ogólno
polski Kurs Dokumentalistów Praso
wych. Były to cztery kilkudniowe se
minaria w okresie od listopada 1975 
do lutego 1976. Wzięli w nich udział 

Dokumentalistyka — przyszłość dziennikarstwa 
(Kurs dokumentalistów w Zaborowie) 
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pracownicy wszystkich komórek do
kumentacji prasowej (Warszawa, Wro
cław, Poznań, Kielce, Gdańsk, Lublin) 
jak i pracownicy archiwów redakcyj
nych, które w przyszłości powinny 
przekształcać się w komórki doku
mentacyjne. 

Tematyka kursu obejmowała trzy 
grupy zagadnień: 

I — Ogólnokształcącą, gdzie usły
szeć można było o aktualnych pro
blemach międzynarodowych (W. W i t-
c z a k); sytuacji gospodarczej (A. L u-
b o w s k i ) . T. G o b a n - K l a s przed
stawił wycinek wiedzy o masowych 
środkach przekazu oraz prasę obozu 
kapitalistycznego. O prasie obozu so
cjalistycznego mówił W. D o b s к i. 

II — Wypowiedzi czynnych dzienni
karzy dotyczące pracy dziennikar
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
dokumentu i informacji. I tak można 
było usłyszeć M. P o d k o w i ń s k i e -
go , który mówił o wymogach publi
cystów zagranicznych w stosunku do 
dokumentacji i o własnym archiwum, 
H. K u r t a zapoznał słuchaczy z me
todami zdobywania informacji praso
wych. O. B u d r e w i c z przedstawił 
warsztat reportażysty, a J. G e m -
b i с к i — wymogi kierownictw redak-

W dniach od 1 do 4 marca br. Ośro
dek Badań Prasoznawczych zorgani
zował w Kazimierzu n. Wisłą szóste 
już z kolei spotkanie poświęcone dzia
łalności komórek badań terenowych i 
analiz prasowych. 

W czasie spotkania omówiono ubie
głoroczne badania OBP i poszczegól
nych placówek terenowych oraz plany 
badawcze na rok bieżący. Wiele miej
sca przeznaczono na merytoryczną dy
skusję o stanie, pracy i zadaniach 
sieci społecznych ankieterów i zespo
łów analiz prasowych działających 
przy poszczególnych Wydawnictwach. 
Mimo dziesięcioletniej działalności 
i sporego dorobku, profil tych placó
wek jest jeszcze niejednolity i spro
wadza się do różnych form istnienia: 
od pojedynczych osób, kierujących 
sieciami ankieterów do kilkunastooso
bowych zespołów, prowadzących wie
lostronną działalność badawczą, a na
wet dokumentację prasową. 

cji oraz publicystów krajowych w 
stosunku do dokumentacji. 

III — Swoistość pracy dokumenta
listy, próba jej systematyki i uwagi 
praktyczne z nią związane opracowa
ne były w tematach: System klasyfi
kacji zasobów dokumentacyjnych (Z. 
К r z y s t e к), wycinki prasowe, in
deksy, spisy zawartości (M. W o ł a ń -
s к a), księgozbiory podręczne i doku
menty życia społecznego oraz opis do
kumentu bibliograficznego (T. L i 
s i c k a ) , Mechanizacja prac doku
mentacyjnych (L. K i e ł k o w s k i ) . 

Przydatne i istotne były uwagi i 
wymiana doświadczeń uczestników 
kształcenia, których często wieloletnie 
doświadczenie mogło służyć wskazów
kami młodym pracownikom, jak rów
nież dać praktyczny obraz niedociąg
nięć, trudności i niedoceniania pracy 
dokumentalisty. 

Kurs okazał się dobrą próbą znale
zienia wyjścia z trudności związanych 
z brakiem regularnego kształcenia do
kumentalistów. Potrzeba organizowa
nia podobnych oraz dalszych, posze
rzających zdobyte już wiadomości i 
perspektywy jej realizacji są najlep
szym tego wskaźnikiem. 

Bronisława Kufel 

W tej sytuacji Zbigniew B a j k a , 
kierownik Ogólnopolskiego Zespołu 
Badania Opinii Społecznej zapropo
nował model terenowej placówki ba
dań nad prasą, polegający na połą
czeniu sieci ankieterów, zajmującej 
się badaniem odbioru prasy, z pra
cownią analiz zawartości. Pracownię 
taką powinien tworzyć zespół 4—5 
osób, składający się z 2—3 pracow
ników merytorycznych i 2 technicz
nych. Zadaniem kierownika zespołu 
(socjologa) winno być tworzenie kon
cepcji pracy zespołu poszczególnych 
badań, przygotowywanie narzędzi ba
dawczych i merytoryczne opracowa
nie wyników. Mowa też była o szcze
gółach technicznych: wyposażeniu w 
podręczną bibliotekę, urządzenia tech
niczne itp. Działalność całej placów
ki opierać się winna na długofalowym 
programie wynikającym z potrzeb 
dysponenta politycznego, rad redak
cyjnych, wydawnictw i redakcji. 

O doskonalszy model terenowych placówek badań nad prasą 
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O tych samych problemach mówił 
Ryszard B o r k o w s k i z Bydgosz
czy, przedstawiając kwestie związane 
z praktyczną realizacją założonego 
modelu oraz Grażyna S t a r z a k z 
Krakowskiego Wydawnictwa Praso
wego, gdzie postulowany model jest 
już realizowany w postaci Pracowni 
Analiz i Prognoz Prasowych. 

Dyskusja toczyła się wokół proble
mów związanych z funkcjonowaniem 
sieci ankieterów i tworzeniem lokal
nych placówek badawczych. 

Przedstawiciel Redakcji Analiz 
Prasowych ZG RSW dr Grzegorz 
W o l f wskazał na ważne zagadnie
nie społecznej użyteczności poszcze
gólnych badań, na konieczność udzie
lania przez nie odpowiedzi na pyta
nie o skuteczność propagandy i pracy 
ideologicznej. Na takie właśnie opra
cowania oczekuje dysponent poli
tyczny. W miarę potrzeb przy posz
czególnych wydawnictwach powinny 
powstawać komórki prasoznawcze, a 
rzetelność i użyteczność dostarcza
nych przez nie materiałów decydo
wać będzie o ich roli i znaczeniu. 
Redakcja Analiz Prasowych ZG 
wspólnie z Działem Prasowym Z G 
służyć będą pomocą w realizacji tych 
zadań. 

Redaktor naczelny Zeszytów Pra-
soznawczych — Paweł D u b i e l 
wskazał na konieczność upowszech
niania wyników badań prowadzonych 
w jednym wydawnictwie — wśród 
pozostałych, co pomoże zorientować 

W dniach 12 i 13 marca br. Wro
cławskie Wydawnictwo Prasowe już 
po raz szósty zorganizowało sesję 
prasoznawczą „Język, treść i funk
cja publikacji prasowych". 

Obrady toczyły się w trzech sek
cjach: 1. Funkcje i zawartość prasy, 
2. Język prasy, 3. Ekonomika prasy. 

Inauguracyjny referat na sesji ple
narnej wygłosił dyr. Jerzy Ł a z a r z 
z ZG RSW. Mówił o problemach ana
lizy jakości pracy i warunków życia 
w publicystyce na łamach prasy 
przed VII Zjazdem PZPR. Podkreślił 
rolę masowych środków przekazu w 
zakresie propagandowego oddziały-

pozostałe placówki w aktualnie ba
danej tematyce i umożliwi podjęcie 
wspólnych, szerzej zakrojonych ba
dań. Ich tematyka powinna odpowia
dać zainteresowaniom redakcji i po
szczególnych dziennikarzy, natomiast 
opracowanie wyników badań powin
no zawierać jasne i konkretne wnio
ski. Jest to warunek ich pozytywne
go przyjęcia przez poszczególne re 
dakcje. Zdaniem red. Dubiela, Zarząd 
Główny ZG RSW powinien także 
ustalić jednolity status pracowników 
ośrodków terenowych. 

Na zakończenie części merytorycz
nej spotkania dyrektor OBP, doc. dr 
Walery P i s a r e k mówił o roli i do
robku Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych w roku jego dwudziestolecia. 

Najlepszym podsumowaniem czte
rodniowej narady będzie odpowiedź 
na pytanie: czym się różniło to spot
kanie od poprzednich? Otóż różniło 
się rodzajem poruszanych spraw. Gdy 
jeszcze przed paroma laty zapytywano 
o sens istnienia terenowych placó
wek prasoznawczych, mówiono o pro
blemach kadrowych, trudnościach i 
atmosferze panującej wokół ich pra
cy — to obecnie zastanawiano się, 
jak udoskonalić metody badawcze, 
jak najlepiej być użytecznym dyspo
nentowi politycznemu i redakcjom. 
Sieć istniejących placówek tereno
wych już okrzepła i od stadium po
wstawania przechodzi do etapu dyna
micznego funkcjonowania. 

Marian Nowy 

wania na społeczeństwo. Jego zda
niem prasa w okresie przedzjazdo-
wym we właściwy sposób podjęła tę 
akcie. Tematyka wyższej jakości pra
cy ujęta została bowiem w szerokim 
aspekcie ideologicznym i praktycz
nym. 

Podobną problematykę poruszał 
kolejny referat wygłoszony na sesji 
plenarnej przez dra Romana K a r 
p i ń s k i e g o z Ośrodka Analiz Pra
sowych Wrocławskiego Wyd. Praso
wego. Przedmiotem jego rozważań 
była „Kampania propagandowa przed 
VII Ziazdem PZPR na łamach Gaze
ty Robotniczej". Referent scharaktery-

Wrocławska sesja prasoznawczą 
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zował najważniejsze cechy i kierun
ki publicystyki Gazety Robotniczej. 
Sformułował również wnioski i prze
prowadził ocenę kierunków działal
ności propagandowej oraz ustalił sto
pień zgodności między zamierzenia
mi redakcji a ich realizacją. 

Referat „Aktualność i prawdziwość 
informacji w oczekiwaniu czytelni
ków" wygłosił prof, dr Jan T r z y-
n a d l o w s k i z Instytutu Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskie
go. Mówił on o czynnikach gwaran
tujących prawdziwość informacji, 
podkreślając, iż w przekonaniu od
biorcy prawdziwość informacji jest 
czynnikiem istotniejszym od jej ak
tualności. 

Prof. dr Bogdan Z a k r z e w s k i 
(IFP UWr.) przedstawił referat „Pro
pozycje badawcze na marginesie pra
cy: Fredro wróg dziennikarzy". Pod
kreślił on prekursorską rolę twór
ców romantyzmu w procesie formo
wania się poetyki działów, oraz w 
kształtowaniu się profilu czasopism 
i obrazu zawodu dziennikarskiego. 

Dalsze referaty wygłaszane były 
dla każdej sekcji osobno. W ramach 
sekcji „Funkcje i zawartość prasy" 
mgr Władysław M a s ł o w s k i (OBP 
Kraków) przedstawił referat „Niedo
statki warsztatowe prasy zakładowej 
jako czynnik osłabiający ich oddzia
ływanie propagandowe". I tak np. 
jednostajność tematyczna, deforma
cja struktury gatunkowej, przedmiot 
materiałów krytycznych czy też „kon
ferencyjny" charakter publikowanych 
tekstów uznane zostały przez autora 
za istotne wyznaczniki nośności pro
pagandowej pism zakładowych. 

Celem referatu mgr Ewy N a s a l -
s к i e j (Młodzieżowa Agencja Wy
dawnicza Warszawa) było sprecyzo
wanie i gradacja niektórych elemen
tów wzoru osobowego wybitnego spor
towca, upowszechnianego na łamach 
tygodnika Sportowiec. 

O wpływie czytelnictwa prasy tech
nicznej na wyniki nauczania i ak
tywność uczniów mówiła mgr Izabe
la B i e c h o w i a k z Instytutu Pe
dagogiki Uniwersytetu Wrocławskie
go. 

Mgr Małgorzata P r z y b o ś (MAW) 
wygłosiła referat „Zawartość pism 
młodzieżowych a oczekiwania czytel
ników". Autorka omówiła wyniki 
analizy porównawczej poszczególnych 
tygodników z preferencjami czytel
ników. 

O poradnictwie na łamach prasy 
codziennej mówiła mgr Barbara К o-
ł o w c a (OBP). Stwierdziła, iż te
matyka poradnictwa redakcyjnego 
świadczy między innymi o zakresie 
spraw, jakimi społeczeństwo jest ży
wotnie zainteresowane oraz o braku 
organów wyjaśniających i komentu
jących nowe przepisy, zwłaszcza 
prawne. 

Mgr Maria P a l u c h (OBP) wy
głosiła referat „Literatura piękna w 
masowych magazynach — tematyka, 
wartości". Zwróciła między innymi 
uwagę na duży stopień konwencjo-
nalizacji, zarówno w zakresie poru
szanej tematyki, jak i w sposobie 
prezentowania bohatera. 

W drugiej sekcji „Język prasy" 
wygłoszono kilka referatów, których 
autorami byli pracownicy Instytutu 
Filologii Polskiej Uniwersytetu Wro
cławskiego. Na szczególną uwagę za
sługiwały tutaj dwa wystąpienia, 
w których starano się ukazać zagad
nienia języka prasy na szerszym tle 
społecznym bądź naukowym. Pierw
szy z nich, wygłoszony przez mgra 
Janusza A n u s i e w i c z a , mówił o 
niektórych stylistycznych właściwo
ściach tekstów prasowych na tle in
nych odmian współczesnego języka 
oraz o ich wpływie na językowe za
chowania się odbiorców. Drugi, wy
głoszony przez dra Franciszka N i e c -
k u 1 ę, traktował o zagadnieniach po
prawności tekstów prasowych z per
spektywy teorii komunikowania. 

Obrady sekcji „Ekonomika prasy" 
otworzył dr Leszek Ż a b i ń s k i z 
Akademii Ekonomicznej we Wrocła
wiu. W referacie „Prasa jako przed
miot badań ekonomicznych" przed
stawił prasę jako system marketin
gowy oraz uzasadnił konieczność in
terdyscyplinarnych badań w tej dzie
dzinie. 

Następnie mgr Adam S w i d a 
(OBP) wygłosił referat koncentrują
cy się na formalnych i treściowych 
aspektach komunikatów reklamowych 
zamieszczanych w prasie codziennej 
i tygodniowej. 

W dalszej kolejności wygłaszali re
feraty przedstawiciele Akademii Eko
nomicznej we Wrocławiu. Mgr Gra
żyna S a n i e w s k a oraz mgr Ry
szard Ż a b i ń s k i omówili wyniki 
ankiet dotyczących — w pierwszym 
przypadku — sprzedaży prasy na 
przykładzie Wrocławia, a w drugim — 
analizy rynku reklamowych ogłoszeń 
prasowych. 
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Większość referatów przedstawio
nych w czasie sesji była przedmio
tem ożywionej dyskusji. Świadczy to 
o dużym zainteresowaniu zagadnie
niami prasoznawczymi oraz wskazu
je na celowość organizowania tego 
rodzaju spotkań, będących płaszczyz
ną wymiany doświadczeń. Postulo
wać należałoby jedynie wprowadze-

Dobrze się przysłużył idei pokojo
wego współistnienia w Europie Pol
ski Instytut Spraw Międzynarodo
wych, organizując w Krakowie w 
dniach 6—7 maja 1976 — wspólnie 
z genewskim Institut Universitaire 
de Hautes Études Internationales — 
sympozjum „Wymiana informacji te
lewizyjnej między dwoma systemami 
społecznymi w świetle Aktu końco
wego KBWE''. W dostojnych murach 
Collegium Maius Uniwersytetu Ja
giellońskiego obradowali przez dwa 
dni przedstawiciele siedmiu krajów 
socjalistycznych (Bułgarii, Czechosło
wacji, NRD, Polski, Rumunii, Węgier, 
ZSRR) i siedmiu krajów kapitalisty
cznych (Finlandii, Francji, Kanady, 
RFN, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej 
Brytanii) oraz obserwatorzy z ramie
nia UNESCO, MOD-u i amerykań
skiej Fundacji Forda. Obradom współ
przewodniczyli: prof. Marian D o-
b r o s i e l s k i — dyrektor PISM-u 
i prof. Jacques F r e y m o n d — dy
rektor genewskiego IUHEI. Uczestni
cy reprezentowali bądź narodowe in
stytucje telewizyjne, bądź naukę o 
komunikowaniu masowym, bądź inne 
nauki polityczne. 

Sympozjum krakowskie rozpoczę
ło serię kilku spotkań poświęconych 
międzynarodowej wymianie informa
cji, jakie będą organizowane w naj
bliższej przyszłości w różnych kra
jach. Głównym celem spotkania w 
Krakowie było raczej wzajemne po
znanie niż uzgodnienie stanowisk obu 
stron. Wobec takiego założenia na ko
rzyść sympozjum przemawia to, że 
dyskusje cechowała obopólna szcze
rość: nie pominięto nawet najbar
dziej drażliwych kwestii. 

Przypomniano znane prawdy o 
propagandowej funkcji pozornie naj-

nie ostrzejszej selekcji przy doborze 
referatów do poszczególnych sekcji. 
Tegoroczna sesja była bowiem nad
miernie obciążona tekstami, nie zaw
sze podejmującymi problemy natury 
prasoznawczej (np. niektóre referaty 
z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego). 

