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Zeszyty PMS0ZMÄWC2E 
Kraków 1976 R. XVII, nr 4 (70) 

BRONISŁAW GOŁĘBIOWSKI 

ROLA MASOWYCH ŚRODKÓW PRZEKAZU 
W PRZEMIANACH LUDZKIEJ OSOBOWOŚCI 

I KULTURY SPOŁECZEŃSTWA 

Podczas obchodów 20-lecia Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych w Krakowie tym referatem, wygłoszonym w auli 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, zainaugurował sesję nau
kową zastępca kierownika Wydziału Pracy Ideowo-Wy-
chowawczej КС PZPR i dziekan Wydziału Dziennikar
stwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
doc. dr B. Gołębiowski. Podstawowe dla naszego 
prasoznawstwa pytanie badawczo-analityczne sformuło
wał następująco: Jaka jest rola masowych środków prze
kazu kultury w przemianach ludzkiej osobowości i kul
tury rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego, a na
stępnie społeczeństwa budującego komunizm? 

Nie ulega wątpliwości, że w krajach socjalistycznych mamy już 
za £obą pierwszy, podstawowy etap doświadczeń wynikających 
r: szerokiego upowszechnienia kultury i sztuki przez masowe środ
ki przekazu. Stwierdzamy taki stan rzeczy również w Polsce, bar
dzo wyraźnie, choćby tylko na podstawie powszechnie dostępnych 
danych statystycznych. Zjawisko to wymaga odpowiednich analiz 
i hipotez badawczych. 

Jaki powinien być główny kierunek ich formułowania i badaw
czej obserwacji? Wydaje się, że zgodnie z podstawowym celem 
ustroju socjalistycznego, jakim jest harmonijny i wszechstronny 
rozwój osobowości ludzkiej, odpowiedni do kompleksowego rozwo
ju całego społeczeństwa i własnych, osobowych możliwości i ambi
cji, podstawowe pytanie badawczo-analityczne powinno brzmieć: 
jaka jest rola masowych środków przekazu kultury w przemianach 
ludzkiej osobowości i kultury rozwiniętego społeczeństwa socjali
stycznego, a następnie społeczeństwa budującego komunizm? 

Jest to problem nie tylko analityczno-badawczy. Ma on również 
ważne znaczenie w dydaktyce, w kształceniu i dokształcaniu oraz 
doskonaleniu kadr ideologicznych (a szczególnie kadr dziennikar
skich) naszych partii i krajów. Moim zdaniem, problem ten powi-
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nien przenikać głęboko programy studiów dziennikarskich i stu
diów dla aktywu ideologicznego w krajach socjalistycznych. 

Ma również ten problem swoje implikacje ideologiczno-politycz-
ne w walce między ideologią współczesnego socjalizmu i wysoko 
rozwiniętego kapitalizmu. Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości 
(a po Helsinkach i po dyskusjach wokół „trzeciego koszyka" widać 
to jeszcze wyraźniej), że w świecie rozwiniętego kapitalizmu ma
sowe środki przekazu odgrywają rolę instrumentu polityki burżua-
zji i międzynarodowego kapitału. Instrumentu wykorzystywanego 
w celu utrzymania władzy, kształtowania osobowości masowych kon
sumentów, manipulacji politycznej, propagowania antykomunistycz
nych, a szczególnie antyradzieckich stereotypów pojęciowych, uczu
ciowych itp. 

Jednakże już koniec lat sześćdziesiątych, a szczególnie obecne 
lata kryzysu energetycznego i ekologicznego czołowych państw 
świata kapitalistycznego dowodzą niezbicie, jak stosunkowo nie
trwałe i ograniczone są sukcesy ośrodków propagandy masowej 
kapitalizmu, odnoszone w sferze manipulacji opinią społeczną i po
stawami ludzkimi. W sferze prób zunifikowania, standaryzacji oso
bowości ludzkiej, poddanej presji niezwykle rozbudowanych i bo
gatych ośrodków emisji programów radiowych, telewizyjnych, wy
twórni filmowych czy masowych magazynów ilustrowanych. 

Okazało się, że środki te wcale nie mają same z siebie (ze swej 
istoty technicznej, żeby tu przypomnieć błędną zasadę, iż „środek 
przekazu jest zarazem przekazem"), tak wielkiej mocy oddziaływa
nia, jaką im przypisywali różni teoretycy nowoczesnego kapitalizmu 
czy też kryptokapitalizmu w swej refleksji teoretycznej o rodzącej 
się nowej sferze technicznego, audiowizualnego, uniwersalnego prze
kazu treści. 

Właśnie ci teoretycy (tak powszechnie wśród prasoznawców zna
ni, że nie będę wymieniał ich nazwisk), starali się odwieść uwagę 
od człowieka-odbiorcy. Próbowali natomiast skoncentrować naszą 
uwagę na samych techniczno-technologicznych i rozrywkowo-pod-
świadomościowych mechanizmach oddziaływania czy kształtowa
nia osobowości odbiorcy przez masowe środki przekazu. 

Nawet Marshall McLuhan w swoich paradoksalnych często oskar
żeniach pod adresem niwelatorskich i depersonalizujących skutków 
oddziaływania radia, telewizji, filmu w krajach nowoczesnego ka
pitalizmu * per saldo demonizuje rolę masowych środków przekazu 
w kapitalizmie, obcą socjalizmowi, człowiekowi, jego istocie spo
łecznej. 

Swoista mechanicystyczna ,,dialektyka" związku masowego od
bioru przekazów z masowym charakterem społeczeństw kapitali
stycznych, stosowana dość natrętnie, nie tylko zresztą przez McLu-
hana, wiele tu tłumaczy. Posłużę się tylko jednym cytatem, który 
wydaje mi się bardzo charakterystyczny: „Tak więc w dobie auto
matyki przemysł nabiera cech strukturalnych przekaźników maso-
1 Por. Marshall M c L u h a n : Wybór pism. Przekaźniki czyli przedłużenie 
człowieka. Galaktyka Gutenberga. Poza punktem zbiegu. Wybór J. Fuksiewicz, 
przekład K. Jakubowicz, wstęp K. T. Toeplitz. Warszawa 1975, s. 33G. 
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wych w tym stopniu, w jakim i jedne, i drugie przybliżają się do 
stanu natychmiastowego obiegu informacji. Automatyzacja kształ
tuje nie tylko proces produkcji, ale także wszelkie etapy konsump
cji i zbytu. W obwodzie automatycznym bowiem konsument staje 
się producentem, podobnie jak czytelnik mozaiki depesz w gazecie 
sam z niej tworzy wiadomości lub też staje się sam dla siebie źró
dłem wiadomości"2. 

Rzeczywistość społeczno-kulturalna świata, w tym może najsil
niej rozwiniętych krajów kapitalistycznych, zaprzecza racji apolo
getom tezy „przekaźnik jest przekazem". Okazuje się coraz wyraź
niej, że „przekaźniki" (obojętnie jakiego typu, czy to będzie radio, 
telewizor, magazyn ilustrowany czy film), jeśli nie służą ludzkiej 
osobowości, nie rozwijają jej, lecz tłamszą ją i niewolą — w każ
dych warunkach po pewnym czasie zostają odepchnięte lub spro
wadzone do roli „cyrku". Wprawdzie się to ogląda w chwilach wol
nych, ale natychmiast po obejrzeniu dokładnie się o przekazie za
pomina. 

Teoretycy „wojny w eterze", „kosmicznego przekazu", „wolnej 
wymiany informacji, idei i ludzi", masowych środków przekazu 
traktowanych jako „piąte niemalże mocarstwo" itp., ponieśli — 
w moim przekonaniu — klęskę. Wyraźnie już widać, że środki te 
nie mają takiej siły wpływu, jaką im chcieli przypisać kapitalistycz
ni manipulatorzy ideologiczni i polityczni3. Że w starciu z natu
ralnymi ludzkimi potrzebami odbiorców, w wypadkach (masowych 
i przeważających) przekazu treści sprzecznych z żywotnymi celami 
i aspiracjami życiowymi odbiorców, nawet przy maksimum kamu
flażu, przekaz, a nie sam przekaźnik, jest odrzucany. 

Kryzys (choć bardzo skomplikowany w swoim wyrazie zewnętrz
nym) społeczno-gospodarczy nowoczesnego kapitalizmu obnażył na
rastający kryzys siły oddziaływania na osobowość ludzką maso
wych środków przekazu w 'warunkach kapitalistycznych. Obnażył 
też, co bardzo ważne, kryzys strukturalny kultury kapitalistycznej, 
w której dotąd manipulatorsko-bezkrytyczna dominacja masowych 
środków przekazu, trwająca przez lata, a teraz odrzucana, odsło
niła szczególną lukę, szczególną pustkę. Uświadomiła wielu potrze
bę humanistycznego, ludowego, robotniczego czy szerzej — pra
cowniczego uczestnictwa w kulturze lokalno-środowiskowej, reali
zowanej przez więzi międzyludzkie, przez ruch kulturalny, przez 
książkę, ruchy hobbystyczne. W skrajnych przypadkach sprowoko
wała ruch kontestacyjno-hippiesowski (czy temu podobne) na za
sadzie tworzenia czy też wyznawania swoistej „antykultury", która 
jest zresztą formą rozpaczy wobec kulturowego uniformizmu. Ruch 
powstający wobec braku autentycznej kultury narodowej w sy
tuacji, kiedy burżuazja rolę jej mecenasa, dawno zaniechaną, stara 
się zastąpić skomercjalizowanym obłędem mechanicznym. 

* 
2 J.w., s. 197. 
3 Por. B. N. B i e s s o n o w : Burżuazyjna propaganda manipulacyjna. War
szawa 1976, s. 354. 
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Być może niektóre dotychczasowe sformułowania tez były upro
szczone czy publicystycznie podbarwione. Interesują mnie jednak 
nowe problemy, a nie słowna szata ich formułowania. Również 
w sferze naszych socjalistycznych dokonań i problemów w zakresie 
oddziaływania masowych środków przekazu na socjalistyczne prze
miany ludzkiej osobowości i kultury społeczeństwa. 

Zasadnicza różnica, jaka istnieje w podstawach funkcjonowania 
i celach oddziaływania masowych środków przekazu w kapitaliz
mie (zarysowanych wyżej) i w socjalizmie — decyduje w tym ostat
nim przypadku o różnicy skutków, zamierzanych i ubocznych. Jako 
że nie ma działania ludzkiego, które by nie miało swego cienia, 
choćby było najszlachetniejsze i najdokładniejsze pod słońcem. 

Celem naszego oddziaływania jest człowiek i jego rozwój, jego 
dobro, szczęście, miejsce w społeczeństwie i świecie. To wynika 
z humanistycznej inspiracji marksistowsko-leninowskiej idei upo
wszechnienia rzeczywistych wartości kultury narodowej i kultury 
ludzkości oraz z dążenia wyzwolonych ludzi pracy do zadomowie
nia się w dobrach tej kultury. Przekazem jest więc człowiek i jego 
sprawy, człowiek mówi do człowieka o wspólnych sprawach przy 
pomocy masowego środka przekazu4. Taka jest idea, takie jest 
nasze generalne założenie. 

Ale sam środek przekazu istotnie jest w tym procesie niezwy
kle „aktywny" i skomplikowany w użyciu. Łatwo demaskuje słabą 
umiejętność posługiwania się nim, jeżeli niedostatecznie opanowało 
się jego naturę i podporządkowało jej funkcjonowanie celom i woli 
człowieka 5. 

Można powiedzieć, że w tej mierze także widać szczególny aspekt 
socjalistycznej rewolucji naukowo-technicznej, w której walka 
trwa już nie o opanowanie praw przyrody czy wstępne ich prze
kształcenia techniczne, lecz o humanistyczne opanowanie wyselek
cjonowanych cząstek przyrody, przetworzonych w agregaty wiel
kiej energii wszelkiego typu. 

W tej złożonej sytuacji upatrywałbym jeden z głównych dyle
matów (jego praźródło) funkcjonowania osobotwórczego, kulturo
twórczego masowych środków przekazu w socjalizmie — szczegól
nie w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznym — a następnie 
w komunizmie. Dialektyczna opozycja osobowości człowieka i bez
osobowych, „ślepych" sił przyrodniczo-fizycznych, nawet najbar
dziej przetworzonych i technologicznie ujarzmionych, będzie bo
wiem trwać wiecznie i decydować o wielkości człowieka w procesie 
pracy nad optymalnym rozwiązaniem tego dylematu. 

Na tym tle — moim zdaniem — trzeba mówić o roli masowych 
środków przekazu w kształtowaniu osobowości ludzkiej i kultury 
rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego w naszym kraju. 

W ciągu ponad trzydziestu lat dokonaliśmy w Polsce Ludowej 
4 Dlatego m. in. proponowałem ciągle i używam konsekwentnie nomenkla
tury „masowe środki przekazu" (vide: Bronisław Gołęb iowsk i : Szanse 
młodości. Warszawa 1974). 5 Por. Włodzimierz Sappak : Telewizja i my. Przekł. Z. Podgórzec. Wstęp 
S. Kuszewski. Warszawa 1976, s. 196. 
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zasadniczych zmian w strukturze kul tury narodowej, choć nie oby
ło się to bez konfliktów i nieporozumień. Podstawowym systemem 
wartości naszej ku l tu ry stał się marksizm-leninizm, choć dokonuje 
się to w t rudnym procesie, w kraju o silnej dotąd dominacji sy
stemu wartości (jeżeli nawet nie praktykowanych, to wyznawa
nych) Kościoła katolickiego. Powiedziałem dotąd, bowiem jak są
dzę, już dziś nie istnieje ta dominacja. I to jest zasadniczy zwrot 
kul turowy przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 

Równolegle do tego procesu i jako jego sprawczy czynnik pod
stawowy, promotorem społecznym systemu wartości stała się klasa 
robotnicza, a jej głównym przewodnikiem i inspiratorem partia 
marksistowsko-leninowska. Ogromnie ważnym czynnikiem, choć cza
sem różnie, czasami niezbornie funkcjonującym, było tu państwo 
ludowe jako mecenas i instytucjonalny regulator procesów kul tu
rotwórczych v/ całym kraju. 

Rola masowych środków przekazu w tych wielkich procesach 
była ogromna i stale narastająca. Przypomnę tu tylko w skrócie, 
o czym już szczegółowo pisałem wielokrotnie, że w toku całego 
25-lecia, a właściwie nawet 30-lecia Polski Ludowej, następowało 
stałe dopełnianie się zestawu i umasowienia wszystkich nowoczes
nych środków przekazu ku l tury i informacji w Polsce6 . Obecnie 
s tar tujemy już z pełnym, względnie umasowionym zestawem tych 
środków do batalii o jakość przekazywania tą drogą treści ku l tu ry 
i codziennego uczestniczenia w niej obywateli, o socjalistyczną ja
kość treści i formy przekazu oraz całokształtu uczestnictwa kul tu
ralnego. A to rodzi oczywiście nowe problemy i nowe pytania. 

Socjalistyczna osobowość, socjalistyczny sposób, styl czy kon
cepcja życia to s t ruktury niezwykle bogate, nie poddające się ła
twym zabiegom opisu czy kategoryzacji naukowej 7. Wyuczone 
i wypraktykowane przez masowe środki formy przekazu treści kul
t u r y i informacji z okresu ich wchodzenia w krwiobieg ku l tury 
społeczeństwa nie wystarczają już obecnie, a wypracowanie no
wych jest problemem czasu i nowych kadr. Stąd między innymi 
tak wiele narzekań na „niedzisiejszość" funkcjonowania tych środ
ków u nas (szczególnie telewizji i filmu), w których to zastrzeże
niach wyraża się wiele różnych nowych oczekiwań, choć nie każde 
godne jest zaspokojenia. Dlatego ta „niedzisiejszość", a szczególnie 
t rwanie i rozwój dobrych tradycji okresu telewizji dla dwóch czv 
trzech milionów (dziś audytorium telewizyjne liczy już około 20 
milionów), jak na przykład teatru poniedziałkowego telewizji — 
pełni tutaj funkcję pozytywną, mimo takich czy innych głosów 
krytyki . 

Telewizja ogarnęła najszersze obszary ludzkiej wyobraźni, ma
rzeń i refleksji inspirowanych na gorąco. Czy je kształtuje, a na j 
ważniejsze — czy je pobudza i rozwija w kierunku socjalistycznej 
wizji życia i jego sensu? Pytanie to powinno nas, jako badaczy 

6 Por. B. G o ł ę b i o w s k i : Kultura i ruch społeczny. Olsztyn 1970, s. 240. 
7 Por. Styl życia. Koncepcje i propozycje. Red. Andrzej S i с i ń s к i. Warsza
wa 1976, s. 268. 
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zjawisk społecznego przekazu kultury i recepcji niepokoić tak długo, 
dopóki na nie w pełni kompetentnie naukowo nie odpowiemy. 

Jest to bowiem pytanie o siłę oddziaływania socjalistycznych 
treści, norm i wzorów życia przekazywanych przez masowe środ
ki. Pytanie ważne, nawet zakładając, że działają one z punktu wi
dzenia struktury i doboru oraz formy podania tych treści, o które 
nam chodzi, nienagannie czy wręcz bardzo dobrze (a przecież tak 
nie jest!). 

Czy rzeczywiście jest to tak duża siła, jakiej w działaniu tych 
środków skłonni są dopatrywać się niektórzy działacze czy publi
cyści? Czy nie ulegamy magii masowości oddziaływania bez do
statecznego rozeznania w osobowościowym uwewnętrznianiu prze
kazywanych treści i w konsekwencjach tego procesu w postawach, 
obyczaju i czynach? 

Są to zagadnienia do szczegółowego zbadania. Wstępna hipoteza, 
zweryfikowana częściowo przez badania terenowe w Polsce8 brzmi: 
masowe środki przekazu, choćby najlepiej funkcjonujące i bardzo 
powszechnie dostępne, nie są w stanie ukształtować socjalistycz
nych postaw i osobowości ludzkich. Mogą być one potężnym in
strumentem pomocniczym w tym dziele, jeżeli współkształtują te 
postawy razem z lokalnym ruchem społeczno-kulturalnym, opar
tym na silnych więziach międzyludzkich i wytwarzającym miej
scową socjalistyczną opinię społeczną (między innymi wokół treści 
przekazywanych przez masowe środki przekazu). Mogą tego również 
dokonać wspólnie z reprezentacyjnymi, możliwie powszechnie do
stępnymi społecznymi instytucjami kultury (teatr, filharmonie, 
muzea itp.), tworzonej osobowo, pielęgnowanej przez artystów. 

Kultura socjalistyczna, podobnie jak bogata osobowość człowie
ka socjalizmu, musi być jednością tradycyjnych i technicznych moż
liwości uczestniczenia w niej i współtworzenia tej kultury. Bierny 
odbiór jest jej obcy i nie sprzyja rozwojowi pełnej osobowości. 
Wszelka więc absolutyzacja roli masowych środków przekazu 
w kształtowaniu osobowości ludzkiej i kultury społeczeństwa 
w okresie budowy rozwiniętego socjalizmu w Polsce powinna być 
obca polityce kulturalnej państwa socjalistycznego, planowaniu spo-
łeczno-ekonomicznemu, kształceniu dziennikarzy, a także badaniom 
nad prasą, radiem i telewizją podejmowanym przez ośrodki ba
dawcze. 

* 

Leninowska zasada jedności ekonomiki, polityki i kultury w pro
cesie budownictwa socjalizmu, tak silnie wyeksponowana przez 
Uchwałę VI Zjazdu PZPR i w pełni potwierdzona przez VII Zjazd 
oraz praktykę międzyzjazdową, prowadzi nas w Polsce coraz wy
raźniej do konieczności kształtowania socjalistycznego obyczaju, 
stylu życia, socjalistycznego systemu kulturowego. 

Osią jego tworzenia się jest twórcza praca jako wartość naczel
na, realizowana w społecznym wymiarze najpełniej przez klasę ro-
8 Por. Antonina K ł o s k o w s k a : Społeczne ramy kultury. Warszawa 1972. 
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botniczą. Dlaczego „praca" jako wartość naczelna, a nie osobowość 
ludzka? Bowiem „praca twórcza" kształtuje pełną osobowość, a każ
de jej kolejne dopełnienie pogłębia twórczy charakter pracy, jej wy
zwolenie, uszlachetnienie twórczością. Beż dopracowania się tego, 
że działalność człowieka w socjalizmie będzie (w konkretnych wa
runkach) optymalnie twórcza dla niego i dla społeczeństwa, nie 
może być mowy o dojściu do pełnej osobowości podmiotów tego 
procesu twórczej pracy — ludzi pracy. Inna droga do innego mo
delu „dopełnienia osobowości" (klasowa droga właścicieli niewolni
ków, feudałów, kapitalistów) — wiedzie tylko przez wyzysk cudzej 
pracy i jest historycznie dobrze znana i opisana. 

W tej sytuacji kultura pracy i kul tura współżycia obywatelskie
go wysuwa się na czoło procesu kulturotwórczego narodu dążące
go do rozwiniętej formy socjalizmu. Jeżeli tak jest, tedy w pełni 
uzasadnione są realizowane zadania i ambicje ośrodków dyspozycji 
masowego przekazu, by pracę ludzką i ludzi rzetelnej pracy uczy
nić głównym bohaterem i tematem masowego przekazu. Tu nie ma 
sporu o proporcje tematyczne, minutaż obrazów czy problemy tych 
audycji. Spór t rwa tylko o to: jak to robić? Czy bezkonfliktowo, 
laurkowo, oficjalnie i obrazkowo, czy pokazując rzeczywisty pro
ces dochodzenia narodu — głównie poprzez klasę robotniczą — do 
nowocześnie, twórczo rozumianego „robotniczego sposobu życia 
i pracy", a porzucenia dawnego stylu rolniczo-chłopskiego, inteli
genckiego czy drobnomieszczańskiego. 

Nie moją jest rzeczą odpowiadać na pytanie, czy robi to dobrze, 
dostatecznie czy też źle Polskie Radio, telewizja, prasa, film czy 
inne przekaźniki. Mamy w tej mierze wyspecjalizowane ośrodki ba
dawcze — dwudziestoletni Ośrodek Badań Prasoznawczych, Ośro
dek Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych Polskiego 
Radia i Telewizji, które taką ocenę na podstawie analiz powinny 
formułować i uzasadnić i taka ocena jest tutaj — moim zdaniem — 
potrzebna. Jedno jest pewne: socjalistyczna apoteoza pracy w ma
sowych środkach wymaga zdecydowanie humanistycznych moty
wacji w ujęciach, pozostawiając technologię i maszynerię filmowi 
oraz audycjom oświatowo-dokształcającym uczniów i pracowników, 
a nie — absorbując wielomilionowe audytorium. Wymaga więc, ina
czej mówiąc, tworzenia socjalistycznego obyczaju, socjalistycznej 
motywacji działalności produkcyjnej i pozaprodukcyjnej człowie
ka, od której to motywacji tylko krok prowadzi do twórczego sa
mopoczucia w pracy. A takie osiągnięcie, możliwie dominujące, by
łoby już ważnym znamieniem społeczeństwa rozwiniętego socja
lizmu. 

Rola socjalistycznej kul tury w tym dziele jest ogromna i z każ
dym rokiem, z każdym postępem w technice wytwarzania, w poten
cjale gospodarczym kraju — rośnie. Kul tura pełni coraz szerzej 
funkcje ideologicznego i moralnego spoiwa społeczeństwa, wraz z je
go zbliżaniem się do s t ruktury rozwiniętego socjalizmu. 

Podkreślał ten fakt w referacie programowym na VII Zjeździe 
PZPR Edward Gierek, mówiąc między innymi: „W sferze świado
mości i ideologii budowa rozwiniętego społeczeństwa socjalistycz-
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nego wymaga kształtowania socjalistycznego sposobu życia, pogłę
bienia i umocnienia socjalistycznego patriotyzmu, poczucia obo
wiązku i dyscypliny obywatelskiej, upowszechnienia zasad socja
lizmu w stosunkach między ludźmi, w ich myśleniu i postawach, 
wymaga rozkwitu socjalistycznej kultury. Zaspokajaniu potrzeb ma
terialnych towarzyszyć winien rozwój potrzeb duchowych czło
wieka i nieustanny postęp moralny. Marksizm-leninizm, rewolucyj
na teoria i ideologia klasy robotniczej, naukowa podstawa polityki 
partii i państwa coraz powszechniej określać będzie kierunek my
ślenia naszego społeczeństwa" 9. 

Jest to istota problemu kształtowania socjalistycznej kultury spo
łeczeństwa, opartej na normach pracy i osobistej aktywności, za
angażowaniu. Problem to ogólny wszystkich partii naszych brat
nich krajów socjalistycznych, które odbywały w bieżącym roku swo
je doniosłe historyczne zjazdy. Znalazł ten problem również bar
dzo ważne odzwierciedlenie na XXV Zjeździe KPZR, między inny
mi w następujących sformułowaniach z referatu programowego 
sekretarza generalnego KPZR Leonida Breżniewa: „Nic tak nie 
uszlachetnia osobowości, jak aktywna postawa życiowa, świadomy 
stosunek wobec obowiązków społecznych, kiedy jedność słowa i czy
nów stają się powszednią normą zachowania. Wypracowanie takiej 
postawy jest zadaniem wychowania moralnego" 10. 

Moralne problenry i ustalenia coraz silniej ważą na szali warto
ści socjalistycznej kultury. Jest to oznaka jej dojrzewania, utrwa
lania się S3'stemu wartości, które wchodząc w codzienność życia, 
w psychikę człowieka, przemieniają jego wnętrze, myślenie, men
talność, widzenie świata, sensu życia. Jest to proces dynamiczny, 
niełatwy, ale bardzo ciekawy i optymistyczny. Wręcz wymarzon}^ 
dla twórczej penetracji masowych środków przekazu, a szczególnie 
filmu i telewizji. 

Czy nasze masowe środki przekazu wykorzystują dostatecznie tę 
szansę i wypełniają ten obowiązek? Chciałbym na tym pytaniu za
kończyć moje refleksje z nadzieją, że znajdą one kontynuację w wie
lu innych wypowiedziach. 

9 O dynamiczny rozwój budownictwa socjalistycznego, o wyższą jakość pra
cy i warunków życia narodu. Referat programowy Biura Politycznego wygło
szony na VII Zjeździe PZPR przez I sekretarza КС PZPR Edwarda G i e r -
k a. Warszawa 1975, s. 39. 
30 XXV Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, 24 lutego — 
5 marca 1976. Podstawowe dokumenty. Warszawa 1976, s. 127—128. 
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MARKSISTOWSKO-LENINOWSKA 
TEORIA I METODOLOGIA 

BADAŃ PRASOZNAWCZYCH 
Zasady i dyrektywy 

Z tekstem tym doc. dr hab. W. Pisarek, dyrektor OBP, 
wystąpił podczas międzynarodowej sesji prasoznawczej 
zorganizowanej z okazji jubileuszu OBP w czerwcu br. 
w Krakowie i następnie w Moskwie na dorocznej kon
ferencji dziekanów i dyrektorów wydziałów i instytu
tów dziennikarstwa krajów socjalistycznych. Autor przy
pomina zasady i dyrektywy naszej teorii i metodologii 
prasoznawczej, której podstawę stanowi marksistów sko-
-leninowska teoria środków komunikowania masowego. 

T) unktem wyjścia i kamieniem węgielnym każdej teorii i metodo-
*• logii badań nad jakimkolwiek zjawiskiem jest teoria tegoż zja
wiska. Prawda to oczywista, jeżeli sobie uświadamiamy, że teo
ria — to „zespół naukowych praw, definicji i twierdzeń, a także 
hipotez dotyczących danej dziedziny zjawisk, tworzący rzeczowo 
powiązaną, uporządkowaną i logicznie spójną całość" *. To teoria 
zjawiska odpowiada na pytania: czym jest dane zjawisko? jaka jest 
jego geneza? jakie ma ono cechy istotne i egzystencjalne? jakie 
warunki są konieczne lub wystarczające do jego wystąpienia? jaki 
ma ono przebieg? jakie konsekwencje za sobą pociąga? co mu sprzy
ja, a co je hamuje? Teoria zjawiska — a zwłaszcza teoria zjawi
ska społecznego — zawiera zwykle także pewne jawne ('wyrażone 
explicite) lub częściowo ukryte (wyrażone implicite) elementy tc-
leologiczne i aksjologiczne. 

1 „Mała encyklopedia powszechna", PWN, Warszawa 1970. S. 1064. 
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Podstawą teorii l i teraturoznawstwa i językoznawstwa jest odpo
wiednio teoria l i teratury i teoria języka. Analogicznie podstawę 
teorii badań nad środkami komunikowania masowego (dalej w skró
cie: SKM) stanowi teoria środków komunikowania masowego. W na
szym przypadku za podstawę marksistowsko-leninowskiej teorii i 
metodologii badań nad SKM trzeba uznać marksistowsko-leninow
ską teorię prasy, radia i telewizji. Z tego względu, choć przedmio
tem naszych rozważań jest teoria i metodologia b a d a ń SKM, 
a nie sama teoria SKM, rzeczą nieodzowną jest przypomnienie za
sadniczych elementów marksistowsko-leninowskiej teorii SKM. 

Rozwija się ona od 130 lat, jeżeli odniesiemy jej początki do pu
blicystyki K. Marksa z lat czterdziestych XIX wieku. Za kamień 
milowy na drodze jej rozwoju uważany jest ar tykuł Lenina „Par
tyjna organizacja i partyjna l i teratura" z listopada 1905 r. 

„Ten ar tykuł stał się programowym dokumentem wyznaczają
cym na wiele, wiele lat niezachwiane leninowskie zasady partyjno
ści, ideowości l i teratury, dziennikarstwa i wszystkich środków apa
ra tu ideologicznego naszej partii . On uzbraja dziennikarzy, l i tera
tów, publicystów i pracowników sztuki w idee konsekwentnej wal
ki o umocnienie zasady partyjności komunistycznej, uczy pryncy-
pialności i nieprzejednania w przezwyciężaniu i demaskowaniu 
wszelkich oportunistycznych wahań" 2. 

Ten ar tykuł Lenina razem z innymi jego wypowiedziami na te 
mat prasy a także z tym, co o prasie wcześniej pisali Marks i En
gels, dał podstawę temu, co nazywamy marksistowsko-leninowską 
teorią SKM oraz leninowską teorią prasy nowego typu. Najważniej
sze składniki tych teorii można wyrazić w formie następujących 
tez: 

1. Charakter SKM działających w danym społeczeństwie jest 
określany przez system stosunków społecznych, w którym one 
działają; 

2. Charakter poszczególnych gazet a także poszczególnych pro
gramów radiowo-telewizyjnych jest określany przez interesy 
tej klasy lub warstwy społecznej, której one służą jawnie 
i bezpośrednio lub w sposób zamaskowany i pośredni; 

3. Społeczna rola socjalistycznych SKM — jako elementu nad
budowy społeczeństwa socjalistycznego lub jako rzecznika mas 
pracujących w państwie kapitalistycznym — różni się zasad
niczo od roli społecznej komercjalnych SKM jako elementu 
nadbudowy społeczeństwa kapitalistycznego; 

4. Socjalistyczne SKM reprezentują punkt widzenia i interesy 
najszerszych mas ludowych; 

5. Rola socjalistycznych SKM polega przede wszystkim na uspo
łecznianiu poszczególnych członków społeczeństwa, na organi
zowaniu ich do zintegrowanego działania na rzecz socjalizmu 

2 A. Ł. M i s z u r i s : Priessa i wospitanije idiejnoj stojkosti. Wiestnik Mo-
skowskogo Uniwiersitieta — Zurnalistika 1975, nr 6, s. 3. 
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(„prasa — to kolektywny organizator") oraz na zwalczaniu po
staw i działań wrogich socjalizmowi; 

6. Socjalistyczne SKM są narzędziem wychowania nowego czło
wieka, człowieka wykształconego, o wysokich walorach ideo
wych i moralnych, żarliwego patrioty i szczerego internacjo
nalisty („prasa — to kolektywny propagandysta i kolektywny 
agitator"); 

7. Socjalistyczne SKM cechuje partyjność; 
8. Socjalistyczne SKM cechuje ścisła więź z masami ludzi pracy; 
9. Socjalistyczne SKM cechuje naukowy obiektywizm i prawdzi

wość („Nam potrzebna jest pełna i prawdziwa informacja. 
A prawda nie może zależeć od tego, komu ma służyć"); 

10. Socjalistyczne SKM cechuje bojowość („Pismo socjalistyczne 
powinno toczyć polemikę z życiem, zaczepnie, samodzielnie wy
suwając zagadnienia"). 

W tych 10 punk tach 3 zawiera się zasadniczy trzon marksistow
sko-leninowskiej teorii SKM, określającej рэ pierwsze, m i e j s c e 
prasy, radia i telewizji w systemie społecznym (punkty 1—3), po 
drugie, z a d a n i a socjalistycznych ŚKM (punkty 4—6) oraz po 
trzecie, c e c h y socjalistycznych SKM (punkty 7—10). 

Marksistowsko-leninowskiej teorii SKM poświęcono setki ksią
żek i tysiące artykułów. Wobec tak ogromnej l i teratury przedmiotu 
każda próba kondensacji całości teorii może budzić wątpliwości 
i wywoływać zarzuty nadmiernego uproszczenia. Ale z drugiej s tro
ny właśnie istnienie tej l i teratury pozwala się ograniczyć w tym 
miejscu do przypomnienia tylko najważniejszych tez. Przypomnie
nie ich na wstępie rozważań o marksistowsko-leninowskiej teorii 
badań ŚKM było nieodzowne zgodnie z naszym początkowym zało
żeniem, że punktem wyjścia dla teorii badań danego zjawiska jest 
zawsze teoria tegoż zjawiska. 

Zasady 

Marksistowsko-leninowską teorię badań SKM określa zarówno 
marksistowsko-leninowska teoria SKM, jak i cały system teoretycz
ny marksizmu-leninizmu a zwłaszcza jego epistemologia. Z tego 
względu logika nakazuje, by formułując zasady naszej teorii badań 
SKM, nawiązać przede wszystkim do wyjściowej tezy marksistow
skiej epistemologii: do tezy o poznawalności świata. Jako jej kon
kretyzacja naczelna zasada naszej teorii badań nad SKM brzmi: 

| Charakter i rola społeczna SKM a także rola każdego elementu 
-!•• w procesie komunikowania masowego są poznawalne. Pozna
walne są intencje nadawcy, jego cechy i wszelkie uwarunkowania 
3 Ich rozwinięcie można znaleźć m. in. w pracach A. F. Bierieżnoja, H. Bu-
dzislawskiego, M. S. Czeriepachowa, V. Hudca, M. Marki, S. Stanczewa, M. 
Szulczewskiego, I. Tetelowskiej, W. Waltera i in. 
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jego działalności; poznawalny jest sam przekaz z jego jawnymi i 
ukrytymi treściami; poznawalna jest swoistość każdego kanału i je
go wpiyw na odbiór przekazu; poznawalne są potrzeby i zaintereso
wania odbiorców i wszystkie uwarunkowania odbioru treści trans
mitowanych przez ŚKM; poznawalna jest również skuteczność od
działywania ŚKM i skuteczność zaspokajania przez nie potrzeb spo
łecznych; poznawalne są także wszystkie pośrednie i bezpośrednie, 
prymarne i sekundarne funkcje społeczne pełnione przez ŚKM. 