Maria Paluch 

bardziej neutralnej informacji, o bra
ku równowagi w wymianie informacji 
między Wschodem a Zachodem (jak 
wiadomo, telewizje krajów socjali
stycznych biorą trzykrotnie więcej 
programów z krajów kapitalistycz
nych niż telewizje krajów kapi
talistycznych — z krajów socjali
stycznych), o przesyceniu erotyką i 
scenami przemocy przekazów rozpo
wszechnianych przez komercjalną 
telewizję i prasę, o zakłócaniu współ
pracy międzynarodowej przez anty
socjalistyczną propagandę, o roli roz
głośni Wolna Europa i Swoboda. Kil
ka wypowiedzi przedstawicieli krajów 
zachodnich broniło liberalnych i in
dywidualistycznych koncepcji nie
skrępowanej gry sił w dziedzinie in
formacji i upominało się o prawo do 
publicznej krytyki rządu przez opo
zycję zgodnie z tradycją zachodniego 
parlamentaryzmu. Przypomniano, że 
istnieją dwa różne systemy wartości 
właściwe różnym systemom społecz
nym a znajdujące wyraz między in
nymi w programach telewizyjnych. 

Jednakże pomimo różnic systemów 
i hierarchii niektóre wartości są 
akceptowane w obu systemach spo
łecznych. Należy do nich m. in. współ
praca międzynarodowa i pokój. W 
ich upowszechnianiu na świecie istot
ną rolę mogą odegrać masowe środ
ki komunikowania, a zwłaszcza tele
wizja. Z niemal powszechną aproba
tą uczestników krakowskiego sympo
zjum spotkała się idea, by w toku 
międzynarodowych dyskusji ustalić 
kryteria oceny mediów i zasady ich 
działania z punktu widzenia posta
nowień zawartych w Akcie końco
wym KBWE. 

Walery Pisarek 

Międzynarodowe sympozjum w Krakowie 
(O równowagę w wymianie informacji telewizyjnej) 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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IV Międzynarodowe Kolokwium w Rzymie * 

Czwarte z serii kolokwiów poświę
conych Europejskiej konwencji praw 
człowieka i podstawowych wolności, 
której stronami są obecnie wszystkie 
państwa członkowskie Rady Europy, 
obradowało dokładnie w ćwierćwie
cze od chwili zawarcia Konwencji. 
Debatowano nad głównymi kierun
kami przeobrażeń jakim ulegają pra
wa objęte Konwencją i mechanizm 
jej funkcjonowania. Referaty na ko
lokwium przedstawili: „Czy prawa 
sformułowane w Europejskiej kon
wencji praw człowieka w 1950 mają 
to samo znaczenie w 1975 roku?" — 
M. S o r e n s e n , Dania; „Europej
skie gwarancje praw człowieka: po
lityczna ocena" — P-H. T e i t g e n, 
Francja; „Skuteczność i sprawność 
gwarancji praw człowieka przewi
dzianych w Europejskiej konwencji 
praw człowieka" — C. Z a n g h i, Wło
chy; „Ograniczenia wykonywania 
praw i wolności gwarantowanych 
przez Europejską konwencję praw 
człowieka: ewolucja 1950—1975" — 
F. G. J a c o b s (Wielka Brytania); 
„Do jakiego stopnia prawo do oświa
ty uległo ewolucji?" — L. W i l d -
h a b e r, Szwajcaria, oraz „Ewolucja 
swobody głoszenia opinii" — W. 
P a h r , Austria. 

Niżej omawiam tylko główne te
zy referatu o wolności informacji, bę
dącego zresztą — moim zdaniem — 
najbardziej oryginalnym z przedsta
wionych na kolokwium opracowań. 
• Fourth International Colloquy about the 
European Convention on Human Rights 
organised by the Ministry of Foreign Af
fairs of Italy and the Secretariat General 
of the Council of Europe. Rome, 5—8 No
vember 1975. Council of Europe, Stras
bourg 1975, vol. 1—6.. 

Poprzednie kolokwia międzynarodowe 
poświęcone Konwencji europejskiej odbyły 
się w 1960 w Strasburgu (La Protection 
internationale des Droits de l'Homme dans 
le cadre européen, „Annales de la Faculté 
de Droit et des Sciences Politiques et 
Economiques de Strasbourg", vol. X, Paris 
1961, s. 428) ; w 1965 w Wiedniu (Human 
Rights in National and International Law, 
ed. by A. H. Robertson, Manchester 1968, 
s. xvi + 396) i w 1970 w Brukseli (Privacy 
and Human Rights, ed. by A. H. Robert
son, Manchester 1973, s. xiii + 457). Sko
ro — jak widać — stenogramy obrad uka
zują się w opasłych tomach ze znacznym 
opóźnieniem, oparłem się w tej recenzji 
na tekstach referatów (seria dokumentów 
Rady Europy sygnowana H/Coll/75/l — 6) 
i sprawozdaniu z kolokwium: Council of 
Europe, Press Communique, Human 
Rights News B/75/79 z 14X11975. 

Jego autorem jest dr Willibald P a h r , 
dyrektor generalny Kancelarii Fede
ralnej Austrii i uznany autorytet w 
piśmiennictwie poświęconym między
narodowej ochronie praw człowieka. 

Zdaniem autora pojęcie wolności 
informacji występuje w dwu płasz
czyznach znaczeniowych: aktywnej — 
jako prawo do swobodnego przeka
zywania informacji i pasywnej — ja 
ko prawo do swobodnego otrzymywa
nia informacji. 

Pojęcie swobody głoszenia opinii — 
pod którym tradycyjnie rozumiano 
prawo prasy do niezakłóconego prze
kazywania informacji, jest dzisiaj 
utożsamiane zarówno z prawem jed
nostki do swobodnego odbioru infor
macji, jak z obowiązkiem środków 
przekazu do ich rozpowszechniania. 
Wolność prasy, uznana pierwotnie za 
prawo przysługujące nielicznej gru
pie wydawców, przekształcona zosta
ła obecnie w ogólną wolność infor
macji, obejmującą z jednej strony 
wszystkie środki przekazu, z dru
giej natomiast — wszystkich odbior
ców informacji. Tej ewolucji pojęcia 
wolności informacji towarzyszy zmia
na funkcji państwa w stosunku do 
środków przekazu. Z tradycyjnym po
jęciem wolności prasy korespondował 
więc zakaz ingerowania przez pań
stwo (poprzez cenzurowanie względ
nie licencjowanie środków przekazu) 
w proces swobodnego obiegu infor
macji; ze współczesnym pojęciem 
wolności informacji koresponduje 
obowiązek państwa do zapewnienia 
działalności środków przekazu zdol
nych i przygotowanych do dostarcza
nia informacji społeczeństwu. 

W tym świetle tradycyjne pojęcie 
„swobody głoszenia opinii" należy za
stąpić pojęciem „prawa do komuni
kowania się" (right to communica
tion) mającym trzy różne aspekty: 

a) prawo do swobodnego głoszenia 
opinii (right to freedom of expres
sion) pojmowane w sensie liberal
nym jako zakaz ingerencji państwa 
w proces obiegu informacji; 

b) prawo do swobodnego uzyski
wania informacji (right to freely ob
tain information) oraz 

c) prawo do swobodnego otrzymy
wania informacji (right to freely re 
ceive information). 
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Rozróżnienie między b) i c) nie 
jest bynajmniej klarowne. Treścią 
obu tych praw jest więc dostęp jed
nostki do takiej wiedzy o faktach, 
poglądach itp., jaka wydaje się nie
zbędna dla sformułowania niezależ
nej opinii. Prawo do swobodnego 
uzyskiwania informacji ma jednak 
charakter aktywny, podczas gdy pra
wo do swobodnego otrzymywania in
formacji umieszcza autor w pła
szczyźnie pasywnych zachowań jed
nostki (odbiorcy informacji). Oba te 
prawa trafnie akcentują zobowiąza
nia ciążące na państwie w przedmio
cie organizacji procesu rozpowszech
niania informacji przez środki prze
kazu i dlatego — moim zdaniem — 
warto przemyśleć koncepcję autora. 

Ewolucja od wolności prasy do 
prawa do komunikowania się jest 
konsekwencją przeobrażeń zachodzą
cych w pojęciu demokracji oraz roz
woju technik przekazu informacji. 

Zdaniem autora współczesne po
jęcie demokracji nie ogranicza się do 
tego, że społeczeństwo swobodnie wy
biera swych przedstawicieli, ale po
lega na tym, że bierze ono aktyw
ny udział w administrowaniu spra
wami publicznymi. By sprostać te
mu zadaniu, obywatele powinni in
tegrować się w pełni w procesie ko
munikowania społecznego. Jego sku
teczność zależy od tego, jakie otwie
ra ono przed jednostką możliwości 
dostępu do informacji. Wolność in
formacji jest w tym ujęciu niezbęd
nym warunkiem demokracji, waż
niejszym od prawa do zrzeszania się 
lub prawa do zgromadzeń. 

Rozwój technik przekazu może wy
datnie ułatwić realizację prawa do 
komunikowania się, lecz z drugiej 
strony może doprowadzić do nałoże
nia na to prawo istotnych ograni
czeń — zależnie od tego, w jaki spo
sób nowe techniki przekazu zostaną 
wykorzystane. 

Odmienne właściwości techniczne 
środków przekazu spowodowały ko
nieczność zróżnicowania systemów 
ochrony wolności informacji. Z uwa
gi na ograniczone zasoby długości fal 
oraz zobowiązania ciążące w tym 
względzie na państwie na podstawie 
Międzynarodowej konwencji teleko
munikacyjnej, radio i telewizja dzia
łają jako monopol państwowy lub 
zgodnie z licencją władz państwo
wych. W takiej sytuacji ochrona wol
ności informacji w elektronicznych 
środkach przekazu sprowadza się do 

zapewnienia różnorodności informa
cji i poglądów w programach radio
wych i telewizyjnych. Są to — zda
niem autora — półśrodki; możliwość 
ostatecznego przezwyciężenia trudno
ści w tym względzie upatruje on w 
zastosowaniu osiągnięć technicznych 
mogących wydatnie zwiększyć liczbę 
systemów radiowych i telewizyjnych. 
Chodzi tu przede wszystkim o tele
wizję satelitarną bezpośredniego od
bioru i telewizję kablową. 

Autor wskazuje na dwa rozwiąza
nia mogące wzmocnić ochronę wol
ności informacji w elektronicznych 
środkach przekazu. Po pierwsze, prze
łamanie monopolu państwa w tej 
dziedzinie i ułatwienia dla konku
rencyjnych, krajowych i zagranicz
nych programów radiowych i telewi
zyjnych upodobnią wolność informa
cji w radiu i telewizji do wolności 
informacji w prasie. Po drugie, ze 
względu na to, że efektywne wyko
rzystywanie nowych technik prze
kazu dla możliwie najpełniejszego 
różnicowania informacji w radiu i te
lewizji łączy się z ogromnymi nakła
dami finansowymi, zobowiązanie do 
ich ponoszenia winno ciążyć na wła
dzach państwowych. 

Ochrona wolności informacji pra
sowej jest z kolei znacznie utrudnio
na światowym kryzysem prasy, wy
nikającym z przyczyn strukturalnych 
(postępująca koncentracja prasy) i 
konkurencji elektronicznych środków 
przekazu. W konsekwencji prasa za
traciła swój podstawowy do tej pory 
atut, polegający na różnorodności do
starczanych przez nią informacji. Po
nieważ przyczyny kryzysu tkwią w 
trudnościach finansowych prasy, au
tor wskazuje wśród innych rozwią
zań (takich jak nowe techniki dru
karskie i usprawnienia w systemie 
organizacji dystrybucji prasy) na po
trzebę finansowego wspomagania 
prasy z funduszy publicznych. 

Najistotniejsza cecha ewolucji wol
ności informacji polega w tej kon
cepcji na tym, że wolność ta — pier
wotnie wymierzona swym ostrzem 
przeciwko państwu, mająca chronić 
interes jednostki i jej swobodę dzia
łania przed ingerencją aparatu wła
dzy — może być dzisiaj zrealizowana 
jedynie przy aktywnym współudziale 
władzy państwowej, na której w 
związku z tym ciążą coraz liczniejsze 
zadania. Obecnie właśnie aparat pań
stwowy uznany jest za gwaranta 
wolności informacji podczas gdy par

ia* 
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tie, związki zawodowe, przemysł i 
grupy nacisku usiłują zawładnąć 
środkami przekazu i wykorzystać je 
w swym interesie. 

Jest to ujęcie interesujące i na tle 
współczesnego piśmiennictwa burżua-
zyjnego niewątpliwie przecież nowa
torskie. Wsbogacono je w toku dy
skusji postulatem takiej interpretacji 
Europejskiej konwencji praw czło
wieka przez organy Rady Europy, by 
obowiązkiem dostarczania informacji 
logicznie dopełnić prawo do ich po
szukiwania. 

W rozumowaniu tym brakło kon
kluzji. Skoro aparat państwowy ma 
przejąć tak liczne zadania (jak po
noszenie nakładów finansowych na 
rozbudowę elektronicznych środków 
przekazu lub subsydiowanie prasy) 
związane z realizacją prawa do ko
munikowania się, wątpliwe, by miał 
się on zarazem powstrzymywać od 
rozciągnięcia kontroli nad środkami 
przekazu. Należy przy tym pamiętać, 
że w prawie międzynarodowym wy
łania się tendencja zmierzająca do 
uznania odpowiedzialności państwa za 

treść informacji rozpowszechnianych 
przez środki przekazu znajdujące się 
pod jego jurysdykcją. W tym świetle 
wolności informacji nie można już 
dzisiaj pojmować jako służącej wy
łącznie jednostce; w nowej sytuacji 
będzie ona przecież w coraz więk
szym stopniu służyć państwu. Inaczej 
trudno wyobrazić sobie, by państwo 
akceptowało nowe zobowiązania tak 
w stosunku do środków przekazu, 
jak w stosunku do odbiorców infor
macji. Z chwilą jednak, gdy pojęcie 
państwa napełnimy tą treścią klaso
wą, jaką w rzeczywistości państwo 
reprezentuje, wówczas klasowy cha
rakter wolności informacji stanie się 
oczywisty. Wobec tego wolność in
formacji w państwie burżuazyjnym 
jest w dalszym ciągu — mimo ewo
lucji, jakiej została poddana — wol
nością dla nielicznych, wolnością 
przysługującą przede wszystkim kla
sie panującej. Te klasowe uwarunko
wania wolności informacji pominięto 
jednak całkowicie w referatach 
przedstawionych na kolokwium. 

Andrzej S. Nartowski 
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BPK — Biuletyn Polskiego Komitetu do 
spraw UNESCO 

FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
PMS — Problemy Mira i Socyalizma 

RP — Rasprostranienije Pieczati 
SR — Sowietskaja Rossija 

REDAGOWANIE 
DANIA. Komunistyczny organ Land од 
Folk w jednym z numerów zamieścił rela
cję o pracy redakcji gazety. Pismo nie 
korzysta z pomocy wielkiego byznesu, nie 
czerpie dochodów z reklamy. Utrzymuje 
się wyłącznie ze środków, jakie gromadzą 
pracownicy. W opublikowanym materiale 
pokazano jak wykorzystuje się te środ
ki. (PMS 1976 nr 1 s. 85) dkn 
FRANCJA. Ukazała się tutaj zupełnie nie
zwykła gazeta. Officiel du Chômage (Biu
letyn Bezrobocia) wydawany jest przez 
bezrobotnych i dla bezrobotnych, których 
liczba stale rośnie. Pismo ma równie nie
zwykły podtytuł: „Jedyna gazeta, która 
stara się o to aby przestać istnieć". Na 
łamach pisma, które wyszło w 72 tys. 
egzemplarzy poruszane są wszystkie aspek
ty złożonego problemu bezrobocia. (Zur-
nalist 1976 nr 2 s. 73) zl 
JUGOSŁAWIA. Zapadły decyzje urucho
mienia nowej radiostacji „Radio Jugosła
wia", której celem będzie informowanie 
słuchaczy zagranicznych o wydarzeniach w 
kraju oraz polityce wewnętrznej i zagra
nicznej SFRJ. 

Moc radiostacji ma zapewnić słyszalność 
audycji we wszystkich częściach świata. 
Pod względem organizacyjnym przedsię
biorstwo wchodzić będzie w system jugo
słowiańskiej radiofonii a zarazem pozo
stanie pod kierunkiem wszystkich republik 
i krajów Federacji. (Zurnalist 1976 nr 2 
s. 73) zl 
NRD. Sekretariat КС SED podjął decyzje 
na temat dalszego rozwoju prasy fabrycz-
no-zakładowej. Przewiduje się zwiększe
nie jej roli w pracy polityczno-wychowaw
czej. W ustaleniach podkreśla się, że pra
sa ta jest jednym z kluczowych ogniw w 
systemie masowych środków informacji i 
propagandy jako ideologiczna broń orga
nizacji partyjnych najniższego szczebla. 
(Zurnalist 1976 nr 1 s. 75) zl 

RFN. Nową koncepcję redakcyjną przy
jęto dla ukazującego się 3 razy w roku 
czasopisma Fernsehen und Bildung (Tele
wizja i Oświata). Wyraża ją aktualny pod
tytuł „Międzynarodowe czasopismo poświę
cone psychologii i praktyce mediów". 
(ZV+ZV 1976 nr 4 S. 99) pd 
RFN. Instytut Wiedzy o Komunikowaniu 
Uniwersytetu w Monachium przygotował 
serial nadawany w III programie TV od 
stycznia br. Składa się nań 13 następują
cych części: Komunikowanie i wiedza o 
komunikowaniu; Normatywne koncepcje 
politycznej jawności; System polityczny 
jako system komunikowania; Partie i wy
bory jako instytucje i kanały komunikacji 
politycznej ; Sposoby kształtowania intere
sów; System polityczny a system maso
wego komunikowania; Publiczno-prawny 
system radiofonii; Rola polityczna dzien
nikarzy; „Input" informacyjny systemu po
litycznego i „output" informacyjny systemu 
masowego komunikowania; Instancje so
cjalizacji politycznej; Podstawy polityczne 
a korzystanie z mediów; Komunikowanie 
perswazyjne a badanie oddziaływania: De
mokratyczna polityka komunikowania. 

Jako pomoce kształceniowe wydano 
kieszonkowy podręcznik oraz dwutomowe 
dzieło naukowe o wyżej wyliczonej te
matyce. (ZV + ZV 1976 nr 4 s. 95) pd 

RFN. Przeprowadzona w okresie 6 tygod
ni analiza sposobu przedstawiania kobiet 
we wszystkich programach tv wykazała 
„niedoreprezentowanie" ich problemów. W 
szczególności aż w 93°/o filmów telewizyj
nych kobiety są apolityczne i społecznie nie 
aktywne, jedynie w 3% programów usto
sunkowano się krytycznie do sytuacji ko
biet, zaś autorkami opracowań na tematy 
kobiece tylko w 11% były one same. 
(Kulturbrief 1976 nr 1 s. 12) pd 
W. BRYTANIA. Vogue ma nakład 110 tys. 
egzemplarzy, ale liczba jego czytelników 
sięga 2,1 min; Harpers and Queen rozcho
dzi się w 64,5 tys. egzemplarzy, a czytany 
jest przez blisko dziesięciokrotnie większą 
liczbę osób. 

Harpers and Queen to nie tyle maga
zyn mody, ile propagator bogatego stylu 
życia. Moda zajmuje 18 stron, pozostałe 30 
to swego rodzaju poradnictwo dla snobów: 
przewodnik po najlepszych restauracjach, 
najlepsze wina, samochody, podróże, a 
także literatura i sztuka — słowem, za 1/2 
funta można podglądać gusty i opinie kla
sy wyższej (czytelnicy pisma to przeważ
nie przedstawiciele klasy średniej i wyż
szej średniej). 

Moda pozostaje domeną Vogue. Maga
zyn przeznacza na nią 30 stron, zaledwie 
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10 poświęcając tekstom. Styl magazynu 
stał się słynny, tak jak i jego awangar
dowe (czy też może ekstrawaganckie) ko
lekcje mody i ich fantastyczne ceny. Pi
smo prowadzi rubrykę „więcej śmiałości 
niż pieniędzy", gdzie przedstawiane są 
stosunkowo tanie stroje o „vogue'owskim" 
stylu. Na kryzys ekonomiczny magazyn 
zareagował poszerzeniem tej właśnie ru
bryki, poświęcając jej nawet cały kwiet
niowy numer. (Guardian z 4 III 1976 s. 11) 

ar 
W. BRYTANIA. Wyrazem wzrastającego 
znaczenia przywiązanego do spraw zdro
wia psychicznego są zmiany w dwumie
sięczniku Mind Out. Wydawane przez Kra
jowe Towarzystwo Zdrowia Psychicznego 
czasopismo zyskało nowy, atrakcyjniejszy 
wygląd. Kolportowane dotychczas wyłącz
nie drogą pocztową (subskrypcja roczna 
1,5 fs), począwszy od jesieni 1976 pojawi 
się w kioskach. Zachowany zostanie do
tychczasowy specjalistyczny charakter pi
sma, ale już teraz suche, akademickie 
sprawozdania są zastępowane przez bar
dziej żywe, aktualne i kontrowersyjne ar
tykuły. (Guardian z 8 III 1976 s. 9) ar 
W. BRYTANIA. Obrady Parlamentu będą 
regularnie transmitowane przez radio. 
Zdecydowaną większością 175 głosów Izba 
Gmin przyjęła odpowiednią uchwałę, któ
rą Izba Lordów zaaprobowała bez głoso
wania. Próbne transmisje obrad, które 
trwały miesiąc (w okresie Wielkanocy 
1975) oceniono pozytywnie. Pozostają jesz
cze do uzgodnienia pewne szczegóły, któ
rymi zajmie się specjalnie powołana ko
misja parlamentarna. BBC i niezależna 
stacja radiowa IRN rozpoczną nadawanie 
stałych audycji od jesieni br. (Guardian 
z 17 III 1976 s. 1, 7) ar 

W. BRYTANIA. Od 8 marca 1976 uległy 
zmianie dzienniki telewizyjne BBC. Cho
dzi nie tylko o „kosmetyczne" detale w 
rodzaju nowych plansz, „cieplejszych" ko
lorów czy jednoosobowej prezentacji wia
domości w nowych wydaniach dzienni
ków; ważniejsze wydają się dwie inne 
kwestie. Mianowicie większą uwagę zwraca 
się na język wiadomości, zwłaszcza nad
używanie pewnych wyrazów czy zwro
tów, co powoduje rozmycie ich znaczenia. 
Zmianie ulegają też filmy ilustrujące wia
domości. Niepokój budzi bowiem naduży
wanie filmów archiwalnych, przedstawia
jących te same miejsca, lecz różne wy
darzenia. Ilość zdjęć filmowych zmniejszy 
się jeszcze z innego powodu; autorzy 
zmian zdają sobie sprawę, iż czasami fakt, 
że dany film jest osiągalny, nie zaś war
tość informacyjna wydarzenia decyduje o 
trafieniu informacji do dziennika. (Guar
dian z 8 III 1976 s. 8) ar 

ZSRR. 50-lecie istnienia obchodzi pismo 
Socialnoje Obiespieczenije. Do 1931 r. no
siło ono nazwę Woprosy Socialnogo Obie-
spieczenija. W pierwszym okresie przezna
czone było głównie dla pracowników ubez
pieczeń społecznych, po zmianie tytułu 
stało się masowym wydawnictwem dla 
pracowników związków zawodowych. Na
der ważna rola przypadła pismu po Woj
nie Narodowej ; na jego łamach szeroko 
omawiano sprawy szczególnie obchodzące 
społeczeństwo, dotyczące inwalidów wo
jennych, sierot, rencistów. Socialnoje 
Obiespieczenije przyczynia się znacznie do 
poprawy działalności instytucji ubezpie
czeń społecznych, udziela pomocy przed
siębiorstwom i kołchozom w przygotowa

niu dokumentów dla emerytów, objaśnia 
przepisy prawne z zakresu ubezpieczenia 
społecznego. (RP 1976 nr 1 s. 27) az 
ZSRR. W kwietniu br. minęła 5 rocznica 
ukazywania się pisma Raboczij Klass 
i Sowriemiennyj Mir. Powstało ono z ini
cjatywy Instytutu Międzynarodowego Ru
chu Robotniczego Akademii Nauk ZSRR 
i wydawnictwa „Progres". Na łamach pi
sma publikuje się artykuły i materiały 
poświęcone problemom międzynarodowe
go ruchu robotniczego, wzrastającego po
litycznego znaczenia klasy robotniczej, ak
tualnym sprawom pracy i aktywności spo
łecznej robotników. Specjalne miejsce zaj
muje analiza społeczno-ekonomicznej sy
tuacji klasy robotniczej w warunkach re
wolucji naukowo-technicznej, działalności 
związkowych masowych organizacji robot
niczych, walk proletariatu w innych kra
jach, roli klasy robotniczej w ruchu na-
rodowo-wyzwoleńczym itp. Autorami tek
stów są naukowcy, działacze krajowego i 
międzynarodowego ruchu robotniczego. (RP 
1976 nr 1 s. 43—44) az 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Wydawnictwo UNE
SCO pt. „World Communications" infor
muje o rozpowszechnieniu mediów w 200 
krajach świata. Mimo spadku nakładów 
i likwidacji tytułów, nadal w Europie roz
chodzi się najwięcej dzienników i czaso
pism. Dla przeciwstawienia: w Afryce 9 
państw w ogóle nie posiada gazety co
dziennej, a większość wychodzących ma 
bardzo niskie nakłady. Zróżnicowana jest 
sytuacja w Azji. Podczas gdy w 20 kra
jach tej części świata na 50 mieszkańców 
przypada zaledwie 1 egzemplarz gazety, 
to w Japonii przypada ich najwięcej w 
skali całego globu. 

Szacuje się, że w 30 krajach istnieje 
nasycenie nakładowe gazetami w przeli
czeniu na 4—5 osobowe gospodarstwo do
mowe. 19 z tych krajów należy do Euro
py. Natomiast łączne nasycenie prasą, ra
diem i telewizją stwierdzono w 14 krajach 
europejskich, a poza nimi w Australii, Ja
ponii, Kanadzie, Kubie, Nowej Zelandii, 
USA i (także) nieeuropejskiej części ZSRR. 

Frymarny przekaz informacji opano
wały agencje światowe: AFP, Reuter, 
TASS, AP i UPI. Aż w 40 państwach nie 
ma własnej agencji informacyjnej, w 90 
jest tylko jedna. W Ameryce Płdn. agencje 
posiadają jedynie Argentyna, Brazylia, 
Chile, Kolumbia i Wenezuela. Są one jed
nak również tam prawie całkowicie zależ
ne od serwisów wielkich agencji świa
towych. W Azji wszystkie kraje z wyjąt
kiem 5 posiadają własne agencje, Indie 
nawet ponad 30 służb informacyjnych. 
(ZV+ZV 1976 nr 7 S. 172) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Jak wynika z da
nych komisji ekonomicznej ONZ dla Afry
ki, w krajach czarnego kontynentu przy
pada średnio 70 radioodbiorników na każ
dy tysiąc mieszkańców (statystyka nie 
uwzględnia RPA i Rodezji). Wiele państw 
afrykańskich dysponuje własną telewizją, 
niemniej z powodu bardzo wysokich cen 
telewizorów nie można mówić o jej szer
szym rozpowszechnieniu. Średnio na tysiąc 
ludzi przypadają 3 telewizory. 

Najsilniej rozwinęła się tv w Maureta
nii, gdzie średnia wynosi 24 telewizory na 
tysiąc mieszkańców. (Zurnalist 1976 nr 3 
s. 78) zl 
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MIĘDZYNARODOWE. Wg danych amery
kańskiego pisma Television Digest, działa 
aktualnie na całym świecie 364 min tele
wizorów. Z tego na USA przypada 121,1 
min, Japonię — 25 min, RFN — 17,6 min, 
W. Brytanię — 16,9 min, Francję — 13,7 
min, Włochy — 12,4 min odbiorników. 
(Zurnalist 1976 nr 3 s. 78) zl 

BUŁGARIA. Jak podał przewodniczący 
Związku Dziennikarzy Bułgarskich, Georgi 
Boków — w r. 1975 ukazało się 512 gazet 
w nakładzie przekraczającym 6 min egz. 
Centralny organ BPK Rabotniczesko Delo 
osiągnął 780 tys. egz. Wydawano 852 cza
sopisma i broszury periodyczne w 4,3 min. 
egz. Jeden odbiornik radiowy (bez tran
zystorowych) przypadał na czterech miesz
kańców, a liczba zarejestrowanych tele
wizorów wynosiła 1,5 min. (NDP 1976 nr 4 
s. 12) pd 

CSRS. Około 85% mieszkańców kraju ma 
możność odbioru telewizji kolorowej, a 
ponad połowa znajduje się w zasięgu na
dawanego wieczorem programu II. (NDP 
1976 nr 5 s. 24) pd 

IRAK. W tej chwili Bagdad ma 5 gazet 
codziennych i wiele periodyków. Więk
szość prasy irackiej ukazuje się w języku 
syryjskim, asyryjskim i chaldejskim. Z 
publikacji w językach obcych wyliczyć 
można angielski The Bagdad Observer i 
francuski Opinion de Bagdad. (Interstages 
1975 nr 108 s. 27) Zl 

KANADA. Prezes półpaństwowej rozgło
śni CBC, Johnson oświadczył, że 2/3 pro
gramów telewizyjnych odbieranych przez 
mieszkańców Kanady pochodzi z USA. 
(NZZ z 29 IV 1976 s. 35) pd 

LUKSEMBURG. Ukazujące się tu 4 gazety 
drukują codziennie łącznie ok. 100 tys. 
egz., zaś nakład 2 magazynów wynosi ty
godniowo 40 tys. egz. (ZV+ZV 1976 nr 10 
s. 271) pd 

USA. W Pago-Pago realizowany jest 
projekt rządowy radiofonizacji wysp na 
Pacyfiku. Pierwszym etapem będzie uru
chomienie studia wyposażonego w nowo
czesną aparaturę, przystosowaną do specy
ficznych potrzeb i warunków geograficz
nych. (Interstages 1976 nr 109 s. 22) zl 

SZWAJCARIA. Tylko 3 dzienniki przekra
czają stutysięczny nakład: Blic (270 tys. 
egz.), Tages-Anzeiger (239 tys.) i Neue 
Zürcher Zeitung (101 tys.). Dwa tytuły 
drukują ponad 90 tys. egz., dwa dalsze 
ok. 70 tys., 3 ok. 60 tys. i 2 powyżej 50 
tys. egz. (ZV+ZV 1976 nr 4 s. 95) pd 

USA. Globalny nakład dzienników w 
dniach powszednich 1975 r. zmniejszył się 
o 2% i wynosił 61,8 min egz. Nakład 
niedzielny utrzymał się na poziomie 51.6 
min egz. Dane te podał Editor and Publi
sher. (ZV+ZV 1976 nr 2—3 s. 65) bg 

USA. Liczba kontrolowanych przez Biuro 
ABC dzienników wzrosła w r. 1975 o 15 
i wynosiła 1630, lecz według stanu na 30 
września ich globalny nakład zmniejszył 
się o 1,5% (822 tys.) i równał się 60 230 tys. 
egz. Przeciętny nakład gazet niedzielnych 
wynosił 50 360 tys. — o 277 tys. egz. mniej 
niż rok wcześniej. (ZV+ZV 1976 nr 10 
s. 273) bg 

W. BRYTANIA. Spadek nakładów dzien
ników ponadregionalnych utrzymywał się 
— z wyjątkiem The Sun — także w II 
półroczu 1975. W porównaniu z identycz
nym okresem 1974 r. nakłady wynosiły (w 
tys. egz.) : 
The Sun 3457 (plus 0,7) 
Daily Express 2751 (minus 330) 
Daily Telegraph 1309 (minus 76) 
Times 311 (minus 29) 
Guardian 303 (minus 50) 
Financial Times 175 (minus 15) 
Wśród gazet niedzielnych — mimo spadku 
o przeszło 460 tys. egz. — najwyższy na
kład (5313 tys.) utrzymała Nervs of the 
World (ZV+ZV 1976 nr 7 s. 173) pd 
W. BRYTANIA. W ostatnich dziesięciu la
tach 10 najpoczytniejszych tygodników o 
tematyce religijnej straciło 1/3 czytelni
ków. Nie lepiej wiedzie się religijnym 
dziennikom i miesięcznikom; 4 wydawnic
twa o ogólnokrajowym zasięgu straciły w 
tym samym czasie 27% odbiorców. Np. 
rzymskokatolicki tygodnik The Universe 
rozchodził się w r. 1965 w nakładzie ponad 
300 tys. egz., a w końcu 1975 sprzedaż spa
dła do 156 tys. Gazeta kościoła anglikań
skiego The Church Times rozchodzi się 
ostatnio w 46 tys. egz., podczas gdy dzie
sięć lat temu sprzedaż osiągała 60 tys. 
Nawet War Cry, popularny tygodnik Ar
mii Zbawienia zmniejszył nakład o ponad 
20 tys., osiągając aktualnie sprzedaż 200 
tys. egz. Równocześnie kryzys ekonomicz
ny sprawił, że znacznie zmalały datki ko
ścielne na rzecz poszczególnych tytułów 
prasowych. Niewykluczone, że sytuacja 
ekonomiczna zmusi wydawców do połącze
nia dwóch lub trzech publikacji, co — 
zważywszy bliskie stosunki różnych ko
ściołów — nie jest całkiem nierealne. 
(Guardian z 18 III 1976 s. 10) ar 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Dzien
nik abidżański Fraternité Matin osiągnął 
nowy krajowy rekord nakładu. Wg da
nych redakcyjnych drukuje on 1292 943 
egz., a sprzedaż sięga 1 037 580 egz. w mie
siącu. 