Z gruntu obca marksizmowi jest postawa Lazarsfelda i Mertona, 
wyrażona przez nich słowami: „Jaką rolę można przypisać środkom 
masowym (...)? Jak wyglądają następstwa jakiegoś przedsięwzięcia 
w Hollywood, jakiejś lokalnej stacji radiowej lub wydawnictwa 
„Time-Life-Fortune" dla naszego społeczeństwa? Na te pytania moż
na odpowiedzieć tylko za pomocą konstrukcji myślowych, bo żad
nego eksperymentu ani poznawczego badania w ścisłym znaczeniu 
tego słowa przeprowadzić się nie da" 4. 

Ani „konstrukcje myślowe", ani „intuicja badacza", lecz precy
zyjne narzędzia analizy naukowej prowadzą — zgodnie z marksi
stowską epistemologią — do rzeczywistego poznania obiektywnych 
praw rządzących przyrodą i rozwojem społeczeństw, a także do po
znania roli społecznej ÔKM. 

Jeżeli mówimy, że przebieg procesu komunikowania masowego 
jest poznawalny, nie znaczy to oczywiście, że został już poznany. 
Być może nie znamy dotychczas i nie domyślamy się większości 
jego uwarunkowań, być może nawet nie jesteśmy w ogóle w stanie 
uchwycić ich za pomocą znanych nam dotąd metod i technik badaw
czych. Gdybyśmy zresztą znali wyśmienicie wszystkie elementy, 
czynniki i uwarunkowania procesu komunikowania współcześnie, nie 
byłoby to równoznaczne ze znajomością procesu komunikowania we 
wszystkich warunkach społecznych i odmiennej sytuacji historycz
nej. W odmiennych bowiem warunkach nawet pozornie ten sam 
przedmiot odgrywa już inną rolę. 

Wypunktowując najważniejsze tezy marksistowsko-leninowskiej 
teorii ŚKM podkreślaliśmy, że o obliczu prasy, radia i telewizji de
cydują zawsze ich klasowe uwarunkowania. Elementu klasowości 
nie może zabraknąć także wśród naszej teorii badań nad SKM. 
Uwzględnia go zasada druga: 

2 W marksistowsko-leninowskich badaniach nad ŚKM dominuje 
• orientacja klasowa. Wyraża się ona dwojako, na dwóch różnych 

poziomach. Z jednej strony znajduje wyraz w problematyce badaw
czej, która na plan pierwszy wysuwa zagadnienie, czyj interes kla
sowy reprezentuje i czyjemu interesowi klasowemu służy dana ga
zeta, dane czasopismo, dany program radiowo-telewizyjny. Bez odpo
wiedzi na te pytania nie sposób dotrzeć poza zewnętrzną powłokę 

4 P. F. L a z a r s f e l d , R. K. M o r t o n : Mass Communication, Popular Taste, 
and Organized Social Action. W: L. Bryson (ed.): The Communication of 
Ideas. New York Ю48, s. 95. 
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do samej istoty badanego zjawiska. W odpowiedzi na nie musi się 
zmieścić informacja o pozycji społecznej i powiązaniach klasowych 
nadawcy (wydawcy, redaktora, dziennikarza), o stosunkach własno
ściowych i ekonomicznych w zakresie kanałów rozpowszechniania 
treści informacyjno-propagandowych (do kogo należą drukarnie 
i rozgłośnie; jak się kształtuje struktura dochodów danej gazety lub 
danej rozgłośni według ich źródeł; kto korzysta z ewentualnych zy
sków lub kto pokrywa ewentualne straty), o związkach między po
zycją społeczną i powiązaniami nadawcy a zawartością (treścią i for
mą) przekazu, a wreszcie o klasowej strukturze odbiorców oraz 
o tym, w jakim stopniu zawartość praso wo-radiowo-tele wizyjny eh 
przekazów wyraża ich klasowe interesy i zaspokaja ich społeczne, 
klasowo uwarunkowane potrzeby. Jak z tego wynika, interpretacja 
klasowego podłoża w działaniu SKM powinna przenikać badanie 
wszystkich jego faz i elementów. Z drugiej strony same marksistow
sko-leninowskie badania cechuje orientacja klasowa tak na etapie 
ich konceptualizacji, jak i na etapie formułowania wniosków5. 
W tym wypadku klasowość oznacza poczucie solidarności badacza 
z rewolucyjną ideologią świata pracy. Badacz-marksista nie może 
być beznamiętnym i niezaangażowanym opisywaczem zjawisk spo
łeczno-politycznych w ogóle, a procesu komunikowania masowego 
w szczególności. Nauka o SKM jest nauką polityczną bez względu 
na to, czy tego chcą, czy też nie chcą, czy sobie to uświadamiają, 
czy też sobie tego nie uświadamiają ludzie, którzy ją uprawiają. 
Prawdy tej nie może sobie nie uświadamiać badacz-marksista. 

Polityczny i ideologiczny charakter nauki o SKM przejawia się 
wyraźnie w tym, co się bada, ale przede wszystkim w tym, jak się 
o c e n i a ujawniane lub badane zjawiska, a więc w warstwie aksjo^-
logicznej. W niej właśnie szczególnie dobitnie uzewnętrznia się kla
sowa orientacja badacza. W marksistowsko-leninowskich badaniach 
nad SKM kryteria oceny poszczególnych zjawisk stanowi hierarchia 
wartości uznawana przez masy pracujące i partię reprezentującą 
ich interesy. W hierarchii tej wartością naczelną jest sprawiedliwość 
społeczna. Klasowa orientacja marksistowsko-leninowskich badań 
nad SKM jest w praktyce zwykle równoznaczna z ich partyjnością. 

Wpływa ona jednocześnie na wybór przedmiotu badań i proble
matyki badawczej, co jest na tyle ważne, by mogło zostat uznane za 
trzecią zasadę marksistowsko-leninowskiej teorii SKM: 

3 Zaspokajanie potrzeb społecznych przez SKM oraz współudział 
• SKM W realizacji historycznych zadań narodu — to główny 

problem badawczy w marksistowsko-leninowskich badaniach SKM. 
Problem ten odgrywa w nich rolę przewodnią i organizującą; 
wszystkie szczegółowe zagadnienia są mu podporządkowane. 

5 Por.: „Klasowe podejście do korzystania z komunikowania masowego w spo
łeczno-politycznym życiu społeczeństwa zrodziło analogiczny podział w od
zwierciedlaniu tego zjawiska przez naukę. (Już w latach 20-tych ujawniły się 
dwa podejścia). Jedno z nich — marksistowskie w warunkach walki z pro-

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Kwestia wyboru problematyki badań wiąże się ściśle z teorią 
samych SKM. Jeżeli bowiem uznajemy, że socjalistyczne SKM peł
nią funkcje uspołeczniające, organizatorskie czy integrujące, jeśli 
przyjmujemy, że są one narzędziem oświaty i wychowania, jeżeli 
za ich cechy istotne uważamy partyjność, więź z masami pracują
cymi, naukowy obiektywizm, prawdziwość i bojowość — to właśnie 
poznanie tych najważniejszych zadań i cech SKM musimy uznać 
za centralny problem badań. 

Jest to problem centralny, ale oczywiście nie jedyny. Gdybyśmy 
się ograniczyli wyłącznie do niego, rezygnując z konkretnych, szcze
gółowych tematów badawczych, nie moglibyśmy się wyrwać z krę
gu mniej lub bardziej abstrakcyjnych rozważań teoretycznych. 
Wszystkie funkcje prasy, radia i telewizji występują w rzeczywi
stości tylko jako funkcje konkretnych gazet i programów radiowo-
-telewizyjnych; konkretnymi wykładnikami tych cech jest treść 
i forma wypowiedzi rozpowszechnianych przez poszczególne gazety 
i programy radiowo-telewizyjne. 

Centralny charakter wymienionych problemów badawczych pole
ga na tym, że z myślą o nich podejmuje się tematy szczegółowe. 
Dla przykładu: kwestia zrozumiałości tekstów prasowych w konkret
nej gazecie nie jest zapewne jako temat sam w sobie problemem 
równie ważnym jak problem uspołeczniającej funkcji prasy w da
nym społeczeństwie. Ale ponieważ zrozumiałość tekstu jest ważnym 
czynnikiem jego oddziaływania, nie sposób poznać całości uwarun
kowań funkcjonowania prasy, radia i telewizji bez poznania zrozu
miałości tekstów. Wskutek tego badania nad zrozumiałością tekstów 
poszczególnych gazet i programów radiowo-telewizyjnych stają się 
istotnym i niezbędnym składnikiem badań nad uspołeczniającą rolą 
SKM. 

Właściwy dobór problematyki badawczej, dbałość o podejmowanie 
kwestii rzeczywiście ważnych społecznie łączy się ze sprawą celu 
prowadzonych badań nad SKM, która znajduje wyraz w kolejnej, 
czwartej zasadzie marksistowsko-leninowskiej teorii. 

4 Badanie SKM ma na celu optymalizację ich funkcjonowania 
• w społeczeństwie. Oznacza to, że marksistowsko-leninowskie 

badania nad SKM nie ograniczają się do realizacji celów czysto po
znawczych. Badaczy-marksistów cechuje ambicja, by wyniki ich 
działalności były użyteczne dla społeczeństwa 6. Podkreślić tu należy 
właśnie użyteczność dla całego społeczeństwa, a nie tylko dla grupy 
nadawców. W państwie socjalistycznym optymalizacja funkcjono-

pagandą imperialistyczną służy szybszemu stworzeniu nowego, komunistycz
nego społeczeństwa". J. A. S z e r к о w i n : Sriedstwa massowoj kommunika-
ciji i ich roi w żizni obszczestwa. Woprosy Psichołogii 1972, nr 1, s. 118—119. 
e „Podstawowym obowiązkiem uczonego jest stałe doskonalenie się w swoim 
zawodzie, czyli doskonalenie nauki. Jeśli jest to dziedzina związana z poli
tyką (...), to im wyższy będzie jej poziom, tym lepsza będzie też polityka, 
która się na niej wspiera". W. M a r k i e w i c z : Stan i perspektywy rozwoju 
nauk społecznych w Polsce. Kultura i Społeczeństwo 1975, nr 4, s. 41. 
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wania SKM przynosi korzyści zarówno nadawcom, jak i odbiorcom, 
jeżeli w ogóle można przeprowadzić między nimi ostrą granicę. 
W interesie całego społeczeństwa leży to, aby prasa, radio i telewi
zja spełniały wszystkie swoje funkcje społeczne możliwie najlepiej, 
w możliwie najszerszym zakresie, najskuteczniej i najbardziej eko
nomicznie. 

Temu właśnie celowi służą opracowania uogólniające dobre do
świadczenia poszczególnych redakcji i poszczególnych autorów. Te
mu celowi służą oparte na empirycznych badaniach opisy procesów 
informowania i oddziaływania za pomocą prasy, radia i telewizji, 
a w szczególności studia poświęcone działalności dziennikarskiej, 
redakcyjnej, wydawniczej oraz prace o jej społecznych uwarunko
waniach, analizy treści i formy wypowiedzi dziennikarskich, psy
cho- i socjolingwistyczne eksperymenty, ujawnianie potrzeb i zainte
resowań różnych grup czytelników, a także ekonomiczne i ergono
miczne analizy organizacji pracy w redakcjach, wydawnictwach i in
nych instytucjach rozpowszechniania informacji. Wszystkie te ba
dania bowiem nie tylko umożliwiają poznanie prawdziwego obrazu 
rzeczywistości i ujawniają jej mankamenty, ale także wskazują 
środki zaradcze. 

W postulacie użyteczności badań nad SKM znajduje wyraz znana 
myśl Marksa z 11. tezy o Feuerbachu: „Filozofowie rozmaicie tylko 
interpretowali świat; idzie jednak o to, aby go zmienić" 7. Do zmia
ny, do podniesienia na wyższy poziom socjalistycznych SKM przy
czyniają się badania nad prasą, radiem i telewizją. 

Jakąkolwiek użyteczność tych badań warunkuje prawdziwość uzy
skiwanych w nich wyników. Sprawdzianem ich prawdziwości, to 
znaczy zgodności opisu z obiektywną rzeczywistością i słuszności 
wniosków wynikających z niego jest praktyka ludzka. Teza ta sta
nowi — jak wiadomo — podstawę marksistowskiej teorii poznania. 
Nie może jej zabraknąć wśród zasad marksistowsko-leninowskiej 
teorii badań nad SKM: 

f? Sprawdzianem prawdziwości wyników i słuszności wniosków 
v ' * w badaniach nad SKM jest ich zastosowanie w praktycznej 
działalności prasowej, radiowej i telewizyjnej. 

Praktyczna działalność informacyjno-propagandowa odgrywa 
w poznaniu i optymalizacji funkcjonowania SKM wieloraką rolę. 
Po pierwsze, może stanowić podstawę twierdzeń uogólniających 
wcześniejsze doświadczenia; po drugie, może weryfikować i uściślać 
twierdzenia oparte na badaniach naukowych lub na uogólnieniach 
teoretycznych; po trzecie, może też inspirować tematykę badań nau
kowych. W ciągłym procesie poznawania prawidłowości rządzących 
funkcjonowanie'm społecznym SKM odbywa się nieustanna cyrku
lacja sądów; od praktyki — do teorii, od teorii do praktyki 8 , od 

7 K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła wybrane, t. II. Warszawa 1949, s. 385. 
8 „Od żywego oglądu do myślenia abstrakcyjnego i od niego do praktyki — 
taka jest dialektyczna droga poznania prawdy, poznania realności obiektyw
nej". W. I. L e n i n : Dzieła, t. 33. Warszawa 1974, s. 144. 

2* 
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praktyki do teorii, od teorii do badań naukowych, od badań nauko
wych do praktyki itd. Za każdym razem praktyka odgrywa rolę fil
tra oddzielającego sądy trafne od mniej trafnych i całkowicie fał
szywych. 

Prakseocentryczna orientacja marksistowsko-leninowskich badań 
nad SKM prowadzonych w krajach socjalistycznych sprzyja wyko
rzystaniu praktycznej działalności prasy, radia i telewizji jako kry
terium prawdy wobec sądów opartych na tych badaniach. 

Dyrektywy 

Metodologią nazywamy system dyrektyw badawczych. Rozróżnia 
się metodologię opisową od metodologii normatywnej. Pierwsza 
z nich „zadowala się badaniem czynności poznawczych i ich wy
tworów", druga — „ustala natomiast normy poprawnego postępo
wania w pracy badawczej, operując zdaniami typu „powinno się 
postępować w sposób" 9. 

Zdania tego typu mają „określoną wartość logiczną wtedy, gdy 
występuje w nich zwrot relatywizujący, który wiąże tę normę z ja
kąś osobą lub grupą osób, pozostających do niej w pewnym stosun
ku. W świetle tego twierdzenia metodologia normatywna nie jest 
nigdy zbiorem reguł abstrakcyjnych, oderwanych od postaw ludz
kich, lecz występuje zawsze in concreto jako metodologia ludzi 
o określonym światopoglądzie" 10. Wynika stąd wniosek, że do me
todologii normatywnej nie stosują się ani kryteria prawdziwości, ani 
kryteria powszechności, ale tylko kryteria użyteczności i to nie uni
wersalnej, ale ograniczonej do użyteczności dla ludzi o określonym 
światopoglądzie. Przedmiotem naszego zainteresowania są tutaj pod
stawowe dyrektywy marksistowsko-leninowskiej metodologii nor
matywnej, a ściślej rzecz ujmując, jej szczegółowej wersji odnoszą
cej się do badań społecznego procesu masowego komunikowania. 

Dyrektywy badawcze wynikają zawsze z określonego systemu 
teoretycznego. Dyrektywy marksistowsko-leninowskiej metologii 
badań nad SKM stanowią w znacznej mierze konsekwencję mar
ksistowsko-leninowskiej teorii SKM i teorii badań nad SKM. Sąd, 
że charakter SKM w danym społeczeństwie jest określany przez 
system stosunków społecznych, w którym one działają, implikuje 
pierwszą dyrektywę naszej metodologii. 

1 Charakter i działanie SKM należy badać w związku z ży-
• ciem społeczno-politycznym i warunkami historycznymi. Cał

kowicie błędne i sprzeczne z markizmem jest traktowanie tak 
całego systemu SKM, jak i poszczególnych gazet lub stacji radio-
wo-telewizyjnych jako wyizolowanych instytucji, a ich działania 
jako izolowanych zjawisk. Rola społeczna tej samej gazety, a na-
9 A. S y n o w i e c k i : O metodologicznych podstawach marksizmu. Studia Fi
lozoficzne 1969, nr 5, s. 92. 
:0 Jak wyżej. 
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wet tego samego artykułu zmienia się w zależności od zmieniają
cych się warunków społecznych, w jakich żyją czytelnicy. Zależy 
ona także od tego, jakie inne gazety i w ogóle inne źródła infor
macji dostępne są odbiorcom. Wskutek tego równie niewłaściwe 
jest badanie ŚKM w izolacji od stosunków społecznych, jak bada
nie jednej gazety czy grupy gazet, a nawet w ogóle całej prasy 
w izolacji od całego systemu ŚKM, do którego one należą. Rów
nież dziennikarstwo — mimo jego wszystkich swoistych cech — 
jest tylko częścią komunikowania masowego n . 

Uwzględnienie polityczno-społecznych i historycznych powiązań 
ŚKM — choć stanowi konieczny warunek poprawności metologicz-
nej badań — nie wystarcza do wszechstronnego poznania ich istoty 
i działania. 

o W badaniach nad komunikowaniem masowym należy dążyć 
£• do poznania wszystkich jego aspektów i przejawów. Należy 
się wystrzegać zbytnich uogólnień na podstawie choćby najwni-
kliwszej analizy jednego aspektu lub jednostkowych przykładów. 
Najbardziej precyzyjna analiza treści i formy tekstów prasowych, 
radiowych i telewizyjnych nie wystarcza do określenia ich roli 
społecznej, jeżeli nic nie wiemy o twórcach i odbiorcach tych tek
stów. To samo się odnosi do badań nad czytelnictwem prasy: nie
wiele mówią one o roli prasy, jeżeli nie towarzyszy im znajomość 
rozpowszechnianych przez prasę treści. 

Poszczególne aspekty i przejawy funkcjonowania systemu ŚKM 
stanowią przedmiot zainteresowania różnych dyscyplin, tradycyj
nych i całkiem nowych. Socjologia i psychologia, logika i retoryka, 
teoria literatury i językoznawstwo, teoria informacji i estetyka, pra
wo i ekonomia, semantyka i prakseologia, statystyka i historia zgro
madziły duży kapitał wiedzy o ŚKM. Jeżeli jednak ogromny doro
bek tych dyscyplin rozpatrujemy z punktu widzenia jego praktycz
nej użyteczności, dostrzegamy w nim pewną słabość: wiedza o ŚKM, 
jaką daje każda z tych dyscyplin, jest wiedzą jednostronną, ogra
niczoną do jednego aspektu wielowymiarowej, skomplikowanej rze
czywistości. 

Doświadczenie wykazuje, że wszystkie te dyscypliny stają się 
o wiele bardziej użyteczne praktycznie wtedy, kiedy ich przedsta
wiciele ściśle ze sobą współpracują. Bez porównania bardziej war
tościowe stają się wyniki badań socjologicznych czy psychologicz
nych nad odbiorem konkretnej gazety stowarzyszone z wynikami 
badań nad jej treścią, językiem, ilustracjami, intencjami redakcji, 
a także badań nad kolportażem, aktywnością społeczno-kulturalną 
środowiska i jego innymi źródłami informacji. Uwzględnienie wszy
stkich tych aspektów i czynników pozwala przedstawić funkcjono-

11 L e n i n od początku traktował prasę jako jeden z elementów systemu ma
sowej informacji i propagandy. Już w roku 1899, a więc w epoce, kiedy nie 
było jeszcze radia, sugeruje podział pracy między gazetą a broszurami i ulot
kami (Dzieła, t. 4, s. 294), a nieco później (1900 r.) między gazetami a czaso
pismami (Dzieła, t. 4, s. 343). 
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wanie SKM rzeczywiście wielowymiarowo w różnych jego aspek
tach. Taka procedura badawcza czyni zadość leninowskiemu postu
latowi metodologicznemu: „aby rzeczywiście znać przedmiot, nale
ży ogarnąć, zbadać wszystkie jego strony, wszystkie związki i 'punk
ty styczności'. Nigdy nie osiągniemy tego w pełni, ale postulat 
wszechstronności ustrzeże nas od błędów i od skostnienia"12. 

Z postulatem wszechstronności poznania badanego przedmiotu łą
czy się w pewnym stopniu postulat uwzględniania jego zmian i roz
woju zawarty w trzeciej dyrektywie: 

O SKM należy badać w ich zmianie i rozwoju, rozpatrując ich 
*^e działanie jako ciągły proces. Dyrektywa ta kieruje się prze
ciw statycznym strukturalnym opisom SKM, przeciw traktowaniu 
komunikowania masowego jako jednostkowego aktu 13. 

Marksistowski postulat dynamicznego ujmowania badanych zja
wisk ma szczególne znaczenie w badaniu prasy, radia i telewizji, 
bo ich działanie jako SKM ma głównie charakter ciągły: dzień 
w dzień ludzie czytają gazety, słuchają radia i oglądają programy 
telewizyjne. Stosunek odbiorców do ŚKM i rozpowszechnianych 
przez nie treści zmienia się pod wpływem różnych czynników, a mię
dzy innymi także pod wpływem samych SKM. Jednorazowe bada
nia czytelnictwa prasy albo odbioru radia i telewizji, nawet mimo 
uwzględnienia wszystkich możliwych czynników, dają statyczny 
obraz rzeczywistości. Dopiero kilkakrotne powtórzenie badań umoż
liwia ujawnienie tendencji zmian zachodzących bądź to w samych 
SKM, bądź to w postawach, zainteresowaniach lub potrzebach od
biorców. 

Dynamiczność podejścia badawczego pozwala właściwie ocenić 
pojawienie się i rozwój nowych elementów w działalności SKM 
nawet wtedy, kiedy jeszcze ilościowo dominują w niej elementy 
stare. 

Podkreślona w naszej drugiej dyrektywie wszechstronność po
znania SKM wymaga różnych sposobów postępowania badawcze
go; wyraża to dyrektywa czwarta. 

Ą W badaniach SKM należy stosować różne metody i techniki, 
* • dając pierwszeństwo maksymalnie precyzyjnym. 

„W dziedzinie zjawisk społecznych — pisał Lenin w 1917 roku — 
nie ma chwytu bardziej rozpowszechnionego i bardziej niewłaści
wego niż wyławianie poszczególnych fakcików, zabawa w przy
kłady. Dobrać fakty w ogóle — to nie sprawia żadnej trudności, 
ale też nie ma żadnego znaczenia lub ma znaczenie czysto nega
tywne, wszystko bowiem zależy od konkretnej sytuacji historycznej 
poszczególnych przypadków. (...) Trzeba spróbować ustalić taki fun-

12 W. I. L e n i n : Dzieła, t. 32. Warszawa 1956, s. 84—85. 
13 Por.: „Logika dialektyczna wymaga, aby rozpatrywać przedmiot w jego 
rozwoju (...), w zmianie". Jak wyżej, s. 85. 
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dament ze ścisłych i niezbitych faktów, na którym można by się 
było oprzeć, z którym można by było konfrontować każde z tych 
«ogólnych» czy «przykładowych» rozważań (...). Żeby to był na
prawdę fundament, trzeba koniecznie brać nie poszczególne fakty, 
lecz całokształt faktów dotyczących rozpatrywanej kwestii bez żad
nego wyjątku"14. Właśnie taki fundament oferują techniki staty
styczne 15. 

W praktyce badawczej używa się technik ilościowych zwykle do 
zweryfikowania tez wyprowadzonych z oglądu przedmiotu lub ogól
nej teorii i w ten sposób dochodzi się do obiektywnego poznania 
ŚKM. Wskutek tego procedura marksistowsko-leninowskich badań 
nad SKM bywa jednocześnie jakościowa (w zakresie inspiracji), ilo
ściowa (w zakresie technik badawczych) oraz ilościowo-j^kościowa 
(w zakresie wyników i wniosków). 

Techniki ilościowe w badaniach nad ŚKM znajdują zastosowanie 
w analizach ekonomicznych, w analizach języka i stylu, w anali
zach treści, a także w badaniach odbioru ŚKM. Właśnie szczególnie 
w zakresie technik badawczych może się okazać pożyteczne „kry
tyczne przetwarzanie dorobku nauki burżuazyjnej przy całkowitym 
odrzuceniu jej perspektywy ideologicznej" 16. 

Nawet jednak najbardziej precyzyjne techniki badawcze i po
prawność metodologiczna badań nie gwarantują prawdziwości uzy
skiwanych dzięki nim wniosków. Zgodnie z marksistowsko-leni
nowską teorią poznania jedynym kryterium prawdy jest praktyka 
społeczna. Zasada ta, wyrażona w formie dyrektywy metodologicz
nej, brzmi: 

p* Wszystkie wyniki badań oraz uogólnień i dociekań teoretycz-
**• nych należy weryfikować w działaniu praktycznym. Na rolę 
praktyki w poznaniu, wielokrotnie podkreślaną przez Marksa, 
Engelsa, Lenina i wielu kontynuatorów ich myśli, zwracała uwagę 
nasza V zasada teorii badań nad ŚKM. 

• 
Treść wszystkich przedstawionych tu zasad teorii ŚKM i teorii 

badań nad SKM oraz dyrektyw metodologicznych jest doskonale 
znana chyba wszystkim badaczom komunikowania masowego w na
szych krajach. Być może niektórzy z nich inaczej by poszczególne 
zasady sformułowali, być może daliby im inną kolejność, być może 
inaczej by je skomentowali, być może inaczej rozłożyliby akcenty. 

14 W. I. L e n i n: Dzieła, t. 23. Warszawa 1951, s. 300—301. 
15 Przedstawiając wyniki swej i l o ś c i o w e j analizy zawartości gazety, pi
sał Lenin w 1914 г.: „Kto chce wierzyć subiektywnym ocenom i obiecankom, 
niech sobie idzie do 'grupek' (tzn. do plechanowców i trockistów), my nato
miast zwracamy się tylko do tych, którzy pragną badać fakty obiektywne". 
Dzieła, t. 20. Warszawa 1950, s. 406. 
16 T. G o b a n - K l a s : Inspiracje Leninowskie w badaniach prasoznawczych. 
Nasze Problemy 1975, nr 5, s. 23. 
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Przedstawionych tu zasad i dyrektyw nie należy traktować jako 
pełnego kanonu marksistowsko-leninowskiej nauki o ŚKM. 

Z drugiej jednak strony — wobec dość częstego nadużywania 
w krajach zachodnich nazwy marksizmu dla poglądów rewizjoni
stycznych lub lewackich w badaniach nad komunikowaniem maso
wym — warto sobie uświadomić podstawowe tezy koncepcji mar
ksistowsko-leninowskiej. 
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AKTYWNE UCZESTNICZENIE W KULTURZE. 
ZACHOWANIA I POSTAWY 

Artykuł jest przyczynkiem do toczącej się dyskusji nad 
formami uczestnictwa w kulturze. Debiutująca, w ZE
SZYTACH mgr A. R,a.bijasz pracuje w Zakładzie Socjo
logii Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W pierwszej 
części artykułu daje przegląd teoretycznych ujęć uczest
nictwa w kulturze, zawartych w kilku publikacjach pol
skich z ostatnich lat. Druga część opracowania przynosi 
oryginalne rozważania autorki na temat konsumpcji kul
turalnej. A. Rabijasz dochodzi w artykule do typizacji 
odbioru dóbr kultury. 

„Cechą znamienną współczesnej epoki jest zmniejszenie 
się dystansu, jaki istniał w przeszłości między kulturą, 
a powszednim życiem ludzi, ich pracą zawodową i obo
wiązkami społecznymi. Obserwujemy rosnącą zbieżność 
i współzależność obu tych układów życia: społeczno-za
wodowego i kulturalnego" i. 

1. Rozważania poniższe można podzielić na dwie części. W pierw
szej przedstawiono sposoby ujmowania problematyki uczestniczenia 
w kulturze w niektórych polskich opracowaniach socjologicznych 
ostatnich lat, w drugiej zaś próbę bliższego scharakteryzowania za
chowań związanych z aktywnym sposobem uczestniczenia w kul
turze. 

Poszczególne opracowania dotyczące zagadnień uczestnictwa w 
kulturze analizują je w powiązaniu z innymi zjawiskami i procesa
mi społecznymi. Można je więc traktować na przykład jako ele
ment charakterystyki poszczególnych kategorii społeczno-zawodo-
wych 2 bądź jako podstawę do wyodrębniania kręgów (warstw) kul
turowych jak w pracach Dyoniziaka 3 i Tyszki4. Zmiany ilościowe 
i jakościowe uczestniczenia w kulturze można rozpatrywać jako 
awans kulturalny, który jest elementem awansu społecznego jed-
1 B. S u c h o d o l s k i : Problemy wychowania w cywilizacji nowoczesnej. War
szawa 1974 s. 86. 
2 A. K o b u s - W o j c i e c h o w s k a : Zróżnicowanie konsumpcji kulturalnej. 
W: W. W e s o ł o w s k i (red.): Zróżnicowanie społeczne. Ossolineum 1970. 
3 R. D y o n i z i a k : Zróżnicowanie kulturowe społeczności wielkomiejskiej. 
Warszawa 1969. 
4 A. T y s z k a : Uczestnictwo w kulturze. Warszawa 1971. 
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nostek lub całych grup 5. Praca Kłoskowskiej jest przykładem mo
nograficznego studium zróżnicowania udziału w kulturze członków 
społeczności będącej przedmiotem badań, na tle określonych możli
wości obiektywnych stwarzanych przez tę społeczność 6. 

Druga część szkicu obejmuje rozróżnienie biernego i aktywnego 
uczestniczenia w kulturze oraz charakterystykę niektórych postaw 
i działań związanych z aktywnym uczestnictwem w kulturze. 

2. Uczestnictwo w kulturze bądź jako główny problem, bądź 
jako wskaźnik zróżnicowania społecznego często występuje w pol
skiej literaturze socjologicznej, zwłaszcza w okresie ostatnich 15 lat. 
Wiąże się to z wzrastającym zapotrzebowaniem na ustalenia o cha
rakterze diagnostycznym, pozwalające na ocenę stanu faktycznego, 
a także z zapotrzebowaniem na możliwie wyczerpujące podstawy 
planowania działań kulturalnych. Tytułem przykładu przytoczono 
poniżej kilka typów ujęć uczestnictwa kulturalnego dokonanych 
w ostatnich latach. 

2.1. Sposoby uczestniczenia w kulturze stanowią ważny czynnik 
różnicujący rozmaite grupy społeczne. Jeśli za punkt wyjścia przyj
miemy istniejące podziały według zawodu, wykształcenia, wysoko
ści dochodu, a następnie ustalimy stopień upowszechnienia okre
ślonych treści kultury, rozmiary uczestniczenia w kulturze w obrę
bie każdej kategorii, to uzyskamy w przybliżeniu wzory korzysta
nia z dóbr kultury realizowane w poszczególnych grupach Społecz
no-Zawodowych. Pozwala to na analizowanie istniejących dystan
sów dzielących te grupy, stwierdzenie, jakie gusty i upodobania 
są powszechne, a jakie charakteryzują tylko część społeczeństwa. 

Anita Kobus-Wojciechowska, omawiając wyniki badań empirycz
nych dokonanych w Łodzi w latach 1965 i 1967, skupiła uwagę 
na zagadnieniu, czy awans ekonomiczny i społeczny pewnych grup 
zawodowych pociąga za sobą zwiększenie udziału w kulturze oraz 
na znaczeniu procesu przemian w Polsce związanych z upowszech
nieniem szkolnictwa, postępem technicznym, wyrównywaniem stan
dardów ekonomicznych dla wyrównywania się różnic w uczestnic
twie kulturalnym poszczególnych grup społeczno-zawodowych. 

Najsilniej różnicuje uczestników kultury wykształcenie, które 
także wywiera niwelujący wpływ na odmienności wynikające z róż
nic w pochodzeniu społecznym7. Charakterystyczne jest zmniej
szanie się dystansu dzielącego pracowników fizycznych (w szcze
gólności wykwalifikowanych) od pracowników fizyczno-umysło-
wych 8 oraz wzrost aspiracji pracowników fizycznych półwykwali-
fikowanych 9, co — nawiasem mówiąc — jest, z punktu widzenia 
polityki kulturalnej, zjawiskiem bardzo ważnym i bardzo pozy
tywnym. Utrzymują się do pewnego stopnia dawniejsze różnice 
5 Z. B o k s z a ń s k i : Uwagi o koncepcji awansu kulturalnego. Studia Socjolo
giczne 1974 nr 2. 
s А. К ł o s k o w s к a: Społeczne ramy kultury. Warszawa 1972. 
7 A. K o b u s - \V o j с i e с h o w s k a: Op. cit., s. 249. 
3 Tamże, s. 222. 
,J Tamże, s. 237. 
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w dziedzinie konsumpcji dóbr kultury, wyrażające się istnieniem 
wyraźnego „progu czytelniczego" między grupą pracowników umy
słowych, a pozostałymi kategoriami społeczno-zawodowymi. Doty
czy to zarówno czytelnictwa czasopism 10 jak i książek n . Stosun
kowo największe przesunięcie na skali udziału w kulturze zareje
strować można w grupie robotników wykwalifikowanych w porów
naniu do okresu międzywojennego. 

Konsumpcja kulturalna w tym ujęciu jest elementem charakte
rystyki stylu życia poszczególnych kategorii społecznych wyróżnio
nych ze względu na zawód, wykształcenie, wysokość dochodu 12. 

2.2. Przykładem innej drogi szukania związków między sposo
bami uczestniczenia w kulturze a zróżnicowaniem społecznym jest 
studium Ryszarda Dyoniziaka13. Analizując poszczególne aspekty 
uwarstwienia stwierdza on, że mają różną wartość jako wskaźniki 
różnic kulturowych. Najsłabszym wskaźnikiem jest pochodzenie 
społeczne 14, które w coraz mniejszym stopniu wpływa na potrzeby 
kulturowe i sposoby ich zaspokajania. Nierównomiernie wpływają 
na zróżnicowanie udziału w kulturze zawód i wykształcenie, wyka
zując silniejsze związki z pewnymi aspektami zróżnicowania kul
turalnego (zwłaszcza z nabywaniem książek i gustami mieszkanio
wymi) 15. Badane elementy stylu życia tworzą pewne zespoły auto
nomiczne (pola kulturotwórcze) l6. Te pola kulturotwórcze oddzia
łują na poszczególne jednostki, co wyraża się odmiennością zacho
wań, potrzeb itp. Każde z wyróżnionych pól związane jest bardziej 
z niektórymi czynnikami uwarstwienia, które to czynniki „odci
skają swoiste piętno na uznawanych wartościach, wzorach i nor
mach społecznych" 17. 