Gazeta rozchodzi się w prenumeracie, 
w kioskach, przez kolporterów, ma także 
swoje stoiska w wielkich hotelach, na lot
niskach i w portach. (Interstages 1975 nr 
108 s. 26) zl 
ZSRR. 1 stycznia 1976 jednorazowy nakład 
gazet przedstawiał się następująco: Praw
da — 10,6 min, Izwiestija — 7,9 min, Trud 
— 8,5 min egz. W ciągu 2 pięciolatek po
nad dwukrotnie wzrósł roczny nakład cza
sopism (z 1038,4 min w r. 1965 do 2227,6 
min egz. w 1974). Gazety centralne druku
je się z matryc w 46 miastach kraju, w 21 
miastach — metodą fototelegraficzną. 88% 
nakładu gazet centralnych i 92% lokal
nych dostarcza się czytelnikom w dniu 
7akończenia druku. W ciągu roku w kra
ju drukuje się i dostarcza czytelnikom 
około 40 mld gazet i czasopism. (RP 1976 
nr 2 s. 26) az 
ZSRR. W ciągu ostatnich lat wzrosły na
kłady prasy radzieckiej i zwiększyła się 
liczba wydawnictw. Powstało ponad 400 
nowych gazet i 113 czasopism. Średnio 
na rodzinę przypadają aktualnie ponad 
4 egzemplarze publikacji periodycznych, 
przy czym zapotrzebowanie na cały sze
reg tytułów przekracza znacznie podaż. 
(Zurnalist 1976" nr 3 s. 2) Zl 
ZSRR. Jak podała agencja TASS, ok. 75% 
mieszkańców może odbierać programy га-
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dzieckiej telewizji. Ok. 55 min obywateli 
posiada telewizory. Sieć przekaźnikowa 
wynosi 65 tys. km i obejmuje 62 stacje 
naziemne w najdalszych nawet zakąt
kach kraju, uzupełnione systemem sateli
tów. Ogółem w kraju pracują 132 studia 
tv. Od początku br. 70% programu cen
tralnego można odbierać w kolorze. (NDP 
1976 nr 4 s. 12—13) pd 

ZSRR. Pomimo trudnych warunków trans
portu, gazety i czasopisma docierają w 
wysokogórskie tereny Pamiru (3600 m 
n.p. morza). Obrót towarowy badachszań-
skiego oddziału Sojuzpieczati w ostatniej 
pięciolatce został wykonany w 100,9% z 
dniem 1 września 1975. W okręgu ruszań-
skim 5-letni plan zrealizowano w ciągu 
4 lat. Podobnie w autonomicznym okręgu 
górnobadachszańskim, który obchodził swo
je 50-lecie, 5-letni plan obrotu towarowe
go zakończono 1IV1975. (RP 1976 nr 2 
s. 24) az 
ZSRR. Na Ukrainie rozprowadza się ak
tualnie ponad 70 min egzemplarzy gazet 
i czasopism, praktycznie nie ma rodziny, 
która nie miałaby telewizora i radiood
biornika. (Zurnalist 1976 nr 3 s. 5) zl 
ZSRR. W Uzbekistanie wychodzi aktual
nie 265 gazet i 130 czasopism oraz wydaw
nictw periodycznych. Praktycznie cała lud
ność republiki może odbierać programy 
radiowe i telewizyjne. (Zurnalist 1976 nr 3 
s. 6) zl 

ZSRR. 20 lat temu, 4 stycznia 1956 ukazał 
się pierwszy numer tygodnika w języku 
angielskim Moscow News. 16 maja 1956 
pojawił się pierwszy numer tego pisma 
w języku francuskim, 1 czerwca 1962 — 
w języku hiszpańskim. W praktyce wy
dawniczej nie ma na świecie przypadku 
ukazywania się w obcych językach tak 
dużych nakładów gazet i czasopism. Wy
noszą one 750—800 tys. egzemplarzy. Za 
granicą pisma te rozpowszechnia się w 
130 krajach. (RP 1976 nr 1 s. 36) az 

ODBIORCY 
RFN. W Bonn przeprowadzono reprezen
tatywne badania na temat czytelnictwa 
wśród 839 osób. Stwierdzono, że 95% mie
szkańców miasta czyta codziennie gazety, 
najczęściej General-Anzeiger — 76%, a do
piero w dalekiej kolejności Bonner Rund
schau — 20%, Express — 19%, Bild — 
17%, FAZ — 16%, Die Welt — 11%, Süd
deutsche Zeitung — 5%. (ZV+ZV 1976 
nr 11 s. 307) pd 
ZSRR. Przykładem niezwykle silnej więzi 
czytelników z gazetą może być pamiętny 
artykuł A. Gitanowa w Prawdzie Ukrainy 
pt. „Rozmyślania o chlebie", w dyskusji 
nad którym uczestniczyło 13 milionów (!) 
osób. (Zurnalist 1976 nr 3 s. 5) zl 

RUCH WYDAWNICZY 
ARGENTYNA. Komunistyczna Partia Ar
gentyny zaczęła wydawać Bulletin de Ш-
formaciones de Asia y Africa. Zamieszcza
ne w nim materiały będą prezentować 
ruch rewolucyjny w różnych krajach, dzia
łalność partii komunistycznych i robotni
czych, walkę z imperializmem i neokolo-
nializmem o wyzwolenie narodów i postęp 
społeczny. 

W pierwszym numerze opublikowano 
m. in. informacje o sytuacji w Angoli i 
Mozambiku, materiały z X Zjazdu Komu
nistycznej Partii Indii, komunikat o dzia
łalności Kongijskiej Partii Pracy. (PMS 
1976 nr 1 s. 85) dkn 

ARGENTYNA. Po długoletniej przerwie 
wznowiono wydawanie polityczno-teore-
tycznego dziennika Forjador („Kowal"), 
organu КС Federacji Komunistycznej Mło
dzieży Argentyny. Obok zagadnień poli
tycznych pismo zajmuje się życiem mło
dzieży w ZSRR i innych krajach socjali
stycznych, problemem walki ideologicznej, 
a także nowościami w dziedzinie kultury, 
nauki i sztuki. 

W redakcyjnej części pierwszego nume
ru Forjador informuje o przygotowaniach 
IX krajowej konferencji Federacji oraz o 
przedsięwzięciach mających na celu prze
kształcenie jej w organizację masową, 
która by jednoczyła w swoich szeregach 
stutysięczną młodzież. (PMS 1976 nr 3 
s. 89) dkn 

JUGOSŁAWIA. Zaczął się ukazywać no
wy periodyk „Myśl marksistowska", organ 
КС ZK Serbii. Pismo będzie naświetlać 
problemy socjalistycznego rozwoju we 
wszystkich dziedzinach życia społecznego, 
zagadnienia teorii i praktyki budownictwa 
socjalistycznego, a także wydarzenia kra
jowe i międzynarodowe. (Zurnalist 1976 
nr 3 s. 78) zl 

RFN. Na przeszło rok przed wyborami, 
socjaldemokraci zaczęli intensywnie roz
wijać własne gazety zakładowe. Obserwu
jąc ich sukces, także chadecja przystąpi
ła do tworzenia gazet tego rodzaju. (ZV+ 
ZV 1976 nr 2—3 s. 65) pd 

TURCJA. Ukazał się pierwszy numer no
wego pisma literacko-artystycznego ,,Bo
jownik", które ma kontynuować tradycje 
postępowe zamkniętego przed kilku laty 
wydawnictwa „Przyjaciele ludu". Perio
dyk będzie publikował utwory pisarzy de
mokratycznych, prace klasyków marksi-
zmu-leninizmu z zakresu literatury i sztu
ki. (Zurnalist 1976 nr 1 s. 76) zl 

USA. Ukazał sie pierwszy numer kwar
talnika Black Liberation. Nowe pismo bę
dzie poświęcone problemom ruchu wyzwo
lenia ludności murzyńskiej, a także walce 
tego ruchu o pokój, równość i sprawiedli
wość rasowa i społeczną. (Prawda z 9 III 
1976 s. 5) lp 
USA. W Kalifornii ukazały się próbne nu
mery dwóch nowych magazynów. Pierw
szy z nich to dwutygodnik wydawany 
przez Claya Felkera (wydawcę cieszącego 
się dużym sukcesem pisma New York), 
drugi to miesięcznik Jerry'ego Kobrina. 
Regularna edycja — od maja br. Tym
czasem kłopotów nastręczył tytuł nowych 
periodyków, gdyż dla obu przewidziano 
jednakowy: New West. 

Wprowadzenie na rynek nowego pisma 
ma kosztować Felkera ok. 2 min doi. przy 
osiągnięciu 125 tys. egz. nakładu. Nie
wykluczone, że do t5'ch kosztów dojdzie 
jeszcze cena odkupienia od Kobrina praw 
do tytułu. Przedsięwzięcie tego ostatniego 
nie ma wprawdzie takiego rozmachu fi
nansowego jak akcja jego konkurenta, ale 
Kobrin rejestrując wcześniej swój tytuł 
znalazł sie tu w korzystniejszej sytuacji. 
(Time z 1 III 1976 s. 34) ar 
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W. BRYTANIA. Jak podaje Newspaper 
Press Directory, w okresie rocznym od 
stycznia 1975 do stycznia br. likwidacji 
uległo przeszło 50 tygodników, których 
liczba zmniejszyła się z 1193 do 1142. Na
tomiast w grupie dzienników i gazet nie
dzielnych przybyła jedna popołudniówka, 
tak że obecnie ukazują się 143 gazety. 

Magazynów wydaje się 4319 — o 237 
mniej niż przed rokiem. (ZV+ZV 1976 nr 
11 s. 306) pd 
ZSRR. Od stycznia 1975 ukazuje się biu
letyn informacyjny „Współpraca gospodar
cza krajów — członków RWPG" — or
gan Sekretariatu Rady. Informuje o dzia
łalności Rady i jej organów, a także o 
środkach podejmowanych przez bratnie 
kraje w celu szybszej realizacji komple
ksowego programu integracji ekonomicz
nej, o korzyściach płynących ze Wspólno
ty. Publikuje się dokumenty Rady, kroni
kę, materiały statystyczne i informacyjne. 
(RP 1975 nr 11 s. 43—44) az 
ZSRR. Ukazał się pierwszy numer organu 
Międzyresortowej Rady do spraw Badania 
Popytu na towary powszechnego użytku 
przy Ministerstwie Handlu ZSRR — Kom-
mierczeskij Wiestnik, który ma informo
wać o pracy przemysłu i handlu oraz uka
zywać system badania popytu. Szczególne 
miejsce poświęca się reklamie towarów 
dla ludności. Barwnie ilustrowane pismo 
będzie się ukazywać 2 razy w miesiącu. 
(Izwiestija z 19 III 1976 s. 4) Ip 
ZSRR. Ukazał się pierwszy nirtmer spo
łeczno politycznego pisma o charakterze 
naukowo-teoretycznym Socjalisticzeskoje 
Soriewnowanije. Nowe pismo — organ 
Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Zw. 
Zawodowych — jest następcą tytułu Wiest
nik Socjalisticzeskoc/o Soriewnowanija. 
(Trud z 11 III 1976) Ip 
ZSRR. W ostatnim pięcioleciu w Kazach
stanie pojawiło się 40 nowych gazet obwo
dowych i rejonowych, uruchomiono 88 
przekaźników telewizyjnych. Ogółem uka
zuje się w tej chwili ponad 400 dzienni
ków i dziesiątki periodyków. (Zurnalist 
1976 nr 3 s. 5) zl 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Od 11 lat działa 
PI — Photo-International, czyli organiza
cja zrzeszająca służby fotograficzne TASS 
(Moskwa), MTI (Budapeszt). CTK (Praga). 
CAF (Warszawa), BTA (Sofia) i ADN/ZB 
(Berlin). Wymieniają one bezpośrednio ak
tualne serwisy zdjęciowe, ponadto współ
pracują z VNA w Hanoi i Prensa Latina 
w Hawanie. W określonych przypadkach 
dokonuje się też wymiany z Agerpress 
(Bukareszt) i Tanjugiem (Belgrad). 

Centrala w Pradze otrzymuje 2 razy 
dziennie zapowiedzi o serwisach poszcze
gólnych agencji, na podstawie których 
rozsyła odpowiednie informacje do wszyst
kich odbiorców. (NDP 1976 nr 5 s. 21) pd 
PAKISTAN. W Rawalpindi zawarta zosta
ła na konferencji dyrektorów agencji in
formacyjnych Pakistanu, Turcji i Iranu 
umowa, której celem jest intensyfikacja 
kontaktów rządowych służb informacyj
nych tych krajów. Ustalono zasady posze
rzenia wymiany informacji, fotomateriałów 
i programów audiowizualnych. (Zuralist 
1976 nr 2 s. 73) zl 

EKONOMIKA 
BELGIA. Cena dzienników informacyj
nych została podniesiona do 10 franków. 
Zdaniem Stowarzyszenia Wydawców Gazet 
zwyżka ta spowodowana jest nieustannym 
podnoszeniem się cen papieru i konku
rencją audiowizualnych mediów w dziedzi
nie reklamy. (Interstages 1975 nr 108 s. 25) 

zl 
FRANCJA. Sekretarz generalny FPK Ge
orges Marchais występując podczas otwar
cia nowej siedziby redakcji gazety Echo 
du Centre w Limoges stwierdził, że 
proces koncentracji prasy we Francji pro
wadzi do ograniczenia wolności słowa. 
Wielki kapitał skupiwszy 90% nakładu 
prasy narodowej i regionalnej, drogą fi
nansowego szantażu usiłuje zdławić prasę 
niezależną — w pierwszym rzędzie komu
nistyczną i demokratyczną. Dlatego — jak 
stwierdził mówca — FPK opowiada się 
za wyzwoleniem organów informacji spod 
władzy kapitału. (Prawda z 30 III 1976 s. 5) 

Ip 
FRANCJA. Pracownicy techniczni prasy 
paryskiej w komunikacie ogłoszonym przez 
zgromadzenie ogólne CGT żądają wszczę
cia globalnych negocjacji na temat pro
blemów przemysłu graficznego i wyjaśnie
nia spraw szczególnie mocno podkreśla-
nycli przez ruch związkowy, takich jak 
utrzymanie i polepszenie siły nabywczej, 
emerytury przysługującej przy osiągnięciu 
wieku 60 lat dla mężczyzn i 55 lat dla ko
biet i in. 

Paryscy pracownicy techniczni porusza
ją również sprawę wprowadzenia nowych 
maszyn. Uważają, że zmiany nie przynio
są zysku, grożą zaś bezrobociem. Na pła
szczyźnie zawodowej domagają się — oprócz 
wprowadzenia wskaźnika rzeczywistych za
robków — utrzymania potencjału przemy
słu poligraficznego, sprowadzenia do kraju 
prac wykonywanych dotąd za granicą, wy
jaśnienia sytuacji pracowników akordo
wych oraz finansowania ich emerytur, jak 
również „ścisłych informacji co do rychło 
przewidywanych modyfikacji technicz
nych". (Monde z 10 III 1976 s. 24) dkn 
KAMERUN. Miejscowa prasa przechodzi 
poważne trudności ekonomiczne. Wiele ty
tułów, w tym znaczący dziennik Came
roon Tribune nie może osiągnąć równo
wagi finansowej i wyjść z deficytu. Z 20 
tysięcznego nakładu sprzedaje się tylko 
12 tys. w kraju o 7 milionowej ludności. 
(Interstages 1975 nr 108 s. 26) zl 
RPA. Jeden z miejscowych milionerów 
z branży artykułów użytku domowego 
podiąl próbę podporządkowania sobie 
służb informacyjnych kraju, przy czym 
korzysta z pomocy koncernów zagranicz
nych Springera (RFN) i Hoffa (USA). 
Zamierza on wykupić prasowy koncern 
South African Associated Newspapers wy
stępujący przeciw polityce apartheidu na 
łamach własnych gazet, w szczególności 
Rand Dailu Mail, Sunday Times i Cape 
Times. Jeśli kontrolny pakiet akcji SAAN 
Drzejdzie w jego ręce — oświadczył — 
to położy kres kursowi opozycyjnemu 
wspomnianych gazet i ..przekręci kierow
nicę silnie w prawo". (Zurnalist 1976 nr 1 
s. 76) zl 
TOGO Została podpisana konwencja o po
mocy finansowej między Francją a Togo, 
która pozwoli na rozwój miejscowej tele
wizji. Udzielony kredyt w wysokości 122 
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min franków ma zostać spożytkowany w 
bieżącym roku. Część pomocy pokryje ko
szty eksploatacji stacji telewizyjnych w 
Lomé i Mont Agou, pozostała część po
służy na wyekwipowanie i pokrycie kosz
tów materiałowych. (Interstages 1975 nr 
108 s. 28) zl 

W. BRYTANIA. Komisja Królewska, ba
dająca sytuację ekonomiczną prasy, stwier
dziła w swym raporcie, że obecny kryzys 
nie może być przezwyciężony bez pomocy 
z zewnątrz. Komisja sugeruje, że najbar
dziej zagrożonym wydawnictwom winno 
się umożliwić korzystanie z niskoprocen
towych pożyczek, które winny pochodzić 
głównie z prywatnego sektora gospodarki. 
Tym samym Komisja opowiedziała się 
przeciw subwencjom rządowym dla prasy. 
Pożyczki mają umożliwić wprowadzenie 
nowych technik czy technologii czyli wy
mianę obecnych maszyn i urządzeń, co — 
według ostrożnych sformułowań Komisji — 
ma spowodować pewną poprawę sytuacji 
w kilku najbliższych latach. (Guardian z 
18 III 1976 s. 1, 11, 14) ar 

W. BRYTANIA. Grupa Beaverbrooka, która 
wydaje Daily Express i Evening Standard, 
ogłosiła stan swych strat w drugim pół
roczu 1975. Wyniosły one 275 735 funtów, 
wprawdzie mniej niż w analogicznym 
okresie 1974 (wówczas 763 tys.), ale spo
dziewano się lepszych rezultatów po dra
stycznym, ograniczeniu kosztów i znacz
nej podwyżce cen gazet. Na nie najlepsze 
efekty tych posunięć miał wpływ stały 
wzrost kosztów produkcji oraz spadek do
chodów z reklamy. (Guardian z 19 III 1976 
s. 15) ar 

WŁOCHY. 1 miliard 70 min lirów wpły
nęło jako opłaty na prenumeratę dzien
nika l'Unità podczas trwającej 2 miesiące 
(do końca lutego br.) pierwszej części 
kampanii zorganizowanej przez WłPK. 
(Unita z 11 III 1976 s. 10) Ip 

WŁOCHY. 10 marca br. nie ukazały się 
gazety, przerwały pracę agencje informa
cyjne. Było to rezultatem 24-godzinnego 
strajku pracowników przemysłu poligra
ficznego i papierniczego. (Prawda z 11 III 
1976 s. 5) Ip 

ZSRR. Obrót towarowy Sojuzpieczati za 
10 miesięcy ubiegłego roku wynosił: 1385,2 
min rubli, co stanowi 102,5% planu, w tym 
w sprzedaży detalicznej 485,8 min rubli tj. 
104,5% planu. 

Rozpowszechnianie gazet i czasopism w 
kraju wzrosło o 7% w porównaniu z ana
logicznym okresem roku 1974. (RP 1975 
nr 11 s. 28) az 

ZSRR. W ciągu 9. pięciolatki liczba kio
sków wzrosła o 5178, sklepów o 183, auto
matów do sprzedaży gazet o 7143. W roku 
1980 przewiduje się 37 900 kiosków i skle
pów oraz 16 200 automatów. (RP 1976 nr 2 
s. 30) az 

ZSRR. W 1975 roku oddano do użytku po
nad 200 Obiektów Sojuzpieczati, z tego pra
wie 70 dla agencji w republikach, krajach, 
okręgach i większych miastach. W 9. pię
ciolatce przedsiębiorstwa Sojuzpieczati roz
powszechniły gazety i czasopisma, a rów
nież sprzedały inne towary za sumę po
nad 8 min rubli, co stanowi 43% planu 
więcej niż w 8. pięciolatce. (RP 1975 nr 12 
s. 2—3) az 

REKLAMA 
AUSTRIA. Instytut badań nad reklamą 
„Media u. Market-Observer" podał wstęp
nie wydatki reklamowe w r. 1975: osiąg
nęły one rekordową kwotę 2,453 miliardy 
szylingów tylko w dziedzinie prasy, ra
dia, tv i plakatów. W porównaniu z ro
kiem poprzedzającym wzrost wyniósł 10'/«. 

W liczbach bezwzględnych najwyższy 
przyrost — ok. 83 min szyi. — zanotowa
ły gazety codzienne. Gazety tygodniowe 
także miały stosunkowo wysoki plus wpły
wów z ogłoszeń, przeszło 39%. Spadek w 
tym zakresie odnotowały natomiast cza
sopisma popularne — o ponad 13% (trend 
ten trwa już od 3 lat) i ich udział w re
klamie globalnej wyniósł w ub. r. tylko 
ok. 7,6»/e. 

Reklama radiowa utrzymała się na pra
wie identycznym poziomie, telewizyjna 
podwyższyła wpływy o ponad 10%. 

Renesans przeżywała reklama plakato
wa, której kwota wzrostu wyniosła blisko 
44%. Przyczyniły się do tego w poważnym 
stopniu zeszłoroczne wybory powszechne. 
(ZV+ZV 1976 nr 7 s. 163) pd 
RFN. W Płn. Nadrenii-Westfalii, Hesji i 
Madrenii-Palatynacie przeprowadzono w 
1975 r. reprezentatywne badania wśród 
2900 dorosłych słuchaczy Radia Luksem
burg na temat ich nastawienia wobec 
reklamy w różnych mediach. Reklama te
lewizyjna i radiowa ma dominujące zna
czenie przy ogłoszeniach przypominają
cych towary oraz przy wprowadzaniu no
wości na rynek. Media audiowizualne ma
ją wyższy wskaźnik zauważalności niż re
klamy drukowane, podobnie reklamy emi
towane są lepiej zapamiętywane i przyj
mowane jako bardziej „rozrywkowe" (un
terhaltender) . 

Obok, w tabeli 1, szczegółowe zestawie
nie (rubryka „Og." = procent ogółu 19,04 
min odbiorców, „St." = procent 5,53 min 
stałych odbiorców Radia Luksemburg). 
RFN. Towarzystwo reklamowe Schmidt + 
-f Pohlmann w Hamburgu podało następu
jące dane o rozwoju reklamy w r. 1975: 
wydatki brutto w tzw. mediach klasycz
nych wzrosły w porównaniu z r. 1974 o 3,2% 
i osiągnęły 5,085 miliardów marek wobec 
4,928. Na dzienniki przypadło 33,1% (wobec 
30,6% poprzednio), na czasopisma popu
larne 36,4% (39,1%), na czasopisma facho
we 4,3% (5,8%), na telewizję 20,7% (18,5%) 
i na radio 5,4% wobec 6,0% w 1974 r. Obję
tościowy rozwój reklamy przedstawia ta
bela 2 na str. 187. 
USA. Fachowe czasopismo Advertising Age 
podało, że budżet reklamowy w 1975 r. 
wzrósł o 5,8% osiągając kwotę 28 320 min 
doi. Blisko 30% z tego przypadło na dzien
niki, nieco ponad 5% na czasopisma, nie
spełna 19% na reklamę radiową i trochę 
ponad 7% na telewizyjną.. (ZV+ZV 1976 
nr 4 s. 101) pd 
USA. Editor and Publisher poinformował, 
że w r. 1975 wpływy z reklamy gazetowej 
przekroczyły 8 miliardów doł. „Typowy" 
dziennik o przeciętnym nakładzie 34 tys. 
egz. uzyskał ok. 3688 tys. doi. wpływów z 
tet;o tytułu, w tym 428 tys. doi. zysku. 
(ZV + ZV 1976 nr 2—3 s. 65) bg 
USA. Według wstępnych obliczeń Związku 
Wydawców Czasopism, w r 1975 wydat
kowano na reklamę w czasopismach 1,336 
miliarda doi. — czyli o blisko 36 milionów 
mniej niż w roku poprzednim. Liczba stron 
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R e k l a m a w przeważa jącym 
stopniu. . . 

Daje poży teczne wskazówki 
u ła twia jące p racę w gospo
da r s tw ie d o m o w y m 
Na ogół jes t dość „ r o z r y w 
k o w a " 
In fo rmu je szybko , a k t u a l n i e 
o in t e re su jących o fe r t ach 
Często u t r w a l a się w pamięc i 
P rze sadza , ob iecu je coś, cze
go nie d o t r z y m u j e 
O p r a c o w a n i e m zwraca u w a g ę 
n a w e t m i m o woli 
Skłania do zakupów n i e p o 
t r z e b n y c h , szkodl iwych 
Daje ważne w s k a z ó w k i o no
w y c h p r o d u k t a c h 
J e s t p r y m i t y w n a pozbawiona 
dobrego g u s t u 
Uła twia w y b ó r przy większe j 
l iczbie ofer t 
Stale p r z y p o m i n a znane pro
d u k t y l ub f i rmy 

Radio 
og. 

37 

43 

52 
33 

55 

61 

28 

65 

30 

45 

74 

St. 

50 

52 

64 
37 

53 

70 

29 

77 

26 

59 

81 

Telewiz ja 
Og. 

41 

52 

56 
40 

63 

73 

39 

72 

36 

49 

80 

St. 

48 

57 

61 
39 

59 

75 

38 

77 

33 

59 

79 

Dziennik i 
Og. 

30 

16 

56 
14 

48 

43 

26 

60 

26 

54 

63 

St. 

33 

17 

55 
14 

47 

43 

27 

61 

28 

56 

63 

Czasop 
Og. 

33 

24 

34 
15 

55 

53 

29 

58 

31 

44 

68 

i lus t r . 
St . 

41 

29 

40 
16 

52 

54 

29 

59 

30 

50 

68 

(ZV + ZV 1976 n r 10 S. 262) pd 

Medium 

Dzienniki 
Czasop. p o p u l a r n e 
Czasop . fachowe 
Telewizja 
R a d i o 

J e d n o s t k a 

s t ron 
s t ron 
s t ron 

1000 sek. 
1000 sek. 

1974 

150 111 
93 394 

127 262 
2924,6 
9835,2 

1975 

128 551 
88 420 
73 640 
2793,0 
8283,0 

Uby tek 

14% 
10% 
42%" 
4% 
6% 

(ZV+ZV 1976 n r 12 s. 328) pd 

zad rukowanych ogłoszeniami zmniejszyła 
s ię o 7322 i wynios ła 80 735. (ZV+ZV 1976 
n r 7 s. 165) pd 

USA. P i smo Advertising Age s twierdziło w 
zes tawieniu obe jmującym 707 a m e r y k a ń 
skich agencj i r ek l amowych , że w 1975 r. 
padł nowy r eko rd obro tów r ek l amowych , 
k tó r e osiągnęły 14,6 mi l ia rdów doi. (w ro 
k u poprzednim ok. 1 mld mnie j dla 698 
agencj i) . Największe agencje — to J. Wal
te r Thompson Co. z obrotem ponad 900 
min doi. (zatrudnia przeszło 2 tys . p r a 
cowników) oraz Young + Rubicam In te r 
nat ional z ponad 800 min obrotu i p rawie 
dwoma tysiącami za t rudnionych . (ZV+ZV 
1976 n r 11 s. 296) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. Przed 30 laty, w 
czerwcu 1946 powstała na kongresie w Ko
penhadze Międzynarodowa Organizacja 
Dziennikarzy. W zebraniu założycielskim 
uczestniczyli przedstawiciele 21 krajów. 
Obecnie MOD liczy przeszło 150 tys. człon
ków z 109 państw. 2 przedstawicielstwa — 

dziennikarzy chilijskich i południowoafry
kańskich — działają na emigracji. 

M. in. MOD prowadzi szkolenie dla 
dziennikarzy z krajów rozwijających się. 
Założona w 1963 r. „Międzynarodowa Szko
ła Solidarności" w stolicy NRD specjalizu
je się w kształceniu dziennikarzy praso
wych. Jej kursy ukończyło ok. 260 dzien
nikarzy z 25 krajów arabskich i in. w 
Afryce i Azji. Organizowane były także 
szkolenia bezpośrednio w krajach rozwija
jących się. Początkowo wykładano w ję
zyku angielskiih, potem wprowadzono tak
że francuski. 

W 1964 powstał Międzynarodowy ośro
dek Kształcenia Dziennikarzy w Budapesz
cie, szkolący oprócz dziennikarzy piszą
cych także fotoreporterów oraz dzienni
karzy radia i telewizji. Liczba absolwen
tów tamtejszych półrocznych kursów wy
nosi 250 z 34 krajów Afryki, Azji i Amery
ki Poł. Przeprowadzono 10-dniowe semi
narium i kurs wieczorowy dla 35 dzien
nikarzy w Ghanie. Poza przyjętym języ
kiem wykładowym angielskim, 3 kursy 
przprowadzono we francuskim, hiszpań
skim i wietnamskim. (Broszura „IOJ 1946— 
1976", s. 3, 7, 8, 12—14) pd 
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CHILE. Wśród represjonowanych przez 
juntę obywateli chilijskich znajdowało się 
50 dziennikarzy, w tym 8 kobiet. Stan 
zdrowia większości budzi poważne obawy. 
(Zurnalist 197G nr 3 s. 78) Zl 
HOLANDIA. Powstało tutaj Stowarzysze
nie korespondentów zagranicznych, które 
ma bronić interesów i praw koresponden
tów prasy zagranicznej oraz dbać o po
prawę warunków ich pracy. 

Organizacja została powołana do życia 
z inicjatywy korespondentów z Austrii, 
Finlandii, Francji. RFN, Szwecji i W. Bry
tanii. Chęć współpracy zgłosiły również 
związki dziennikarzy amerykańskich. (In
terstages 1975 nr 108 s. 27) zl 
INDIE. Rząd federalny i rządy 21 stanów 
wchodzących w skład federacji wycofały 
akredytację 700 dziennikarzy hinduskich 
co jest równoznaczne z zakazem wykony
wania zawodu. 

Odebraniu legitymacji prasowych, któ
re są w Indiach niezbędnym warunkiem 
działalności zawodowej, towarzyszy automa
tycznie zwolnienie z pracy w redakcjach. 
(Interstages 1976 nr 109 s. 22) Zl 
USA. Prasa amerykańska poinformowała, 
że wywiadowcze służby FBI i CIA wyko
rzystują amerykańskich dziennikarzy do 
zbierania informacji o Związku Radziec
kim oraz inwigilacji radzieckich obywa
teli pracujących w USA. Powodem tych 
publikacji było złożone przez b. korespon
denta telewizji oświadczenie, w którym 
przyznał się do śledzenia radzieckich dy
plomatów w Nowym Jorku. (SR z 28 I 
1976 s. 5) Ip 
ZSRR. Jak podał miesięcznik Zurnalist, 
w całym kraju pracuje ok. 100 tys. dzien
nikarzy. Narybek kształci się na wydzia
łach zawodowych 21 uniwersytetów, w 
wyższych szkołach partyjnych, w Akade
mii Nauk Społecznych oraz Instytucie 
Spraw Międzynarodowych. (NDP 1976 nr 
5 s. 4—5) pd 
ZSRR. Do organów kierowniczych partii 
w republikach radzieckie*! weszła duża 
grupa pracowników masowych środków 
informacji i propagandy: na Ukrainie — 
5, w Białorusi — 5, Uzbekistanie — 4, 
Kazachstanie — 5, Gruzji — 7, Azerbej
dżanie — 4, Litwie — 6, Mołdawii — 5, 
Łotwie — 4, Kirgizji — 3, Tadżykista
nie — 4, Armenii — 5, Turkmenii — 3, 
Estonii — 4. 

Na ogólną liczbę 63 osób większość to 
dziennikarze z prasy drukowanej. Radio 
i telewizja reprezentowane sa w H wy
padkach. (Zurnalist 1976 nr 3 s. 7) zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
LR KONGO. Pierwsza szkoła kształcąca 
kadry dziennikarskie została uruchomiona 
w Brazzaville. Pierwszych 40 kandydatów, 
którzy przeszli przez egzaminy wstępne 
zapoznaje się w ciągu roku z teorią i 
praktyką współczesnego dziennikarstwa, 
z przedmiotami z zakresu kultury ogól
nej, filozofii, materializmu dialektyczne
go i podstaw marksizmu-leninizmu. Na
tychmiast po ukończeniu rocznego kursu 
absolwenci wezmą udział w tworzeniu i 
realizacji pierwszej codziennej gazety ogól
nokrajowej. 

W szkole wykładają rutynowani dzien
nikarze kongijscy, przedstawiciele MOD, 

działacze Partii Pracy i wykładowcy szko
ły partyjnej przy КС. (Zurnalist 1976 nr 2 
s. 73) zl 

BADANIA 
I INSTYTUCJE NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Na kwiecień br. 
zwołano do Londynu międzynarodową 
konferencję organizowaną pod auspicjami 
UNESCO, poświęconą ocenie doświadczeń 
uzyskiwanych przez telewizję oświatową. 
W programie zawarto omówienie rezulta
tów działalności Nauczycielskiego Uniwer
sytetu Radiowo-Telewizyjnego — NURT. 
(BPK 1976 nr 1 s. 32) Ip 
SZWAJCARIA. Dział Badań nad Publicz
nością RTV przeprowadził w r. 1974 i 
częściowo 1975 badania nad „Image szwaj
carskiej TV w opinii odbiorców". Jako 
„image" określono opinie, które jednost
ki lub grupy wyrabiają sobie o jakiejś 
sprawie, instytucji, osobie itp. na podsta
wie wyobrażeń, idei, nastawień, uczuć, 
doświadczeń, wiadomości itd. 

Wnioski końcowe: 3 programy telewi
zyjne trzech regionów językowych Szwaj
carii wykazują znaczne zróżnicowanie uzy
skanych wskaźników. Wyjątek stanowi 
nastawienie odbiorców do poszczególnych 
mediów. Wśród 4 podstawowych, telewi
zji przypisuje się największą w i a r y 
g o d n o ś ć . Bardziej od TV n i e z b ę d-
n e wydaja się tylko dzienniki. Mimo te
go telewizja nie cieszy się szczególnym 
prestiżem; stała się po prostu składni
kiem codzienności i spełnia przede wszy
stkim funkcję r o z r y w k o w ą . W za
kresie i n f o r m a c j i i o ś w i a t y wy
raźnie ustępuje prasie codziennej. 

Porównanie wyników z badaniami z 
1970 r. wykazało dla TV tendencję nega
tywną: utraciła nieco na wiarygodności, 
niezbędność prasy i radia zyskała na nie
korzyść telewizji, spadł nieco prestiż TV. 

Oprócz rozrywki oczekują telewidzowie 
od tego medium informacji, w niewielkim 
tylko stopniu wiedzy. Opinie korelują tu 
więc z wyrażanymi wobec tygodników i 
magazynów ilustrowanych, przy czym od 
tych czasopism wymaga się więcej treści 
naukowo-oświatowych niż od TV. W oczach 
publiczności TV nie jest konkurencją ani 
dla prasy codziennej, ani dla kina. 

Większość badanych była na ogół za
dowolona z programów TV, ale 1/3 wy
rażała mniej lub bardziej wyraźne za
strzeżenia. 