Istniejące w społeczeństwie różnice stylów kulturowych oznacza
jących „pewien zespół zachowań, dążeń i aspiracji, stan posiada
nia oraz gusty" 18, pozwalają na wyodrębnienie pewnych kręgów 
(warstw) kulturowych, których granice niekoniecznie pokrywają się 
z podziałem według innych kryteriów (zawód, wykształcenie, do
chody). Różnice w stylach kulturowych wykazują więc pewną auto
nomię i podziały społeczeństwa dokonane na tej podstawie prze
cinają tradycyjne podziały na grupy społeczno-zawodowe (aczkol
wiek w niektórych punktach granice mogą się pokrywać). Między 
skrajnymi stylami życia, „elitarnym" (charakteryzującym się m. in. 
stałym czytelnictwem książek, nabywaniem ich, wysokimi potrze
bami konsumpcyjnymi, określonymi sposobami spędzania urlopów, 
posiadaniem wielu dóbr trwałego użytku, posiadaniem stylowych 

l ł Tamże, s. 219. 
11 Tamże, s. 242, tab. 10. 
12 Tamże, s. 267 i п., tab. I—VI. 
13 R. D y o n i z i a k : Op. cit. 
14 Tamże, s. 153. 
13 Tamże, s. 156 i п. 
18 Tamże, s. 151. 
17 Tamże, s. 158. 
18 Tamże, s. 122 i п. 
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gustów) i przeciwstawnym mu (nie zawierającym cech wymienio
nych wyżej) istnieje wiele stylów mieszanych, zawierających ele
menty zarówno jednego jak i drugiego skrajnego stylu. Skrajne 
style życia są w „czystej" postaci spotykane raczej rzadko, domi
nuje wielowymiarowe uczestniczenie w kulturze 19. Jest ono kon
sekwencją upowszechnienia się poszczególnych elementów stylu 
życia (przeważnie wszyscy czytają dzienniki, oglądają telewizję, słu
chają radia), przejawem „nowych potrzeb" w sytuacji zdom^owa-
nia życia kulturalnego przez wydarzenia naukowe, techniczne, go
spodarcze (czy polityczne20. 

2.3. Ustalenia Dyoniziaka odnoszą się do warunków Krakowa, 
są więc w określony sposób powiązane z faktem zamieszkiwania 
w środowisku wielkomiejskim. Uczestnictwo w kulturze jest wa
runkowane m. in. przez materialne ramy istniejące w danej spo
łeczności, przez zachodzące w niej procesy społeczne związane np. 
z urbanizacją i industrializacją, przez organizację jej życia społecz
nego i kulturalnego, obowiązujące wzory zachowań, upodobań, po
staw. Antonina Kłoskowska w swojej monografii Bełchatowa skon
centrowała się na problematyce uczestnictwa kulturalnego społecz
ności przejściowej21. Ramy obiektywnych możliwości uczestnicze
nia w kulturze mieszkańców stanowią cztery wyodrębnione ukła
dy kultury22. Stopień wykorzystania tych obiektywnych możliwo
ści „stanowi funkcję pewnych cech i stanów samej zbiorowości na
zywanych potrzebami, wartościami, aspiracjami uwarunkowanymi 
zróżnicowanymi własnościami społeczno-demograficznymi i kultu
ralnymi jej różnorodnych grup i kategorii. Potrzeby i aspiracje 
można uznać za bezpośrednio działające czynniki określające spo
sób wykorzystania obiektywnych możliwości kulturalnych"23. 

W warunkach małej społeczności lokalnej najistotniejszą rolę od
grywa uczestnictwo w drugim i trzecim układzie kultury. Środki 
układu pierwszego nie są w stanie zastąpić instytucjonalnych form 
uczestnictwa kulturalnego. W badaniach bełchatowskich stwierdzo
no co prawda, że jest pewna grupa ludzi ograniczająca swój udział 
w kulturze do pierwszego układu i wyłączona z pozostałych, ale 
liczebność jej jest znikoma 24. 

19 Tamże, s. 290. 
•° Tamże, s. 292. 
21 A. K ł o s k o w s k a : Op. cit. s. 31 i п. 
22 Tamże, s. 61—63. Układ pierwszy zawiera „elementy o charakterze ściśle 
lokalnym, swoiste, dające się zamknąć w ramach społeczności i zbliżone do 
typu kultury ludowej". Drugi układ obejmuje „lokalną sieć ponadlokalnej 
organizacji życia kulturalnego (...) Instytucje te (...) są inspirowane z ze
wnątrz, z zewnątrz periodycznie zasilane i z zewnątrz kontrolowane". Układ 
trzeci wiąże się z odbiorem „wszystkich treści przekazywanych przez środki 
masowego komunikowania (z ośrodków centralnych — przyp. mój, A. R.)". 
Układ czwarty obejmuje „czynności kulturalne mieszkańców realizowane po
za terytorialnymi granicami miasta..." 
23 Tamże, s. 96. 
24 Tamże, s. 68. 
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Uczestnictwo w drugim układzie kultury Kłoskowska analizuje 
przede wszystkim poprzez czytelnictwo książek, traktując tę formę 
działań kulturalnych jako jedną z ważniejszych dla charakteryzo
wania całości kulturalnej partycypacji25. Inne środki drugiego ukła
du (np. teatr, kino) ze względu na specyficzne warunki małej spo
łeczności lokalnej nie mogą zapewniać możliwości bogatego i zróż
nicowanego uczestniczenia kulturalnego charakterystycznego dla 
dużego miasta. W zasadzie tylko książka stwarza szansę egalitary-
zacji możliwości uczestniczenia w kulturze. Przy porównywaniu 
czytelnictwa w Łodzi i Bełchatowie stwierdzić jednak można zasad
nicze różnice, zarówno jeśli chodzi o liczbę czytanych książek2G, 
jak i upodobania czytelnicze 27. Nasuwa to różne możliwości inter
pretacji. Kłoskowska podkreśla nierównorzędność formalnie iden
tycznych typów wykształcenia oraz różnice w rozwijaniu upodobań 
i zainteresowań kulturalnych w małym i dużym mieście. Istotną 
rolę odgrywać mogą także znacznie bogatsze i różnorodniejsze kon
takty z kulturą mieszkańców dużego miasta. 

Ponieważ inne środki, drugiego układu (zwłaszcza teatr, ale tak
że kino ze względu na ograniczenie wyboru i spóźnione premiery) 
dają znacznie bardziej ograniczone możliwości uczestniczenia, część 
mieszkańców badanego miasta poszukiwała rekompensaty poprzez 
uczestniczenie w czwartym, pozalokalnym układzie kultury. Za
spokojenie wyższych aspiracji wiąże się jednak z kosztami (szero
ko rozumianymi), toteż rozwój uczestniczenia w czwartym układzie 
jest utrudniony i obejmuje niewielką część zbiorowości. 

Istotnym elementem drugiego układu kultury są instytucje oświa
towe i kulturalne (świetlice, domy kultury) ponieważ mogą one 
(przynajmniej .w założeniu) realizować program bardziej zindywi
dualizowany, dostosowany do potrzeb danej społeczności. Bardziej 
jednak niż wspomniane uprzednio instytucje drugiego układu za
leżą one nie tylko od. ponadlokalnych organizacji i ogólnych z góry 
określonych zasad działania, ale także od indywidualnych organi
zatorów czy działaczy. Jednakże właściwa, tj . adekwatna do po
trzeb lokalnych działalność tych instytucji jest rzadko spotykana, 
szczególnie brak jest atrakcyjnych form pracy, które mogłyby sta
nowić rekompensatę niedostateczności innych środków drugiego 
układu. Brak ten wiąże się przeważnie z niewystarczającą liczbą 
wykwalifikowanej kadry organizatorów kultury. 

Braki drugiego układu (mało zróżnicowany program kinowy, 
brak stałego teatru, koncertów, wystaw itp.) odczuwane są przez 
mieszkańców miasteczka jako dowód jego upośledzenia kulturalne
go. Jednakże zniwelowanie tych właśnie dysproporcji szans uczest
niczenia w kulturze jest niemożliwe. Możliwość pełnego równo
uprawnienia wszystkich społeczności bez względu na wielkość i typ 
stwarzają środki układu trzeciego, a istniejące w tej dziedzinie luki 
mogą być usunięte przez odpowiednią politykę kulturalną. 

25 Tamże, s. 150, s. 189, s. 191. 
26 Tamże, s. 162, tab 4. 
27 Tamże, s. 179, tab. 6. 
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2.4. A. Tyszka w swoim studium prezentującym wyniki badań 
społeczności powiatowego miasta28 podejmuje problem zróżnico
wania kulturalnego jego mieszkańców. W założeniach teoretycz
nych Tyszka podkreśla, że interesuje go przede wszystkim indy
widualny udział w kulturze (a nie wskaźniki statystyczne), dalej — 
obszary zróżnicowania kulturalnego i rozmiary tego zróżnicowa
nia 29. 

Ogólną dyrektywą badawczą była „chęć ustalenia maksimum 
danych faktycznych o uczestnictwie kulturalnym poszczególnych 
ludzi i poznanie jednocześnie, związanych z ich sytuacją bytową 
i z pozycją społeczno-zawodową, przekonań i systemów wartości 
składników ich świadomości"30. 

Między innymi autor formułuje wyznaczniki stopnia uczestni
czenia w kulturze, opis stylów tego uczestniczenia oraz związanych 
z nimi stylów życia. 

Stopnie uczestniczenia w kulturze wydzielone są na zasadzie re
dukowania form i treści działań kulturalnych danej jednostki, przy 
czym „zamiast dążyć do ustanawiania hierarchii, którą konstytuo
wać miałyby poszczególne, wybrane osoby, należy dążyć do precy
zowania głównych kryteriów, wedle których możliwe jest dostrze
ganie i określanie owej redukcji form i treści uczestnictwa w kul
turze" 31. Tych głównych kryteriów wymienia Tyszka dwanaście 32. 
Charakterystyczna jest niezbieżność cech kulturalnych i podzia
łów społecznych wyrażająca się w tym, że warstwy społeczne są 
podzielone wewnętrznie pod względem kulturalnym oraz że kręgi 
kulturowe tworzą się mimo granic warstwowych33. Pewne uwa
runkowania warstwowe są jednak widoczne, np. nacisk sytuacji 
ekonomicznej na hierarchię potrzeb, wydatków, zajęcia dodatkowe. 
Na równi z wyznacznikami typu ekonomiczno-bytowego oddzia
łuje struktura hierarchii wartości, zespoły postaw, aspiracji, wzo
ry tradycji, zainteresowania. Te dwa zespoły cech oddziałujących 
nie zawsze się pokrywają 34. 

Cechy różnicujące położenie społeczno-ekonomiczne i uczestnic
two w kulturze konkretnych jednostek wyodrębniane do celów ba
dawczych w rzeczywistości są ze sobą ściśle splecione i wzajemnie 
się uzależniają. Przy ich pomocy można wyznaczyć style życia35 

charakterystyczne dla pewnych grup społecznych wyróżnionych ze 
względu na oba kryteria. Tyszka wymienia pięć takich stylów: styl 
życia społeczno-kulturalnej elity miasta, styl życia pracowników 
umysłowych, neomieszczański styl życia, ludowo-plebejski styl ży
cia i styl życia ludzi społecznie i kulturalnie zaniedbanych 36. 
r8 A. T y s z k a ; Op. cit. 
29 Tamże, s. 10 i n. 
ro Tamże, s. 362. 
21 Tamże, s. 227. 

32 Tamże, s. 228 i n. 
ss Tamże, s. 95. 
st Tamże, s. 232. 
35 Tamże, s. 105. 

36 Tamże, s. 340 i n. 
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2.5. Koncepcja „awansu kul turalnego" przedstawiona przez Z. 
Bokszańskiego nawiązuje do gradacji uczestnictwa w kulturze po
kazanej w pracy A. Tyszki. Bokszański wychodzi z założenia, że 
„w przestrzeni ruchliwości kulturowej istnieją takie dystanse, k tó
rych przebycie stanowi punkt zwrotny w procesach partycypacji 
w kulturze i z tej racji może być nazwane awansem kul tura l 
nym" 37. Zaszeregowanie poszczególnych elementów ku l tu ry do wyż
szego lub niższego poziomu jest rzeczą trudną, toteż należy szukać 
innych wyznaczników awansu kulturalnego. Dodatkowo komplikuje 
takie analizy występująca niespójność sposobów uczestniczenia 
w kulturze 38 sygnalizowana przez R. Dyoniziaka. Bokszański pro
ponuje typologię uczestniczenia w kul turze opartą na trzech wy
miarach a pozwalającą uchwycić zarówno moment „stabilności kul 
tura lnej" , jak i „awansu kul turalnego" 39: 

Poziom 
partycypacji 

(liczbowo) 

niski 

wysoki 

standardy 

niskie 

średnie 
wysokie 

niskie 

średnie 
wysokie 

Cechy partycypacji 

odświętność 

+ + + + + + 
+ + + + + + 

+ + + + + + 

relaks 

+ 4 + + + + 
+ + + + + + 

+ + + + + + 

powszech
ność 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

asceza 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

I + + + 1 — pole stabilności kulturalnej 
|x x x[ — pole awansu kulturalnego 

3. Bierne a aktywne uczestniczenie w kulturze. 

3.1. Uczestniczenie w kulturze t raktujemy jako jedno ze źródeł 
kształtowania się postaw i systemów wartości. Jeśli jednak chce
my ustalić związek między zmiennymi tego uczestniczenia a inny
mi działaniami, zachowaniami czy opiniami jednostek, nie możemy 
ograniczyć się do badania takich związków tylko np. w odniesie
niu do czytania i nieczytania książek. Potrzebne jest stwierdzenie 
s p o s o b u , w jaki jednostka z wytworów kul tury korzysta, zna
czenia, jakie im przypisuje, ponieważ w zależności od sposobu 
uczestniczenia w kulturze zmienia się jego wpływ na inne zacho
wania i działania jednostki. 

Typizacja, która jest przedmiotem rozważań, związana jest z kon
kre tnym problemem badawczym obejmującym zależność pomiędzy 

37 Z. B o k s z a ń s k i : Op. cit. s. 187. 38 R. D y o n i z i a k : Op. cit. s. 291. 39 Z. B o k s z a ń s k i : Op. cit. s. 195. 
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charakterem potrzeb konsumpcyjnych a sposobem uczestniczenia 
w kulturze, w szczególności zaś znaczenie a k t y w n e g o sposobu 
uczestniczenia. W badaniach posłużyliśmy się terminem ,,kultura" 
w węższym znaczeniu, zawierającym w szczególności zjawiska este-
tyczno-ludyczne 40, stąd rozważania dotyczące sposobu uczestnicze
nia w kulturze ograniczają się także do tego zespołu zjawisk. 

Jednym z problemów badawczych 41 był wpływ aktywnego uczest
niczenia w kulturze na potrzeby konsumpcyjne, ich hierarchię, spo
sób ich zaspokajania. Wpływ ten można rozpatrywać na wielu pła
szczyznach. Pewne wytwory kultury, np. artykuły w gazetach, 
audycje telewizyjne, książki, propagują określone wzory zachowań 
(także konsumpcyjnych) sposoby wydatkowania pieniędzy, wskazu
ją na konieczność posiadania pewnych przedmiotów nie tylko 
wprost, przez reklamę, ale także przez opisywanie wnętrz, ukazy
wanie ich, opisy zachowań uznanych za piękne, dobre itd. Aktyw
ne uczestniczenie w kulturze wymaga sporej ilości wolnego czasu 
do dyspozycji; osiągnięcie go ułatwia posiadanie określonych przed
miotów (wyposażenie gospodarstwa domowego). Ułożenie hierar
chiczne wydatków, ich ważność, niezbędność są konsekwencją 
przyjętego modelu konsumpcji współwyznaczonego także przez 
aktywne lub bierne uczestniczenie w kulturze bądź też przez brak 
uczestniczenia. Założyliśmy, że aktywne uczestniczenie w kulturze, 
dając większe bogactwo i różnorodność doznań, charakteryzuje się 
większą siłą różnicującą potrzeby i sposoby ich zaspokajania. 

3.2. Uczestniczenie w kulturze rozumiemy jako intencjonalne 
włączenie się jednostki w obieg treści i wzorów kultury. Określenie 
s p o s o b u korzystania z kultury wymaga prześledzenia rozmai
tych postaw i działań jednostki, która w kulturze uczestniczy. Zilu
strujmy to przykładem (na następnej stronie). 

Zachowania należące do zespołu oznaczonego I świadczą o bier
nym korzystaniu z wytworów kultury proponowanych przez pro
gram TV. Nie jest to równoznaczne z nieuczestniczeniem w kultu
rze, ale oznacza powierzchowne, nieuważne, przechodzące bez prze
żywania i zapamiętywania odbieranie pewnych treści. Natomiast 
zachowania oznaczone II wskazują na aktywny sposób uczestnicze
nia w kulturze, wyrażający się przede wszystkim istnieniem okre
ślonych upodobań i podejmowaniem działań (wyszukanie pozycji 
programowych, ułożenie planu dnia, rozmowy) zmierzających do 
zaspokojenia tych wyspecjalizowanych potrzeb w zakresie kul
tury 42. 

3.3. Można ustalić różne typologie uczestniczenia w kulturze wy
bierając np. kryterium treści odbieranych przekazów kulturalnych 
40 A. P a w e ł c z y ń s k a , A. S i c i ń s k i : Uczestnictwo w kulturze, a jakość 
życia. Warszawa 1974 s. 18. 
41 Badania prowadzone przez zespół pracowników Zakładu Socjologii AE pod 
kierunkiem doc. dr hab. R. D y o n i z i a k a w 1972 r. w Krakowie, obecnie 
opracowywane. 
42 W badaniach odróżnialiśmy potrzeby konsumpcyjne od potrzeb kulturalnych. 
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Fakt uczestniczenia Cechy charakterystyczne dla sposobu 
w kulturze: uczestniczenia пр.: 

— oglądanie telewizyjnego programu 1: 
— oglądanie programu przypadkowe 
— włączanie odbiornika na cały wie

czór, oglądanie „co leci" 
— jednoczesne oglądanie programu i 

wykonywanie innych czynności 

2: 
— każdorazowe wybieranie z progra

mu audycji 
— stałe oglądanie określonych audycji 
— rozmowy, dyskusje na tematy po

ruszane w audycjach 
— możność zrezygnowania z innych 

działań na rzecz obejrzenia jakiejś 
konkretnej pozycji programu itd. 

czy kry ter ium uczestniczenia w poszczególnych układach kultury, 
czy wreszcie posługiwać się miarą ilościową. Zważywszy jednak 
występującą wielowymiarowość uczestniczenia w kulturze 43 skon
centrowaliśmy się przede wszystkim przy ustalaniu takiej typolo
gii na kryter ium a k t y w n o ś c i . Poszczególne sposoby uczestni
czenia można by ze względu na występowanie i nasilanie się pew
nych elementów uszeregować od biernego do aktywnego. Można 
wyodrębnić co najmniej cztery główne sposoby uczestniczenia 
w kulturze, dwa bierne i dwa aktywne: 

1. Biernie-odbiorczy typ uczestniczenia, wymagający minimalne
go wysiłku, nakładu kosztów, ograniczanie się do łatwo dostępnych 
dóbr kultury, w szczególności zawężonych do wyposażenia domo
wego. Np. oglądanie telewizji, słuchanie radia, przeglądanie prasy. 
Wszystko w zasadzie w sposób nieselektywny, „jak leci". 

2. Biernie-odbiorczy typ uczestniczenia ze względu na brak se
lekcji, brak indywidualizmu w odbieraniu treści, ale z włączeniem 
pewnych sposobów uczestniczenia wymagających większych nakła
dów finansowych, zaplanowania czasu (np. kino, teatr, prenumerata 
czasopism, czytanie książek). 

3. Aktywnie-odbiorczy pierwszy typ uczestniczenia: selekcja t r e 
ści i form uczestniczenia, posiadanie określonych upodobań, wy
bieranie pewnych typów audycji, artykułów, przy rezygnowaniu 
z innych. 

4. Aktywnie-odbiorczy drugi typ uczestniczenia: różni się przede 
wszystkim od poprzedniego nastawieniem na dążenie do wiedzy, 
43 R. D y o n i z i a k : Op. cit. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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a więc traktowaniem uczestniczenia w kulturze jako możliwości 
wzbogacania zasobów wiadomości, zrozumienia świata, poznawania 
faktów. 

Granice między poszczególnymi typami nie są zupełnie wyraźne, 
bo istnieje możliwość sposobów pośrednich, intencją podziału jest 
zwrócenie uwagi na takie zwłaszcza cechy, jak posiadanie zainte
resowań, indywidualizm w odbieraniu treści oraz postawę „relaksu" 
lub „ascezy" 44 w stosunku do wytworów kultury. 

3.4. Scharakteryzujmy bliżej zespół postaw i działań właściwych 
dla aktywnego sposobu uczestniczenia w kulturze45 częściowo 
w oparciu o ustalenia zawarte w cytowanej pracy Tyszki. 

Dla aktywnego sposobu uczestniczenia charakterystyczny jest 
indywidualizm w wyborze odbieranych treści i form, wypracowy
wanie własnych kryteriów oceny, własnych wzorów uczestnicze
nia (czasem także przejętych od innych, ale w sposób świadomy, 
zaakceptowanych przez siebie i uznanych za własne). Postawa ta 
w działaniu przejawia się wybieraniem pewnych treści, rezygno
waniem z innych, wartościowaniem dostępnych możliwości uczest
niczenia w kulturze, szukaniem informacji o rozmaitych zjawiskach 
kulturalnych, informacji, która pomaga w wyborze i zorientowaniu 
się, czemu warto poświęcić czas i uwagę, a czemu nie. Włącza się 
także samodzielność myślenia i formułowania opinii, odrzuca ste
reotypowe czy niedostateczne argumenty, którymi posługują się 
inni przy formułowaniu ocen. 

Przyswajanym treściom kultury aktywny uczestnik nadaje waż
ność i znaczenie wyrażające się w traktowaniu ich jako dobra po
żądane, dla osiągnięcia których może on i chce podejmować pewne 
wysiłki. Aktywne uczestniczenie w kulturze (zwłaszcza typ drugi) 
oznacza dalej, że uczestnik kieruje się w swym postępowaniu chę
cią poszerzenia wiedzy, zdobycia szerszych horyzontów, nowych 
doświadczeń i umiejętności. Wyrabiając treści kulturalne wykazuje 
wysoki poziom aspiracji. Wiąże się to czasem z koniecznością prze
łamywania lenistwa czy inercji umysłowej w dążeniu do skoncen
trowania się na treściach wzbogacających osobowość, na wysiłku 
przyswajania rzeczy nowych, nieznanych. Zjawiska kultury, które 
jednostka aktywnie odbiera, są przez nią w swoisty sposób prze
żywane bądź to w kategoriach doznań estetycznych, bądź też jako 
fakty, które trzeba zanalizować, zrozumieć, skonfrontować ze swoim 
systemem wartości, włączyć do zasobu posiadanej wiedzy. Ten typ 
przeżywania wymaga pewnych działań dodatkowych: korzystania 
z literatury pomocniczej pomagającej w zrozumieniu intencji twór
cy czy uwarunkowań powstania jakiegoś dzieła, interesowania się 
dziedzinami komplementarnymi. Łączy się z tym także uczestni
czenie w dyskusjach czy rozmowach dotyczących odbieranych zja
wisk kultury. 

44 A. T y s z k a : Op. cit. 
45 Ograniczyliśmy się do analizy zjawisk odbioru kultury, pomijając twórczość. 
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Udział w kulturze uwarunkowany jest gotowością poczynienia 
pewnych nakładów na ten cel. Chodzi tu zarówno o koszty zwią
zane z kupowaniem biletów, książek, czasopism, jak i poświęcanie 
określonej ilości czasu (czyli odpowiednie planowanie rozkładu 
dnia), a także przezwyciężanie trudności (tych związanych z recep
cją jakiegoś dzieła i tych, które wiążą się z dostępnością niektó
rych wytworów kultury); wreszcie wydatkowanie energii psychicz
nej, uwagi, pamięci. . 

Ważność uczestniczenia w kulturze dla konkretnego człowieka 
wyraża się także w traktowaniu przez niego kontaktu ze zjawiska
mi kul tury jako czegoś niezbędnego w codziennym życiu. Nie wy
stępuje więc u niego wydzielenie dni czy okresów wyjątkowych 
(niedziele, święta, okres urlopowy), szczególnie przeznaczonych na 
korzystanie z dóbr kultury, odmiennych od dni „zwykłych", w cza
sie których uczestniczenie w kulturze jest minimalne lub równe 
zeru. Traktowanie uczestniczenia w kulturze jako czegoś codzien
nego i potrzebnego zawsze, a nie tylko w ściśle określonych mo
mentach, wyraża się w niemożności zrezygnowania z ulubionych 
form uczestniczenia w kulturze, co wiąże się także ze wspomnia
nym wyżej planowaniem wydatków, rozkładu zajęć, przezwycięża
niem trudności. Przydatne tu są do pewnego stopnia najprostsze 
wskaźniki liczbowe obrazujące częstość działań kulturalnych. Te 
wskaźniki są niewystarczające, nie można na ich podstawie okre
ślić uczestnictwa mianem „powszedniego", niemniej pomocne są 
przy ustalaniu postawy danego uczestnika wobec kultury. Dalszych 
uściśleń możemy dokonać analizując ulubiony sposób spędzania 
czasu wolnego w dzień powszedni, zwyczaje związane ze spędza
niem czasu w niedzielę czy dni świąteczne. 

4. Uwagi końcowe. Istnienie wyraźnych związków między sposo
bami uczestniczenia w kulturze a charakterem potrzeb konsumpcyj
nych, sposobem ich zaspokajania, aspiracjami, oceną zjawisk i pro
cesów społecznych potwierdziły wyniki badań prowadzonych w Kra
kowie przez pracowników Zakładu Socjologii AE pod kierunkiem 
doc. dr hab. R. Dyoniziaka. W szczególności wystąpiły różnice w hie
rarchii potrzeb konsumpcyjnych, w sposobach wydatkowania pienię
dzy, aspiracjach dotyczących wyposażenia mieszkania w dobra t rwa
łego użytku, celach oszczędzania między osobami zaliczonymi do 
„biernych" i „aktywnych" uczestników kultury wedle rozróżnienia 
dokonanego wcześniej4 6 . Ze względu na to, że nie wszystkie jeszcze 
wyniki badań zostały całkowicie opracowane, t rudno o całościową 
ocenę znaczenia aktywnego uczestniczenia w kulturze dla tych zja
wisk społecznych, które były przedmiotem badań. Wydaje się jed
nak, przyjęta typizacja sposobów uczestniczenia w kulturze od
zwierciedla, przynajmniej do pewnego stopnia, istniejące podziały, 
pozwalając na wyodrębnienie pewnych kręgów społecznych charak
teryzujących się określonymi stylami konsumpcji. Dalsze opracowa-

46 A. R a b i j a s z: Potrzeby konsumpcyjne a aktywność kulturalna. Maszy
nopis w IFiS PAN w Warszawie. 

3* 
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nia zmierzać będą do odpowiedzi na inne wyłaniające się pytania, 
m. in. bliższe określenie funkcji aktywTnego uczestniczenia w kultu
rze w procesie kształtowania pożądanego modelu konsumpcji, a tak
że określenie czynników dynamizujących aktywne uczestniczenie 
w kulturze oraz sformułowanie pewnych możliwości rozwijania ak
tywnego sposobu uczestniczenia w kulturze przez odpowiednią poli
tykę kulturalną. 
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W 1973 roku autorka niniejszego artykułu obroniła w 
Moskwie pracę doktorską na. temat powstania i rozwoju j 
polskiej publicystyki telewizyjnej. Swoje główne zadanie j 
widziała w tym, aby przeprowadzić w miarę możliwo- i 
ści kompleksową analizę polskiej publicystyki telewi
zyjnej. Autorka dokonała również przeglądu monografii 
naukowych, które wzbogaciły praktykę i poziom myśli 
teoretycznej w tej dziedzinie. Bazę badawczą dla pracy 
doktorskiej stanowiły przeglądy zapisów programów do
kumentalnych, które napływają do kierownictwa cen
tralnej telewizji ZSRR na podstawie stałej wymiany, \ 
przeglądy bieżących programów polskiej TV w czasie po- | 
bytu w naszym kraju w 1968 i 1973 roku, przeglądy pro
gramów w strefie bezpośredniego odbioru nr. terenie 
zachodniej Białorusi i Ukrainy. Autorce umożliwiono 
•:(,omiei го czasie pobytu w warszawskim, krakowskim i 
i katowickim ośrodku TV zapoznanie się z vrog"c.r:.c- j 

: mi z lat ubiegłych, które znajdują się w archiwach, ze- j 
| ^n:,:jomdeaic się ze scenariusz-:.mi i montażem zdjąć. i 

Badania telewizji jako zjawiska niezwykle złożonego, wielowy
miarowego nie mogą ograniczać się do żadnej pojedynczej dziedziny 
wiedzy naukowej. Analizą TV zajmują się dziś filozofowie i peda
godzy, socjolodzy i prawnicy, socjopsycholodzy i znawcy sztuk pięk
nych. Opis społecznych funkcji TV na przykład realizuje się zwłasz
cza w kategoriach nauki socjologicznej. W większości prac te^o typu 
telewizja rozpatrywana jest albo jako element systemu masowej in
formacji (teoria propagandy), albo też jako fenomen masowej kul
tury (socjologia kultury) . Obszerną dziedzinę zainteresowań nauko
wy cli. stanowi też analiza artystyczna TV, związana z rolą teleekra-
i'iu, który znacznie rozszerzył granice doznań estetycznych, ujawnił 
własne możliwości wyrazu, stworzył oryginalne wzory twórczości. 
Paradoksalność istniejącej .sytuacji polega na tym, że każda z dyscy
plin naukowych opisuje ten fenomen na różnych poziomach nau
kowej abstrakcji i tylko w określonych — ograniczonych celami 
i metodą danej nauki — związkach i współzależnościach, dając na-
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świetlenie wybranej strony jej egzystencji. Tak np. badania socjolo
giczne, określające stopień popularności tych czy innych programów 
telewizyjnych, wpływ TV na strukturę czasu wolnego audytorium 
są bardzo pożyteczne dla praktycznego programowania (planowa
nia i rozmieszczenia konkretnych audycji telewizyjnych w ciągu 
dnia), niczego jednak nie wyjaśniają w procesach wychowania for
malnego, nie mogą służyć jako drogowskaz w poszukiwaniach arty
stycznych. Na odwrót, analiza estetycznej natury telewizji często 
odwraca uwagę od kryteriów jej znaczenia społecznego. Wynika 
stąd konieczność syntezy różnych kierunków badań TV, a przede 
wszystkim — analizy artystycznej i socjologicznej. 

W Związku Radzieckim przykładem takiego kompleksowego roz
patrywania problemów TV są prace Wł. Sappaka, E. Bagirowa, 
R. B.oreckiego, W. Wilczka, L. Dmitriewa, R. Kopyłowej, S. Mura-
towa, A. Jurowskiego. Z polskiej literatury znane są czytelnikowi 
radzieckiemu badania S. Kuszewskiego, K. T. Teoplitza, A. Kumora, 
artykuły Z. Wasilewskiego i A. Hanuszkiewicza. 

Autorka artykułu podejmuje również próby analizy w dwu płasz
czyznach: wyjaśniając możliwości estetyczne widowiska telewizyj
nego, stawia sobie za cel pełniejsze wyjaśnienie społecznego powo
łania TV, jej roli w duchowym rozwoju społeczeństwa. Materiałów 
do artykułu dostarczyły niektóre ostatnie prace polskich publicy
stów telewizyjnych. Wybór padł właśnie na te a nie inne przykłady 
nie tylko dlatego, że były pomocne w realizacji zadania autorskiego, 
ale także dlatego, że — jak sądzę — znalazły w nich kontynuację 
zasady twórcze potwierdzone w praktyce telewizji polskiej w latach 
sześćdziesiątych. W związku z tym okazało się niezbędne w krótkim 
wprowadzeniu unaocznienie niektórych momentów historii powsta
nia i rozwoju polskiej publicystyki ekranowej. 

Jest oczywiste, że pojęcie autora o przedmiocie odbija rzeczywi
stą sytuację tylko w tym stopniu, jaki jest w ogóle możliwy dla 
badacza z innego kraju ,na zasadzie „spojrzenia z zewnątrz". Z tym 
większą wdzięcznością autorka odwołuje się do kompetentnej opinii 
polskiego czytelnika, którego uwadze przedkłada niniejsze refleksje. 

* * 

Dziennikarstwo teleekranu w Polsce nie rozwijało się od począt
ku lat sześćdziesiątych na równi z programami oświatowymi i arty
stycznymi, jego funkcje realizowały się efektywniej w audycjach 
oświatowych i artystycznych niż w wyraźnie publicystycznych. Sy
tuacja ta wynikała z całego .szeregu warunków zewnętrznych, a tak
że z przyczyn uwarunkowanych swoistością telewizji jako kom
pleksu materialno-technicznego. 

Dysponując ograniczoną bazą produkcyjną trudno było rozwinąć 
operatywne, skuteczne formy dziennikarskie. Audycja oświatowa, 
spektakl teatralny mogą być bez szczególnego uszczerbku realizo
wane w studio. Zadanie „aktywnego wnikania w życie" natomiast 
zależy w dużym stopniu od technicznego wyekwipowania w prze-
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nośne kamery telewizyjne i filmowe, od systemu obróbki i jakości 
taśmy, od dysponowania odpowiednią aparaturą do zapisu dźwięku, 
od możliwości zapisu magnetowidowego itp. 

Szczególny rozwój telewizji wychowawczo-oświatowej i artystycz
nej prawdopodobnie był możliwy także dlatego, że udało się 
w pierwszym okresie włączyć do niego wybitną kadrę inteligencji 
naukowej i artystycznej. Uniwersytet telewizyjny od razu cieszył 
się poparciem najmocniejszych ośrodków polskiego szkolnictwa wyż
szego. Do teatru telewizyjnego przyszli najlepsi reżyserzy sceny, 
filmu i radia. Typowa dla tego okresu w telewizji różnych krajów 
atmosfera niedowierzania kręgów twórczych wobec nowego preten
denta na Parnas była absolutnie obca Polsce. „Reżyserzy i akto
rzy — pisał Stanisław Kuszewski, naczelny redaktor programów 
literacko-dramatycznych TV — uważają współpracę z teatrem te
lewizji za potwierdzenie uznania ich za najlepszych w kraju" 1. 

Telewizyjna publicystyka nie dysponowała ,taką swobodą wyboru. 
System kształcenia dziennikarskiego nie uwzględniał jeszcze wów
czas specjalizacji telewizyjnej. Publicyści z radia i gazet przecho
dzili do pracy w telewizji niechętnie, ponieważ krok ten wymagał,— 
w porównaniu z aktorami i reżyserami — znacznie poważniejszego 
przekwalifikowania się w zakresie umiejętności i nawyków zawo
dowych. Dopiero stopniowo, z upływem lat tworzą się w telewizji 
kadry zdolnych, ideowo i twórczo dojrzałych redaktorów, reporte
rów, komentatorów programów informacyjno-publicystycznych. 

Zasadniczy postęp w rozwoju publicystyki społeczno-politycznej 
przypada na przełom lat 1964—1965. Został on przygotowany 
wzmocnieniem bazy materialno-technicznej, rozwojem produkcji 
filmów telewizyjnych, wzrostem udziału ośrodków terenowych 
w programie ogólnopolskim. 

Od tej chwili telewizja stała się już ważnym czynnikiem życia 
społecznego: ponad 2 miliony telewizorów oznaczało ośmiomiliono-
we potencjalne audytorium. Na równi z prasą i radiem ekran te
lewizyjny otwierał nowe możliwości codziennej propagandy poli
tycznej, społeczno-ekonomicznej i moralno-etycznej. 

Wśród programów dokumentalnych telewizji polskiej lat sześć
dziesiątych należy wymienić takie cykle publicystyczne jak: „Czwar
ta zmiana", „Gorąca linia" (Katowice), „Polska zza siódmej mie
dzy" (Kraków), „Bez apelacji", „Gawędy o współczesności", „Pod 
znakiem jakości", „Wieczorne rozmowy", „Klucz do M-3" i inne. 
We wszystkich tych audycjach zaznaczyło się wielowymiarowe, ana
lityczne podejście dziennikarzy do problemów społeczno-ekonomicz-
nego rozwoju kraju. Jedną z najciekawszych kart biografii polskiej 
publicystyki telewizyjnej zapisały znakomite turnieje miast. Stano
wiły one dojrzałą formę udziału TV w procesach przemian społecz
nych, formę, w której telewizja objawiła się w roli nie tylko agita
tora i propagandysty, ale również kolektywnego organizatora. 
W programach telestudiów wielu krajów socjalistycznych te for-

1 S . K u s z e w s k i : Niektóre problemy oryginalnych inscenizacji drama
tycznych polskiej telewizji. Radio i Telewizja (wersja ros.) OIRT, 1967 nr 4s. 5. 
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my bojowego, partyjnego dziennikarstwa znalazły szerokie zasto
sowanie. Przykład polskich dokumentalistów ważny jest dla nas nie 
tylko jako fakt historyczny, ale jako świadectwo właściwego pojmo
wania odpowiedzialnej misji społecznej telewizji w budowie socja
lizmu. 

Stopniowo zastępowanie deklaratywno-ilustracyjnych metod pro
pagandy prawdziwie publicystycznymi, badawczymi, doprowadziło 
prawidłowo do stworzenia „Trybuny Obywatelskiej" (1971 г.), którą 
prasa nazwała „prawdziwym wydarzeniem politycznym", jednym 
z przejawów tego, co zwykło się określać jako nowy styl rzą
dzenia" 2. 

Na trybunę przedzjazdową, pod osąd opinii publicznej partia 
i państwo wniosły nowy program ekonomicznego, społeczno-poli
tycznego i kulturalnego rozwoju kraju. „Trybuna Obywatelska" nie 
miała wyłącznie charakteru sprawozdania oficjalnych przedstawi
cieli władzy i kierownictwa partyjnego na temat planowanych 
zmian, ale była także bezpośrednią, spontanicznie rozwijającą się 
w toku każdej audycji dyskusją między telewidzami a uczestnika
mi. „Trybuna Obywatelska" była dowodem, że „systematyczna dwu
stronna wymiana poglądów jest... stałym elementem życia społecz
nego... „Trybuna Obywatelska" czyniła z telewizji jedną z instytu
cji demokracji socjalistycznej w Polsce" 3. 

Tym sposobem główna tendencja rozwoju publicystyki telewizyj
nej w latach sześćdziesiątych polegała na nieustannym i coraz doj
rzalszym wprowadzaniu w życie leninowskiej zasady jawności i peł
ności informacji, operatywnego, wnikliwego penetrowania i prezen
towania przez dziennikarzy telewizyjnych ważnych problemów 
współczesności. 

Praktyka lat siedemdziesiątych umocniła i wzbogaciła powyższą 
tendencję o nowe osiągnięcia twórcze. Tradycje „Trybuny Obywa
telskiej" znalazły przedłużenie w konferencji prasowych „Forum". 
Popularne turnieje miast odżyły w reportażach — współzawodnic-
twach „Banku Miast". Obywatelski patos reportaży „Polska zza sió
dmej miedzy" odnajdujemy w nowych reportażach Macieja Szu
mowskiego. Głęboki sens etyczny mają poszukiwania Mariusza Wal
tera w cyklach „Świadkowie", „Progi i bariery". 

* 
* * 

2 W. В i 11 i p: Co zachować, co zmienić? RTV 1971 nr 49 s. 3. Jak gdyby prze
ciwstawiając się Billipowi inny krytyk pisze w prasie polskiej: „Nowy styl. 
Dlaczego jednak nowy? Nie powiedzieliby tego ci, którzy pamiętają działal
ność agitatorów Polskiej Partii Robotniczej, którzy w tamtych latach (tworze
nia się ludowo-demokratycznej Polski — I.P.) stojąc na wprost tłumu otu
manionego przez wrogą propogandę, często nieufnego, jeszcze częściej i w ogó
le nie świadomego, podbijali go nie czym innym jak swoją partyjną prawdą, 
wygłaszaną otwarcie, śmiało, przekonywająco. Któż z nich obawiał się trud
nych, a nawet jawnie prowokacyjnych pytań? Łatwych pytań wtedy nikt nie 
zadawał. Nowym stylem nazywamy to, co ma już dawną tradycję..." J. W i 
ś n i o w s k i : Trybuna Obywatelska czyli będzie inaczej. Prasa Polska 1971 
nr 10 s. 16. Takie ujęcie problemu w jego perspektywie historycznej wydaje 
się bardziej uzasadnione. 
8 W. В i 11 i p: Op. cit. s. 3. 



PUBLICYSTYKA W TVP 41 

Zatrzymując się na ostatnich pracach polskich dokumentalistów 
chcę nieco zmienić punkt ciężkości i przerzucić go z płaszczyzny hi
storyczno-socjologicznej na estetyczno-gnoseologiczną. Dla każdej 
formy odbicia faktów ważny jest bowiem nie tylko jej status spo
łeczny, ale i jej gnoseologiczna niezależność. W istocie wszelkie zja
wiska duchowe (w tej liczbie także i telewizja) tylko wtedy osią
gają rangę fenomenu społecznego, gdy odkrywają nowe, niespoty
kane możliwości poznania i odtwarzania realnej rzeczywistości. 

Pozornie w pełni zawodowe tematy podejmuje w swoich repor
tażach „Wartość naszej pracy" (1973—1974) kierownik zespołu Eu
geniusz Pach: organizacja procesów wytwórczych, wprowadzanie 
wniosków racjonalizatorskich, zastosowanie metod zarządzania 
w przedsiębiorstwach itp. Przedstawia je jednak w takiej formie, 
by osiągnąć główny cel propagowania problemów ekonomicznych — 
dostarczyć odbiorcy określoną sumę wiedzy na tematy gospodarcze 
i wiążące się z nimi ściśle tematy społeczne (,,w samym wewnętrz
nym przeciwieństwie terminów publicystyka «ekonomiczna» tkwią 
granice i spoistość oznaczanego przezeń zjawiska" — pisze radziecki 
prasoznawca E. P. Prochorow). 

Poszczególne pozycje tego cyklu to reportaże emitowane kilka
krotnie v/ ciągu dnia. Dziennikarze, którzy przyjechali do jakiejś 
fabryki, rozchodzą się po wydziałach, biurach, placach budowy, la
boratoriach i prowadzą stamtąd bezpośrednio telereportaże, tworząc 
kompleksowy, pełny obraz dnia pracy całego przedsiębiorstwa. 
Taka forma przekazu, która pozwala prześledzić wszystkie etapy 
produkcji, zwiększa napięcie dramatyczne, podkreśla znaczenie pra
cy, ukazuje drogę realizacji celu, rola decydująca przypada czło
wiekowi. W rozmowach z robotnikami przy warsztacie, z przedsta
wicielami administracji, inżynierami, pracownikami służb pomoc
niczych reporterzy telewizyjni ułatwiają telewidzom zrozumienie 
prawdy, iż fabryka to nie tylko skomplikowany mechanizm produk
cyjny, ale także złożony zespół ludzki oraz że od tego, jak ułożyły 
się stosunki między jego członkami, jakie normy moralno-etyczne 
regulują kolektywną prace, zależą tak odległe pozornie kwestie jak 
rentowność, dyscyplina pracy, deficyt, ry tm produkcji i jej stan
dard itp. 

Posłużmy się jeszcze jednym przykładem. Reportaż Macieja Szu
mowskiego „Most" z telewizyjnego cyklu „Cena decyzji" (16 grud
nia 1974), poświęcony budowie ważnej dla Krakowa inwestycji, no
wego mostu przez Wisłę. Inwestycję realizowano w trudnych wa
runkach, o rekordowo krótkim czasie, metodą nowatorską, po raz 
pierwszy zastosowaną przez projektanta inż. Szulca. Po otwarciu 
mostu okazało się, że t ramwaj starej konstrukcji, przejeżdżając 
przez most, wywołuje zwiększoną wibrację konstrukcji. Co to jest: 
omyłka w obliczeniach? niedokładność budowlanych? uzasadnione 
ryzyko? wina inżyniera czy świadomie podjęta decyzja? Jaka jest 
w danym wypadku cena takiej decyzji? Wokół tych zagadnień toczy 
się właśnie dyskusja na ekranie. Reporterzy TV robią wywiady 
z głównym konstruktorem, jego kolegami-budowniczymi, rozma
wiają z ojcami miasta-przedstawicielami Rady Narodowej, wycho-
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dzą z kamerą i mikrofonem na ulicę i sondują opinię mieszkańców, 
tych, którzy co dzień do pracy i z pracy przechodzą przez ten most. 
I tutaj zostajemy wciągnięci w ostrą, interesującą wymianę zdań, 
opinie ludzi, którzy przewijają się przed nami, są niejednoznaczne, 
niekiedy wzajem się wykluczają. Wnikamy w sens konfliktu rozgry
wającego się na naszych oczach, zostaliśmy włączeni w emocjonalną 
atmosferę sporu, jesteśmy zainteresowani i czujemy potrzebę uczest
nictwa w toku audycji, wypowiedzenia własnego — choćby nie
kompetentnego ale i nieobojętnego — stosunku do sprawy. 

W jaki sposób ukształtował się gatunek takiej audycji? Być 
może ktoś nazwie ją reportażem, dodając przymiotnik „socjologicz
ny" („Wartość naszej pracy"). Być może ktoś użyłby określenia „re
portaż badawczy lub reportaż problemowy" („Most"). W teorii te
lewizji nie ma do tej pory tak ścisłych definicji gatunkowych, ale 
nie to wydaje się w tym wypadku istotne. Ważniejsze jest, że w po
dobnych audycjach TV staje się samodzielnym środkiem wyrazu 
i telewidz wyczuwa to bezbłędnie, wyróżniając pozycję z całego 
strumienia codziennej produkcji telewizyjnej. 

Co uprawnia nas do mówienia o telewizji jako o samodzielnej 
formie odbicia życia i w jakim stopniu wspomniana samodzielność 
ujawnia się na przykładach, o których mówiliśmy? Szanse przepro
wadzenia dalszej analizy daje nam dopiero krótkie przeniesienie się 
do sfery zagadnień ogólnej estetyki TV4. 

1. W tradycyjnych sztukach widowiskowych konflikt obiektywnej 
rzeczywistości z założeniem autora odtwarza się w skończonej syn
tetycznej fazie poznania artystycznego. Przekształca się on następ
nie w konflikt osób, spektakl modeluje się zgodnie z apriorycznym 
założeniem autora. Swoistość natomiast telewizji polega na tym, że 
ekran włącza widza w sam konflikt idei autorskiej z rzeczywisto
ścią, odtwarza analityczną fazę poznania, drogę od faktu do jego in
terpretacji. 

2. Współudział widza w autorskim badaniu życia telewizja osiąga 
dwoma sposobami: a) albo wtajemnicza go w zamysł autorski, 
w schemat przenośnię — mamy wtedy do czynienia z różnego ro
dzaju prowokowanymi sytuacjami, z teatrem „przenośnych" postaci, 
z telewizyjnymi sądami, konferencjami prasowymi, turniejami itp., 
gdzie realizuje się ogólną estetyczną zasadę „wyobcowania" (B. 
Brecht) sytuacji; b) albo pokazuje samorealizację rzeczywistego bo
hatera w akcie materialnej lub intelektualnej twórczości. 

3. Poznana przez autora rzeczywistość znajduje odbicie w obra
zie tylko wtedy, gdy sytuacja na ekranie wchodzi we wzajemny 
związek z typizującą tendencją publicysty. Autor powinien wyod
rębnić, ustalić w niej tylko to, co stało się „zgodne z prawdopodo
bieństwem albo koniecznością" (Arystoteles). Sytuacja powinna być 

4 Najbardziej rozwinięta i uzasadniona — naszym zdaniem — jest estetyczna 
koncepcja TV przedstawiona w pracach radzieckiego specjalisty Wsiewołoda 
Wilczka. Dlatego też przy omawianiu podstawowych zasad estetyki teleekranu 
opieramy się głównie na systemie przez niego przyjętym. 



PUBLICYSTYKA W TVP 43 

wybrana nie mechanicznie jako zdarzenie pojedyncze, lecz jako 
typowa — społecznie niezbędna — część ruchu społecznego. 

4. Analityczna, otwarta struktura twórczości TV jest jakby ekwi
walentem literackim zwrotu ku wyobraźni czytelnika, żywemu 
kontaktowi aktorów z publicznością w teatrze, iluzji autentyzmu 
w kinie, współudziału w odbiorze przy widowiskach masowych — 
imprezach świątecznych, sportowych, karnawałowych. Innymi sło
wy: powstanie nowego typu estetycznego odbicia rzeczywistości nie 
jest procesem wyizolowanym, lecz procesem dialektycznego współ
oddziaływania nowych możliwości i artystycznej tradycji. 

5. TV jako samodzielna możliwość estetyczna obejmuje w tej sy
tuacji tę strefę gatunków przejściowych, które na lewej flance cią
żą ku dokumentalnym metodom analizy, zaś na prawej — ku arty
stycznym, które zazwyczaj przyjęto nazywać „artystyczną publi
cystyką" albo „sztuką w kontekście rzeczywistości" — według 
W. Wilczka lub sztuką bezpośredniej poetyzacji rzeczywistości — 
według E. Nikołowa 5. 

Powróćmy teraz do obiektu naszych rozważań i sprawdźmy, czy 
można do nich zastosować kryteria specyfiki telewizyjnej. 

Jest oczywiste, że przy całej różnicy sposobów badania rzeczywi
stości — metoda długotrwałej obserwacji („Wartości naszej pracy") 
stworzenie sytuacji inspirującej dziennikarski reportaż („Cena de
cyzji") — wszystkie te audycje mają wspólną istotną dla telewizji 
cechę: wciągają nas w sam proces autorskiego badania, włączają 
w twórczy akt publicysty. 

Rzeczywistość rozwijająca się na ekranie występuje następnie pod 
postacią nie swobodnego absolutnego samorozwoju, lecz w najbar
dziej charakterystycznych swoich przejawach, tzn. podporządkowu
je się typizującym założeniom autora. Sposób typizacji nie jest zbio
rowy, charakterystyczny dla tradycyjnej sztuki, lecz wybiórczy, 
swoisty dla publicysty. Dziennikarz przeprowadza serię wywiadów 
w kolektywie fabrycznym czy też na ulicy i zadaje określone pyta
nia i w ten sposób, aby sprawy np. fabryki stanęły przed widzem 
w najbardziej istotnych kontekstach i uwarunkowaniach. 

Swoiście przełamuje się konwencja autorska w reportażach Ma
cieja Szumowskiego. Publicysta przygotowuje się do dyskusji na 
ekranie wcześniej, zgłębia problem, konsultuje się z ekspertami, 
przewiduje, jakie pretensje mieć będą do siebie uczestnicy dialogu. 
W odróżnieniu od nich samych. Ma on sprecyzowane przekonanie, 
w jakim stopniu każdy z nich ma rację, a jakie ma słabe punkty — 
przewiduje — obiektywny tok konfliktu. Teraz cel jego polega na 
tym, ażeby zdobyta przezeń prawda stała się prawdą także dla nas, 
widzów. Osiąga to, prowokując konflikt sztucznie, na naszych 
oczach zestawiając przeciwstawne punkty widzenia. Inspiracja sy
tuacji jest dla nas oczywista: dyskusji np. między mieszkańcami 
a budowniczymi („Most") nie było, wynikła na ekranie dzięki mon-

5 W. W i l c z e k : Kontury. Taszkient FAN 1967; E. N i к o ł o w: Iskusstwo wi-
diet' mir. Moskwa. Iskusstwo 1972. 
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tażowi wypowiedzi. Zadanie autora nie jest jednak jeszcze osią
gnięte. Publicysta jest zobowiązany, nie ukrywając wykonanej po
przednio roboty, podsumować ją tak, jakby rezultat wynikał bez
pośrednio z toku sprawy. Staje się on też uczestnikiem rozwijają
cego się konfliktu: przedkłada do osądzenia t e aspekty problemu, 
które wydają mu się najważniejsze, komentuje odpowiedzi współ
uczestników wymiany zdań, replikuje, stawia pytania w toku spra
wy. Innymi słowy, steruje ogólnym rozwojem audycji dla osiągnię
cia określonego rozwiązania. 

Współbadaczem obok autora i widza jest także kamera (reżyser). 
Wychwytując bezpośrednie reakcje uczestników reportażu — natę
żenie reakcji, żywą mimikę twarzy, niecierpliwy gest, daje nam ona 
uzupełniającą, ukrytą w podtekście informację, służy jako środek 
emocjonalnego oddziaływania na widza 6. 

Analizując nasze przykłady świadomie wyodrębniamy podstawo
wą twórczą zasadę, która j e łączy: wciągnięcie telewidza w akt 
równoczesnego z publicystą poznania rzeczywistości. Tutaj też na
leży szukać przyczyny ich społecznego rezonansu ,^ którym mówili
śmy na wstępie. Równocześnie dochodzimy do innego, ważnego na
szym zdaniem wniosku. Audycje realizujące ten podstawowy ele
ment estetyki telewizyjnej, wzbogacają samą społeczną treść tele
wizji, umożliwiają przekształcenie telewizji w instytucję prawdzi
wie demokratyczną. Albowiem włączenie audytorium do twórczo
ści publicystycznej jest częścią ogólnego procesu włączania na j 
szerszych mas ludowych w twórczość historyczną. 

* 
* * 

Polskich dokumentalistów telewizyjnych od dawna przyciągały 
audycje z bezpośrednim udziałem widza — turnieje tok wizyjne, 
konkursy, konferencje prasowe, „sądy telewizyjne". Jeden z cy
klów nosił nawet nazwę ,,Wszyscy jesteśmy sędziami". Krytyka 
często i szczegółowo pisała o perspektywach tego gatunku, iefto po
tencjale propagandowym, jego typowości właśnie dla komunikowa
nia telewizyjnego itd. Je rzy Ambroziewicz i Ryszard Wójcik prze
dłużyli myśl przewodnią cyklu w programie ,.Bez aprlacji". Ode
grał on w historii polskiej telewizji tak wybitna rolę, że również 
później dziennikarze nieraz sięgali do jego doświadczeń, częściowo 
nawet wznawiając tę ekranową formę 7. Liczne modyfikacje ,.sądu 

G Należy zwrócić uwagę również na ten fakt, że kamera, rejestrując sytuacje 
pracuje zawsze nie na zasadzie „ukrytej", co było charakterystyczne dla 
pierwszych eksperymentów teledokumentalistów (przypomnijmy cykl repor
taży ..Jacy jesteśmy" z początku lat sześćdziesiątych), lecz na zasadzie kame
ry „zapomnianej". Metoda ukrytego nakręcania wymaga cenzury etycznej, 
a to narusza już konwencie autorską i odbiorczą, burzy współtworzenie. Ukry
ta kamera jest obca podstawowym estetycznym warunkom TV, ponieważ 
zmusza nas nie do wspólnego przeżywania, lecz do podglądania. 7 V/ 1970 r. szła seria transmisji „Godzina szczerości" oparta na tej samej 
zasadzie co cykl „Bez apelacji", która — co godne uwagi — wywołała gorący 
oddźwięk telewidzów i wiele wypowiedzi prasowych. 
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telewizyjnego" odnaleźć można w programach „Przyjąć lub odrzu
cić", ,,Progi i bariery", „Bez togi" itp. Owocnie rozwijają się tra
dycje turniejów telewizyjnych. „Bank miast" ściąga do ekranów 
praktycznie wszystkich telewidzów. 

Nie ma potrzeby zatrzymywać się przy analizie tych audycji — 
pamiętają je wszyscy telewidzowie. Spróbujemy tylko sformuło
wać główną zasadę twórczą programów tego typu. Ich swoistość, 
ich „telewizyjność" opiera się bezwzględnie na komunikatywnej 
osobliwości TV — na systematycznym zwracaniu się do stosunkowo 
stałego audytorium (to co nazywamy okresowością, cyklicznością, 
seryjnością). I co ważniejsze: komunikatywna osobliwość TV rea
lizuje się tutaj w płaszczyźnie estetycznej. Droga od faktu do jego 
obrazowej interpretacji realizuje się już nie poprzez ideę autorską 
(ściślej nie tylko przez nią), lecz poprzez koncepcję samego widza. 
On nie jest już po prostu psychologicznym współuczestnikiem au
torskiego konfliktu z faktem, lecz urealnia, materializuje swój 
współudział: przedkłada np. możliwe sposoby rozwiązań danego pro
blemu („Bez togi"), sam staje się działającą osobą w audycji („Bank 
miast", „Świadkowie")8. 

Ostatni moment wydaje się nam najbardziej istotny. Unikalna 
estetyczna możliwość TV — bezpośrednie włączenie widza w sam 
proces poznania i zmieniania rzeczywistości — podnosi na wyższy 
poziom także społeczne funkcje komunikowania. Mówiliśmy o tym 
w związku z analizą reportażu E. Pacha i M. Szumowskiego. Po
wróćmy do naszych spostrzeżeń jeszcze raz. 

W marksistowskiej teorii dziennikarstwa, także i polskiej, opra
cowano już dostatecznie ścisłe definicje z zakresu społecznej roli 
twórczości publicystycznej — stały, wszechstronny, głęboki wpływ 
na kształtowanie opinii publicznej. Informując, objaśniając, oce
niając fakty społeczne, kształtując opinie na temat ważnych oce
nianych pozytywnie lub negatywnie sytuacji społecznych — pisze 
profesor E. P. Prochorow — publicystyka swoim autorytetem i siłą 
stojącej za nią opinii publicznej inspiruje różne instytucje spo
łeczne do podejmowania określonych decyzji, do wyjaśniania swego 
stanowiska, do wnoszenia określonych korekt do swojej działal
ności" 9. 

Tyle w dziedzinie teorii. A jak w praktyce uzewnętrznia się siła 
stojącego za publicystyką przekonania? Skąd społeczeństwo, a także 
sam publicysta czerpie potwierdzenie dla tego, że opinia o takiej 
lub innej sytuacji jest słuszna i można się na niej opierać, apelując 
do określonych instancji? Kto występuje jako nosiciel, jako pod
miot opinii? 

W zastosowanych formach publicystyki opinie kolektywnego au
dytorium bezwzględnie istnieją, ale są wyrażone pośrednio przez 
8 W pierwiastkowej formie tendencja ta występuje w działalności telewizji 
informacyjnej. Zaproszenie audytorium do wspólnego poszukiwania ważnych, 
życiowych wydarzeń w cotygodniowej „Panoramie" jest np. nie czym innym 
jak dążeniem do wciągnięcia go w praktyczną twórczość. 
9 J . P r o c h o r o w : Tieorija publicystiki: itogi, probliemy, pierspiektiwy. 
Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta, seria Zurnalistika 1968 nr 2 s. 22. Pod
kreślenie moje — I. P. 
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dziennikarza, który jak gdyby koncentruje, konsoliduje już formo
wane opinie. Zachodzi tutaj równoczesny proces kształtowania się 
opinii (utożsamianie z pozycją samego dziennikarza) i jej praktycz
nego funkcjonowania (żądanie interwencji określonej instytucji spo
łecznej). W spontaniczności takiego procesu tkwi równocześnie zna
ne niebezpieczeństwo. Nie polega ono nawet na tym, że utożsamie
nie poglądów publicysty i widza może nie nastąpić, lecz na tym, 
że może go nie wziąć do siebie „określona instytucja społeczna". 
W ten sposób teoretyczna kwestia misji społecznej przesuwa się na 
płaszczyznę realnego problemu skuteczności. „Informacja komuni
kowana — zapewniają socjopsycholodzy — wywiera na odbiorcę 
większy wpływ podczas gdy daje mu się rolę aktywnego komuni
katora... Grupowa dyskusja może okazać się bardziej efektywnym 
środkiem przekonywania w porównaniu z jednostronnym wykła
dem" 10. 

Dla publicystyki, również telewizyjnej, oznacza to przydatność 
nie tylko takich form twórczości, gdzie osiąga się psychologiczny 
współudział audytorium w przedstawianej sytuacji, gdzie następuje 
myślowa identyfikacja z pozycją autora, ale także w takich, gdzie 
samo audytorium występuje w roli bezpośredniego uczestnika, 
a proces kształtowania opinii publicznej materializuje się poprzez 
fakt jej wyrażania. 

10 J. R i 1 e y jr. i M. R i l e y : Massowaja komunikacyja i socyalnaja si-
stiema. W zbiorze: Socyołogija siegodnia. Probliemy i pierspiektiwy. Moskwa 
1965. s. 657. 

Tłumaczyła 
Zofia Lewartowska 
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ANDRZEJ MALISZEWSKI 

KILKA UWAG METODOLOGICZNYCH 
O BADANIACH „OPINII" 

Relacja badania „opinii" wobec badania „postaw" nie
jednokrotnie pojawia się jako problem w praktyce ba
dawczej. Stanowisk i poglądów na ten temat jest wiele 
i różnych; w maju br. podczas sympozjum w Instytucie 
Psychologii UJ stawiano np. czasami znak równości mię
dzy postawą a oceną czy postawą a opinią. 
Artykuł należy do tych prac, które uświadamiają nam 
słabości naszej teorii i systemu pojęć, a także przypo
minają o konieczności doskonalenia narzędzi badaw
czych. Autor nie tyle referuje samowiedzę badaczy opi
nii publicznej, co daje własne propozycje regulujących 
definicji i treści pojęć. 

Termin „opinia", choć często pojawia się w badaniach socjologicz
nych, rzadko jest definiowany, a co za tym idzie — nie są precyzo
wane metodologiczne następstwa wynikające z takiego lub innego 
jego ujęcia. 

W tym artykule zamierzamy zaproponować określony sposób ro
zumienia tego terminu. 

1. Próba definicji 

Opinia jest to sąd wartościujący orzekający o jakimś przedmiocie. 
Dla skonstruowania pełnej definicji „opinii" należy więc rozważyć: 
a) jaki jest podmiot opinii, b) jaką ten sąd wartościujący zwany opi
nią ma strukturę oraz с) со jest przedmiotem opinii. 

W języku potocznym często pojawia się sformułowanie „panuje 
opinia, że...", które sugeruje, że opinia może być atrybutem jakiejś 
grupy społecznej czy też innej formy organizacji społecznej. Tak jed
nak nie jest, f o r m u ł u j e j ą b o w i e m z a w s z e k o n k r e t 
n a o s o b a . Ponadto, tylko wówczas staje się zjawiskiem społecz
nym, gdy jest z o b i e k t y w i z o w a n a , czyli — inaczej mó
wiąc — przekazana innym osobom. Tym samym opinie to werbal
ne zachowanie konkretnej osoby. 
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Socjologia obok pojęcia „opinii" posługuje się też terminem „opi
nia publiczna". Mimo iż jest on używany w różnych znaczeniach, 
np. jako publiczne wyrażanie opinii, jako opinie dotyczące spraw pu
blicznych, jako opinie wyrażane przez większość w jakiejś społecz
ności, to zawsze uważa się „...że opinia publiczna w ogóle nie istnie
je bez opinii indywidualnych, poza nimi" 1. 

Ważnym aspektem problematyki badania opinii jest pojawianie 
się zbioru osób wyrażających tożsame lub podobne opinie 2. Zjawisko 
to może być bowiem czynnikiem kształtowania więzi społecznych, 
tak jak z kolei sprzeczne opinie mogą doprowadzić do dezintegracji 
społecznej. Wyrażanie przez zbiór osób tożsamych lub sprzecznych 
opinii można także rozpatrywać w kontekście ich wpływu na kształ
towanie się postaw. Opinia może bowiem pełnić organizującą lub 
dezorganizującą rolę zarówno w stosunku do jakiejś grupy społecz
nej , jak i jednostki. 

Powyżej stwierdzono, że każda opinia jest sądem wartościującym, 
nie każdy jednak sąd wartościujący jest opinią. Opinią jest bowiem 
taki sąd wartościujący, który składa się przynajmniej z dwóch pod
stawowych elementów: o c e n y d a n e g o f a k t u , zjawiska czy 
procesów oraz a r g u m e n t u czy a r g u m e n t ó w uzasadniają
cych tę ocenę. Przez ocenę rozumie się tu ta j wskazanie przez jakiś 
podmiot wartości, którą posiada dla niego dana klasa zjav/isk, przez 
argument zaś wszelkie zdania odnoszące się bezpośrednio lub po
średnio do tej wartości. Dla pełnej jasności posłużmy się tutaj przy
kładem: oceną będą stwierdzenia, że coś jest „ładne", „dobre", „po
żyteczne", „złe" itp., podczas gdy argumentem są stwierdzenia w ro
dzaju „zdjęcie jest kolorowe", „nie ma wewnętrznej integracji 
w grupie", „sprzedawca jest czysty", „handel winien być spraw
n y " itp. 

Gdy analizuje się opinie pod kątem zawartych w nich ocen, po
szukuje się przeważnie k i e r u n k u o c e n y (dobry — zły, po
trzebny — niepotrzebny) oraz „ s i ł y " danej oceny (bardzo dobry, 
dobry, zły, bardzo zły); gdy zaś analizuje się je pod kątem zawartych 
w nich argumentów, określa się l i c z b ę a r g u m e n t ó w uzasad
niających jedną globalną ocenę, ich p o s z c z e g ó l n e r o d z a j e 
oraz k l a s y , w jakich się one grupują. Struktura opinii może więc 
być różna, raz bowiem w zakres opinii wchodzi jeden argument, 
w którym zawarta jèst ocena wprost, a więc sam argument jest tu 
opinią, innym razem mamy do czynienia z wieloma argumentami, 
'których analiza może doprowadzić do określenia ocen w niej zawar
tych. Ponadto sprawę komplikuje fakt, że w opiniach często wystę
pują trzy różne rodzaje argumentów: sądy sprawozdawcze, ocenia
jące i postulujące. Liczba poszczególnych rodzajów argumentów mo
że być różna. 

1 Borys G r u s z y n : O przedmiocie opinii publicznej. Studia Socjologiczne 
1966 nr 2, s. 34. 
- Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że w artykule nie zajmujemy się teoretycz
nymi aspektami problematyki „opinii publicznej". Wspominamy tu o opinii 
publicznej jedynie po to, aby zasygnalizować zagadnienia relacji „opinii" 
i „opinii publicznej". 
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Badacz opinii musi niejednokrotnie rozstrzygnąć wagę poszcze
gólnych argumentów dla oceny „siły" tej opinii. Jest to problem 
bardzo trudny, szczególnie w tych przypadkach, gdy pojawia się 
kilka argumentów, które same są wypowiedziami wartościującymi 
o różnym kierunku i sile oceny, a osoba wygłaszająca opinię nie for
mułuje jakiejś syntezy, która by mogła naprowadzić badającego na 
kierunek zawarty w tej opinii. Np. badacz zwrócił się do danej oso
by, aby wyraziła swą opinię o danej gazecie, którą najczęściej czyta; 
efektem była następująca opinia: „Gazeta ta jest potrzebna, kolory
stycznie i graficznie ładna, ale pojawiają się tam słabe artykuły, po
nieważ nie wszyscy dziennikarze są zawodowo sprawni". Jest to 
opinia, w której zawarte są trzy argumenty będące wypowiedziami 
wartościującymi, przy czym dwie pierwsze zawierają ocenę dodat
nią, trzecia — ujemną. Nie wiemy zatem, jaka jest siła oceniająca 
poszczególnych argumentów, a tym samym, jaka jest ogólna ocena 
zawarta w opinii. Badany może bowiem przypisywać zdecydowanie 
większą wagę do argumentu, że w wyniku „niesprawności zawodo
wej dziennikarzy pojawiają się tam słabe artykuły" niż dwu pozo
stałych argumentów. Z drugiej zaś strony stwierdzenie, że „gazeta 
ta jest potrzebna", może przeważyć kierunek oceny zawartej w opi
nii na dodatni. Może też zaistnieć i taka możliwość, że dwa pierw
sze argumenty jak gdyby znoszą trzeci, co decyduje o opinii „ambi
walentnej". 

Badanie staje się równie trudne, gdy w opinii pojawiają się róż
ne rodzaje argumentów przy braku ogólnej oceny jakiegoś przed
miotu czy zjawiska. Zmodyfikujmy przytoczony uprzednio przykład: 
„Czytam tę gazetę codziennie, gazeta jest potrzebna, kolorystycznie 
i graficznie ładna, ale pojawiają się tam słabe artykuły, ponieważ 
nie wszyscy dziennikarze są zawodowo sprawni, winno się ich zwol
nić". Tak wyrażona opinia ma pięć argumentów, trzy ich rodzaje 
i cztery klasy, a przy tym nie zawiera ogólnej oceny. Argument: 
„czytam tę gazetę codziennie" informujący badacza o jakimś stanie, 
w którym znajduje się badany — gdy występuje samoistnie, nie za
wiera w sobie żadnego elementu wartościującego. Jednakże w przy
toczonej opinii spełnia on określone funkcje, odniesiony jest bowiem 
do pozostałych argumentów prawdopodobnie po to, aby uzasadnić 
oceny zawarte w argumentach następnych, a tym samym jak gdyby 
wzmacnia te oceny. Podobną funkcję spełnia argument, który jest 
postulatem „winno się ich zwolnić", przy czym wzmacnia on kolejny 
argument „pojawiają się tam słabe artykuły, ponieważ nie wszyscy 
dziennikarze są zawodowo sprawni". 