Należy nadmienić, że 79*/» mieszkańców 
kraju powyżej 15 lat ma w mieszkaniach 
telewizory. (NZZ z 29 IV 1976 s. 35) pd 
USA. Instytut Komunikowania Uniwersy
tetu w Honolulu zorganizował specjalny 
kurs na temat wykorzystania środków 
przekazu dla rozwoju i postępu. Pro
gram obejmuje szereg kluczowych zagad
nień społecznych i ekonomicznych, wśród 
których czołowe miejsce zajmuje plano
wanie rodziny. (Interstages 1976 nr 109 s. 
22) zl 

PRAWO 
KANADA. Z datą 1 marca 1976 ukazało się 
ostatnie wydanie istniejącej od 35 lat ka
nadyjskiej edycji amerykańskiego tygod
nika Time. W Kanadzie bowiem została 
wprowadzona ustawa o znacznym zwięk-



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 189 

szeniu opłat podatkowych dla pism, któ
re nie są własnością kanadyjską i które 
przynajmniej w 80°/o swej zawartości nie 
różnią się od wydań podstawowych publi
kowanych poza Kanadą. Ustawa jest wy
raźnie wymierzona przeciw Time Canada 
(nakład 520 tys. egz.), bowiem jej wyraź
nie ogłoszona interpretacja umożliwia dru
giemu z amerykańskich pism prosperują
cych na kanadyjskim rynku — magazy
nowi Reader's Digest — kontynuację edy
cji. Time Canada, który różnił się od za
wartości podstawowej 5—8 stronami po
święcanymi sprawom kanadyjskim i cza
sami okładką, zatrudniał 33 osoby w Mon
trealu. (Time z 8 III 1976 s. 3) ar 

JĘZYK 
BRAZYLIA. Lingwiści z uniwersytetu w 
Rio de Janeiro przeanalizowali przy po
mocy aparatury elektronowo-obliczenio-
wej 500 tekstów w gazetach i czasopismach 
W celu opracowania „prasowego słowni
ka" w języku portugalskim. Okazało się, 
że cały słownik składa się zaledwie z 1693 
słów. 

Pracę przeprowadzono pod auspicjami 
UNESCO, ma się ona stać pomocą w efek
tywnej nauce języków obcych. (Żurnalist 
1976 nr 1 s. 75—76) zl 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Innowacja technicz
na w telewizji: W ciągu ok. 6 miesięcy 
na przełomie ubiegłego i br., 350 z ogó
łem 960 stacji telewizyjnych USA przesta
wiło się z dotychczasowego systemu ma
gnetycznej rejestracji obrazu i dźwięku 
„Ampex" na „ENG" — Electronic News 
Gathering, który jest znacznie poręczniej
szy i tańszy. Eliminuje on tradycyjne ka
mery filmowe, kasety, kopiarki, stoły 
montażowe, wozy transmisyjne z kablami 
i oczywiście taśmę filmową, rejestrując 
obraz i dźwięk elektromagnetycznie, jak 
Video-Recorder. 

Wyposażenie „ENG" — przenośna ka
mera ze statywem, wzmacniaczami, ma
gnetofonem, urządzeniem przekaźnikowym 
i elektronicznym przyrządem montażowym 
wymaga najwyżej samochodu „combi" i 3 
osób obsługi. Od biedy da sobie z tym 
radę jeden reporter. Do studia przekazu
je nagranie lustro paraboliczne umieszcza
ne na dachu samochodu. 

System „ENG" jest w eksploatacji bar
dzo ekonomiczny. Używając przodujących 
w jego produkcji wytworów japońskich 
typu „Betamax" (firmy Sony), stwierdzo
no — przy zużyciu 40 cm taśmy magne
tycznej na sek. — w przeliczeniu na 1 
godz. koszt 30—40 marek RFN wobec 720 
marek przy użyciu taśmy celuloidowej. 
Odpadają też w porównaniu z „Ampexem" 
poważne koszty osobowe wobec zbędności 
szeregu czynności produkcyjno-technicz
nych. 

Jak wszystkie nowości, „ENG" nie jest 
jednak pozbawiony wad: przy ruchu jas
nych przedmiotów na ciemnym tle obraz 
traci na ostrości, a refleksy świetlne po
zostają jeszcze przez parę sekund po przej
ściu kamery na dalsze obiekty. 

Natomiast niewątpliwe korzyści — obok 
wymienionych wyżej — to natychmiasto
wa kontrola ujęcia, możliwość jego ska
sowania i powtórzenia bez marnotraw
stwa materiału, eliminacja procesu wy

woływania filmu i tym samym oszczęd
ność czasu. (Spiegel 1976 nr 18 s. 47, 49) 
pd 
GABON. Z końcem grudnia tego roku 
mieszkańcy Gabonu będą mogli na ekra
nach telewizorów oglądać po raz pierw
szy obraz w kolorze. Uruchomienie kolo
rowej tv przewidziane jest na urodziny 
prezydenta republiki Alberta Bongo. (In
terstages 1976 nr 108 s. 27) zl 
NORWEGIA. Największy dziennik Aften-
posten zawarł z amerykańską firmą EOCOM 
Corporation umowę na zakup laserowych 
urządzeń do druku (Leserite Facsimile 
Network). Laserowy czytnik w redakcji 
w Oslo przekaże obraz makiety strony 
do nowej drukarni offsetowej w Linde-
rud, gdzie równocześnie pojawi się on na 
płycie lub błonie. Zakupione urządzenia 
to 3 czytniki i dwie konsole, na których 
utrwala się obraz. Z urządzeń tych mają 
korzystać od czerwca 1976 oba wydania — 
ooranne i wieczorne — Aftenposten oraz 
dziennik wieczorny Verdens Gang. (News
paper Production, styczeń 1976 s. 10) ar 
TUNEZJA. Podobnie jak pozostałe cztery 
dzienniki, La Presse wychodząca w Tuni
sie przeszła na druk technika offsetową. 
Wybór podyktowany jest względami kon
kurencji z nowo powstałym dziennikiem 
tunezyjskim Le Temps. (Interstages 1975 
nr 108 s. 28) Zl 
USA. Jako pierwsza gazeta na świecie, 
Wall Street Journal przekazuje za pośred-
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nictwem satelity komunikacyjnego WE-
STAR I umieszczonego 35 tys. km nad 
równikiem, kolumny łamane w stanie 
Massachusetts do odległej o setki kilome
trów drukarni na Florydzie. W ten spo
sób gazeta dociera do odbiorców na po
łudniu tego samego dnia. (ZV+ZV 1976 
nr 4 s. 87) bg 

USA. News York Times podał 19 lutego 
br., że przestawia się na produkcję elek
troniczną. Aktualnie redakcja będzie wy
posażona w 48 ekranów typu Harris (któ
rymi posługują się także agencja UPI 
oraz dzienniki Today na Florydzie i Bal
timore Sun), a do r. 1977 ich liczba ma 
wzrosnąć do 325. Na razie drukuje się New 
York Times tradycyjnie, ale stopniowo bę
dzie przechodził na fotoskład. 

Jak podaje redakcja, testuje się także 
używanie przenośnych indywidualnych 
ekranów reporterskich. (ZV+ZV 1976 nr 9 
s. 229) bg 

USA. Redakcja New York Times weszła 
w drugą fazę elektronicznej produkcji 
dziennika. Pierwszym krokiem był elek
troniczny skład notowań giełdowych, 
obecnie komputer „interdata 70" automa
tycznie sortuje, składa szpaltowo lub na
wet kolumnowo ogłoszenia drobne. Oszczęd
ność czasu: w 20 minut wykonuje się 
ogłoszenia trwające dawniej 3 dni. 

Przewiduje się przejście w okresie 1—1,5 
roku na skład elektroniczny także w re
dakcyjnej części gazety. (ZV+ZV 1976 nr 4 
s. 85) pd 
ZSRR. Dzięki naziemnemu systemowi re
transmisyjnemu „Orbita" i kosmicznemu 
„Wostok", telewizyjne programy w kolorze 
otrzymuje 350 miast Kraju Rad. (Trud 
Z 3111976 S. 4) lp 
ZSRR. Trzy razy w tygodniu na jednym 
z wielkich budynków Saratowa zapala się 
wieczorami świetlna gazeta. „Strona" tej 
gazety ma 42 m długości i 1,8 m wyso
kości i składa się z ok. 11 tys. punktów 
świetlnych sterowanych przez aparaturę 
elektroniczną. 

Podobnie w Krasnodarze uruchomiono 
świetlną gazetę Wieczernij Krasnodar, któ
ra funkcjonuje w godz. od 19 do 22. 
(Prawda z 14 III 1976 s. 6) lp 

HISTORIA 
IRAK. Prasa iracka ma przeszło 100 lat. 
Za datę narodzin przyjmuje się uruchomie
nie pierwszej drukarni w 1830 r. Pierw
sza gazeta ukazała się w 1869, nosiła tytuł 
al-Zurah (Sura). Druga — al-Mussel (Mo
sul) wyszła w 1885, trzecią była al-Basra. 
(Interstages 1975 nr 108 s. 27) zl 

ROŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. Temat 17. semina
rium literackiego w Konstancji, w któ
rym uczestniczyli wydawcy z RFN, Au
strii i Szwajcarii, stanowiło fotokopiowa-
nie artykułów z czasopism naukowych. 
Szacuje się, że przy ok. 90 tys. czasopism 
roczny przyrost w dziedzinie nauk tech
nicznych i przyrodniczych wynosi ok. 5°/t. 
Narzuca to konieczność ograniczania zbio
rów bibliotecznych, a jednocześnie zapew
nienia dostępu do literatury naukowej. 

Instytut Dokumentacji i Informacji Me
dycznej (Dimdi) w Kolonii np. dysponuje 

już wyposażonym w komputery bankiem 
danych. Posługuje się on amerykańskim 
systemem Medline — ulepszoną wersją 
Medlars (Medical Literature Analysis and 
Retrieval System). Przy pomocy Medline 
można w kilka sekund przekazać na da
lekie odległości informacje z ok. 3 tys. 
czasopism wywołane na podstawie ha-
słownika liczącego 20 tys. słów podlega
jących korelacji. Obecnie Dimdi w Kolo
nii ma zapewnić dla swej biblioteki wszy
stkie te czasopisma, które są objęte ban
kiem informacji, by za cenę 4,5 marki 
móc dostarczyć pytającemu fotokopię żą
danego artykułu. 

Rodzi to jednak obawę spadku frekwen
cji w innych bibliotekach, gdyż często ła
twiej będzie zażądać fotokopii z Kolonii 
niż szukać jakiegoś pisma w najbliższych 
bibliotekach. Ekstremalny rozwój mógłby 
doprowadzić do tego, że jedna centralna 
biblioteka w RFN byłaby w stanie — 
posiadając tylko 1 egzemplarz każdego 
czasopisma — zaspokoić fotokopiami wszy
stkich zainteresowanych. Tym samym dal
sze istnienie i rozwój czasopiśmiennictwa 
naukowego schodzi na płaszczyznę zagad
nień prawa wydawniczego, prawa repro
dukowania itp. Że nie jest to kwestia tyl
ko teoretyczna, o tym świadczą rozmiary 
produkcji fotokopii: w RFN sporządza 
się ich rocznie 10 miliardów, a badania 
w Holandii wykazały, iż 5°/o fotokopii 
przypada na literaturę naukową. Dodat
kowe kłopoty wynikają z świadomości, że 
nowelizacja przepisów prawnych nie może 
utrudnić dostępu do publikacii nauko
wych. (FAZ z 12 IV 1976 S. 17) pd 

FRANCJA. Wydawany co roku „Petit 
Larousse Illustré", który obchodzi swoje 
70-lecie pozostaje jednym z czołowych 
bestsellerów edytorskich we Francji. Le
gitymuje się jak dotąd 35 milionami sprze
danych egzemplarzy, a aktualny nakład 
sięga 700 tys. rocznie. (Interstages 1975 n r 
108 s. 27) zl 
IZRAEL. W październiku 1975 Komuni
styczna Partia Izraela obchodziła „Dzień 
prasy", który jest jednocześnie tradycyj
nym świętem Zo Haderech — gazety wy
chodzącej w jęz. iwrit, i Al-Ittichad — or
ganu КС KPI wychodzącym w jęz. arab
skim. Jednocześnie obchodzono 10-lecie Zo 
Haderech i taki sam jubileusz wychodzą
cej w jęz. jidysz Daar Weg. W czasie 
trwania festiwalu tysiące pracujących Ara
bów i Żydów wyraziło swoją solidarność 
z walką komunistów przeciwko agresyw
nej pro-imperialistycznej polityce prawi
cowych kręgów Izraela. (PMS 1976 nr 1 
s. 85) dkn 

LIBAN. W Tripoli odbyła się konferen
cja stałego biura federacji dziennikarzy 
arabskich z udziałem przedstawicieli pra
sy, radia i telewizji z Syrii, Iraku, Liba
nu, Tunezji i Kuwejtu. Omówiono zwła
szcza kwestie koordynacji działań orga
nów informacyjnych krajów arabskich, 
kształcenia młodych dziennikarzy i zwięk
szenia odpowiedzialności pracowników ma
sowych środków komunikowania w na
świetlaniu kluczowych problemów poli
tycznych. (Zurnalist 1976 nr 2 s. 73) zl 
USA. Agencja Associated Press ustaliła 
na podstawie ankiety wśród redaktorów 
naczelnych i kierowników działów infor
macji gazet oraz rozgłośni rtv następu
jącą kolejność najważniejszych wydarzeń-
r. 1975: 
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1. Zwycięstwo sił komunistycznych w Wiet
namie i Kambodży, 
2. Dwa nieudane zamachy na prezydenta 
Forda we wrześniu, 
3. Aresztowanie Patty Hearst, 
4. Kryzys finansowy miasta Nowy Jork, 
5. Sytuacja ekonomiczna USA — inflacja, 
recesja, początek odnowy gospodarczej. 
(ZV+ZV 1976 nr 2—3 s. 65) bg 
USA. Bardzo przychylnej recenzji docze
kał się nowy film Alana Pakuli „AU the 
President's Men", zrealizowany w opar
ciu o głośną książkę dwóch dziennikarzy 
z Washington Post na temat afery Wa
tergate. Role Carla Bernsteina i Boba Wo-
odwarda, autorów i zarazem bohaterów 
książki, odtwarzają na ekranie Dustin 
Hoffman i Robert Redford. Film ma „do
kumentalny" charakter w tym sensie, że 
powstał w autentycznej scenerii (np. wie
le scen toczy się w redakcji Washington 
Post), a także dlatego, że wykorzystano 
w nim dzienniki telewizyjne z tego okre
su. Kampania reklamowa podnosi walory 
filmu głosząc, iż jest on lepszy od „Front 
Page" — klasycznego filmu o wojującym, 
szlachetnym i nieprzekupnym dziennika
rzu. (Newsweek 1976 nr 14 s. 57) ar 
ZSRR. Ponowne narodziny obchodziło pis
mo Pogranicznik. Od stycznia 1976 uka
zuje się ono jako polityczne i literacko-
artystyczne wydawnictwo, organ Zarządu 
Politycznego i Wojsk Pogranicznych KGB 

przy Radzie Ministrów Związku Radziec
kiego. Pismo zaczęło wychodzić w roku 
1939. W ciągu 36 lat ukazały się 872 nu
mery, zawierające kronikę wojsk pogra
nicznych, sławiące bohaterstwo obrońców 
kraju. Za zasługi w mobilizowaniu żołnie
rzy do ofiarnej służby ojczyźnie, strzeże
nia jej granic, w związku z 30 rocznicą 
zwycięstwa — na wniosek Prezydium Ra
dy Najwyższej ZSRR pismo zostało odzna
czone Orderem Czerwonej Gwiazdy. Obec
nie Pogranicznik stał się masowym i po
pularnym pismem wśród żołnierzy i do
wódców. (RP 1976 nr 2 S. 44—45) az 

ZSRR. Założony w 1956 r. dziennik So-
wietskaja Rossija odznaczony został Or
derem Czerwonego Sztandaru Pracy. (SR 
z 18 II 1976 S. 1) Ip 
ZSRR. W styczniu 1975 powstało wydaw
nictwo КС KPZR „Płakat". W pierwszym 
roku jego działalności ukazało się lOOfr 
plakatów o nakładzie pół miliarda egz., 
w tym 400 plakatów politycznych o na
kładzie ponad 43 min. średni nakład pla
katów politycznych wynosi 100 tys. Pla
katy polityczne obejmują aktualne pro
blemy gospodarki narodowej, sprawy we
wnętrzne i politykę zagraniczną kraju. W 
wydawnictwie powstała sekcja, która zaj
muje się socjologicznymi badaniami efek
tywności oddziaływania różnych środków 
propagandy poglądowej. (RP 1975 nr 12 
s. 41—45) az 
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Збигнев Н е н ц к и й , Збигнев С о б е ц к и й : Заявляемое и действительное 
чтение газет 

В октябре 1975 года Лабораторией по изучению восприятия прессы Цен
тра печатоведчееких исследований в Кракове были проведены работы по 
сравнению действительного и заявляемого чтения газет. Опрошенных было 
1Ï2 человек, в том числе 57 женщин и 55 мужчин разного возраста, различ
ных профессий и с различным образованием. Действительная читаемость 
определялась ка основании подробного анализа пропорции содержания, 
которое опрошенные прочитали в газетах за предыдущих два дня. Заявле
ния относительно чтения газет определялись на основании ответов на стан
дартный состав анкетных вопросов, обычно применяющихся для установ
ления пределов восприятия прессы. 