Wydaje się, że przytoczone tu rozważania na temat struktury 
opinii w dostateczny sposób wskazują, jak trudne jest zdefiniowa
nie tego. co nazywamy opinią. 

Równie ważny, jak omówione już zagadnienie podmiotu i struk
tury opinii, jest sam jej przedmiot. Przedmiotem opinii może być 
wszystko to, o czym podmiot posiada jakąkolwiek wiedzę, która 
przy tym może pochodzić z różnych źródeł. To ostatnie stwierdzenie 
jest o tyle istotne, że trzeba tu rozróżnić dwie sytuacje: 1. przedmiot, 
o którym wyrażane są opinie, poznany został na drodze bezpośred-

4 — zeszvtv Prasoznawcze 
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niego, osobniczego doświadczenia, i 2. został poznany pośrednio, dzię
ki jakimś innym źródłom poznawczym. Szczególnie w tym drugim 
przypadku nie zawsze wiadomo, o ile dana osoba wyraża własną opi
nię, o ile zaś przekazuje opinie innych. Ponieważ problem ten jest 
bardzo złożony, tutaj jedynie sygnalizujemy go. 

Posiadana wiedza może dotyczyć jakichś przedmiotów, zdarzeń, 
zjawisk czy procesów. Każda z tych klas ,.przedmiotu opinii" jest 
mniej lub bardziej złożona. Właśnie od stopnia tej złożoności zależy 
niejednokrotnie kształtowanie się opinii. Wyrażający jakąś opinię 
m u s i c z ę s t o d o k o n y w a ć s w o i s t e j s y n t e z y , zarów
no własnej wiedzy na temat przedmiotu opinii, jak i swego stosunku 
do niego. Badacz w takim przypadku nie wie, jakie elementy wcho
dzą w zakres przedmiotu opinii, opiera się wówczas jedynie na ogól
nej ocenie — jeżeli jest ona sformułowana wprost — i argumentach 
wymienianych przez badanego. Z tego względu można postawić tezę, 
że im bardziej złożony jest przedmiot opinii, tym ważniejsza jest 
ocena danego zjawiska, a tym mniejsze znaczenie mają argumenty 
zawarte w opinii. Argumenty w takich przypadkach mogą oznaczać, 
że badany: a) zna jedynie elementy wymienione w przedmiocie opi
nii, b) uważa, iż te elementy są najistotniejsze, c) z różnych innych 
racji akcentuje te a nie inne elementy. 

Ponieważ najczęściej bada się opinie jakiegoś zbioru osób, a nie 
jednego człowieka, bardzo istotne jest, aby opinie te były wyrażane 
o tożsamym przedmiocie. Zdarza się bowiem, że przy przedmiocie, 
który składa się z wielu elementów, lub też jest niezbyt jasno okre
ślony, dwie osoby, posługujące się tymi samymi argumentami, mają 
na myśli zupełnie coś innego, np. pytając, co badany sądzi na temat 
danej gazety, można otrzymać odpowiedź: „jest ona bardzo zła, 
w ostatnim tygodniu nie znalazłem tam niczego do czytania". Nie 
ma tu wskazania, jakich informacji badany poszukiwał. Jedna oso
ba, wydając taką negatywną opinę, poszukiwała np. treści sensacyj
nych, gdy inna — kulturalnych. 

Jeżeli przedmiot opinii jest jakimś procesem czy zjawiskiem pod
legającym zmianom, ważny jest moment czasu. Opinia może bowiem 
dotyczyć tylko zjawiska występującego w takim, a nie innym prze
kroju czasowym, podczas gdy innego przedmiotowo już nie dotyczy. 

Na podstawie tego, co dotychczas powiedziano, można sformuło
wać następującą definicję opinii: Opinia to sąd wartościujący o ja
kimś przedmiocie, zjawisku czy procesie, wyrażony przez konkretną 
osobę w formie jednego lub wielu zdań, które pośrednio lub bezpo
średnio wskazują na kierunek i siłę wartościowania tego przedmio
tu, zjawiska czy procesu. 

2. Opinia a postawa 

Niejednokrotnie pojęcie opinii występuje zamiennie z pojęciem po
stawy. Dzieje się tak dlatego, że dość powszechnie uważa się, iż ba
dając opinie badamy postawy. Tak jednak nie jest, bo choć istnieją 
wprawdzie wzajemne relacje między zjawiskami określonymi przez 
te pojęcia, same ich zakresy nie są tożsame. 
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Definicji postawy jest wiele, sposób jej definiowania zależy bo
wiem od koncepcji teoretycznej, którą przyjmuje autor definicji. 
S. Mika 3 wyróżnia trzy grupy definicji postaw: 
1. definicje nawiązujące do tradycji behawiorystycznej lub psy

chologii uczenia się; 
2. definicje nawiązujące do koncepcji socjologicznej, zwracającej 

uwagę na stosunek nosiciela postawy do jej przedmiotu; 
3. definicje nawiązujące do względnie współczesnych teorii po

znawczych. 
Za tym samym autorem przyjmujemy, że: 
„O postawie mówimy wówczas, gdy: 

A. w otoczeniu jednostki istnieje pewien przedmiot czy fakt; 
B. jednostka spostrzega ten przedmiot, tworzy sobie o nim okre

ślone przekonanie, które zostaje utrwalone...; 
C. jednostka w trakcie swych kontaktów z przedmiotem i w miarę 

kształtowania sobie o nim przekonań ustosunkowuje się do nie
go w pewien sposób...; 

D. stosunek emocjonalny do przedmiotu motywuje jednostkę do 
określonych zachowań wobec niego..." 4. 

Bez względu na sposób definiowania postawy wszyscy używający 
tego pojęcia przyjmują, że postawa jest określonym stanem umysłu 
danej osoby. W tym twierdzeniu zawiera się pierwsza i zasadni
cza różnica między postawą a opinią. Opinia jest bowiem „wyra
żana", podczas gdy postawa „istnieje"5 . Ujawnienie się postawy 
może przybierać różne formy, zarówno w postaci zachowań moto-
rycznych jak i zachowań werbalnych, może się także w ogóle nie 
ujawnić. Niejednokrotnie też zachowanie werbalne jakiejś osoby 
jest celowym zafałszowaniem reprezentowanej postawy. W tym fak
cie uwidacznia się druga różnica między postawą a opinią. Posta
wa jest zjawiskiem zdecydowanie bardziej subiektywnym niż opinia, 
która — jak już mówiliśmy — występuje jedynie wówczas, gdy jest 
zobiektywizowana. Dla problematyki opinii jest to sprawa bardzo 
istotna, ponieważ mogą istnieć zarówno takie opinie, które wyrażają 
określone postawy, jak i takie, które nie tylko nie ujawniają po
stawy, ale ją niejako kamuflują. Zarówno pierwszy, jak i drugi 
rodzaj opinii badacz musi poddać analizie, t raktując je równorzędnie. 

Trzecia różnica między postawą a opinią wiąże się bezpośrednio 
z drugą i wyraża się w tym, że opinia jest zjawiskiem statycznym, 
gdy postawa — dynamicznym. Opinia przy tym może być wyrażana 
jednorazowo lub wielokrotnie. Gdy jest wyrażana wielokrotnie (jako 
fakt zobiektywizowany) musi być każdorazowo traktowana jako zja
wisko samoistne, a więc nie ma jednej rozciągłej w czasie opinii, 
istnieje tylko jedna opinia, lub kilka opinii. Odwrotnie postawa, 
nie jest prawie nigdy stała, ulega ciągłym przekształceniom i ma 

3 S. M i k a : Wstęp do psychologii społecznej. Warszawa 1972, s. 64. 
4 Op. cit., s. 67. 
5 „Istnieje" piszemy tutaj w cudzysłowie, aby nie być posądzonym o stano
wisko realistyczne. 

4* 
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swoją własną dynamikę. Dogłębne badanie postawy musi traktować 
ją jako proces. 

Czwarta różnica wiąże się bezpośrednio z faktem, że opinia jest 
odpowiedzią na konkretną sytuację, w której dana jednostka się 
znajduje. Definiuje ona tę sytuację i w zależności od tej definicji 
reaguje w ten, a nie inny sposób. Sama ta reakcja może być wy
razem postawy wobec zastanej sytuacji, a nie wobec przedmiotu 
opinii. W takich przypadkach mamy jednak najczęściej do czynie
nia ze swoistą syntezą postaw: postawy wobec sytuacji i postawy 
wobec samego przedmiotu opinii. 

Na koniec piąta różnica, która jest konsekwencją samej struktury 
postaw. Każda postawa zawiera w sobie to, co nazywamy zakre
sem obiektu postawy oraz centralnością obiektu postawy. Zakres 
postawy to wielość elementów składających się na daną postawę, 
podczas gdy centralność, to hierarchia tych elementów oraz ich 
waga dla samej jednostki6. Jeżeli postawa wyraża się w opinii, to 
bardzo rzadko zdarza się, aby jednostka zawarła w swej opinii 
wszystkie elementy wchodzące w zakres postawy. Najczęściej wy
raża te elementy, które w danym momencie są z jakichś względów 
najistotniejsze. Mogą to być jakieś wartości stałe, które w hierarchii 
wszystkich elementów stoją najwyżej, mogą to też być elementy, 
które pojawiają się tylko dlatego, że jednostka jest w jakiś sposób 
zdeterminowana. Czynnikami determinującymi zaś mogą być za
równo stany zewnętrzne w stosunku do jednostki, jak i wewnętrz
ne rozgrywające się w jej psychice, np. silny stan emocjonalny 
przysłaniający wszelkie racjonalne przesłanki. 

Reasumując, opinia nie musi być wyrazem postawy, toteż bada
nie postaw należy traktować jako coś odrębnego niż badanie opinii. 
Jeżeli nawet program badań jest tak przygotowany, iż ma się pew
ność, że opinie są wyrazem postaw, to winno się zawsze uwzględ
nić sytuację, w której znajduje się dana osoba wyrażająca tę opinię, 
oraz że opinia odzwierciedla centralność postawy, a nie postawę 
jako taką 7. 

3. Metodologiczne konsekwencje dokonanych ustaleń 

Opinie mogą być badane według dwóch różnych sposobów: pierw
szy — szerszy — traktuje opinię w powiązaniu z jej podmiotem; 
drugi — węższy — traktuje opinię jako fakt zobiektywizowany, 
istniejący samoistnie. Pierwszy lub drugi z tych sposobów stosuje 
się w zależności od stawianych sobie celów badawczych oraz przed
miotu badań. 

Gdy interesuje nas opinia konkretnych ludzi na dany temat, sta
ramy się wywołać tę opinię oraz badamy, jaki istnieje związek 

6 Th. M. N e w c o m b , R. H. T u r n e r , Ph. E. C o n v e r s e : Psychologia spo
łeczna. Wrocław 1970, s. 74—83. 
7 Fełny wykład na temat teoretycznych i empirycznych problemów badania 
postawy daje Mirosława M a r o d y w pracy: Sens teoretyczny a sens em
piryczny pojęcia postawy. Warszawa 1976. 
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przyczynowy między wyrażoną opinią a cechami osoby formułują
cej tę opinię. Badacz jest tu więc niejako czynnikiem ingerującym, 
a zatem w pewnym sensie kreującym opinię. Osoba badana nie 
musi bowiem wcale mieć pełnej świadomości swej postawy wzglę
dem jakiegoś przedmiotu czy też umiejętności argumentowania tego, 
co w ten lub inny sposób oceni. Badający jest więc jednym z ele
mentów sytuacji, która wywołuje opinię. W zależności od posta
wy badanego względem samego badającego, względem przedmiotu, 
o który on pyta oraz sytuacji społecznej, w której obydwoje się 
znajdują, mogą kształtować się takie a nie inne opinie. Te trzy 
elementy winny znaleźć się też w zasięgu obserwacji badawczych. 

Sondażowe badania opinii muszą zatem uwzględniać: 

a) cechy społeczno-demograficzne charakteryzujące osobę (osoby) 
badane — płeć, wiek, wykształcenie itp.; 

b) wiedzę, którą dysponuje osoba badana, o przedmiocie opinii; 
c) sytuację, w której znajduje się osoba wyrażająca opinię wzglę

dem badanego przedmiotu; 
d) stosunek osoby badanej do badającego; 
e) sposób zachowania się badającego (w tym przypadku chodzi za

równo o rzeczywiste zachowanie pytającego ankietera, jak i sam 
sposób sformułowania pytań w kwestionariuszu); 

f) sposób zachowania się środowiska względem przedmiotu opinii 
oraz sposób, w jaki te zachowania definiuje sobie badany (posta
wy, stereotypy, opinie ludzi z najbliższego otoczenia badanego 
itp.); 

g) prądy ideowe oraz kierunki działania instytucji kierujących ży
ciem społecznym (polityka państwa, partii politycznych, infor
macje i idee przekazywane przez masowe środki przekazu ito.). 

Sformułowane powyżej uwagi muszą być uzupełniane kilkoma 
postulatami na temat samej techniki badań opinii. 
1. Należy ustalić zakres wiedzy badanego na temat przedmiotu 

opinii. 
2. Przedmiot opinii nie może być zbyt abstrakcyjny, ponieważ im 

szerszego uogólnienia musi dokonać badany, tym większy będzie 
rozrzut argumentów w opinii. 

3. Dla wszystkich badanych musi istnieć tożsamość przedmiotu 
opinii. 

4. Należy dążyć do wywołania opinii o jednym argumencie. 
5. Należy dążyć do tego, aby badany sformułował ogólną ocenę 

przedmiotu opinii. 
6. Należy dążyć do tego, aby wszyscy badani formułowali ten sam 

rodzaj argumentu. 

Realizację tych postulatów osiąga się najczęściej wówczas, gdy 
w kwestionariuszu do badania opinii stosujemy: 
1) zacieśniający ciąg pytań, 
2) pytania, które nie dopuszczają różnorodnych interpretacji, 
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3) pytania, które nie zawierają obcych, niezrozumiałych dla bada
nego określeń, 

4) pytania dotyczące bezpośrednich doświadczeń badanego, 
5) pytania, które nie wywołują powierzchownych racjonalizacji, 
6) pytania, które nie wywołują jedynie stereotypowych odpowiedzi. 

Gdy ma się do czynienia z opiniami już zobiektywizowanymi, nie 
wywołanymi bezpośrednio przez badającego (np. opinie o handlu 
pojawiające się w prasie, radiu czy telewizji), wówczas stosuje się 
metodę analizy treści (zawartości). Metoda ta polega na ilościowym 
ujęciu treści, która w zależności od przyjętej jednostki analizy roz
bija treść opinii na większe lub mniejsze elementy. Dla przekazu 
językowego stosuje się najczęściej trzy takie jednostki: słowo (wy
raz), temat oraz całą wypowiedź8. Analizując jakąś opinię można 
liczyć w niej np. ilość i rodzaj pojawiających się przymiotników 
określających przedmiot opinii. Traktując ją jako zwartą całość 
(wypowiedź) typologizuje się ją, stosując różne kryteria, np. gdy 
przedmiotem opinii jest prasa, to bada się strukturę tematyczną, 
rodzaj stosowanych gatunków dziennikarskich, aktualność treści itp. 

W tego rodzaju badaniach nie zawsze badającego musi intereso
wać, kto wypowiada taką lub inną opinię, ale zawsze musi go inte
resować sama treść tych opinii. 

Na koniec wspomnieliśmy o metodzie analizy treści, ponieważ wy
daje się, że jest ona przydatna dla badań typu sondażowego, szcze
gólnie wówczas, gdy kwestionariusz zawiera pytania otwarte — np. 
zaczynające się od „dlaczego?". 
8 Bernard B e r e i s on wyróżnia pięć jednostek analizy treści: słowo, temat, 
postać, pozycję i miary czasowo-przestrzenne. W książce: Handbook of Social 
Psychology (red. Gardner L i n d z e y). Massachusetts 1959. 
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ADAM ROPA 

WARTOŚCI I OCENY STOSOWANE 
W PRASOWEJ KRYTYCE ARTYSTYCZNEJ 

Jakie kryteria są stosowane w prasowej krytyce: arty
styczne? poznawcze? ideowo-wychowawcze? Jaki jest 
stosunek ocen, wartościowania wobec opisu i interpre
tacji? Jaka jest forma recenzji prasowych? Oto pod
stawowe problemy uwzględniane w analizie wykonanej 
w Ośrodku Badań Prasoznawczych na materiale z rocz
nika 1975 KULTURY, LITERATURY, ŻYCIA LITERAC
KIEGO, TRYBUNY LUDU i ŻYCIA WARSZAWY. 

Zagadnienie kryter iów oceny dzieła sztuki wydaje się sprawą 
kluczową dla krytyki artystycznej, albowiem zadanie wartościowa
nia jakiegoś utworu należy uznać za podstawowe dla każdej pu
blikacji krytycznej. Wypowiedź krytyczna może spełniać wielora
kie funkcje. Za najważniejsze można uznać: funkcję informacyjną, 
czyli funkcję powiadamiania odbiorcy o istnieniu danego dzieła 
sztuki czy zjawiska artystycznego i zachęcania odbiorcy do zainte
resowania się nim (mamy tu więc i element reklamy); funkcję in
terpretacyjną, czyli opis, analizę i interpretację, mające na celu 
wytłumaczenie utworu; funkcję wartościującą, czyli ocenę danego 
dzieła sztuki z punktu widzenia przyjętych kryter iów i wyrażenie 
opinii co do jego znaczenia i wagi, oraz funkcję postulatywną, pole
gającą na włączaniu się krytyki do procesu twórczego i próby jego 
stymulowania w określonym kierunku 1. 

Jak widać z powyższego przeglądu, funkcja wartościująca jest 
funkcją swoistą dla wypowiedzi krytycznych, gdyż pozostałe funk
cje odnaleźć można i w innych typach publikacji prasowych i dla
tego odpowiedź na pytanie: z jakiego punktu widzenia ocenia się 
dzieła i zjawiska artystyczne, jest sprawą zasadniczą dla opisu kry
tyki artystycznej. Nie mniej ważne jest także ustalenie, co podlega 
osądowi krytyka, tzn. jakie elementy dzieła sztuki są przede wszy
stkim oceniane oraz jak wyraża swoje opinie autor publikacji k ry
tycznej. 
1 T. S z y m a ń s k i : Z zagadnień teoretycznych recenzji dziennikarskiej i cza-
sopiśmienniczej. Litteraria IV, 1972, s. 93—109. 
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Cały problem wartościowania i oceny, a zatem również problem 
kryteriów stosowanych przy opiniowaniu wszelkiej twórczości arty
stycznej i jej wytworów jest bardzo skomplikowany i ciągle jeszcze 
nie rozwiązany do końca. Trudności wynikają tu z bardzo wielu 
przyczyn. Nie można dzisiaj mówić o kryteriach ocen, biorąc za 
punkt wyjścia ustalenia dokonane na gruncie jakiejś jednej, uni
wersalnej, akceptowanej przez wszystkich estetyki. Do pewnych 
wypracowanych kategorii, znanych z systemów Arystotelesa czy 
też Hegla, współczesne kierunki filozoficzne dodają własne, two
rząc różne odmiany estetyk, wychodzących z różnych postaw świa
topoglądowych i ideowo-artystycznych. Estetyka markistowska, 
która stanowi dla nas punkt wyjścia przy ustalaniu systemu kry
teriów, wprowadza także swoiste kryteria. 

Te podstawowe pojęcia i kategorie estetyki marksistowskiej mają 
już swoją historię jako kryteria oceny dzieł sztuki, ale dziś spoty
kane są sporadycznie na łamach prasy polskiej (i nie tylko polskiej, 
jak wskazują doświadczenia towarzyszy węgierskich, por. Nowe 
Drogi 1973, nr 5, s. 132—142). 

Specyficzne problemy wiążą się ze stosowaniem tego samego ze
społu kryteriów do różnych dziedzin sztuki. Jeśli nawet pominąć 
różny sposób przedstawiania rzeczywistości pozaartystycznej w dzie
le sztuki (skąd wypływa niedoskonały ale stosowany podział na 
sztuki semantyczne, np. literatura, i asemantyczne, np. muzyka), 
komplikacje wywołuje różny stopień złożoności poszczególnych dzieł 
sztuki. Jeżeli — dla przykładu — w przypadku utworu literackie
go wartościowaniu podlega samo dzieło rozumiane jako system zna
ków słownych (sprawy edytorskie stanowią tu wyraźny margines), 
to już przy ocenie dzieła muzycznego wchodzi zwykle w grę kwe
stia wykonywania i interpretacji, a przy ocenie spektaklu teatralnego 
uwzględnić należy i sztukę, i reżyserię, i grę aktorów, i muzykę 
wraz ze scenografią itd. Zupełnie specjalne problemy występują 
przy ocenianiu programów radiowych i telewizyjnych. 

Biorąc pod uwagę tę złożoność problematyki, przyjęto podział 
kryteriów oceny na trzy grupy w zależności od tego, jakich warto
ści dotyczą. Do grupy pierwszej zaliczono kryteria a r t y s t y c z -
n e, odnoszące się do wartości wewnętrznych utworu, do grupy 
drugiej zaliczono kryteria p o z n a w c z e , oceniające sposób przed
stawienia przez dane dzieło sztuki rzeczywistości pozaartystycznej, 
do trzeciej zaś kryteria i d e o w o - w y c h o w a w c z e 2 wartościu
jące utwór z punktu widzenia jego wymowy społecznej, politycz
nej i ideologicznej, udziału w kształtowaniu socjalistycznych idea
łów społeczeństwa, ideałów patriotyzmu i internacjonalizmu, kształ
towaniu rzetelnego stosunku do pracy, stopnia odzwierciedlenia 
współczesnego etapu rozwoju naszego kraju i społeczeństwa 3. 

2 Rozróżnienie między kryteriami poznawczymi, a ideowo-wychowawczymi 
opiera się na uwzględnieniu z jednej strony stosunku dzieła sztuki do nauki 
(i wiedzy o rzeczywistości pozaartystycznej), z drugiej — stosunku do idei 
lub poglądów w tym dziele zawartych. 
8 H. M a r k i e w i c z : Wartości i oceny w badaniach literackich. W: Główne 
problemy wiedzy o literaturze. Kraków 1966, s. 320—344. 
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Ten główny podział skrzyżowany został z podziałem uwzględnia
jącym poszczególne elementy składające się na dzieło sztuki, które 
mogły być przedmiotem oceny. I tak wyodrębniono tu oceny doty
czące c a ł o ś c i dzieła, jego s t y l u (czyli budowy, kompozycji, 
środków językowo-stylistycznych, itp.), t e m a t y k i , ewentualnej 
r o l i s p o ł e c z n e j oraz w y k o n a n i a . Wydaje się, że w ten 
sposób można uzyskać obraz tego, co jest w wypowiedziach kry
tycznych oceniane i przy uwzględnieniu jakich kryteriów. 

Nie mniej kłopotliwa, niż ustalenie możliwych kryteriów warto
ściowania dzieł sztuki, jest rekonstrukcja kryteriów rzeczywiście 
zastosowanych w tekstach krytycznych. Jedynym pewnym sposo
bem wydaje się w tym przypadku analiza słownictwa oceniającego, 
jako że jest to jedyny bezpośredni sposób wyrażenia opinii o jakimś 
utworze 4. Samo słownictwo nie jest tu oczywiście przedmiotem ba
dań, lecz jedynie środkiem rekonstrukcji ocen i opinii, a następnie 
kryteriów, na jakich się opierano przy ich wypowiadaniu. Same 
kryteria są natomiast całkowicie rekonstruowane, gdyż w zasadzie 
w wypowiedziach krytycznych do rzadkości należy bezpośrednia 
motywacja wyrażanych sądów. 

Uwagi o kryteriach stosowanych przy ocenie utworów artystycz
nych opierają się na publikacjach zamieszczonych w okresie pierw
szego kwartału 1975 roku w następujących pismach: Kultura, Lite
ratura, Życie Literackie, Trybuna Ludu, Zycie Warszawy. Pisma te 
wybrano ze względu na ich szeroki zasięg oddziaływania, popular
ność wśród czytelników oraz autorytatywność wypowiedzi, które 
często stają się wzorem dla publikacji w pismach regionalnych. 

II 

Najczęściej stosowanymi przy ocenie dzieł sztuki kryteriami są 
kryteria artystyczne. Stwierdzamy to zarówno wtedy, gdy rozpatru
jemy podział kryteriów według rodzajów twórczości, jak i wtedy, 
gdy analizujemy częstotliwość występowania poszczególnych kryte
riów w badanych pismach. 

W pierwszym przypadku okazuje się, że wypowiedzi krytyczne 
na temat muzyki opierają się wyłącznie na kryteriach artystycz
nych, w przypadku teatru 86,2% ocen dotyczy wartości artystycz
nych, literaturę ocenia się z tego punktu widzenia w 63,2% wypo
wiedzi, a film w 78,5%. Najczęściej opierają ocenę na kryteriach 
artystycznych: Życie Warszawy (89,2% wszystkich ocen), a dalej 
idą: Kultura (82,7%), Literatura (82,6%), Trybuna Ludu (76,6%) 
oraz Życie Literackie (67,6%). 

Kryteria artystyczne najczęściej stosowane są do oceny całości 
dzieła sztuki. Używa się wtedy banalnych określań typu świetny, 
znakomity, wielki utwór, najlepsza książka autora, wybitny spek
takl itp. Także i przy ocenie stylu i kompozycji wykorzystywane 
są głównie tego typu kryteria. Wyczytać wówczas możemy uwagi 

4 W. P i s a r e k : Słownictwo oceniające w recenzjach. Zeszyty Prasoznaw
cze 1969, z. 1, s. 30—44. 
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o kunsztownej formie, oryginalnym pomyśle kompozycyjnym, bra
wurze narracyjnej, czytelnym stylu itp. Trzecim wreszcie obsza
rem dominacji kryteriów artystycznych jest sfera wykonawstwa 
(gra aktorska, reżyseria, interpretacja utworu muzycznego). 

Wszystkie te elementy oceniane są z punktu widzenia kryteriów 
dających się sprowadzić do czterech podstawowych kategorii. Pierw
szą kategorią jest o r y g i n a l n o ś ć , a więc odejście od schematu 
i propozycja nowego, niebanalnego podejścia do tematu. Na dru
gim miejscu należy postawić kryterium d o b r e j k o n s t r u k 
c j i dzieła sztuki, a więc takiej jego budowy wewnętrznej, która 
odpowiada wymaganiom i przepisom przyjętej poetyki i jest zgod
na z dobrym smakiem i przyzwyczajeniami odbiorcy. Trzecim kry
terium występującym przy ocenianiu walorów artystycznych dzieła 
jest kryterium s p r a w n o ś c i w a r s z t a t o w e j jego twórcy. 
Jest to kryterium szczególnie często występujące w rozważaniach 
na temat muzyki, plastyki i częściowo teatru. Z uznaniem podkre
śla się np. u aktora dobrą dykcję, swobodną grę ciałem, u dyry
genta znakomitą technikę, świetnie opanowane rzemiosło, u mala
rza sprawność, swobodę, wyrafinowanie rysunku itp. Czasami mo
że to być prawdziwa wirtuozeria, czasami po prostu powierzchow
na poprawność. Czwartym kryterium — nieco innego już rodza
ju — jest kryterium z d o l n o ś c i w p ł y w a n i a n a o d b i ó r -
c ę, czyli zdolność wywoływania w nim określonych i pożądanych 
wrażeń, a zarazem reakcji. Dzieło, które ma takie właściwości, uwa
żane jest za interesujące, fascynujące, sugestywne. Ciekawa akcja 
pełna zaskakujących point, dynamiczna, skrząca się pomysłami po
winna wciągać odbiorcę i wprawiać go w miły, pogodny nastrój. 

Wszystkie te kryteria, które zaliczamy do grupy artystycznych, 
biorą pod uwagę stronę formalną dzieła sztuki; w naszym przypad
ku jest to t w o r z y w o i w y k o n a n i e . Te dwa elementy są 
stosunkowo łatwo uchwytne i przy odpowiednim zasobie wiedzy 
i doświadczenia możliwe do opisania i oceny. Ocena zaś w tym wy
padku jest o tyle ułatwiona, iz kryteria wartościowania strony ze
wnętrznej dzieła sztuki są — w porównaniu z pozostałymi typami 
ocen — najlepiej sprecyzowane i najjaśniejsze. Są też — co nie 
jest bez znaczenia — najbardziej jednorodne, albowiem odwołują 
sie tylko do ustaleń z dziedziny estetyki, bez przywoływania ele
mentów ideologii, polityki czy nauki. Tłumaczyć to może w pew
nym stopniu popularność i powszechność tego rodzaju kryteriów. 

Oceny biorące za punkt wyjścia pewne kryteria poznawcze 5 sta
nowią ledwie 14%> wszystkich ocen. Stosowane są one najczęściej 
dla oceny utworów literackich a także filmów i przedstawień tea
tralnych. Procentowo jednak największy udział mają w ocenie pro
gramów telewizyjnych (blisko 30% wszystkich ocen). Kryteria po
znawcze służą przede wszystkim do oceny tematu, a więc jego waż
ności, odkrywczości, a także niekiedy całego utworu. 

Z punktu widzenia kryteriów poznawczych utwór ocenia się 

5. S. O s s o w s k i : Rola środowiska społecznego w kształtowaniu się reakcji 
publicznych na dzieła sztuki. Przegląd Socjologiczny 1936. 
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uwzględniając trzy zasadnicze elementy: po pierwsze, czy dzieło 
sztuki przekazuje w sposób właściwyxrzetelną w i e d z ę o r z e 
c z y w i s t o ś c i , a zatem czy przedstawione fakty zgodne są ze 
społecznym doświadczeniem i odpowiadają prawdzie, czy to histo
rycznej, czy tylko psychologicznej. Ceni się więc dzieła, które w spo
sób niezafałszowany, plastyczny, wielostronny ukazują prawdziwe 
życie, są realistyczne i autentyczne. 

Po drugie, zwraca się uwagę na to, czy dzieło sztuki odkrywa 
n o w ą t e m a t y k ę , a więc odznacza się tą dozą społecznej prze
nikliwości, która umożliwia dostrzeżenie zjawisk dopiero powsta
jących lub też dotychczas nie dostrzeżonych przez społeczeństwo, 
i rzecim elementem składającym się na ocenę wartości poznawczych 
utworu jest to, czy dane dzieło sztuki jest zdolne z m u s i ć d o 
m y ś l e n i a odbiorcę, pobudzić go do aktywnej i świadomej per
cepcji dzieła, a nawet być może mieć jakiś wpływ wychowawczy na 
niego. 

Stosowanie kryteriów poznawczych wymaga od osoby piszącej 
nie tylko odpowiedniej wiedzy fachowej, ale również pewnego za
sobu własnych doświadczeń życiowych, przemyśleń dotyczących rze
czywistości pozaartystycznej, wtedy tylko bowiem uogólnienia i oce
ny o charakterze poznawczym będą mogły mieć jakąś wartość, 
większą niż zwykła subiektywna impresja. 

Jeszcze rzadziej niż kryteria poznawcze stosowane są dla oceny 
twórczości artystycznej kryteria ideowo-wychowawcze. W stosunku 
do wszystkich ocen, oceny oparte na kryteriach tego rodzaju sta
nowią mniej niż lO^/o. Jest to liczba tak niewielka procentowo i w 
liczbach bezwzględnych, że trudno na jej podstawie ryzykować 
szersze uogólnienia. Łatwiej jest zastanawiać się, dlaczego tak nie
wielki jest udział tych kryteriów w całościowej ocenie dzieła sztuki. 

Kryteria ideowo-wychowawcze występują przede wszystkim przy 
ocenie roli społecznej utworu oraz przy ocenie tematu. Wykorzy
stuje się wtedy trzy zasadnicze kryter ia: s t o p i e ń z a a n g a ż o -
V/ a n i ą i d e o w e g o , rozumiejąc przez to zaangażowanie po stro
nie ideałów socjalizmu, patriotyzmu i internacjonalizmu, h u m a 
n i z m oraz p o s t ę p o w o ś ć . W wielu wypadkach ocena utworu 
z punktu widzenia jego wartości ideowych ogranicza się do niewiele 
mówiących, nieprecyzyjnych ogólników, które bez bliższego spre
cyzowania pozostawiają możliwości bardzo różnorodnej interpreta
cji, w zależności od tego, co jest pod pojęciami takimi jak: zaanga
żowanie, upolitycznienie, głębia humanistyczna rozumiane. 

Włączenie do wartościowania dzieł sztuki kryteriów ideowo-wy-
chowawczych jest ważną cechą estetyki marksistowskiej. Ocena 
dzieła z punktu widzenia jego roli społecznej oraz sposobu wyra
żania określonych ideałów społecznych i politycznych jest t rudna 
z dwóch względów. Po pierwsze, wymaga znajomości i akceptacji 
tychże ideałów, po drugie — konieczna jest ostrożność w zacho
waniu odpowiednich proporcji między poszczególnymi typami kry
teriów, gdyż zachwianie tych proporcji na korzyść kryteriów ideo
logicznych może spowodować zatarcie swoistości dzieła sztuki, które 
wówczas zacznie być t raktowane jak każdy inny przekaz treści po-
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litycznych i ideologicznych. Wydaje się jednak, na podstawie cho
ciażby niniejszej analizy, że jest to dziś mało prawdopodobne. Ob
serwujemy raczej tendencję przeciwną: usuwanie kryteriów ideo
logicznych na sam margines. 

Kilku słów komentarza wymagają wreszcie publikacje krytycz
ne, które nie zawierały żadnych wyrażonych wprost opinii czy ocen. 
Stanowią one średnio 25% wszystkich pozycji analizowanych w wy
mienionych pismach. Nie znaczy to wszakże, że wszystkie te wy
powiedzi ograniczały się tylko do opisu czy w najlepszym wypadku 
interpretacji danego dzieła. Część wypowiedzi krytycznych zawiera 
pewną sugestię oceny wyrażoną nie wprost, ale przez odpowiedni 
sposób interpretacji i podkreślenia tych elementów, które uznane 
są za szczególnie wartościowe. 

III 

Przytoczone wyżej rezultaty analizy stanowić mogą podstawę do 
podjęcia próby ogólnej oceny krytyki artystycznej w polskiej pra
sie. 