Самая большая вероятность, что данный человек на самом деле читал 
газету, относится к тем, кто заявляет, что читает газету ежедневно. Это 
относится, однако, не к 1,0 а к 0,65. Эта вероятность по отношению к лицам, 
заявляющим, что они читают газету „несколько раз в неделю"., составляет 
0,31, а заявляющим, что „реже" или „никогда" — 0,04. Наблюдалась общая 
тенденция к завышению заявлений относительно степени использования 
газеты в среднем на гЗ'/о, причем некоторые группы опрошенных завышали 
заявляемый уровень чтения даже на 65%. Самый большой показатель 
фальсифицирования ответов оказался среди женщин свыше 60 лет, с на
чальным образованием, не работающих и не являющихся членами какой-
либо политической организации. Наиболее добросовестными были заявле
ния мужчин в возрасте 40—49 лет, с высшим образованием. 

Оказалось также, что одной из самых существенных для чтения газет 
переменных является возраст. Больше всего читают лица 40—49-летнего 
возраста, меньше всего — моложе 19 лет. На основании ж е анкет оказа
лось, что лучшими читателями являются представители совсем иных воз
растных групп. В общем — характеристика читаемости газет на основании 
анкетных заявлений зачастую ведет к совершенно иным выводам, чем ха
рактеристика, проведенная на основании подробной проверки, что опрошен
ные в самом деле прочитали. Следовательно, нужно с большой предусмо
трительностью принимать выводы, сделанные на основании анкетных опро
сов. (Резюме авторов) 

Станислав Н о в и ц к и й : Общественная позиция журналистов 
В существующей доныне польской специалистической литературе про

блематика общественной позиции журналистов сравнительно слабо разра
ботана. Между тем, кажется целесообразным заинтересоваться этой пробле
матикой по крайней мере по двум причинам: 1. Представление о профессии 
журналиста, общественное мнение и оценка данной профессии, — все это 
определяет ее место в общественной структуре и связанные с ним уваже
ние и престиж общества, что может существенным образом повлиять на мо
тивы выбора профессии и хорошую работу журналиста; 2. Общественное 
представление о профессии журналиста, ее место среди других профессий 
могут влиять на отношение читателей, радиослушателей и телезрителей 
к содержанию передаваемого им материала. 
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В мае 1975 года Центром печатоведческих исследований в Кракове была 
проведена общеиольская анкета относительно мнения о десяти избранных 
профессиях. На основании опроса 1488 человек можно было составить 
мнение о профессии журналиста и ее месте среди других профес
сий. Полученный таким образом материал был сопоставлен с мнениями 
самих журналистов: с -5Ö краковскими журналистами были проведены 
интервью и беседы. Термин „общественная позиция" толкуется нами как 
место, занимаемое отдельным человеком или группой лиц, в определенной 
общественной структуре, характеризующейся иерархической, определенной 
и упорядоченной системой неравенства. Общественная позиция определя
лась нами как средняя по шкале уважения, заработков и общественного 
значения. Место журналистской профессии среди рассматривавшихся про
фессий оказалось, в общем, низким. По общественному уважению жур
налистов решительно опередили врачи, инженеры, научные работ
ники, шахтеры и учителя. На шкале заработной платы — хотя раз
личия были меньше — журналистов опередили шахтеры, инженеры, 
врачи и научные работники. По общественному значению опрошенные ни
же всего из 10 рассматривавшихся профессий (наряду с указанными, ан
кета касалась профессии водителя, продавца, каменщика и хлебороба) 
оценили именно журналистскую, причем не предвидели роста ее значения 
и в будущем. Мнение самих журналистов о своей профессии оказалось 
очень близким результатам анкеты и, несмотря на некоторые различия, — 
всегда в пользу профессии журналиста, — они ставили ее на одно-два 
места выше. 

Оказалось, что общественная оценка данной профессии, мнение о лю
дях и работе в какой-то профессии, основаны, как правило, на мнениях 
других, а не на личном знакомстве с журналистами. Эти мнения содержат 
обычно следующие элементы: журналисты часто ездят за границу, распо
лагают широкими возможностями решать свои частные дела, располагают 
большим количеством свободного времени, предпочитают вращаться в соб
ственном кругу, имеют высокое мнение о себе. Когда речь шла о работе 
журналиста, опрошенные очень редко указывали на такие ее черты как: 
полезная работа, опасная для здоровья и требующая постоянного повыше
ния квалификации. 

Было констатировано, что в прессе нет, в основном, материалов и кри
териев, благодаря которым публика могла бы оценивать профессию жур
налиста. Общий вывод из исследований сводится к тому, что позиция про
фессии журналиста в основном низка и проявляет тенденции к дальней
шему падению по сравнению с проводившимися доныне исследованиями. 
(Резюме автора) 

Изабелла Д о б о ш : Судебные процессы против журналистов 

Статья была приготовлена на основании данных и судебных документов 
40 разбирательств против журналистов (на около 120), проходивших по 
всей Польше в 1960—1975 гг. 

Изучение судебных актов не дает, к сожалению, возможности полностью 
охарактеризовать пострадавших-истцов из-за слишком скудных данных 
относительно их возраста, образования, семейного, имущественного и об
щественного положения. Больше сведений можно получить о их профес
сии и занимаемой должности, что дает возможность провести полемику 
с выдвигавшимся когда-то тезисом, что побуждением к заявлению иска 
является прежде всего престиж „обиженного" работника. Решающее зна
чение для заявления иска против журналиста и для хода дела имеет 
активность пострадавших, выступающих в качестве частных обвинителей 
или истцов (в гражданских делах). Эта активность не решает, однако, 
о действенности, выражающейся в количестве „выгранных" пострадавшими 
судебных дел. Из 37 уголовных дел только в 5 случаях были вынесены 
обвинительные приговоры. Все еще слишком малое количество граждан
ских дел (3 судебных дела из 40 рассмотренных), не дает возможности под
робно проанализоривать эффективность исков гражданского характера, хо
тя теоретики считают, что гражданским правом предоставляется более 
широкий диапазон мер по охране чести, чем уголовным. 

13 — Zeszyty Prasoznawcze 



Если учесть малую эффективность действий пострадавших и очень вы
сокие расходы, связанные с проведением судебного дела, стоит задуматься 
над целесообразностью судебных дел против журналистов. (Резюме автора) 

Юзеф Г р о т о в с к и й : Заводской радиоузел 
В первой части статьи говорится о пользе передачи собственной 

радиопрограммы на заводах и фабриках, о сходстве и различиях между 
заводским радиоузлом и Польским Радио, о задачах этих радиоузлов, 
тематике местных передач, об основных условиях правильной, полезной 
работы. 

Приведенные в статье подлинные примеры хороших и плохих — с ре
дакционной, исполнительской и трансляционной точек зрения — радиопе
редач могут служит убедительным доказательством того, что рабочему кол
лективу не нужен плохо работающий радиоузел, зато хороший, любимый 
радиоузел — необходим. 

Сопоставление работы радиоузлов и Польского Радио рассматривалось 
как вступление к анализу задач и способов деятельности заводских радио
узлов. Самые существенные черты, отличающие радиоузел от Польского 
Радио, — это круг вопросов, связанных с точно определенным слушателем, 
и своеобразные условия приема передач радиослушателями. 

Затем обсуждается роль, которую должно играть местное радио на 
предприятии: в этой связи дается обзор основной тематики передач —> 
политических, производственных, социально-бытовых, культурно-просве
тительных. 

Были проанализированы условия, соблюдение которых обеспечивает хо
рошую эффективность работы заводского радиоузла в течение продолжи
тельного времени. Это прежде всего: теснейший контакт с заводской пар
тийной организацией, связь тематики передач с проблемами своего пред
приятия, всестороннее знание предприятия и его рабочего коллектива со
трудниками радиоузла, необходимость создать общественный коллектив, 
правильно составить программу, применять разнообразные формы передач, 
обращать внимание на правильность и доступность языка, надлежащую 
продолжительность передач, подбор самого подходящего времени, связь 
радиоузла с проблемами той местности, в которой живут рабочие, „внеми-
крофонная деятельность", соответствующее помещение и техническое обо
рудование. 

Во второй части публикации обсуждаются формы радиопередач, приме
няющиеся заводскими радиоузлами. Самой простой, но очень важной формой 
является сообщение, исполняющее в радиоузле другую функцию, чем в Поль
ском Радио. Основным пунктом информационной программы должен быть 
состав заводских известий, соответствующий последним известиям по ра
дио, — трудный для подготовки из-за организационных соображений. Испы
танной, часто применяющейся формой передачи является беседа, которая 
широко обсуждается в статье с точки зрения специфических условий ра
боты заводского радиоузла. В связи с тем, что одной из основных обязан
ностей радиоузла является предоставление микрофона лицам, не входящим 
в состав его сотрудников, много места уделяется высказываниям, интер
вью, беседам, дискуссиям. Подчеркивается пригодность комбинированных 
передач — словесно-музыкальных, информационно-публицистических, 
„ящика вопросов и ответов". На примере подлинного звукового репортажа 
были указаны достоинства такого типа передач и трудности, связанные 
с их подготовкой. В заключение обсуждается роль музыки в программе 
радиоузла на предприятии. (Резюме автора). 

Ян З а к ж е в с к и й : Радио в США 
Спецкорреспондент Польского Радио и Телевидения в Соединенных Шта

тах возвращается спустя два с лишним года к тематике посвященной дея
тельности средств массовой передачи в США, подчеркивая произошедшие 
за это время изменения. Свой обзор он начинает данной статьей радиовеща
нии, которое — после периода падения популярности в пользу телевиде
ния — опять стало одним из самых распространенных средств информа
ции. 
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По ?лнению автора, американское радио имеет свой собственный облик. 
Оно стало существенным элементом укрепления сплоченности обществен
ных кругов, информирования без упрощения явлений. Радиослушателями 
являются все американские граждане, 210 миллионов человек, по сравне
нию с 65 миллионами потенциальных телезрителей и 62 миллионами экзем
пляров продающихся газет и журналов. Нет такого человека, который не 
пользовался бы услугами радио ежедневно, дома, на работе, в автомашине, 
за городом. Эта популярность радио вызывается прежде всего меритори-
ческими причинами, хотя и не подлежит сомнению, что разнообразие типов 
радиоприемников, их технический уровень и низкая цена способствуют ро
сту его популярности. 

Среди достоинств американского радиовещания автор почеркивает его 
роль в деле сплочения этнических групп населения, разнообразие про
грамм, адресованных слушателям самого разного рода, значительный мо
ральный и интеллектуальный перевес всей среды радиожурналистов, пер
венство по скорости информации и в области музыки, использование воз
можности служить различным общественным группам, деловитость и ком
муникативность. В оценке населения радио намного превышает остальные 
средства массовой передачи в Америке. (Резюме редакции). 

Яцек М а з я р с к и й : Повествование фельетона 
Центром печатоведческих исследований в Кракове были проведены экс

периментальные исследования, задачей которых было выявить степень 
совпадения мнений журналистов насчет жанровых черт фельетона. Автор 
статьи полемизирует с толкованием результатов опыта, представленным 
в предыдущем номере Адамом Ропой, считающим, что эксперимент показал 
резкие расхождения в мнениях относительно фельетона. Объективная 
оценка результатов эксперимента пока невозможна из-за отсутствия сопо
ставительных исследований в области других жанров. Можно предполо
жить, что выделение фельетона из газетного контекста не представляется 
более трудным, чем выделение других текстов (статей, репортажей и т. п.). 

Некоторым облегчением в деле идентификации фельетона является его 
внешняя форма (цикличность, постоянная графическая форма, определен
ное место в газете и др.), затруднением — своеобразие его внутренней фор
мы (поэтики). 

В статье рассматриваются некоторые основные черты жанровой поэтики 
фельетона, причем исходной точкой рассуждений является позиция рас
сказчика, характеризующаяся шуточным, ироническим либо насмешливым 
отношением к предмету высказывания. Своеобразие повествования фелье
тона определяется внутренним противоречием между позицией рассказ
чика, выражающего свое мнение без ассерторического нажима („полу
серьезно"), и проблематикой касающейся общих проблем и оценок. 
Повествователь избегает в фельетоне однозначной интерпретации пред
ставляемого материала и однозначных оценок. Типичные средства, при
дающие высказыванию многозначный смысл, — это метафора, аллегория, 
игра слов, намек, каламбур, гипербола и пародия. В стиле фельетона отвле
ченная фразеология переплетается с выражениями разговорной речи. В об
ласти композиции основным принципом является переход от единичных 
фактов (анекдот) к обобщениям, приобретающим форму сентенции. 

Для повествования фельетона характерно состояние неустойчивого рав
новесия между публицистической дословностию и литературной условностью, 
между однозначной убеждаемостью журналистики и многозначностью ли
тературы. (Резюме автора) 

Бернард П и о т р о в с к и й : Печать в Норвегии (Прошлое, настоящее, 
исследования) 

Норвежская пресса имеет за собой более чем двухсотлетнюю историю. 
Духовно-литературное значение она приобрела в период Романтизма. Во 
второй половине XIX столетия норвежские газеты и журналы все активнее 
стали включаться в текущие политические (борьба против шмедской геге
монии в рамках союзного государства) и экономические (норвежское ра
бочее движение) проблемы. В междувоенный период отдельные газеты 
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и журналы представляли интересы определенных политических партий 
и общественно-культурных группировок. В годы II мировой войны подполь
ная пресса играла существенную информационную и патриотическую роль 
в деле борьбы с отечественным и гитлеровским фашизмом. 

В настоящее время в Норвегии имеется хорошо редагируемая и осведом
ленная пресса, а ее количество в 4-миллионном обществе очень большое. 
Пресса подчиняется однако жестоким законам капиталистической конкурен
ции и концентрации в области средств массовой передачи, находясь в тес
нейшей связи с информационной сетью Скандинавии, крупнейших стран 
Западной Европы и Соединенных Штатов. Характерной чертой норвежской 
прессы является и то, что она представляет интересы отдельных политиче
ских партий — от консервативной, либеральной и аграрной до социал-демо
кратической и коммунистической. Существенную роль на норвежском чита
тельском рынке играют журналы и иллюстрированные издания, часто 
тенденциозного содержания и развлекательного характера, приспосабли
вающиеся к вкусам массового читателя. Журналисты не представляют 
еще собой влиятельной и крупной общественной и профессиональной груп
пы. Они объединяются в определенные организации, не проявляющие более 
активной политической деятельности. 

По мере популяризации прессы в широких кругах населния, в шести
десятые годы изменились также пределы, профиль и требования научных 
исследований в области средств массовой передачи. В 1968—1970 гг. было 
сверху издано распоряжение об ускорении соответствующих с научно-ис
следовательских работ по общественному и политическому воздействию 
прессы. До сих пор нет в Норвегии единого, централизованного центра, кото
рый занимался бы только изучением прессы. После 1950 года такие исследо
вания велись в Бергенской университете, в 1958 г. был создан при универ
ситете в Осло Институт печатоведческих исследований. С этими центрами 
связаны два выдающихся знатока проблематики норвежских исследований 
печати — С. Роккан и Р. Торсвик. Доныне самое большое воздействие на 
норвежские работы по исследованию печати имела американская, частич
но —• французская и английская наука, а также наука других скандинав
ских стран. Современные исследователи прессы в Норвегии занимаются 
весьма разнообразной проблематикой — структурой и политическим воз
действием прессы, ее рыночно-экономическим положением, отношением 
избирателей к прессе, идеологией и местом журналистов в обществе, стати
стическим анализом читаемости, ее рекламно-пропагандистской ролью, сте
пенью заинтересованности средств массовой передачи международными 
вопросами и конфликтами (например, работы Й. Га л тунга). За последние 
годы наблюдается возросший интерес к истории норвежской прессы, глав
ным образом — отдельных влиятельных газет и журналов. Несмотря на 
немногочисленность кадров и отсуствие координированных работ, печа-
товедческие исследования в Норвегии представляют собой все быстрее раз
вивающуюся научную дисциплину. (Резюме автора) 

Збигнев К л е й н: Болгарская журналистика в развитии (III) 
Многолетний польский спецкорреспондент в Софии в очередной части 

статьи характеризует журналистскую среду Болгарии, прежде всего — 
деятельность Союза журналистов, дискуссии в этой среде, профессиональ
ное и материальное положение журналистов, а также роль и общественную 
позицию их Союза (Аннотация редакции) 

Зофия Л е в а р т о в с к а я : Научная пресса — прошлое и перспективы 
развития 

В настоящее время в мире издается 90 тысяч научных журналов, в бли
жайшие ж е годы их число превысит сто тысяч. Эта отрасль печати руко
водствуется своеобразными правами, так как не представляет собой единой 
тематической группы, перед ней стоят другие задачи, пути и тенденции раз
вития, она иначе развивается, преобразуется, руководствуется другими им
пульсами и побуждениями. Никогда тираж не являлся показателем ее зна
чения за последние годы эта пресса особенно быстро множится, но в то же 
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время — рассредоточивается, суживается в связи с поступающей специа
лизацией знаний. 

В статье вкратце обсуждается история научных периодических изданий 
с момента их возникновения в 1665 году, анализируется нынешнее положе
ние в мире, приводятся данные относительно количества изданий, тира
жей, частоты выхода из печати и деления по тематике — в Польше. 