Pierwszą, uderzającą tendencją jest przewaga kryteriów artystycz
nych stosowanych w ocenianiu dzieł sztuki, a niedocenianie czy 
wręcz unikanie kryteriów poznawczych i ideowo-wychowawczych. 
Widoczna jest skłonność do odchodzenia od wartościowania na rzecz 
„czystego" opisu i interpretacji. Zamiast wyraźnych opinii o da
nym dziele sztuki coraz częściej znajdujemy ogólne refleksje, roz
ważania o dużym stopniu abstrakcji, recenzja staje się punktem 
wyjścia dla uwag częstokroć niewiele już mających wspólnego z wła
ściwym przedmiotem, czyli omawianym dziełem sztuki. Widoczne 
jest to zwłaszcza w recenzjach publikowanych w Kulturze (niektó
re recenzje filmowe i plastyczne) i Literaturze. Ku jednemu szcze
gólnie gatunkowi zmierza część wypowiedzi krytycznych, a miano
wicie ku felietonowi. Takie nawiązania widoczne są doskonale na 
przykład w publikacjach drukowanych na łamach Literatury. Mamy 
tu swoistą tendencję do nobilitacji recenzji, polegającą na wyko
rzystywaniu elementów typowych dla gatunku w subiektywnej oce
nie uznanego za wyższy, bliższy literaturze. Być może, że obserwo
wana nieprecyzyjność, niejasność, niezdecydowanie krytyki wynika 
właśnie z prób nawiązania w jakiś sposób do felietonu. Omawiane 
dzieło sztuki staje się zaledwie punktem wyjścia dla osobistych re
fleksji autora recenzji nad sztuką, kulturą czy też przedstawianą 
w utworze rzeczywistością. Z natury rzeczy na plan dalszy schodzi 
zagadnienie wartościowania utworu lub też ocenia się go z punktu 
widzenia cech drugorzędnych. Czasami także ocenia się jakiś utwór 
negatywnie nie ze względu na brak jakichkolwiek wartości, lecz dla
tego, że prezentuje poglądy czy sądy, z którymi się nie zgadza autor 
recenzji. 

Typowy schemat recenzji, jaki wyłania się na podstawie przepro
wadzonej analizy, składa się z dwóch części: ogólnej informacji 
o faktach (co, gdzie, kto) oraz z części opisowo-interpretacyjnej. 
Warstwa oceniająca albo jest przemieszana z innymi elementami 
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recenzji, albo jej w ogóle brak. Najczęściej ocenia się natomiast 
całość dzieła, rzadziej zwracając uwagę na jego inne komponenty. 

Jeżeli próbowalibyśmy wskazać słabe punkty publikowanych 
w prasie polskiej wypowiedzi krytycznych, to widzielibyśmy je po 
pierwsze w unikaniu wartościowania, po drugie — w niewłaści
wych proporcjach między poszczególnymi rodzajami kryteriów. 
Unikanie wartościowania i ucieczka w felieton czy też innego typu 
rozważania, dla których omówienie i ocena dzieła sztuki jest tylko 
pretekstem, to uchylanie się od realizacji podstawowej funkcji każ
dej publikacji krytycznej. Z kolei przykładanie w ocenie dzieł sztu
ki niepomiernie dużego znaczenia do kryteriów czysto formalnych, 
ze szkodą dla oceny ich wartości poznawczych i wymowy ideologicz
nej, ukazuje dane dzieła sztuki w postaci zdeformowanej, jedno
stronnej, odartej z ważnych dla całościowego rozumienia sztuki 
aspektów. Jeżeli założymy, że idealna, modelowa recenzja powinna 
być wszechstronna, umotywowana, biorąca pod uwagę wszystkie 
aspekty dzieła, a zatem powinna oceniać dany utwór, uwzględnia
jąc wszystkie rodzaje kryteriów, to okaże się, że ten postulat wszech
stronności oceny jest realizowany zaledwie w około 10°/o publikacji! 

Ustalenie zespołu kryteriów oceny dzieł sztuki powinno wiązać 
się z próbą uzyskania odpowiedzi na pytanie o źródło tychże kry
teriów. Zagadnienie jest o tyle złożone, iż wydaje się, że trudno 
będzie wyjść poza ogólniki. W żadnej publikacji krytycznej nie spo
tkaliśmy się z tego typu wyjaśnieniami, nie jest to wszak niezbęd
ny element recenzji. Ale częściowa chociażby odpowiedź na to pyta
nie pozwoliłaby lepiej zrozumieć sam mechanizm oceniania i jego 
podstawy. Pośrednio wnioskując z opisu poszczególnych kategorii 
kryteriów, można stwierdzić, iż wywodzić się one mogą z trzech 
źródeł: wiedzy fachowej, zawodowej, z określonego doświadczenia 
życiowego oraz z przyjętego i aprobowanego zespołu przekonań 
ideowych i światopoglądowych. Na osobnym miejscu postawić nale
ży wrażliwość i smak estetyczny — rzecz już całkowicie subiek
tywną i wymykającą się analizie, chociaż niewątpliwie wiążącą się 
w jakiś sposób z poprzednio wymienionymi źródłami postaw kry
tycznych. 

Nasze rozważania nad stanem krytyki artystyczej w prasie za
mknąć chcielibyśmy kilkoma uwagami na temat przyczyn takiego 
a nie innego stanu rzeczy. Wydaje się, że przyczyn tych szukać moż
na w trzech rodzajach czynników. Z jednej strony braki w krytyce 
artystycznej aktualnej twórczości wiążą się z obiektywnymi t rud
nościami wszelkich analiz i ocen współczesnej sztuki, zwłaszcza ta
kiej, która ma ambicje awangardowe. Wtedy szczególnie t rudno 
o wypracowanie właściwych i słusznych kryteriów oceny, krytyk 
ma bowiem do czynienia z utworami nie przystającymi do jego 
dotychczasowych wyobrażeń i wiedzy o sztuce, stąd oceny owe są 
bardzo subiektywne i niepewne. Drugą przyczyną niedomogów kry
tyki artystycznej, właśnie tej znanej z łamów prasy, zwłaszcza co
dziennej, może być świadome upraszczanie interpretacji, ograni
czanie się do najbardziej widocznych elementów, branych pod uwa
gę przy ocenie ze względu na domniemanego czytelnika, którego 
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mogą interesować tylko pewne aspekty dzieła, np. wartość poznaw
cza, a nie strona formalno artystyczna. Trzecim wreszcie źródłem 
słabości krytyki artystycznej może być merytoryczne przygotowa
nie recenzentów, a więc ich stopień znajomości przedmiotu, wiedza 
fachowa, świadomość estetyczna, wrażliwość, postawa ideowa. Odpo
wiedź na to ostatnie zagadnienie wykracza jednak poza kompeten
cje analizy zawartości w ogóle, a autora niniejszych uwag w szcze
gólności. 

Wydaje się, że przy próbie zmiany obecnego, w sumie niezado
walającego stanu rzeczy, konieczne jest uwzględnienie wszystkich 
wymienionych powyżej możliwych przyczyn, dopiero wtedy bowiem 
działania zmierzające do podniesienia poziomu krytyki artystycznej 
będą miały szanse powodzenia. 
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KILKA UWAG 
O INSTYTUCJI SPROSTOWAŃ PRASOWYCH 

Znany -prawnik, specjalista zwłaszcza w zakresie ochro
ny własności intelektualnej, profesor Uniwersytetu Ja
giellońskiego, podejmuje tu nader interesujący problem 
z praktyki dziennikarskiej. Sprawa była m. in. porxiszo-
na. w dyskusji na tegorocznej wspólnej sesji Klubów 
Reportażu oraz Publicystów Społeczno-Prawnych SDP 
w Krakowie i jest szczególnie aktualna ze względu na 
dyskusję nad projektem nowego prawa prasowego. Są
dzimy, że bardzo rygorystyczna propozycja autora wy
woła żywy oddźwięk w środowisku dziennikarskim. 

Instytucja sprostowań prasowych znana jest od lat ustawodaw
stwu wielu państw. Poświęcono jej także sporo miejsca w litera
turze prawniczej i prasoznawczej w Polsce *, postulując jednomyśl
nie jej przywrócenie naszemu prawu. W artykule niniejszym nie 
zamierzam przedstawiać bliżej samej instytucji sprostowań, jej bo
gatej historii oraz różnych ujęć normatywnych, pozwalających mó
wić o systemie germańskim, francuskim, anglosaskim i o systemach 
mieszanych. Wyczerpujące informacje na ten temat znajdzie czy
telnik w pracy K. Stępińskiej, jeśli zaś idzie o stan normatywny 
w państwach socjalistycznych — w mającym się ukazać opracowa
niu zbiorowym poświęconym prawu prasowemu państw socjali
stycznych 2. Uwagę swoją pragnę natomiast skoncentrować na jed-

1 Por. m. in. K. S t ę p i ń s k a : Sprostowanie prasowe w świetle prawa. War
szawa 1964; B. M i c h a l s k i : Sprostowania prasowe. Olsztyn 1968; J. B a f i a , 
К. К ą к o 1, К. К o ź n i e w s к i, J. S a w i c k i , K. S t ę p i ń s k a , I. T a r ł ó w -
s к a: Prawo do sprostowania a obowiązek sprostowania (dyskusja). Prawo 
i Życie 1959, nr 21. 
2 Por. K. Stępińska: Op. cit., s. 17 i nn. oraz opracowanie zbiorowe po
święcone prawu prasowemu państw socjalistycznych przygotowane w Mię
dzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 
Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Ośrodkiem Badań Prasoznaw-
czych w Krakowie. Ma się ono ukazać w roku 1977 w postaci odrębnego Ze
szytu Naukowego UJ w serii prac z wynalazczości i ochrony własności inte
lektualnej. 
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nej tezie, której — jak sądzę — można bronić z pełnym powodze
niem: że dałoby się uniknąć wielu procesów przy odpowiednio sku
tecznej instytucji sprostowań. Sądzę bowiem, iż uzasadnienie tej 
tezy może stanowić ważki argument przemawiający za powrotem 
do instytucji sprostowań prasowych. Formułowanie takich argu
mentów jest zaś szczególnie na czasie ze względu na dyskusję nad 
projektem prawa prasowego, które ma wypełnić lukę po uchylo
nym w całości, lub co najmniej częściowo, prawie prasowym 
z 1938 r.3. 

Jako punkt wyjścia dla swych rozważań przyjmuję powszechnie 
akceptowaną zasadę audiatur et altera pars, której znaczenie nie 
ogranicza się jedynie do postępowania sądowego, lecz która winna 
być generalną wskazówką ludzkiego działania, o ile tylko dotyczy 
ono drugiej osoby. Oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z te 
go, że zasada ta jest niestety czasem naruszana w naszym życiu 
społeczny'm, i to niejednokrotnie w tych nawet środowiskach, od 
których należałoby oczekiwać jej znajomości i ścisłego przestrzega
nia. Wspominam o tym nie dlatego, aby napiętnować czyjeś kon
kretne postępowanie zasługujące na niewątpliwie naganną ocenę, 
lecz dlatego, by zwrócić uwagę na społeczny aspekt zagadnienia, 
wykraczający daleko poza teren prasy. Czynię to z całą świadomo
ścią i w głębokim przekonaniu, że prasie przypada w udziale do
niosła rola wychowawcza. Jest ona bowiem powołana nie tylko do 
rzetelnego informowania społeczeństwa, lecz także do kształtowa
nia postaw społecznych. Po to jednak, aby mogła sprostać temu 
zadaniu, musi sama stosować wzorce i modele, których społeczną 
akceptację zamierza osiągnąć. Skłania mnie to z kolei do wyrażenia 
poglądu, że instytucja sprostowań prasowych, dająca dobitny wyraz 
zasadzie wysłuchania strony przeciwnej, przyczyniłaby się zapewne 
do jej przestrzegania w życiu codziennym i do powszechnego potę
pienia osób, które zasady tej nie chciałyby stosować. Być może, iż 
wyrażam tu nadzieje zbyt optymistyczne, niemniej jednak dają one 
wyraz przekonaniu, którego nie należy pochopnie odrzucać. Mnie
mam bowiem, że pod wpływem sprostowań prasowych wytworzył
by się z biegiem lat dobry obyczaj przestrzegania zasady audiatur 
et altera pars oraz poczucie dezaprobaty społecznej dla osób łamią
cych tę zasadę. Miałoby to dodatni wpływ na stosunki między
ludzkie. 

Zdaję sobie naturalnie sprawę, iż poruszyłem tu problem pośred
niego działania motywacyjnego instytucji sprostowań prasowych na 
zachowanie ludzi negliżujących w praktyce dnia codziennego za
sadę wysłuchania strony drugiej. Na znacznie dobitniejsze podkre
ślenie zasługuje natomiast bezpośrednie działanie motywacyjne in-

3 Na ogół przeważa zdanie, że prawo prasowe z roku 1938 w ogóle nie obo
wiązuje ze względu na radykalną zmianę stosunków społeczno-gospodarczych 
i ustrojowych po II wojnie światowej. Niektórzy autorzy, jak np. B. Mi
chalski, nie podzielają jednak tego poglądu, choć ze względu na przepis 
art. V § 1 przepisów wprowadzających kodeks karny zgodzą się niewątpli
wie ze stanowiskiem, iż co najmniej przepisy o charakterze karnym, zawarte 
w prawie prasowym z 1938 г., straciły moc obowiązującą. 
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stytucji sprostowań. Mam tu na myśli te wszystkie sytuacje, w któ
rych nierzetelny informator dziennikarza lub nierzetelny autor wy
powiedzi prasowej musiałby kierować się obawą, iż jego wypo
wiedź spotka się ze sprostowaniem, które ujawni jednocześnie przed 
czytelnikami naganną postawę, polegającą na opublikowaniu mate
riału, co do którego zainteresowany nie miał uprzedniej możliwości 
ustosunkowania się, sprostowania faktów, okoliczności i ocen. Funk
cja motywacyjna instytucji sprostowań byłaby tym silniejsza, a dzia
łanie prewencyjne tym skuteczniejsze, im bardziej w opinii społecz
nej byłoby ugruntowane przekonanie o niewłaściwości pomijania 
obowiązku wysłuchania drugiej strony, zanim przedstawi się własną 
wersję wydarzeń i faktów oraz dokona ich oceny. 

Jest sprawą oczywistą, że rzetelność informacji, zabezpieczona 
prawem do sprostowania, eliminuje lub co najmniej znacznie ogra
nicza ilość sytuacji konfliktowych. W związku z tym dochodzi wów
czas o wiele rzadziej do procesów .sądowych o naruszenie dóbr oso
bistych nierzetelną informacją. 

Instytucja sprostowań prasowych może spełniać jednakże nie ty l 
ko funkcje wychowawcze i prewencyjne, o czym pokrótce wspo
mniałem, lecz także — a może nawet przede wszystkim — funkcję 
kompensacyjną. W takim wypadku zastępuje ona postępowanie są
dowe i wyręcza niejako wyrok sądowy. Rozważmy nieco bliżej po
wyższe twierdzenie. Otóż na wstępie pragnę przypomnieć, że postę
powanie sądowe w sprawach o naruszenie dóbr osobistych nierze
telną informacją, którą powód poczuł się dotknięty, zmierza w in
tencji powoda przede wszystkim do ustalenia obiektywnej prawdy, 
a zatem do wysłuchania jego stanowiska i argumentów uzupełnia
jących lub prostujących opublikowaną informację. Pod tym wzglę
dem postępowanie sądowe ma więc zadośćuczynić zasadzie audiatur 
et altera pars, tej samej, której zaspokojeniu służy instytucja spro
stowań prasowych. Jeśli więc dopuszczenie do głosu strony przeciw
nej w celu uzupełnienia lub sprostowania informacji krzywdzących 
może nastąpić na drodze pozasądowej, to należy sądzić, że wiele 
osób wybierze drogę prasowego sprostowania w miejsce postępo
wania sądowego. Z jednej strony stworzy im to bowiem sposob
ność do wypowiedzenia się, z drugiej zaś do sprostowania nierze
telnej informacji. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Chodzi mia
nowicie o to, że wyrok sądowy w sprawach o naruszenie dóbr oso
bistych spełnia wprawdzie funkcję kompensacyjną, jednakże czyni 
to w sposób mniej doskonały aniżeli sprostowanie prasowe. Jego 
funkcja kompensacyjna polega bowiem na zobowiązaniu pozwanego 
do dopełnienia czynności potrzebnych w celu usunięcia skutków 
naruszenia, a więc w szczególności do złożenia oświadczenia odpo
wiedniej treści i w odpowiedniej formie. Oświadczenie takie musi 
zatem zawierać dodatkowe informacje, które uzupełniają lub pro
stują uprzednią informację, naruszającą dobra osobiste powoda. Ta
kie uzupełnienie może zaś być zawarte w sprostowaniu prasowym 
i do tego nie jest bynajmniej potrzebny wyrok sądowy. Co więcej, 
sprostowanie prasowe zawiera autentyczną i bezpośrednią wypo
wiedź, co samo przez się może być źródłem szczególnej satysfakcji 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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autora sprostowania, podczas gdy wyrok sądowy jest wyrazem sta
nowiska sądu i nie ukazuje w pełni argumentacji powoda. Nie wol
no również zapominać o tym, że każda sprawa sądowa, w szczegól
ności o naruszenie dóbr osobistych, pozostawia zazwyczaj — lub co 
najmniej czasem — mieszane wrażenia u czytelników i że naraża 
powoda na zarzut przewrażliwienia, a niekiedy nawet na zarzut pie-
niactwa. Nie można wykluczyć, iż w tej właśnie okoliczności wolno 
poszukiwać przyczyn rezygnacji wielu osób z występowania z po
wództwem o naruszenie dóbr osobistych, na czym cierpi nie tylko 
pokrzywdzony, lecz także poziom ogólny kultury polemicznej, rze
telności informacji itp. 

Sprostowanie prasowe ma nadto tę przewagę nad postępowaniem 
i wyrokiem sądowym, że następuje ono szybko, gdy czytelnicy pa
miętają jeszcze stosunkowo dobrze informację podlegającą sprosto
waniu. Natomiast wyrok sądowy i ewentualna publikacja odpo
wiedniego oświadczenia pozwanego następuje dopiero po upływie 
dłuższego czasu, gdy ludzie na ogół zapomnieli już o sprawie i gdy 
w związku z tym znacznie trudniej przychodzi im skojarzyć sobie 
oświadczenie z inkryminowaną informacją. Również przepisy nor
mujące technikę zamieszczania sprostowań prasowych są szczegól
nie korzystne dla zainteresowanego sprostowaniem. Ma się ono bo
wiem ukazać w tym samym piśmie, taką samą czcionką i na tej 
samej kolumnie, na której ukazał się materiał podlegający sprosto
waniu. Dzięki temu szanse dotarcia sprostowania do czytelnika są 
bardzo duże i istnieje całkowita równowaga między autorem pro
stowanej informacji oraz autorem sprostowania. W ten sposób zo
staje uszanowana, nawet pod względem formalnym, zasada audiatur 
et altera pars, bez jakiegokolwiek krępowania lub upośledzenia za
sady wolności prasy i wypowiedzi prasowej. 

Oczywiście zdaję sobie w pełni sprawę z tego, iż instytucja spro
stowań prasowych nie wyeliminuje w zupełności procesów sądo
wych o naruszenie dóbr osobistych nierzetelną informacją. Po pierw
sze bowiem, nie można wykluczyć, że niektóre osoby zechcą mimo 
wszystko korzystać z drogi sądowej, mimo że mogłyby posłużyć się 
instytucją sprostowania. Wobec opisanych korzyści instytucji spro
stowań oraz wobec realności zarzutu pieniactwa, o którym wolno 
by było mówić ze względu na pominiętą możliwość korzystania ze 
sprostowań, byłyby to jednak zapewne dość sporadyczne przypadki. 
Po drugie, postępowanie sądowe stwarza możliwość podniesienia 
roszczeń, np. o zaniechanie, o naprawienie szkody wyrządzonej 
wskutek naruszenia dobra osobistego i o uiszczenie odpowiedniej 
kwoty na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża4, których zaspoko
jeniu nie służy i służyć nigdy nie może, instytucja sprostowań pra
sowych. Są to wszakże sytuacje dość wyjątkowe, połączone z po
wstaniem szkody majątkowej lub z umyślnym działaniem sprawcy 
naruszenia. Dlatego przypuszczam, że liczba spraw sądowych ule
głaby mimo wszystko znacznemu ograniczeniu, choć oczywiście tezy 
tej nie potrafię poprzeć żadnymi statystycznymi argumentami. Się-

4 Por. art. 24 i 448 k.c. 
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ganię do nich byłoby zresztą w ogóle niemożliwe i to nie tylko dla
tego, że — o ile mi wiadomo — nie przeprowadzono dotychczas 
analizy orzecznictwa sądowego pod kątem widzenia spraw, w któ
rych rolę mogłaby odegrać instytucja sprostowań prasowych, lecz 
przede wszystkim dlatego, że instruktywne mogłoby być jedynie 
porov/nanie ilości spraw sądowych w okresie działania oraz braku 
tej instytucji. Jak zaś wiadomo, przeprowadzenie takiego porówna
nia nie jest możliwe, ponieważ prawo nasze nie zna obecnie instytu
cji sprostowań prasowych. Niemniej jednak pragnę wyrazić nadzie
ję, że nowa ustawa o prawie prasowym przywróci ją, choć z pewno
ścią nie w tym samym kształcie, w jakim znało ją prawo prasowe 
z roku 1938. Jest to już^ jednak zagadnienie odrębne, którego nie 
będę omawiać w tej krótkiej wypowiedzi. Obecnie chodziło mi jedy
nie o dorzucenie dalszego argumentu przemawiającego za instytu
cją sprostowań prasowych. Starałem się wskazać na funkcję wy
chowawczą, prewencyjną i kompensacyjną omawianej instytucji 
ora?; uzasadnić nieco bliżej pogląd, iż mogłaby ona przyczynić się 
do ograniczenia liczby sporów sądowych o naruszenie dóbr osobi
stych niepełną lub nierzetelną informacją opublikowaną w prasie. 
Myślę, że przy odpowiedniej modyfikacji technicznej można by było 
przewidzieć ją także dla innych masowych środków komunikowa
nia informacji, a więc dla radia i telewizji. I to zagadnienie wy
maga jednak odrębnych rozważań. Nie mam natomiast żadnych 
wątpliwości, że instytucja sprostowań byłaby korzystna tak dla 
osób zainteresowanych umieszczeniem sprostowania, jak i dla pra
cowników prasy oraz dla ogółu społeczeństwa żywo zainteresowa
nego w otrzymywaniu pełnej i rzetelnej informacji. Jeśli bodaj 
w części udało mi się pogląd ten uzasadnić, to uważam, iż spełni
łem zadanie, jakie sobie postawiłem, formułując kilka uwag na te
mat instytucji sprostowań prasowych. 

5* 
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JERZY URBAN 

GŁOS W DYSKUSJI O FELIETONIE 

W numerze 2 z br. drukowaliśmy tekst A. Ropy „W po
szukiwaniu istoty felietonu", w kolejnym — polemiczną 
wypowiedź J. Maziarskiego. Równocześnie zwróciliśmy 
się do 10 znanych i uznanych felietonistów polskich z 
propozycją wypowiedzi — w dowolnej formie — o upra
wianym gatunku. Poniżej drukujemy jedyny nadesłany 
przed wakacjami tekst; być może jesienią nadejdą dal
sze. 

Do skomplikowanego a uczonego wywodu Jacka Maziarskiego od
nieść mogę tylko jedną uwagę krytyczną: wyodrębnia on i charak
teryzuje felieton dobierając kryteria statyczne. Tymczasem poglądy 
redaktorów, a co za tym idzie i czytelników na to, czy tekst jest, 
czy nie jest felietonem, zmieniają się dosyć raźno. Istnieje tu na
stępująca współzależność: im bardziej solenne, nasycone danymi, 
ekskatedralne i pozbawione indywidualnego autorskiego piętna są 
artykuły publicystyczne — tym większa ilość tekstów, gdzie ope
ruje się skrótem myślowym, ironią, dowcipem, odniesieniem pole
micznym itd. uznawana jest za felieton i podawana w szacie gra
ficznej sugerującej odrębny status tekstu. 

Uruchamia to pewien szczególny mechanizm. Coraz liczniejsze fe
lietony cieszą się coraz większym czytelniczym wzięciem, mimo że 
podaż dewaluuje gatunek. Czytelnik zwraca się ku felietonowi 
i admiruje felietonistę nie dlatego, że gatunek ten ma osobliwe 
walory, tylko przez niechęć do dominujących konwencji publicy
stycznych. Czytelnik chce mieć coś krótszego, lubi czytać z na
dzieją na jakieś błyskotliwe zdanie, uszczypliwość czy pointę. Wiele 
z tego, co u nas uchodzi za frywolny felieton, w prasie francuskiej 
byłoby poczytywane za artykuł poważny i wyczerpujący temat. 

Z tego wygrywania felietonistów przez walkower i z tej skłon
ności czytelników wynika niechęć części koncepcjonistów propa
gandy do felietonistyki. Słychać głosy, że felieton to forma nieod
powiedzialna, kokieteryjna wobec publiczki, robiąca ludziom sieczkę 
w głowie, mniej rzetelna i słabo służebna społecznie. Skąd takie 
diagnozy (np. docenta B. Gołębiowskiego w Polityce, nr 27 z br.), 
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z natury rzeczy przecież niesensowne, skoro dotyczą one gatunku 
dziennikarskiego, stylistyki, nie zaś konkretnego tekstu czy auto
ra? Przecież żaden krytyk nie wpadłby na pomysł głoszenia, iż za
kałą literatury jest nowela lub poemat. Nie podobać mu się może 
utwór, autor, nurt literacki, nie zaś cały gatunek w ogóle i a priori. 
Ano stąd, że felieton czyni konkurencję publicystyce nazbyt roz
wlekłej, mało błyskotliwej i nietwórczej myślowo. Swym istnie
niem bowiem obnaża jej wady, nawet wówczas, kiedy jest złym 
felietonem. I przyciągając czytelnika, odciąga go od nudnego — 
bywa — wstępniaka, zdradzając, że można inaczej artykułować 
słowo drukowane. Gdyby więc felietonu nie było, skala czytelni
czych porównań byłaby umniejszona, a kryteria doboru i odbioru 
lektur w czasopiśmie czy w gazecie stałyby się bardziej toleran
cyjne wobec szarzyzny. 

Z dominanty solennej bardzo konwencji publicystycznej bierze 
się oczywiście kwalifikowanie jako felietonu tekstów, które od niej 
odbiegają i pilne wyodrębnianie ich na łamach jako publikacji nie-
obowiązujących, nieserio. 

Zaproponowałbym Jackowi Maziarskiemu zabieg odwrotny niż 
szukanie wspólnego mianownika dla tekstów zwanych felietonami. 
Gdyby pojęcie „felieton" wymazać z języka i wyobraźni, a w ukła
dzie graficznym kolumn dotychczasowych felietonów nie wyodręb
niać — co byśmy stwierdzili? Że Hamilton poetyzuje prozą, że 
Radgowski drukuje ciepłe, żartobliwe opowiadania literackie, że 
Krzysztof T. Toeplitz uprawia zwięzłą publicystykę, zwykle bły
skotliwą i wymagającą dużego zdyscyplinowania w myśleniu, że 
Małachowski uprawia po prostu publicystykę, ale pisze krótko itp. 
itd. Wiązadeł, analogii między różnymi tekstami i autorami szukać 
można zawsze, więc i znajdować, szczególnie, że pisanie jest pro
cesem społecznym i dobór tematów oraz środków wyrazu ma spo
łeczny charakter i źródła. W istocie jednak te różności drukowane 
w gazetach i czasopismach jako felietony nic wyrazistego — moim 
zdaniem — ze sobą nie łączy poza jednym tylko: że „na danym eta
pie" są kwalifikowane przez redaktorów jako felietony, gdyż od
stają od dominujących form publicystyki. W bardzo różny zresztą 
odróżniają się od niej sposób: to egocentryzmem à la Kisielewski, to 
dowcipami jak u Passenta. 

Trochę o moim pisaniu felietonów. Doświadczam tego, że bardzo 
źródłowy nawet artykuł, podejmujący całkiem poważne sprawy, 
kwalifikowany jest, czy raczej dyskwalifikowany jako felieton, gdy 
tylko używa się tam ostrzejszych sformułowań, coś pointuje, wsta
wia wtręt polemiczny lub szuka mniej konwencjonalnych sformu
łowań. Natomiast w Szpilkach pisuję często całkowicie poważne 
artykuliki, mające oparcie w źródłach, zupełnie nudne i nie mają
ce żadnych cech, które Maziarski wyodrębnia jako właściwe felie
tonowi. Mimo to nie są one dyskwalifikowane jako felietony i to 
wbrew specyfice pisma satyrycznego. Po prostu w miejscu prze
znaczanym na felieton wszystko można umieścić, w każdym razie 
to wszystko, co nadaje się z różnych względów do wyrzucenia na 
margines. Oczywiście poza krótkimi artykułami drukuję tam na wy-
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dzielonym mi miejscu i inne kawałki: polemiki, zjadliwości, wy
wody, w których coś się wyostrza i doprowadza do przesady, cza
sem nieudane próbki humorystyki. Nie mam więc żadnej „samo
świadomości gatunku" ni poczucia, że pracuję w określonej styli
styce i konwencji. Etykieta „felieton" daje tylko luz językowy 
i swobodę polegającą na tym, iż nie muszę solidnie zdokumentować 
tematu i grzebać w roczniku statystycznym, gdyż wystarczy impre
sja. I że nie muszę tworzyć całej skonwencjonalizowanej budowli, 
jaką jest artykuł publicystyczny. Jeśli czytelnicy premiują wzmo
żonym zainteresowaniem autorskie lenistwo — to przecież nie dla
tego, iż są durniami przedkładającymi kit nad solidny zawiesisty 
gulasz, tylko mają swoje racje. Publicystyka prezentuje informa
cje i tezy, a przez wady swoje sprawia, iż felieton w gazecie czy 
piśmie nie jest tylko antraktem ni odsapką, lecz bywa łącznikiem 
między zasadniczą treścią publikatora *) a czymś, co nazywane jest 
życiem umysłowym. 

*) Czyli gazety, czasopisma, medium — nie zaś człowieka, który publikuje; 
przypis dajemy, nie chcąc zmieniać Autorowi odrzuconego przez nas termi
nu (red.)-
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ORGANIZACJI PRACY REDAKCJI 
Problematyką organizacji pracy redakcji zaczęliśmy się w Pol

sce interesować poważniej dopiero w ostatnim 10-leciu. Przyniosło 
to nie tylko likwidację jednej z białych plam tematycznych praso-
znawstwa, ale także wyrównało dysproporcje w szerszej skali. Na
sze publikacje kilku autorów, którzy wyspecjalizowali się we wspo
mnianym kręgu zagadnień, nie odbiegają poziomem i ilością od 
wydawnictw w innych krajach, nawet o potężnie rozbudowanej 
prasie. 

Analiza spraw organizacyjnych w zespołach dziennikarskich po
zwoliła na odtworzenie sytuacji, a w jeszcze większym stopniu za
rysowała perspektywy. Badania naukowe i quasi-naukowe objęły: 
przepływ materiałów, struktury wewnętrzne ogniw redakcji, podział 
zadań, określenie poszczególnych funkcji, modelowanie zespołów 
jako całości, korelację czynności i — nade wszystko — przymiarki 
futurologiczne do nadciągającej komputeryzacji prasy 1. Poza krę
giem dociekań pozostały natomiast sprawy doraźne, choć w prak
tyce codziennej ważące na sprawności działania kolektywów redak-

1 Kwestiami organizacji pracy redakcji interesowali się w swoich publika
cjach i artykułach m. in.: B. G a r l i c k i : Organizacja pracy redakcji dzien
nika. Kraków 1975; t e n ż e : Czy sekretarz jest potrzebny? Biuletyn ZG RSW 
„Prasa" 1967 nr 107; t e n ż e : W poszukiwaniu optymalnego modelu redakcji. 
Zeszyty Prasoznawcze 1972 nr 4; A. H o f f m a n n : Problemy modelowania 
procesu pracy dziennikarskiej. Zeszyty Prasoznawcze 1962 nr 2; M. K a f e l , 
M. S z u l c z e w s k i : Z gazetą na ty. Warszawa 1961; H. K o r o t y ń s k i : Me
tody redagowania Życia Warszawy. Zeszyty Prasoznawcze 1961 nr 1/2; M. 
K r z e p k o w s k i : Przypomnienie niezawodnych zasad. Prasa Polska 1960 
nr 150; T. K u p i s : Zawód dziennikarza w PRL. Warszawa 1966; t e n ż e : 
Warunki sprawności informacji prasowej. Prasa Polska 1967 nr 5; Z. L e -
w a r t o w s k a : Sekretariat — podstawowe ogniwo organizacyjne redak
cji. Aneks do Biuletynu ZG RSW „Prasa". Warszawa 1964; t a ż : Organi
zacja pracy w redakcjach zagranicznych. Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 1; 
A. M a t e j k o : Postawy zawodowe dziennikarzy na tle systemu społecznego 
redakcji. Warszawa 1963; J. S i с i ń s к i: Sekretariat redakcji dziennika. In
stytut Dziennikarstwa UW 1971 (praca magisterska); J. W e g n e r : Organiza
cja pracy w redakcji jako pilny problem badawczy. Zeszyty Prasoznawcze 
1966 nr 4. 
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cyjnych. Są to dwa sprzęgnięte ze sobą zagadnienia: wydajności 
pracy i optymalizacji ilościowych składów personalnych redakcji. 

W tej dziedzinie teoria praktyce nie podpowiedziała nic. W całej 
literaturze światowej nie znajdziemy śladu głąbszych opracowań 
tematu. Dlatego też zatrudnienie „racjonalizuje się" samoczynnie 
na najniższym szczeblu danej redakcji, normowane opłacalnością 
w prasie kapitalistycznej i oparte na zaufaniu do gospodarności 
kierownictw redakcji w naszym systemie — gdyż do tego rzecz się 
w praktyce sprowadza. W wyniku, jeśli nawet przyjmiemy istnie
nie pewnych ograniczeń dla żywiołowego działania w tej dziedzi
nie, obserwacja sytuacji w tzw. terenie nasuwa myśl o nadmier
nym marginesie dowolności: składy ilościowe w redakcjach podob
nego typu są nieporównywalne, ich rozwój w poszczególnych tytu
łach przypomina wykres malarycznej gorączki. W różnych okre
sach redakcje przerzucają się ze skrajności w skrajność, wychodząc 
od zespołów dużych do małych i z powrotem. Równocześnie wy
raźnie daje o sobie znać parkinsonowska tendencja do „puchnięcia" 
etatów, niekoniecznie z racjonalnych przyczyn. Dodatkowo zjawi
sko narastającego — autentycznego zresztą — przepracowania eta
towej kadry dziennikarskiej w różnych redakcjach musi nasuwać 
komuś, kto choćby pobieżnie zna zagadnienie, podejrzenie zazębień, 
zdublowań i bezowocnej krzątaniny spowodowanej tym, że zatomi
zowano czynności i wszyscy sobie nieustannie okropnie przeszka
dzają. Taka sytuacja powstać może tylko w wyniku rozminięcia 
się rozbudowy etatów z obiektywnymi zadaniami i zdrowym roz
sądkiem. A wypadki takie istnieją. 

Poruszanie problemu z natury trudnego i niepopularnego, nawet 
w formie przypuszczeń, a nie twierdzenia, wymaga podbudowy 
i sprawdzianów wstępnych. Intuicja nie może służyć jako argu
ment, dlatego też przed napisaniem pierwszego słowa tego arty
kułu należało bodaj szkicowo na kilku przykładach przeprowa
dzić porównania w czasie i przestrzeni. Oto rezultaty dwu charak
terystycznych testów: 

Tabela 1. 

Poranna gazeta wojewódzka 

Liczba etatów dziennikarskich 

Mutacje (bez wydania głównego) 

Objętość 

Wyniki ekonomiczne 

Nakłady (czytelnictwo) 

1955 

100 

3 

26 kol. 
tyg. 

deficyt 

38 tys. 

1965 

35 

8 

32 kol. 
tyg. 

zysk 

100 tys. 

1975 

75 

2 

36 kol. 
tyg. 

zysk 

140 tys. 

Dane liczbowe z tabeli rozrysowane na wykresy i nałożone na 
siebie ujawniają absolutny brak związków logicznych. 
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Wykres 1. 

—•——• Zatrudn. w dzies. osób 

—— •-— Wyniki ekonomiczne w min 

i Nakład w tys. egz. 

— — — Objętość w kol./tydz. 

\ / / Liczba mutacji 

1955 1965 1975 

Wielkości zatrudnienia w redakcji nie mają żadnego odbicia 
w czytelnictwie i wielkości nakładów, wpływ na wyniki ekonomicz
ne jest co najmniej problematyczny, gdyż w rzeczywistości po
prawiają się one w najpoważniejszej mierze dzięki reklamie. Nie 
zależą ani od liczby mutacji, ani od objętości gazety. Dodajmy do 
tego sprawę zasadniczą, której nie można przedstawić ' pod posta
cią liczb: oddziaływanie propagandowe. Można twierdzić z całą od
powiedzialnością, że nie ma ono nic wspólnego z liczbą etatów re
dakcyjnych, zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania kadry dzien
nikarskiej. Podobnie jest z poczytnością i popularnością tytułu. 
W poszukiwaniu dalszych ewentualnych uzasadnień stopniowego 
narastania etatów w ostatnich latach należało jeszcze zastanowić się 
nad czynnikami pobocznymi. Zmiany w procesie produkcyjnym? 
Na ogół niewielkie. Terytorialny zasięg obsługi? Przeważnie zmniej
szony w nowym podziale administracyjnym. Spadek ilości błędów? 
Gdyby chociaż to było regułą... 

Na czym polega wzrost liczby etatów w redakcjach i w którym 
ogniwie występuje w sposób najbardziej ewidentny? Zwielokrot
nienie nie jest równomierne. Wynika na ogół z mnożenia działów 
bądź wydań magazynowych w ciągu tygodnia albo też z podwaja
nia pewnych — nie wszystkich — funkcji. Pierwszy wariant uze
wnętrznia się w postaci wzrostu liczby kierowników i przypisa
nego do nowych zadań personelu, zwłaszcza technicznego (makieto-
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wanie, grafika, łamanie). Drugi nurt nosi wszelkie cechy wzorów 
Parkinsona: w pewnym momencie dochodzi się do wniosku, że to, 
co robił jeden, musi robić trzech. Zjawisko — rzecz charaktery
styczna — nie występuje w kadrze informacji reporterskiej, czę
ściowo tylko wśród tzw. publicystów, czyli w małym stopniu do
tyczy dziennikarzy piszących. Najjaskrawiej uwidocznia się w sekre
tariatach redakcji, gdzie liczba „drugich sekretarzy" szybko zbliża 
się do granicy nonsensu i we wspomnianym pionie techniczno-gra-
ficznym — liczby tutaj co najmniej podwoiły się, w wielu wypad
kach potroiły. Nie widzę żadnego sensownego wytłumaczenia tego 
zjawiska — ani potrzeby, ani wzorów. Sprawny sekretariat redakcji 
gazety terenowej nie powinien zatrudniać więcej niż 3, maksimum 
4 osoby, do tej tezy dostarczono już sporo przekonywających argu
mentów. Podobnie jest z zespołem technicznym. Tu kończą się 
w zasadzie punkty newralgiczne składów personalnych. Nienaru
szona została tradycyjna obsada działów merytorycznych, w Polsce 
na ogół 3—4-osobowa, czyli większa niż w prasie radzieckiej (2—3 
osoby)2 i mniejsza niż w zachodniej (w RFN np. 5—6-osobowa), 
z tym, że w redakcjach kapitalistycznych jest znacznie mniej dzia
łów niż w naszych, a struktura redakcji oparta jest na innych za
sadach 3. Tak np. w przeciętnej redakcji amerykańskiej reporterzy 
stanowią 50% obsady redakcji, jeden reporter przypada na razem 
wziętych: 1 członka kierownictwa, 1 adiustatora, 1 fotoreportera 
i 1 dokumentalistę. Schemat ten prasoznawcy zachodni uważają 
za prawidłowość4. U nas 1 dziennikarz zajmujący się informacją 
przypada na 3 innych pracowników dziennikarskich redakcji, co 
już samo przez się jest anomalią godną przeciwdziałania. 

Jeśli już wspomnieliśmy o dokumentalistach, parę slow na ten 
temat. Nie obserwujemy w prasie polskiej znamion trendu wystę
pującego w prasie światowej, tj . gwałtownego rozwoju działów 
tego typu. Nawiasem warto zasygnalizować, że w brytyjskim Daily 
Mirror w dziale dokumentacji pracuje już 47 osób, a większe gazety 
amerykańskie mają przeciętnie od 10 do 40 dokumentalistów5. 
Wspominam o tym przy okazji nie dlatego, aby można było mówić 
o jakichkolwiek porównaniach, ale po to, aby unaocznić zmianę 
punktu ciężkości. Zapewne w najbliższych latach i u nas ujawnią się 
te tendencje. 

Tyle uwag związanych z jednym, wyrwanym z kontekstu spraw
dzianem, który oczywiście wymaga uzupełnień i weryfikacji na 
liczniejszej próbie tytułów przed wyciśnięciem ostatecznych wnio
sków. Wspomniany wyżej test drugi, dokonywany na popołudniów-
ce przyniósł zupełnie inne wyniki. 

2 A. G r e b n i e w : Organizacyja raboty riedakcyi. Moskwa 1961; t e n ż e : 
Organizacyja raboty riedakcyi gaziety. Moskwa 1965. 
3 Л. B o y e r : Le secretariat de redaction. Strassbourg 19S5; W. H a g e m a n n : 
Die Zeitung als Organismus. Heidelberg 1950. 
4 E. T r a y e s : Newsroom Manning levels for Daily Newspapers. Journalism 
Quarterly 1972, s. 579. 
5 G. W h a t r a o r e : Archiwum redakcyjne w prasie. Kraków 1969; E. T r a 
y e s : Op. cit. 
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Tabela 2. 

Popołudniowa gazeta terenowa 

Liczba etatów dziennikarskich 

Mutacje (bez wydania głównego) 

Objętość 

Wyniki ekonomiczne 

Nakłady (czytelnictwo) 

1955 

20 

— 

30 kol. 
tyg. 

zysk 

60 tys. 

1965 

22 

—. 

34 kol. 
tyg. 

zysk 

80 tys. 

1975 

24 

— 

34 kol. 
tyg. 

zysk 

137 tys. 

Liczba etatów, czytelnictwo i wyniki ekonomiczne nie rozmijają 
się ze sobą, linie na wykresach mają lekką tendencję zwyżkową 
i biegną niemal równolegle. Obraz ten, choć diametralnie różny 
od poprzedniego przykładu, wydaje się raczej potwierdzeniem głów
nej tezy artykułu. Dzienniki popołudniowe w Polsce od początku 
swego istnienia miały szczupłe składy osobowe i mają je do dziś 

Wykres 2. 

——«-*— Zatrudn. w dzies. osób 

Wyniki ekonomiczne w min 

Nakład w tys. egz. 

Objętość w kol./tydz. 

— — Liczba mutacji 

1955 1965 1975 

z korzyścią dla operatywności pism. Ilustracją może tu być choćby 
Express Wieczorny o 600-tysięcznym nakładzie, w którym pracuje 
57 dziennikarzy i 33 pracowników administracyjnych6. W sumie 
znacznie mniej niż w niejednej gazecie terenowej, mimo bardzo 
rozwiniętej i pracochłonnej działalności organizatorskiej. I tutaj 
й Według danych redakcji publikowanych na 30-lecie istnienia Expressu Wie
czornego. 
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ujawnia się ścisła współzależność między wydajnością pracy i ra
cjonalizacją składów kadrowych. 

Na koniec, tytułem uzupełnienia jako materiał do przemyśleń, 
jeszcze pokrótce o proporcjach stosowanych u obcych. Jak wspo
mniałam, dane są trudne do osiągnięcia, cytuje się je w wyjątko
wych wypadkach nawet w publikacjach związanych z organizacją 
pracy redakcji. Podaje się je do wiadomości na ogół wtedy, gdy 
dotyczą wielkości szokujących, w gazetach rekordzistach na świa
towej liście gigantów prasy. Z tych liczb nic dla nas nie wynika. 
Fakt, że w Prawdzie, Asahi Shimbun czy ważonym na kilogramy 
New York Timesie pracuje po kilka tysięcy ludzi7 nie daje żadne
go pola do porównań. Ciekawsze wydają się dane dotyczące prasy 
francuskiej ujawnione niedawno w nowych publikacjach8. Cytuję 
orientacyjnie kilka, ze względu na pewne prawidłowości a zarazem 
i podobieństwa w nakładach i zasięgu terytorialnym. 

Tak np. z gazet paryskich: w Humanité pracuje 100 dziennikarzy, 
w Combat przy dwu wydaniach — 20, w La Nation — 12, w Pari
sien Libéré — 143 przy 870 tys. egz. nakładu i 21 mutacjach. 

Z dużych gazet prowincjonalnych wymieńmy: 
L'Alsace — 140 tys. nakładu, 91 dziennikarzy i fotoreporterów 

(z tego 50 w siedzibie redakcji), średnio 36 stron w nu
merze; 

Centre Presse — 135 tys. egz., 10 mutacji, 16 stron w numerze — 
59 dziennikarzy; 

Courrier de L'Ouest — 123 tys. egz., 18—20 stron w numerze, 7 wy
dań — 57 dziennikarzy, połowa na miejscu, połowa 
w terenie; 

La Dépêche — 317 tys. egz., 22 wydania, 18 stron w numerze — 
162 dziennikarzy; 

Dernières Nouvelles d'Alsace — 207 tys. egz., 33 wydania, 48—72 
stron w numerze — 130 dziennikarzy, w tym 42 w cen
trali; 

Midi Libre — 200 tys. egz., 19 edycji, 16 stron w numerze — 90 
dziennikarzy, z tego 40 w siedzibie redakcji. 

Nie mnóżmy przykładów — wystarczy ich do otwarcia tematu. 
Jest dość ważny i aktualny, aby czekała go szersza dyskusja z my
ślą o optymalnych rozwiązaniach doraźnych i głębsza naukowa ana
liza, tyleż potrzebna co nowatorska w ponadkrajowej skali. Jako 
pierwszy zabierający głos opowiadam się — reasumując — za śred
nim, nie nadmiernie rozbudowanym składem osobowym redakcji. 
Ma on wpływ pozytywny również na organizację pracy zespołów, 
uściśla zakres obowiązków, zwiększa odpowiedzialność i — wbrew 
pozorom — ułatwia pracę, czyniąc ją równocześnie wydajną. I to 
jest — moim zdaniem — argument pierwszy, koronny. 
7 J. C u k a s o w : Podstawowe tendencje rozwojowe organizacji pracy w ga
zecie centralnej. Wiestnik Moskowskiego Uniwiersitieta — Źurnalistika 1972 
nr 5; ZV+ZV 1970 nr 44; Interstages 1973 nr 87. Rekord należy tu do Asahi, 
która zatrudnia 8800 pracowników, z tego 3200 bezpośrednio w redakcji. 
8 E. D e r i e u x , J. T e x i e r : La presse quotidienne française. Paris 1974. 
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ANDRZEJ ŚWIĄTKOWSKI 

O UMOWACH ZBIOROWYCH PRACY 
W AMERYKAŃSKICH KONCERNACH 

PRASOWYCH 
I. Wprowadzenie 

Celem opracowania jest analiza założeń i konstrukcji umów zbio
rowych pracy w amerykańskich koncernach prasowych — The New 
York Times Company * i Washington Post Company2. W artykule 
będę dążył do porównania konstrukcji stosunku pracy dziennikarzy 
zatrudnionych w tych gazetach z propozycjami zgłoszonymi przez 
jeden ze związków zawodowych pracowników prasy — The News
paper Guild 3 w sprawach dotyczących regulacji obowiązków kon
cernu prasowego, uprawnień związku, praw i obowiązków pracow
ników prasy. W opracowaniu pominięte zostały kwestie prawnej 
regulacji stosunku pracy dziennikarzy telewizyjnych i radiowych 4 

i pracowników poligrafii5 regulowane odrębnymi umowami zbioro
wymi. Na wstępie należy zaznaczyć, że zarówno obie omawiane 
umowy zbiorowe pracy, jak i oba objęte nimi dzienniki, stanowią 
w prasie amerykańskiej zjawisko wyjątkowe; dlatego nie mogą być 
uznane za reprezentatywne firmy na rynku prasowym. 

Rozważania nad treścią umów zbiorowych wymagają wprowadze
nia w swoistość amerykańskiego ustawodawstwa pracy, między in
nymi po to, aby prawidłowo określić naturę prawną porozumień 
1 Umowa zawarta 22 XII 1970. 
2 Umowa zawarta 1 II 1972. 
3 Proceedings 39th Annual Convention The Newspaper Guild AFL-CIO 
26—30 VI1972, San Juan, Puerto-Rico; Collective Bargaining Program of TNG. 
TNG jest jedną z 15 organizacji dziennikarzy. Pozostałe organizacje mają 
charakter związku zawodowego, stowarzyszenia zawodowego lub zrzeszenia 
twórczego. TNG nie jest organizacją powszechną, zrzesza tylko część dzienni
karzy i pracowników prasy — ponad 25%. 
4 Zob. Writers Guild of American Theatrical and Television Film Basic 
Agreement of 1970. O stosunkach pracy w radiu i telewizji traktuje praca 
zbiorowa: Broadcasting and Bargaining. Labor Relations in Radio and Tele
vision (red. A. E. K o e n i g ) . The University of Wisconsin Press, Madison 1970. 
5 Book of Laws of International Typographical Union, 111973. 
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zbiorowych pracowników i pracodawców. Podstawowe uprawnienia 
zagwarantowane w ustawodawstwie pracy dotyczą prawa koalicji, 
tj . zrzeszania się w związki zawodowe w celu reprezentacji i obro
ny wspólnych interesów oraz prowadzenia negocjacji dotyczących 
warunków zatrudnienia. Prawo zrzeszania się i zawierania umów 
zbiorowych pracy zostało w Stanach Zjednoczonych zagwarantowa
ne w 1935 r. przez The National Labor Relations Act, znany jako 
ustawa Wagnera. Ustawa ta gwarantowała pracownikom wyżej wy
mienione uprawnienia, zakazywała pracodawcom podejmowania 
działań wymierzonych przeciwko prawom pracowników. W 1947 r. 
pod naciskiem pracodawców zdecydowano się określić zakres kom
petencji przysługujących związkom zawodowym w stosunkach pra
cy. Ustalono je — odstępując od postępowych treści ustawy Wagne
ra — w Labor Management Relations Act znanym jako ustawa 
Tafta-Hartleya. Ustawa ta również została poddana korekcie, która 
miała na celu określić zakres władzy pracodawców w stosunkach 
ze związkami zawodowymi. Korekta ta została wprowadzona w 
1959 r. przez Labor Management Reporting and Disclosure Act, tzw. 
ustawę Landrum-Griffina. Całość spraw dotyczących tzw. publicz
nej części prawa pracy, t j . odnoszących się do wzajemnych relacji 
związków zawodowych i zrzeszeń pracodawców, określających za
kres prawa koalicji i uprawnienia do negocjowania umów zbioro
wych (zdolność i zasady reprezentacji, taktyka negocjacji, przestrze
ganie umów zbiorowych, rozstrzyganie spornych kwestii na tle in
terpretacji umów zbiorowych) zawarta jest w trzech aktach praw
nych wydanych w latach 1935, 1947 i 1959. 

Trudno sprecyzować w ramach tego opracowania charakter praw
ny umów zbiorowych pracy, ponieważ jest to zagadnienie sporne 
w amerykańskim piśmiennictwie prawniczym, podejmowane tylko 
przy okazji rozpatrywania innych zagadnień o większym znaczeniu 
praktycznym. Wydaje się, że umowa zbiorowa jest porozumieniem 
pracodawcy i związku zawodowego, zawierającym postanowienia 
obligacyjne (zobowiązania stron umowy zbiorowej), w której usta
lone są wTarunki, jakim powinny odpowiadać umowy o pracę za
wierane przez pracodawcę z pracownikiem 6. Omawiając treść umów 
zbiorowych pracy należy mieć na uwadze specyficzną funkcję, jaką 
umowa zbiorowa spełnia w społeczeństwie kapitalistycznym. Reje
struje ona aktualny układ stosunków między kapitałem i pracą, 
który podlega ciągłym zmianom. Dlatego też umowy zbiorowe są 
zawierane na krótki okres. Umowa zbiorowa stanowi więc sposób 
osiągnięcia przez organizację związkową celu w walce klasowej, ale 
także ma zapewnić względną stabilizację w tej walce. Umowa zbio
rowa służy przeto zabezpieczeniu i utrwaleniu pokoju społecznego 
w stosunkach pracy 7. Te sprzeczności należy mieć na uwadze przy 
ocenie treści umów zbiorowych w koncernach prasowych. 

6 Zob. np. E. F. В e a 1, E. D. W i с к е г h a m: The Practice of Collective Bar
gaining. Homewood, III 1967, s. 202 i nast. 
7 Bliżej W. S z u b e r t : Układy zbiorowe pracy. Warszawa 1960, s. 68 i nast., 
zwłaszcza s. 99—102. 
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IL Strony umów zbiorowych pracy 

Problematyka zdolności układowej jest obszernie dyskutowana 
w literaturze, obserwacja praktyki USA pozwala wyrazić przypu
szczenie, że istnieje wiele możliwości przy doborze partnerów umo
wy zbiorowej, istotnych dla spełnienia wymagania negocjowania 
warunków pracy zgodnie z interesem większości zrzeszonych pra
cowników 8. Według National Labor Relations Board 9 optimum przy 
negocjowaniu warunków pracy w koncernach prasowych jest za
chowane, kiedy organizacja związkowa reprezentuje wszystkich pra
cowników zatrudnionych w gazecie z wyjątkiem drukarzy. Kon
cepcja ta bazuje na związkach między poszczególnymi działami 
w gazecie, nieodzownych dla normalnego funkcjonowania gazety. 
NLRB odmówił prawa wyłącznego negocjowania warunków pracy 
niektórym pracownikom, zatrudnionym w poszczególnych działach 
gazety: miejskim, sportowym, depeszowym. Dopuszczono natomiast 
możliwość zawarcia odrębnej umowy zbiorowej dla dziennikarzy 
i pracowników obsługi (administracji). W ten sposób właśnie okre
ślony został zakres podmiotowy umów zbiorowych w New York 
Times Company i Washington Post Company. Organizacja związ
kowa — The Newspaper Guild wyodrębniła jednostki układowe 
w tych koncernach złożone z pracowników określonych działów 10, 
reprezentowanych przez terytorialną jednostkę związku n. 

III. Treść umowy zbiorowej 

A. Postanowienia obligacyjne 

Postanowienia obligacyjne, t j . regulujące uprawnienia i obowiąz
ki stron umowy zbiorowej, nie są rozbudowane. Model obowiązków 
koncernu prasowego w7zględem związku zawodowego pracowników 
prasy jest jednakowy w obydwu badanych umowach zbiorowych, 
sprowadza się do obowiązku poinformowania w ustalonym terminie 
(30 dni w New York Timesie, 14 dni w Washington Post) ogniw 
związku o nowo przyjętych pracownikach przez administrację ga
zety. Precyzyjna informacja, zawierająca dane dotyczące nazwiska, 
adresu, numeru telefonu, płci, grupy uposażenia, wysokości wyna
grodzenia, rodzaju umowy (w razie zawarcia umowy terminowej), 
miejsca na liście ponownych przyjęć w razie masowej redukcji — 
ma na celu zebranie dokładnych danych o pracowniku w celu skło
nienia go do przystąpienia do związku zawodowego. Swoistość pra
wa do pracy w ustawodawstwie amerykańskim polega na związa
niu tego prawa z członkostwem związku zawodowego. Wspominam 
o tej zależności, charakteryzując postanowienia normatywne umów 

8 Por. M. С D e n b o: Taft-Hartley Act and Newspaper Publishers. Labor Law 
Journal 1962 nr 9, s. 709 i nast. 
9 Naczelny organ mediacyjny w sprawach pracy. Podaję za D e n b o: Op. cit., 
s. 710—711. 
10 Editorial, news, advertising, circulation, business departments. 
11 Newspaper Guild of New York City; The Washington Post — Baltimore 
Newspaper Guild, local 35. 
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zbiorowych. Poza wspomnianym obowiązkiem koncernu względem 
związku, w umowie zbiorowej dla New York Timesa wprowadzone 
zostały postanowienia regulujące prawo pracowników do zrzesze
nia się w związkach zawodowych. Przepisy te nie mają ściśle cha
rakteru obligacyjnego, mimo iż zawierają obowiązek nieingemwa-
nia w sprawy zakładania związku zawodowego, prowadzenia nor
malnej działalności związkowej, przystępowania do związku — na
łożony na administrację koncernu; nie stwarzają wyłącznych 
uprawnień dla organizacji związkowej, lecz wyposażają w określo
ne uprawnienia zespół niezrzeszonych pracowników (prawo zakła
dania związku zawodowego) i poszczególnych pracowników (prawo 
przystąpienia do związku). To ostatnie zobowiązanie — niedyskry-
minowania pracowników z powodu przynależności związkowej — 
należy zaliczyć do postanowień normatywnych umowy zbiorowej. 
Z prawem koalicji związane są — jak wspomniałem — uprawnie-
nienia do zawierania umów zbiorowych i obowiązek przestrzegania 
postanowień tej umowy, poddania sprawy spornej na tle interpre
tacji umowy zbiorowej pod rozstrzygnięcie specjalnie powołanego 
organu. Z uwagi więc na związek z problematyką negocjowania 
umów zbiorowych, postanowienia gwarantujące prawo koalicji 
w części dotyczącej zakładania związku zawodowego zaliczam do 
norm obligacyjnych umowy zbiorowej. 

B. Postanowienia normatywne 
Przepisy regulujące problematykę umów o pracę stanowią trzon 

umów zbiorowych i w teorii prawa pracy mają nazwę postanowień 
normatywnych. Są to postanowienia regulujące węzłowe instytucje 
prawa pracy: prawo do pracy, problematykę równouprawnienia 
pracowników, wynagrodzenie za pracę, prawo do wypoczynku (urlo
py i dni wolne od pracy), dyscyplinę pracy (zasady udzielania zwol
nień od pracy) oraz zagadnienia stabilizacji stosunku pracy. Kwe
stie te kolejno zostaną scharakteryzowane w artykule. 

IV. Prawo do pracy 

Swoistość amerykańskiego ustawodawstwa pracy polega między 
in. na związaniu prawa do pracy z obowiązkiem przynależności do 
związku zawodowego, posiadającego wyłączne uprawnienie pośred
niczenia w zawieraniu umów o pracę. Mimo iż wczesne ustawy za
braniały pod groźbą sankcji karnej uzależniać przyjęcie do pracy od 
przynależności do związku zawodowego, przepisy te są często naru
szane, dotyczy to zwłaszcza członkostwa w związkach zawodowych 
jako warunku kontynuowania (a nie nawiązania) stosunku pracy. 
W ten sposób ujęte jest zagadnienie w umowie zbiorowej New York 
Timesa. Przepisy deklarują, że przynależność do związku zawodo
wego nie stanowi przesłanki zatrudnienia, lecz warunkuje pozosta
wanie v/ stosunku pracy. Dlatego też nowo przyjęci pracownicy ob
sługi redakcji (postanowienie nie dotyczy dziennikarzy) winni wstą
pić do związku zawodowego pracowników prasy w ciągu 30 dni 
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od zawarcia umowy o pracę. Pozostali pracownicy mają dopełnić 
obowiązku w okresie 30 dni od wejścia w życie umowy zbiorowej. 
Postanowienia te należy zaliczyć do kategorii mieszanej, albowiem 
dotyczą spraw regulowanych w umowie o pracę oraz określają za
kres uprawnień związku .zawodowego. Z omawianymi przepisami 
wiążą się ściśle postanowienia obligacyjne scharakteryzowane 
uprzednio, w których regulowane są obowiązki koncernu względem 
związku zawodowego (informować o zatrudnieniu nowych pracow
ników). Przepisy powyższe nie mają istotnego znaczenia przy za
wieraniu i kontynuowaniu umów o pracę z dziennikarzami, którzy 
mają pełną swobodę decyzji w kwestii wstąpienia lub wystąpienia 
ze związku zawodowego. 

V. Równouprawnienie w stosunku pracy 

Mimo iż problematyka równouprawnienia pracowników w wielo
kulturowym społeczeństwie amerykańskim należy do zagadnień 
kontrowersyjnych, żywio dyskutowanych w bogatej l i teraturze spo
łecznej, prawniczej i ekonomicznej, sprawy te nie znalazły odzwier
ciedlenia w charakteryzowanych umowach zbiorowych, w których 
tylko marginalnie wprowadza się — w postaci deklaracji — obo
wiązek przestrzegania antydyskryminacyjnych przepisów federal
nych i stanowych. Istotnym novum, świadczącym o postępujących 
przemianach klimatu politycznego w Stanach Zjednoczonych, jest 
brak klauzul generalnych, dopuszczających możliwość zwalniania 
dziennikarzy z przyczyn politycznych, jeśli zostanie im dowiedziona 
nielojalność. Tego typu postanowienia wiążące się z rozlicznymi 
przepisami o bezpieczeństwie wewnętrznym występowały uprzed
nio w umowach zbiorowych pracy; w niektórych z nich nadal za
chowały aktualność. Jednakże pominięcie przepisów zezwalających 
na ocenę pracy dziennikarzy, ich przydatności zawodowej według 
kryteriów politycznych, nie jest całkowite (dotyczy tylko charakte
ryzowanych umów zbiorowych, które mają wyjątkową pozycję), 
albowiem federalna ustawa o prawach obywatelskich (The Civil 
Rights Act) z 1964 r. (nowelizowana w 1972 r.) dopuszcza dyskry
minację w stosunkach pracy, jeśli jest ona konieczna przez wzgląd 
na interes narodowy i bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. Bez
pieczeństwo narodowe jako nadrzędna klauzula dopuszczająca ocenę 
pracowników według zabronionych kryteriów była wielokrotnie 
nadużywana w zawodach i specjalnościach, w których konieczne 
jest wykazanie lojalności. Dowodem wielokrotnego nadużywania tej 
klauzuli była zaznaczająca się obsesja „zagrożenia komunistyczne
go", która poważnie wpłynęła na natężenie dyskryminacji w sto
sunkach pracy 12. 

12 Bliżej zob. A. Ś w i ą t k o w s k i : Immigration Law in the U.S.A. and the 
Immigrant Situation in the Labor Market. (W:) Employment-Seeking Emi
grations of the Poles World-Wide XIX and XXc. Red. C. B o b i ń s k a i A. 
P i l c h , wyd. UJ, Kraków 1975, s. 171; t e n ż e : Problemy równouprawnienia 
w stosunkach pracy w Stanach Zjednoczonych. Studium prawno-społeczne, 
PWN, Warszawa—Kraków 1976, s. 88—89. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Problematyka równouprawnienia stanowiła sprawę podstawową 
w trakcie konferencji związków zawodowych pracowników prasy. 
Podkreślano szczególną wagę zasady równości pracowników, zwra
cano uwagę na zadania związków zawodowych przy realizacji tej 
zasady, między innymi przez krytyczną ocenę dotychczasowej sy
tuacji, w poważnym stopniu odbiegającej od ideałów sformułowa
nych w podstawowych zasadach ustrojowych i deklaracjach praw
nych. Ocena pracowników odbywa się nie na podstawie kryteriów 
związanych z pracą, lecz innych przesłanek, jak płeć, wiek, kolor 
skóry, pochodzenie narodowe i przekonania religijne. Dyskutanci są 
świadomi, że dyskryminacja w stosunkach pracy przyczynia się do 
polaryzacji społeczeństwa amerykańskiego, ma decydujące znacze
nie dla określenia miejsca jednostki w społeczeństwie i określenia 
samego rozwoju społecznego. Dlatego problematyka równoupraw
nienia pracowników ma charakter priorytetowy, musi być rozwią
zana w umowach zbiorowych pracy przez odpowiednie uregulowa
nie postanowień normatywnych, a nie tylko za pośrednictwem de
klaracji równości czy przez zobowiązanie przestrzegania federalnych 
i stanowych przepisów antydyskryminacyjnych. 

W dyskusji związkowej nad problematyką równouprawnienia po
wtórzono argumenty i podniesiono wątpliwości wyrażone w trak
cie dyskusji nad federalnymi przepisami anty dyskryminacyjnymi. 
W szczególności rozważono zagadnienie dyskryminacji in reverse. 
Rzecz oczywista, że w celu wprowadzenia równouprawnienia w sto
sunkach pracy konieczne jest wyrównanie szans pracowników 
uprzednio dyskryminowanych. Może ono nastąpić w drodze dobro
wolnej, tj. zobowiązania, że dołoży się starań, aby systematycznie, 
stopniowo zwiększać zatrudnienie mniejszości etnicznych kwalifi
kujących się do podjęcia pracy w gazecie. W praktyce powyższe 
zobowiązanie sprowadza się do zatrudnienia jednego lub kilku czar
nych na stanowiskach .niżej opłacanych, nie stwarzających możli
wości awansu zawodowego. 

Oceniając wysiłki związku zawodowego pracowników prasy na
leży podkreślić, że problematyka równouprawnienia nie może być 
rozwiązana w umowie zbiorowej. W obecnych stosunkach pracy 
w USA jest to problem, który nie może być rozwiązany nawet usta
wą dotyczącą większości zatrudnionych. Należy o tym pamiętać, 
kiedy wspomina się o jaskrawej dysproporcji między związkowym 
programem w sprawie umów zbiorowych a treścią tych umów. 

VI. Wynagrodzenie za pracę 

Postanowienia dotyczące płac nie stanowią wdzięcznego przed
miotu analizy prawniczej. Należy jednak stwierdzić, że stanowią one 
najistotniejszą część umowy zbiorowej, podlegają stałym zmianom, 
są najżywiej dyskutowane w trakcie negocjowania umów zbioro
wych. Przepisy umów zbiorowych w części dotyczącej wynagrodze
nia określają minimalną stawkę płacy na danym stanowisku lub za 
określony rodzaj pracy. Na przykład według umowy zbiorowej 
Washington Post wynagrodzenie tygodniowe dziennikarzy (zastęp-
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ców redaktora, kierowników działów, redaktorów, publicystów, fo
toreporterów) kształtowało się jednolicie w zależności od stażu 
pracy : 

1 rok pracy — 200 dolarów, 
2 lata — 215, 
3 lata — 230, 
4 lata — 246, 
5 lat i więcej —• 400. 

W New York Times Company dziennikarze nie są wyodrębnieni 
w szczególną grupę. Traktowani są jednakowo z personelem admi
nistracyjnym, jeśli idzie o stawki płac. Redaktorzy, fotoreporterzy, 
redaktorzy techniczni, graficzni i depeszowi zaliczeni zostali do 
grupy 10 B, w której stawki wynagrodzenia (tygodniowe) kształto
wały się następująco (według stanu na 31 III 1972: 

do 1 roku pracy — 332,67 dolarów, 
ponad rok — 344,67, 
ponad 2 lata — 361,67. 

Wynagrodzenie redaktorów pełniących kierownicze funkcje w ga
zecie (kierownik działu, zastępca redaktora naczelnego) było wyższe: 

do 6 miesięcy pracy •— 372,85 dolarów, 
powyżej 6 miesięcy —• 397,85. 

Obserwuje się szczególną zależność zarobków i stażu pracy. 
W New York Times Company związek ten nie odgrywa takiej roli 
co w Washington Post Comp. Na stanowiskach kierowniczych zależ
ność ta jest symboliczna. Wiąże się głównie z rodzajem umowy 
o pracę: umowa terminowa — do 6 miesięcy, na czas nie określo
ny — powyżej 6 miesięcy. Najistotniejsze jest zastrzeżenie nieod-
stępowania w umowach zbiorowych od postanowień określających 
wysokość płac. Przeto umowa zbiorowa stwarza gwarancję mini
malnych zarobków dziennikarzy i innych pracowników prasy. 
W programie związku zawodowego pracowników prasy dążono do 
podniesienia minimalnych zarobków do kwoty 475 dolarów tygod
niowo dla pracowników o wysokich kwalifikacjach i 317 dolarów 
tygodniowo dla pozostałych pracowników. Są to kwoty wysokie, 
w stosunku rocznym dostarczające 15—22 tys. dolarów dochodu. 
Pamiętać jednak należy o inflacji i poważnych podatkach, a także 
niewystarczająco rozwiniętym ustawodawstwie emerytalnym. W su
mie więc proponowana podwyżka nie może być t raktowana wyłącz
nie jako przejaw wzrostu płac realnych. 

Wśród postanowień dotyczących płac odnotować należy przepisy 
umożliwiające dziennikarzom Washington Post refundację wydat
ków poniesionych w związku z wykonywaniem zawodu (zwrot ko
sztów przejazdu, zużytych materiałów etc) . 
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VII. Czas pracy 

Umowy zbiorowe ustalają normalny czas pracy, który nie może 
być dłuższy niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Umowy 
operują pojęciem efektywnego czasu przeznaczonego na wykony
wanie pracy. Porządek pracy — godziny rozpoczynania i kończe
nia pracy, przerwy w pracy — jest określony w regulaminie pracy. 
Mimo krótkiego dnia i tygodnia pracy pracownik przeznacza więcej 
czasu na zajęcia związane z pracą; zwłaszcza jeśli zważy się co
dzienną przerwę w środku dnia roboczego na spożycie posiłku 
(lunch) okazuje się, że praca i zajęcia z nią związane (dojazdy) zaj
mują większość dnia. Zatrudnienie ponad normę czasu określane 
jest jako praca w godzinach nadliczbowych. 