Вследствие бурного нарастания материала, продления цикла публикации 
и дополнительных редакционных мероприятий необходимы поиски новых 
решений. Потребность модернизации концепции относится прежде всего 
к первичным, общим научным журналам, ставшим анахроничными и не 
в состоянии вьшолнять свои традиционные задания в качестве главного 
источника научной информации. (Резюме автора). 

Лидия К р у к о в с к а я : „Новая жизнь" — первая легальная большевист
ская газета 

В статье представлена история первой легальной большевистской газеты 
„Новая жизнь", издавазшейся в Петербурге с 27 октября (9 ноября) по 3 
(16) декабря 1905 года. „Новая жизнь" была фактически центральным орга
ном РСДРП, хотя формально издавалась Минским — декадентским поэ
том-символистом. 

В состав редакционной коллегии входили выдающиеся революционеры 
и публицисты: В. И. Ленин, М. С. Ольминский, Вацлав Боровский, А. В. Лу
начарский. С „Новой жизнью" сотрудрничали Карл Либкнехт, Роза Лю
ксембург, Поль Лафарг, Марсель Кашен и другие. 

Первый номер газеты вышел из печати в Петербурге 27 октября (9 ноя
бря). В качестве приложения была опубликована программа РСДРП. В об
ращении редакции ,.К товарищам читателям" говорилось, что задача га
зеты — выражать политические и экономические интересы рабочего класса. 

„Новая жизнь" представляла партийную жизнь, пропагировала решения 
съездов партии, обсуждала подготовку к вооруженному восстанию и к IV 
съезду партии. В. И. Ленин написал для газеты 12 статей. 

„Новая жизнь" пользовалась огромной популярностью среди читателей-
-рабочих. 

С самого начала своего существования „Новая жизнь" стала объектом 
преследований со стороны царской цензуры. После напечатания в 27 номере 
от 2 декабря, „финансового манифеста" газета была реквизирована. Послед
ний, 28 номер „Новой жизни" от 3 (16) декабря 1905 года вышел неле
гально. 

Большевистская газета „Новая жизнь" внесла неоценимый вклад в раз
витие революционного движения в России начала XX столетия. (Резюме 
автора) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 
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Stanislaw N o w i c k i : Social Position of the Journalists 

In the present Polish specialistic literature the problems of the journa
list's social position have not been, generally speaking, much discussed. Yet, 
it seems that the problem is interesting for at least two reasons: 

1. The image of the profession — functioning in the form of definite ideas 
and social evaluations — determines for that profession a definite position 
in social structure and the "rewards", associated with this, in the form of 
social respect and prestige. What is more this is what may decide of the 
choice of profession and in performing the job well. 

2. Social ideas of the profession and its position in a hierarchy of pro
fessions may determine the attitude of mass media recipients towards the 
contents of media. 

A survey on the social image of ten selected professional groups which 
had been conducted on national scale in May 1975 by the Press Research 
Centre in Cracow and comprised 1488 persons, allowed to reconstruct public 
views on social position of the journalist's profession. The material obtained 
was compared with opinions of the journalists themselves (from Warsaw and 
Cracow). By the term "social position" we understood the place an indivi
dual or a group occupy in a definite social structure which is distinguished 
by a hierarchized, established and arranged system of inequalities. Opera
tionally, the social position was defined by us as a resultant of positions 
occupied on the scale of respect, income and social importance. It was found 
that in the hierarchy of surveyed professions the journalist's position was 
rat her low. In terms of social respect it was outdistanced by doctors, en
gineers, scientific workers, miners and teachers. As regards income, although 
the differences were smaller the miners, engineers, doctors and scientifics 
workers were on better positions. In the scale of social importance the jour
nalist's profession was placed lowest of all the 10 professions investigated 
(beside those already mentioned, had been listed the following professions: 
driver, salesman, mason and farmer). There were no suggestions that the 
rank of that profession may rise in future. The opinions of the journalists 
themselves were very close to the results of public opinion survey and des
pite differences — always to the advantage of the journalist — naver placed 
him higher than one or two positions in the group of professions investigated. 

We found that social evaluations of the profession's position and the opi
nions on people performing the job are chiefly based on views of other 
people and were not formed by personal contacts with journalists. Most 
frequently the opinions contained the following elements: journalists often 
go abroad, have big chances of settling private matters, have much free 
time, like to spend time in their own circle, have very high opinions of 
themselves. On the other hand when talking of the characteristics of jour
nalistic work, the persons interviewed seldom mentioned such features of 
that work as its usefulness, its danger to health and the necessity of con
stantly improving one's qualifications. 

It was also found that generally speaking the press seldom gives materials 
or criteria that could allow the reader to make social evaluations of the 
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journalist's profession. General conclusion can be summed up to a statement 
that the journalist's position in professional categories is rather low and 
shows tendencies to decline even further. (Summary by the Author). 

Izabela D o b o s z : Press Trials: Court Cases Brought Up Against Journalists 
The article was prepared on the basis of data obtained from the files of 40 

(out of 120) press court-cases that were in process in the years 1960—1975 
in the courts of the whole of Poland. 

The examination of court files does not, unfortunately, allow to give a full 
characterization of those who had been wronged, for there are not enough 
data concerning their age, education, family, social and financial situation. 
More information, however, could be obtained, as regards those people's 
profession or position. This allows to argue the point of a formerly used 
thesis that what prompts to sueing is first of all the prestige of a person 
occupying a given position. This what is of a decisive significance in in
itiating a court case and what influences its course is the activeness of the 
people who feel offended by the press and who appear as private accusers. 
This activeness does not however affect the effectiveness expressed by the 
number of cases won by those who felt they had been offended by the press. 
Out of 37 criminal cases, only 5 ended with the verdict with a sentence. 
A still too small number of civil cases (3 in 40 examined) does not give 
a sufficient ground to analyse the effectiveness of civil claims, although the 
theoreticians are of the opinion that as compared with criminal law, the 
civil law provides a broader range of means to protect one's good name. 

In conclusion, considering a small effectiveness of actions of offended 
people and high expenses they have to pay in connection with court pro
ceedings, one can begin to wonder whether the sueing of journalists pays 
or not. (Summary by the Authoress). 

Józef G r o t o w s k i : The Works' Radio Networks 
In the first part of the article the Author stresses the need of the works' 

network to broadcast their own programme, discusses the similarities and 
differences between the works' radio and the Polish Radio, describes the goals 
of the works' networks, their topics and conditions essential to performing 
the works' radio's tasks. 

The quoted examples of good and bad broadcasts prove that the workers 
are not concerned with a badly functioning network, and that what they 
really need is a local radio that is simply liked and popular. 

A comparison of the work of works' networks and of the work of Polish 
Radio had been treated as an introduction to an analysis of the aims and 
ways of activities of the works' radio. The most important features differen
tiating the works' network from the Polish Radio are the topics connected 
with the interests of broadcasts' recipient and the specific conditions of the 
programme's reception. 

Also discussed was the role which the works' radio is supposed to play 
in the works. In connection with this the topics of the works' radio broad
casts — political, productive, social and culturo-educational ones — was also 
discussed. 

The conditions which have to be fulfilled in order to secure good results 
for the works' network activities were also discussued. These are first of 
all: a close contact with the works' party organization; close link between 
the topics discussed and the works' problems; comprehensive knowledge of 
the works' problems (on the side of the networks' group); a necessity to 
organize a social collective group; correct planning of the programme; ap
plication — in the programme — of the different radio forms; paying more 
attention to language questions; proper duration of radio broadcasts; choice 
of most advantegous times for programme emissions; bringing the network 
closer to the local problems; "outside of the microphone" activities; proper 
accomodation and technical equipment. 

The second part of the publication comprises a review of the forms of 
radio broadcasting applied in the works' radio stations. The simplest but 



2ÜÜ 

also an important form is a communique which, in a network, performs 
a different function than in the Polish Radio. The basic part of an infor
mative programme should be local (works') news, an equivalent of the radio 
news broadcast, which might be difficult to prepare. A well-tested and 
often applied form is a chatty lecture, already discussed from the point of 
view of specific conditions in the works' radio. In connection with the fact, 
that one of the basic duties of the works network is to give access to the 
microphone to people from the outside, much time was devoted to discus
sions, interviews, talks, etc. More attention was paid to complex broadcasts 
and particularly to verbal-musical and journalistic-informative magazines, 
and also to the "box of questions and replies". The advantages of this radio 
form and the difficulties connected with realizing the broadcasts of that 
type were proved on the example of an authentic sound-track reportage. 
The final part of the article deals with a discussion on the role music in the 
works' radio programme. (Summary by the Author). 

Jan Z a k r z e w s k i : Radio in the U.S.A. 

Correspondent of the Polish Radio and TV in the United States resumes, 
after two years' time, the subject of American mass media's impact, stress
ing the recent changes. He starts with discussing the radio which after a 
decline in popularity — in favour of TV — has again become the most 
widespread source of information. 

In the Author's opinion the American radio worked out its own, peculiar 
form. It became an element consolidating the environment unity, informing 
without trivializing the phenomena. The listeners are all citizens — 210 mil
lions, as compared to 65 millions of potential TV watchers and 62 millions 
readers of the daily and periodical press. There is no one who would not 
listen to the radio every day at home, at work, in the car or in the open 
air. This popularity is chiefly due to substantial reasons, although it is also 
quite clear that a great variety of radio types, their technical standard and 
low prices favour that popularity. 

Among substantial values of the radio the Author lists as important the 
role of radio as a bond linking ethnic groups; specialization in programmes 
addressed to very much differentiated groups of listeners; a higher moral 
and intellectual level of the radio journalists' community, priority in passing 
the information and in the field of music; proper appliance of the chance to 
serve individual social groups; objectivity and communicativeness. In the 
opinion of American mass media recipients the radio is the most highly 
valued medium of communication. (Editorial Summary). 

Jacek M a z i a r s k i : Narration of the Feuilleton 

The Press Research Centre in Cracow conducted some experimental stu
dies which were to show the degree of conformability in the journalists's opi
nions on the subject of the characteristics of the feuilleton. The article 
argues with the interpretation of those studies presented in the last issue 
of Zeszyty Prasoznawcze by Adam Ropa, who believes that the experiment 
proved a great divergence of opinions on the feuilleton. An objective eva
luation of the results of experiment is for the time being impossible because 
of the lack of comparative studies on other genres. It should be assumed 
that the separation of feuilletons from the press context presents no greater 
difficulties than the separation of other texts such as articles, reportages, 
etc. 

In the identification of feuilletons a certain facilitation is their external 
form (periodicity, permanent graphic shape, stabilized place in paper, etc.), 
whereas this what makes the identification difficult are the characteristics 
of the feuilleton's inner form (poetics). 

The article discusses certain basic features of the poetics of that genre, 
assuming as the starting point the attitude of the narrator. It is characteriz
ed by a playful, ironical or jeering attitude towards the object of the pro
nouncement. The specificity of the feuilleton's narration is defined by the 
inner contradiction between the attitude of the narrator who expresses his 
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views without assertive pressure ("half-jokingly"), and the questions discussed 
in feuilletons which concern general problems and values. The narrator avoids 
univocal interpretations of the material presented, evades univocal judgements. 
To typical means granting the pronouncement an equivocal expression belong 
metaphor, allegory, play on words, allusion, quibble, hyperbole and parody. 
The feuilleton's style combines abstract phraseology with a layer of the ex
pressions of common parlance. In the sphere of composition the chief principle 
is to pass from individual facts (anecdotes) to generalizations which assume 
the form of maxims. 

A characteristic of the feuilletons' narration is the state of unstable equi
librium between journalistic verbatim style and literary conventionality, 
between univocal persuasiveness of journalism and ambiguity of literature. 
(Summary by the Author). 

Bernard P i o t r o w s k i : The Press of Contemporary Norway 

The Norwegian press has a more than two centuries old tradition. It gained 
a spiritual and literary significance in the period of Romanticism. In the 
second half of the loth century newspapers and periodicals became more 
and more engaged in political struggle against Swedish supremacy in a union 
state and in social problems (Norwegian workers movement). In the interwar 
period individual newspapers and periodicals represented the interests of 
definite political parties and socio-cultural groups. In the years of World 
War II the underground press in occupied Norway played an essential role 
and performed a patriotic and informative function in the fight against foreign 
and local fascism. 

Contemporary Norway has a well edited and informed press and the sa
turation of the readers' market in a 4-million society is very high. The press 
remains however subjected to the laws of capitalist competition and concen
tration in the field of mass media. It is also closely associated with a network 
of news agencies in Scandinavia and the agencies of major Western European 
countries and the U.S.A. A characteristic feature of Norwegian press is also 
this, that it represents the interests of individual political parties — conser
vatives, liberals, agrarians, social democrats and communists. An essential role 
play on the readers' market the periodicals and ilustrated magazines, fre
quently with a biassed content, decisively of an entertaining character suiting 
the taste of a wide circle of readers. Journalists in Norway do not yet 
constitute a big, influential professional nad social group. They are associated 
in definite organizations which do not show much political activity. 

Together with popularization of press in broader social circles in the six
ties, the range, profile and scientific demands in mass media research have 
also changed. 

In the years 1968—1970 directives were given to speed up certain re
search works on mass media's social and political impact. Norway still has 
not got one, centralized centre, that could be engaged in press research ex
clusively. After 1950 the research of that kind was carried at the University 
of Bergen and in 1958 an Institute of Press Research attached to the Uni
versity of Oslo was called into being. Closely associated with those two cen
tres are two distinguished experts in Norwegian press research — S. Rokkan 
and P. Torsvik. Thus far the greatest influence on Norwegian press research 
has been exerted by American science; second come the French and English 
researches in that field and also those of the other Scandinavian countries. 
The range of interests of the contemporary Norwegian press researchers is 
varied and broad: structure and political impact of the press, its economic 
and market situation, attitude of voters towards the press, journalist's ideo
logy and position in the society, statistical analysis of the press readership, 
advertzing, the degree of press commitment into international problems and 
and conflicts (e.g. the research conducted by J. Galtung). In recent years has 
been noted a growing interest in the history of the Norwegian press and in 
particular in the history of influential dailies and periodicals. Although the 
research staffs are not big and the works lack coordination, the press re
search in Norway belongs to the disciplines developing at a quick rate. 
(Summary by the Author). 
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Zbigniew K l e j n : Bulgarian Journalism in Development (III) 

The Author, for many years Polish correspondent in Sofia, characterizes 
in part 3 of his article the journalistic community of Bulgaria and in parti
cular the activities of the Journalists' Union, discussions among journalists, 
their professional and financial situation as well as their role and social 
position of the Union. (Editorial Note). 

Zofia L e w a r t o w s к a: Scientific Press — History and Perspectives 
The number of scientific periodicals published in the world amounts to

day to 90 thousands and in the coming years will exceed one hundred thous
and. This branch of press is governed by particular laws: it does not cons
titute a homogeneous thematic group, has different tasks, ways and develop
mental trends, different moment of growth, different impulses and rate of 
transformation. Circulation figures never reflected its importance. In recent 
years scientific press has multiplied but at the same time, in connection with 
specialization in science, has also somehow narrowed. 

The article briefly discusses the history of scientific periodicals beginning 
with the year 1665. It also analyzes the present situation in the world and 
quotes Polish data as regards the number of titles, circulation figures, fre
quency of appearance and classification according to contents. 

In connection with the increase in the amount of materials, extension of 
printing and publishing cycles and additional editorial operations, the chances 
to follow closely and on time the recent developments in science are rather 
small, and therefore one has to look for new solutions and ways1. One of 
them is to synthetize the articles and use the most modern technique. The 
need to modernize conceptions applies first of all to primary scientific perio
dicals which became anachronic and cannot any more fulfill their traditional 
task as the most important scientific information medium. (Summary by the 
Authoress). 

Lidia K r u k o w s k a : "Nowaya Zhizn" — the First Legal Bolshevik Paper 

The article discusses the history of the first legal Bolshevik paper "No
waya Zhizn" which appeared in Petersburg in the period October 27th to 
December 3rd 1905. The paper actually was a central organ of the RSDRP, 
although formally it was signed by Miński, a decadent poet and a symbolist. 

Among the members of the editorial board were distinguished revolutio
naries and journalists, such as V. I. Lenin, M. S. Olminski, Wacław Worow-
ski, and A. W. Lunaczarski. The list of collaborators comprised among others 
such names as Karl Liebknecht, Rosa Luksemburg, Paul Lafargue, Marcel 
Cachin, etc. 

The fist issue appeared in Petersburg on October 27th. The programme 
of RSDRP was published in the form of a supplement. Editorial article 
addressed to "comrades readers" stressed that the paper's aim is to voice 
political and economical interests of the working class. 

"Nowaya Zhizn" informed of the party life, propagated resolutions of con
gresses, commented on preparations for armed uprising and the IV Party 
Congress. V. I. Lenin wrote twelve articles for the paper. 

The paper enjoyed great popularity among its worker readers. 
Since the very beginning "Nowaya Zhizn" became an object of repressions 

on the side of tsar's censorthip. After publishing on December 2nd in issue 
No. 27 of a "financial manifesto", the paper was closed down. The last issue 
No. 28 of "Nowaya Zhizn" was published illegally on December 3rd 1905. 

The activities of the Bolshevik paper "Nowaya Zhizn" made an invaluable 
contribution to the development of revolutionary movement in Russia in 
the early 20th century. (Summary by the Authoress). 

Translated by 
Andrzej Głowacz 
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