Mimo że jedynie umowa zbiorowa dla pracowników Washington 
Post expressis verbis traktuje o obowiązku pracy w godzinach nad
liczbowych, odmowa pracy ponad ustaloną normę jest w praktyce 
traktowana jako uzsadniona przyczyna rozwiązania umowy o pracę 
na skutek niewykonania polecenia pracodawcy. Wynagrodzenie za 
pracę ponad ustaloną normę czasu jest honorowane dodatkowym 
wynagrodzeniem wyższym o 50°/o od podstawowej płacy bez wzglę
du na długość zatrudnienia. W programie związku zawodowego do
piero planuje się wprowadzić w umowach zbiorowych korzystniej-

• sze warunki dopłat (lOOVo zarobku podstawowego). Według umowy 
zbiorowej dla Washington Post dodatkowo wynagradzana jest praca 
nocna (dopłata 2—3 dolarów za godzinę w zależności od czasu za
trudnienia: godziny od 16 do 24 lub od 24 do 6). Ponadto umowa 
ta wprowadza tzw. pogotowie pracy, stan pozostawania pracownika 
w stałej dyspozycji pracodawcy w miejscu pracy. Pogotowie pracy 
jest traktowane na równi z wykonywaną pracą. Natomiast nie uwa
ża się za pogotowie pracy obowiązku powiadomienia pracodawcy 
o miejscu pobytu pracownika po pracy. Tego rodzaju dyspozycyj
ność nie stwarza uprawnień pracownika do dodatkowych wynagro
dzeń pracownika. 

VIII. Urlop wypoczynkowy i dni wolne od pracy 

Długość urlopu wypoczynkowego jest uzależniona od okresu za
trudnienia (stażu pracy). Zależność urlopu od stażu jest większa 
w umowie zbiorowej dla pracowników New York Timesa. Jednak 
uprawnienia urlopowe pracowników tego koncernu kształtują się 
mniej korzystnie niż pracowników Washington Post, ponieważ pra
wo do 4 tygodni urlopu pracownikom New York Timesa przysłu
guje po 7 latach pracy, a zatrudnionym w Washington Post o rok 
wcześniej. Ujemną stroną rozwiązania przyjętego w umowie zbio
rowej dla pracowników Washington Post jest brak dyrektyw doty
czących wymiaru urlopu w ciągu pierwszych 7 lat pracy, podczas 
gdy umowa zbiorowa dla New York Timesa zawiera takie wska
zówki: 
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6 miesięcy do 1 roku pracy — 1 tydzień urlopu, 
1—4 lata — 2 tygodnie, 
4—8 lat — 3 tygodnie, 
8—25 lat — 4 tygodnie, 
25 lat i więcej — 5 tygodni 

oraz stwarza pracownikom o długoletnim stażu pracy możliwość 
uzyskania urlopu w nieco dłuższym wymiarze. Rekompensatę dla 
pracowników Washington Post ma stanowić przepis uprawniający 
pracowników o minimalnie 8-letnim stażu pracy do kumulacji urlo
pów i wykorzystania ich raz na dwa lata w wymiarze 8 tygodni1 3 . 
Program urlopowy przedstawiony przez związek zawodowy nie jest 
w moim przekonaniu realny, albowiem zakłada przyznanie corocz
nych, nieprzerwanych płatnych urlopów w wymiarze 5 tygodni, 
zwiększanych co 5 lat do 13 tygodni. Trudno ustosunkować się do 
tej propozycji, ponieważ nie znam umowy zbiorowej w USA, w któ
rej uprawnienia urlopowe pracowników byłyby tak korzystnie u re 
gulowane. Propozycja powyższa pozostaje w zbyt rażącej dyspro
porcji z rozwiązaniami przyjętymi w nowo zawart3^ch umowach 
zbiorowych, aby mogła być traktowana serio. W razie niemożności 
wykorzystania urlopu wypoczynkowego na skutek rozwiązania sto
sunku pracy, śmierci pracownika — pracownikowi lub jego spadko
biercy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Jeśli pracownik nie nabył 
uprawnienia do urlopu w minimalnym wymiarze (jednego tygod
nia), po 6 miesiącach pracy przysługuje mu dzień urlopu za każde 
5 tygodni pracy, jeśli przepracował w gazecie (New York Timesie) 
co najmniej 10 tygodni. Choroba w czasie urlopu ponad 3 dni powo
duje przerwę w urlopie i uprawnia pracownika do domagania się 
niewykorzystanej części urlopu w późniejszym czasie, zgodnie z pla
nem urlopów. 

Pracownikowi służy prawo do dni wolnych od pracy w święta 
państwowe. Umowa zbiorowa dla New York Timesa przewiduje 
8 dni, a dla Washington Post 7 dni świątecznych (Nowy Rok, dzień 
urodzin Waszyngtona, Memorial Day, 4 lipca, Labor Day, Thanks* 
giving Day, Boże Narodzenie). Umowa zbiorowa New York Timesa 
dodatkowo uznaje za święto narodowe dzień urodzin Abrahama 
Lincolna. Święta te mają ruchomy charakter, przypadają przed lub 
po dniach wolnych od pracy, np. w pierwszy poniedziałek września 
(Labor Day), stwarzają możliwość kumulacji dni wolnych od pracy. 
Poza tym według omawianych umów zbiorowych pracownikom 

n Omawiane u-nowy zbiorowe nie gwarantują dziennikarzom pełnopłatnych 
urlopów w celu przeprowadzenia dłuższych studiów, zebrania materiałów do 
przygotowywanej książki. Instytucja „sabbatical leave" jest prawnie uregu
lowana w umowach zbiorowych pracowników naukowych. Urlopy takie są 
niekiedy udzielane dziennikarzom (zwłaszcza wybitnym) według określonych 
w indywidualnej umowie o pracę zasad: np. co 5 lub 7 lat 6-miesięczny lub 
roczny pełnopłatny urlop. Strony stosunku pracy mogą uzupełniać postano
wienia umowy zbiorowej, regulującej uprawnienia wszystkich pracowników, 
przez bardziej korzystne określenie uprawnień umawiającego się dziennika
rza (art. V, pkt 1 umowy zbiorowej Washington Post, art. XIII, pkt 1, lit. a 
umowy zbiorowej New Yok Timesa). 
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przysługuje prawo wskazania święta religijnego — dodatkowego 
dnia wolnego od pracy. Wynika to ze zróżnicowania kulturowego 
społeczeństwa amerykańskiego. 

Zatrudnienie w dni świąteczne jest wynagradzane wyżej niż pra
ca w inne dni wolne. Za pracę w czasie pierwszych 7 godzin pra
cownikom przysługuje wynagrodzenie z dodatkiem 100%, a za pra
cę ponad tę normę — 200°/» dodatku. Mniej korzystnie regulowane 
jest dodatkowe wynagrodzenie w umowie zbiorowej Washington 
Post, pracownikom przyznaje się 7/8 zwykłej stawki. Program 
związku zawodowego zmierza w kierunku podniesienia dodatku do 
250% oraz rozszerzenia dni wolnych na dzień urodzin pracownika. 
Odrębna, bardziej korzystna regulacja dodatków za pracę w dni 
świąteczne jest rozwiązaniem szczególnym, nie może wyrównać 
dysproporcji między niskim wynagrodzeniem za pracę w godzinach 
nadliczbowych i dni wolne od pracy przez zwiększenie dodatku za 
pracę w ciągu kilku (8—9) dni świątecznych. 

IX. Dyscyplina pracy 

Obowiązki w zakresie dyscypliny pracy zostały sformułowane 
w omawianych umowach zbiorowych pracy w sposób zawężony. 
Mimo iż przepisy nie wprowadzają pojęcia „dyscyplina pracy", z ła
twością da się odczytać, że idzie głównie o przestrzeganie obowiąz
ku świadczenia pracy w ustalonym czasie. Dlatego też wszystkie 
postanowienia zakwalifikowane do tej grupy odnoszą się do zasad 
udzielania zwolnień dla załatwienia istotnych dla pracownika spraw 
osobistych oraz wiążą się z wykonywaniem obowiązków na rzecz 
społeczeństwa (służba wojskowa), społeczności pracowników (funk
cje w związkach zawodowych), rodziny (urlop macierzyński, opieka 
nad małym dzieckiem). Wynika z tego, że pracownikom przysługuje 
zwolnienie od pracy w związku z niemożnością jej wykonywania 
w czasie choroby, jeśli przyczyna choroby nie jest zawiniona przez 
pracownika lub z uwagi na konieczność załatwienia osobistej spra
wy, która nie może być załatwiona w czasie wolnym od pracy. 

Umowa zbiorowa dla New York Timesa dopuszcza możliwość 
zwolnienia od pracy także w innych wypadkach, w razie podania 
przez pracownika wystarczającej i umotywowanej przyczyny, jeśli 
zwolnienie nie koliduje z porządkiem pracy koncernu. Bardziej do
kładne w tym względzie są postanowienia umowy zbiorowej dla 
Washington, Post; wymieniono w niej wymiar (3 tygodnie) i powód 
zwolnienia (wizyta u lekarza). Przepisy milczą na temat zapłaty 
za czas wolny od pracy zużytkowany przez pracownika do zała
twienia spraw osobistych albo poratowania zdrowia. Wykładnia 
systemowa postanowień umowy zbiorowej nie nasuwa wątpliwości, 
iż zwolnienie dla załatwienia spraw osobistych przysługuje pracow
nikowi bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Zwolnienia od 
pracy na krótki czas nie wywołują żadnych następstw w regulacji 
stosunku pracy. Przerwy dłuższe — ponad 3 miesiące — podlegają 
wliczaniu do okresu zatrudnienia wymaganego dla nabycia i zacho
wania wszelkich uprawnień pracowniczych — także odszkodowaw-
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czych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (piszę o tym ni
żej) i nagród jubileuszowych. 

Odrębnie traktować należy zwolnienie od pracy w związku z po
wołaniem do służby wojskowej i na przeszkolenie. Powołanie do 
obowiązkowej służby wojskowej, ochotniczej do lat 4 powoduje roz
wiązanie stosunku pracy. Pracownik zwolniony ze służby ma prawo 
domagania się ponownego zatrudnienia (zawarcia umowy o pracę), 
jeśli zgłosi się do pracy po służbie w czasie nie przekraczającym: 

90 dni — gdy służba trwała ponad 6 miesięcy, 
31 dni — gdy służba trwała od 3 do 6 miesięcy, 
natychmiast — w przypadku służby krótszej niż 3 mie
siące. 

Okres służby nie jest uważany za przerwę w zatrudnieniu (mimo 
iż faktycznie przerwa ma miejsce) w zakresie uprawnień urlopo
wych, jeżeli pracownik spełnił powyższy warunek i podjął pracę 
we właściwym czasie. Ponadto umowa zbiorowa dla Washington 
Post nakazuje pracodawcy uwzględnić doświadczenie i kwalifikacje 
zawodowe nabyte w czasie przeszkolenia zawodowego i odpowiednio 
je wykorzystać. Przepis ten nie stwarza roszczeń dla pracownika, 
który nabył dodatkowe kwalifikacje w wojsku. W razie powołania 
pracownika na przeszkolenie wojskowe przysługuje mu zwolnienie 
od pracy na okres 90 dni, w tym 17 dni z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia. 

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracowników — w zależno
ści od liczby zatrudnionych — delegowanych do pełnienia funkcji 
w związkach zawodowych z tym, że sprawowanie tych funkcji nie 
może powodować obciążeń finansowych dla koncernu. 

Mało korzystnie uregulowano kwestie ochrony pracy kobiet 
w okresie połogowej przerwy w pracy i urlopu macierzyńskiego. 
Umowy zbiorowe dopuszczają zwolnienia pracownicy od pracy 
w związku z urodzeniem dziecka. Pracownicy przysługuje prawo 
zwolnienia od pracy na czas od 2 tygodni do 6 miesięcy w zależ
ności od okresu zatrudnienia, z zachowaniem prawa do wynagrodze
nia za 4 tygodnie, jeżeli posiada co najmniej roczny (Washington 
Post) lub dwuletni (New York Times) staż pracy w przedsiębior
stwie. W okresfe bezpłatnego zwolnienia od pracy dla opieki nad 
małym dzieckiem koncern może pomóc pracownicy, zatrudniając 
ją w niepełnym wymiarze czasu lub przydzielając pracę, która mo
że być wykonywana w domu. Przepisy o zwolnieniach od pracy 
w związku z macierzyństwem nie są stosowane. Związek zawodo
wy postulował nawet wprowadzenie klauzuli zabraniającej praco
dawcy przymuszania pracownic do korzystania ze zwolnień oraz 
zakazującej zmiany warunkówфгасу bez jej zgody. Postanowienia 
te są sprzeczne z ideą ochrony pracy kobiet i macierzyństwa, od
biegają od standardów ochrony pracy wprowadzonych przez Mię
dzynarodową Organizację Pracy. 

Dodatkowo związek zawodowy proponuje przyznanie zwolnień 
od pracy w razie konieczności załatwienia spraw osobistych (pogrzeb 
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członka rodziny) oraz dla pracowników pełniących funkcje społecz
ne inne niż działalność związkowa (członek ławy przysięgłych) lub 
dla osób zeznających w charakterze świadka. Analiza postanowień 
umów zbiorowych pracy przekonuje, że od reguły — wynagrodze
nie przysługuje za pracę wykonaną — nie ma wyjątków, nawet 
jeśli przemawiają za tym istotne powody: wychowywanie dzieci, 
pełnienie funkcji na rzecz społeczeństwa. 

X. Stabilizacja stosunku pracy 

Stabilizacja stosunku pracy jest potrzebą, do której zaspokojenia 
przepisy prawa pracy dążą za pośrednictwem zakazów rozwiązy
wania umów o pracę bez wcześniejszego uprzedzenia (wypowiedze
nia), szczególnej ochrony niektórych pracowników (np. pełniących 
funkcje w związkach zawodowych), niedokonywania masowych re
dukcji bez uzasadnionych przyczyn (katalog podstaw uzasadniają
cych zerwanie stosunku pracy), kontroli zasadności decyzji praco
dawcy, systemu odszkodowań pieniężnych w razie nieuzasadnionego 
zerwania umowy o pracę. 

W ustroju kapitalistycznym nie można mówić o zaspokojeniu po
trzeby bezpieczeństwa w stosunkach pracy, ponieważ właściwa dla 
tego ustroju jest stale utrzymywana stopa bezrobocia na rynku 
pracy, przeciwdziałająca stabilizacji stosunków pracy nawet w cy
klicznych okresach specyficznie ujmowanego pełnego zatrudnienia. 
Akceptując niedostatki ustroju pracy i prawidłowości rynku pra
cy, charakteryzowane umowy zbiorowe dążą do ograniczenia upraw
nień pracodawcy — niekrępowanej swobody w sprawach zwolnień 
i redukcji pracowników. Chroniąc pracowników przed natychmia
stowym zerwaniem umowy o pracę, wprowadza się obowiązek wcze
śniejszego uprzedzenia, którego długość jest uzależniona od zakła
dowego stażu pracy (umowa zbiorowa dla New York Timesa). W ra
zie zatrudnienia ponad 6 miesięcy pracodawca jest zobowiązany za
chować dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Okres ten wydłuża 
się w miarę wzrastania stażu pracy: 1—3 lata — 3 tygodnie, 3—5 
lat — 4 tygodnie, ponad 5 lat — 5 tygodni. Takiej dyferencjacji 
okresu wypowiedzenia nie przewiduje umowa zbiorowa dla Wa
shington Post; określa się w niej jednolicie długość okresu wypo
wiedzenia (2 tygodnie) dla wszystkich zatrudnionych w gazecie po
nad 6 miesięcy. 

Umowy zbiorowe stanowią, że dla wypowiedzenia pracy koniecz
ne jest zaistnienie określonej, uzasadnionej przyczyny. Nie dają 
jednak bliższych wskazówek, jak należy interpretować te powody. 
Będą tutaj z pewnością należały okoliczności dotyczące pracownika, 
nie kwalifikujące się do bezzwłocznego zerwania umowy o pracę: 
umyślne naruszenie obowiązków, rażące wykroczenie przeciwko 
przepisom o dyscyplinie pracy, niepodporządkowanie się poleceniom 
przełożonych, pijaństwo po uprzednim ostrzeżeniu za takie samo 
wykroczenie lub rażąca nieuczciwość. Do tej grupy zaliczyć trzeba 
także powody leżące po stronie pracodawcy: konieczność reorgani
zacji koncernu, zmiana profilu gazety, wprowadzenie nowych ma-
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szyn i urządzeń (automatyzacja). Przyczyny zaliczone do drugiej 
kategorii stanowią powód masowej redukcji pracowników. Mimo iż 
umowy zbiorowe pracy deklarują, że pracownik o rocznym stażu 
pracy, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokre
ślony, nie będzie zwolniony z pracy z powodu wprowadzenia no
wych technologii i urządzeń, dopuszcza się możliwość zwolnień ma
sowych z zastosowaniem przedłużonego okresu wypowiedzenia. We
dług umowy zbiorowej dla New York Timesa — na 4 miesiące 
przed rozwiązaniem umowy o pracę; natomiast według umowy zbio
rowej dla Washington Post — tylko na 4 tygodnie. Umowy prze
widują konieczność zawiadomienia związku zawodowego o plano
wych zwolnieniach, przyjęcie kryter ium zakładowego stażu pracy 
przy doborze pracowników do zwolnienia według zasady „last hired, 
first fired", równocześnie stwarzają przywilej pierwszeństwa po
nownego zatrudnienia według kolejności oczekiwania na pracę1 4 . 

Okres oczekiwania na pracę podlega wliczeniu do okresu zatrud
nienia wymaganego dla nabycia, zachowania lub zwiększenia upraw
nień uzależnionych od nieprzerwanego zatrudnienia z wyjątkiem 
nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych stanowiących premię 
z tytułu długoletniego zatrudnienia w gazecie. Zwolnienia masowe 
nie podlegają — jak indywidualne — kontroli związków zawodo
wych oraz organu rozstrzygającego spory pracy. Nie jest więc moż
liwe zaskarżenie decyzji pracodawcy i podważenia zasadności przy
czyny redukcji lub zakwestionowanie doboru pracowników do zwol
nienia. Możliwość taka istnieje w przypadku zwolnień indywidual
nych. Umowa zbiorowa dla Washington Post dopuszcza wydanie 
decyzji nakazującej ponowne zatrudnienie pracownika z zapłatą od
szkodowania za okres pozostawania bez pracy 15, jeżeli organ roz
strzygający spór stwierdzi brak podstaw do zwolnienia. Istnieje 
więc możliwość reaktywowania stosunku pracy zerwanego wbrew 
postanowieniom umowy zbiorowej, a także dopuszcza się możliwość 
przekształcenia bezzwłocznego rozwiązania umowy o pracę z za
chowaniem okresu wypowiedzenia, jeśli organ rozpoznający spór 
stwierdzi brak przyczyny uzasadniającej zwolnienia bezzwłoczne. 
Konstrukcja ta, niespotykana w innych ustawodawstwach, zezwala
jąca organowi rozpoznającemu spór na wstąpienie w uprawnienia 
podmiotu stosunku pracy i podejmowanie decyzji o rozwiązaniu tego 
stosunku, a nie wyłącznie na ocenę zasadności i zgodności z pra
wem oświadczeń woli — ma również na celu ochronę praw pracow
ników, ponieważ zmiana sposobu rozwiązania umowy o pracę ma 
istotne znaczenie dla wypłaty wynagrodzenia w okresie wypowie
dzenia i odszkodowania, które nie przysługuje w razie bezzwłocz
nego zerwania stosunku pracy. Odszkodowanie jest więc właściwie 
główną, wysoce niedoskonałą sankcją prawną, która ma zapewnić 
pracownikom poczucie bezpieczeństwa w stosunku pracy. Wysokość 
odszkodowania jest uzależniona od stażu pracy. Umowa zbiorowa dla 
New York Timesa stanowi, że pracownikowi przysługuje odszkodo-

14 Na podstawie tzw. „recall lists''. 
15 „From the date of discharge to the date of reinstatement". 
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wanie w wysokości dwutygodniowego zarobku za rok pracy, zwię
kszone o tygodniówkę za każde 6 miesięcy zatrudnienia ponad rok; 
a umowa zbiorowa dla Washington Post nakłada na pracodawcę obo
wiązek wypłaty odszkodowania w wysokości tygodniowego zarobku 
za każde 6 miesięcy pracy w okresie ostatnich 30 lat. 

The Newspaper Guild dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa pra
cowników podjął próbę wprowadzenia w umowach zbiorowych sku
teczniejszych gwarancji stabilizacji stosunku pracy: konieczność po
dania uzasadnionego powodu wypowiedzenia, poddania go kontroli 
organizacji związkowej, zastosowanie dłuższego (czterotygodniowe
go) podstawowego okresu wypowiedzenia, wprowadzenie dopusz
czalności oceny redukcji masowych przy równoczesnym ogranicze
niu powodów redukcji — w celu uniknięcia strat ekonomicznych 
przy równoczesnym wykazaniu, że inne środki zastępcze zostały wy
czerpane, oraz przedłużenie do 6 miesięcy okresu uprzedzenia o ma
sowych zwolnieniach. Proponuje się także odstąpienie od odszkodo
wania pieniężnego jako gwarancji stabilizacji stosunku pracy. Ta 
ostatnia propozycja zasługuje na uwagę, albowiem wskazuje na 
postępującą zmianę w systemie gwarancji prawnych, mających na 
celu powszechną ochronę trwałości stosunku pracy. Nie jest to jed
nak propozycja korzystna dla pracowników, ponieważ nie została 
uzupełniona inną koncepcją ochrony miejsca pracy. Postulaty związ
ku zawodowego pracowników prasy pozwalają wyciągnąć wnioski 
co do kierunku przypuszczalnej ewolucji gwarancji prawnych: prze
dłużenie okresu wypowiedzenia i wprowadzenie rygoru zasadności 
zwolnienia. Należy jednak pamiętać, że pojęcie „wypowiedzenie uza
sadnione" znaczy: zgodne z interesem koncernu prasowego. 

XL Zakończenie 

Analiza postanowień niektórych, nie zawsze reprezentatywnych 
umów zbiorowych obowiązujących w czołowych koncernach pra
sowych USA budzi określone refleksje nad niedostatecznym uregu
lowaniem instytucji prawa pracy istotnych dla wykształcenia po
czucia bezpieczeństwa pracowników, zagadnieniami równoupraw
nienia w stosunkach pracy, stabilizacją tych stosunków, dopłatami 
za pracę powyżej ustalonej normy czasu pracy, za dni wolne od pra
cy, urlopy wypoczynkowe i wreszcie ochroną pracy. Szczególnie ra
żący jest niedostateczny rozwój przepisów o ochronie pracy kobiet 
w okresie ciąży i połogowej przerwy w pracy. 

Wśród cech pozytywnych analizowanych umów zbiorowych na
leży wymienić stosunkowo szczegółowe sprecyzowanie przesłanek 
doboru pracowników do zwrolnienia — przy negatywnej ocenie sy
stemu stabilizacji stosunku pracy, wyodrębnienia stażu pracy jako 
istotnej przesłanki regulowania uprawnień pracowników i kształto
wania ich oczekiwań prawnych oraz korzystne uregulowanie prze
pisów o czasie pracy. 
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SUPLEMENT 

GLOSA DZIENNIKARZA DO ARTYKUŁU 
Autor streszcza umowy zbiorowe dwóch najważniejszych (bo nie najwięk

szych pod względem nakładu) dzienników amerykańskich. Zarówno oba te 
dzienniki, jak i obie cytowane umowy stanowią w prasie amerykańskiej 
zjawisko wyjątkowe. Omawiane redakcje skupiają dziennikarzy najwyższej 
klasy, są sui generis instytucjami amerykańskiego życia publicznego i trudno 
je uznać za reprezentatywne firmy na rynku prasowym. W koncernie Hear-
sta, a także w koncernie Scrippsa-Howarda, które w sumie kontrolują o 80% 
nakładów więcej niż The New York Times i Washington Post, sytuacja praw-
no-zawodowa dziennikarzy jest bez porównania gorsza, nie mówiąc już o 
mniejszych wydawnictwach. Wiele lat temu odbywałem praktykę w dzien
niku Atlanta Constitution w Atlancie i wiem, że zatrudnieni tam dziennika
rze nie mogli nawet marzyć o takich przywilejach, jakie posiadają obecnie 
pracownicy obu omawianych w artykule gazet. Do dziś zresztą w wielu ga
zetach amerykańskich istnieje instytucja tzw. cub reporter, początkującego 
dziennikarza, nieznana obu wspomnianym dziennikom, którą można porów
nać do sytuacji prawnej terminatora w dawnym cechu europejskim: maksi
mum obowiązków, minimum uprawnień. 

Podobne zastrzeżenie odnoszę do Newspaper Guild. W istocie jest to jedna 
z piętnastu organizacji dziennikarskich, wśród których jedne mają charakter 
czysto komerażowy jak Sigma Delta Chi, inne skupiają dziennikarzy okre
ślonej specjalności (National Conference of Editorial Writers, American Al
liance of Sport Writers itd.), jeszcze inne znajdują się w połowie drogi między 
związkiem zawodowym i stowarzyszeniem twórczym. Istnieje również organi
zacja pracodawców dziennikarskich. Na koniec i Newspaper Guild nie jest 
bynajmniej organizacją powszechną: obowiązek przynależności do NG dotyczy 
wyłącznie tych dwóch konkretnych wydawnictw. Przed kilkunastu laty nie 
więcej niż 25% dziennikarzy amerykańskich należało do NG. Jeśli nawet 
obecnie liczba ta wzrosła, to z pewnością nie aż tak dalece, aby można było 
mówić o członkostwie NG jako przesłance „prawa do pracy" na skalę ogól
nokrajową. 

ustawa Tafta-Hartleya w istocie stanowiła cofnięcie się wobec postępo
wych treści ustawy Wagnera. W omawianych umowach ślady swoistej filo
zofii społecznej rodem z ustawy Tafta-Hartleya są już słabo widoczne, jed
nakże całe pokolenie dziennikarzy amerykańskich pracowało w jej cieniu. 
Istotna byłaby również analiza tych postanowień umów zbiorowych, które 
wiążą się z rozlicznymi ustawami o bezpieczeństwie wewnętrznym, zwłaszcza 



92 GLOSA DO ARTYKUŁU 

z ustawą McCarrana. Chodzi tu o teoretyczną przynajmniej możliwość zwal
niania dziennikarzy z przyczyn politycznych, jeśli zostanie im dowiedziona 
„nielojalność". W swoim czasie nawet liberalny St. Louis Post Dispatch nie 
ustrzegł się przed takimi casusami. To, że obie tu omawiane umowy nie 
przewidują takiej możliwości, należy uznać za cenne novum, świadczące 
o przemianach klimatu politycznego w USA. W artykule nie jest wyjaśniona 
pozycja zatrudnionego dziennikarza wobec oskarżenia prywatnego o charak
terze karnym, a także sprawa ew. odpowiedzialności za „libel" lub „defa
mation". W warunkach amerykańskich procesy o zniesławienie lub „naru
szenie prywatności" kończą się czasem wielomilionowymi grzywnami, sprawa 
ta winna więc być jakoś w umowach uregulowana, przynajmniej w formie 
aneksu do postanowień Civil Code stanowego lub federalnego. 

Szczegółowe informacje o płacach dziennikarzy amerykańskich mogą wzbu
dzić pewną sensację, wywołaną błędnymi przeliczeniami, nie uwzględniają
cymi całości warunków i kosztów utrzymania. Mam nadzieję, że krótko
trwałą. 

Warto dodać, że w USA istnieje zwyczaj — najczęściej unormowany po
stanowieniami umów, ale nie zawsze — udzielania tzw. sabbatical leave, 
tzn. półrocznego płatnego urlopu twórczego po 7 latach nieprzerwanej pracy. 
Obejmuje on szczególnie cennych pracowników. Urlop ten jest przeznaczany 
na pisanie książek, podróże itp. Korzystają z niego tacy ludzie jak James 
Reston, Joseph Kraft, Tom Wicker i in. Zapewne jest to rezultat indywidual
nych umów (publicyści tej rangi na ogół nie należą do NG). 

Pragnę dodatkowo w,yrazić podziw dla autora, że tak energicznie uporał 
się z polskimi odpowiednikami dla poszczególnych funkcji redakcyjnych 
w USA. Co do mnie, do dziś nie potrafię powiedzieć, czym się właściwie różni 
„managing editor" od „editor-in-chief", a już określenia „kierownik działu" 
za nic nie umiałbym przelozj'c na angielski. Podobnie z pojęciem „rewriter", 
co autor na własną odpowiedzialność zapewne przekłada jako „redaktor de
peszowy". Ale w końcu trzeba kiedyś podjąć pionierski trud tworzenia pre
cedensów terminologicznych. 

WIESŁAW GÓRNICKI 
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Obyczaje 

O NIEDOTRENOWANIU OLIMPIJCZYKÓW 
Jeszcze o olimpiadzie, w 4 miesiące po!? Cóż, taki jest „cykl 

produkcyjny" kwartalnika, ale nie to uzasadnia ten tekst. Również 
nie motywuje go sukces, jakim ucieszyła nas część naszych zawod
ników. Niestety tylko część, bo niektórzy mieli pecha, a inni — nie 
zapomijmy o tym — po prostu zawiedli. Może im brakło kondycji, 
może „spalili się" nerwowo; tak czy inaczej byli niedotrenowani. 

W igrzyskach uczestniczyli nie tylko atleci, od których wymaga
my osiągnięcia szczytowej formy w ściśle określonym starcie; i nie 
tylko widzowie, których kondycja na ogół bywa nam obojętna. Byli 
na olimpiadzie oczywiście także sprawozdawcy sportowi i akurat 
ich wyczyny niezmiernie interesują nas — kibiców skazanych na 
odbiór zawodów za ich pośrednictwem radiowo-telewizyjno-pra-
sowym. 

Zdaniem pewnej gazety stołecznej nasi sprawozdawcy spisali się 
tak świetnie, że przyznała im 26 medal. Symboliczny. Całe szczę
ście, że tylko taki. O ile bowiem przekazywany program mógł chy
ba zadowolić nawet zawodowych wybrzydzaczy, o tyle w poszcze
gólnych sprawozdaniach z n o w u tyle było gaf, że o laurach dla 
ich autorów nie może być mowy. 

Start olimpijski nie jest łatwy. Dlatego — przynajmniej w na
szej reprezentacji — nie wszyscy mają prawo startu w igrzyskach, 
lecz tylko najlepsi po osiągnięciu określonego wysokiego poziomu. 
Poziomu sportowego. Poziomu reporterskiego —? 

Trudna jest praca każdego sprawozdawcy, przekazującego i ko
mentującego „na żywo", zwłaszcza z obcego, dalekiego kraju, skąd 
nadaje o najdziwniejszych porach. Nie czepiam się więc języko
wych potknięć, powtórzeń, przejęzyczeń, nawet mylenia „w fer
worze walki" rund z minutami, mieszania zawodników, ich nazwisk 
i narodowości. Podobnie jednak jak sportowców, tak i sprawozdaw
ców, szczególnie olimpijskich, musi obowiązywać pewne minimum 
poziomu. 

Jak je ustalić? Między innymi tak: 
© Nie osiągnął minimum, kto nie umie wykonać „skomplikowane

go doliczenia" 137,5 kg (w podrzucie) do 115 kg (w rwaniu). 
• Ditto — kto jąka bez przerwy o „wynikach nieoficjalnych", bo 

nie potrafi przeliczyć każdych 3 sekund na 1 punkt i dodać tych 
punktów do wcześniej zdobytych *. 

* Co tak zdenerwowało pełnego wyrozumiałości Tomasza Hopfera, że katego
rycznie pouczył: „W końcu liczby są liczbami!" 
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• Ditto — kto widzi „bezsporną przewagę" naszego boksera, pod
czas gdy sędziowie jednomyślnie i wysoko punktują jego poraż
kę 5 : 0 i kto wkrótce potem relacjonuje w radio pierwsze rundy 
innego zawodnika tak krytycznie, że sam Jerzy Kulej ** myślał, 
iż ten się słania na nogach — podczas gdy ostatnie starcie w TV 
pokazało, że trzymał się bardzo dobrze, a przegrał nieznacz
nie 3 : 2. 

• Ditto — kto mając pół godziny na sprawozdanie z czterogodzin
nych zawodów rozczula się (w modnym wprawdzie stylu „re-
tup"), że „wszystko jest jak było na trasie zmagań", z której 
„sprawozdawał" na poprzednich mistrzostwach; wszystko — po
za przebiegiem i wynikiem walki. 

• Ditto — kto nie zna rekordu Polski w oszczepie i daje temu wy
raz na antenie w publicznej sprzeczce z innym sprawozdawcą. 

• Ditto — kto dla każdego emocjonującego fragmentu zmagań zna 
tylko jedno określenie: „dramat". 

• Ditto — kto z tablicy świetlnej nie potrafi odczytać ani tekstu 
angielskiego lub francuskiego, ani nawet informacji cyfrowej — 
i zamiast o podanych tam wynikach kolejnej próby zawodni
ków bredzi o „pomyłkach komputera", pomijając w „swych 
obliczeniach" miotacza zajmującego drugie miejsce. 

• Ditto — kto następnego rana po zawodach nie zdążył lub nie 
umiał uporządkować oficjalnych protokołów tak dalece, że tylko 
mu „się wydaje, iż Szewińska miała najlepszy czas półfinałów". 

• Ditto — kto nie rozumie nonsensu sformułowania: „Jacek strą
cił w pierwszej próbie 2,25. Po nim próbowali to osiągnąć także 
Budałow i Joy. Bez rezultatu." (Sport nr 149). 

Ta garść przykładów — autentycznych, a było z czego czer
pać — wyznacza raczej skromne minima dla naszych sprawozdaw
ców: trochę treningu arytmetycznego, przeszkolenie w zasadach 
punktowania, dyscyplina wobec własnych emocji i wspomnień, obo
wiązkowe przygotowanie przed każdymi zawodami aktualnych wy
ników, zapoznanie się z systemem informacji elektronicznej, jaka 
taka znajomość przynajmniej jednego tzw. oficjalnego języka mi
strzostw. Do tego stałe wertowanie słownika języka polskiego, sy
nonimów i zasad stylistyki. 

Wszak to niewielkie wymagania, a przecież Koledzy sprawozdaw
cy nie od Montrealu podają nam zakalec w transmisjach sporto
wych. Czyżby i do siebie odnosili olimpijską maksymę, że ważniej
szy od poziomu jest sam udział w igrzyskach? 

Zapominają, że odnosi się to tylko do amatorów, oni zaś są za
wodowcami. 

** Występując parokrotnie jako komentator, Kulej dal przykład, jak się to 
robi. Naszych sprawozdawców fascynowali ich obecni koledzy — byli mi
strzowie olimpijscy z zagranicznych ekip. Ciekawe, dlaczego nigdy nie zna
leźli się wśród naszych sprawozdawców na igrzyskach nasi dawni mistrzowie 
po zakończeniu kariery sportowej? 

Paweł Dubiel 
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C E G M I D I J N M U N C H Ż A R G A Ł 
Ulan Bator 

DZIENNIKARSTWO W MONGOLSKIEJ 
REPUBLICE LUDOWEJ 

Autor niniejszego artykułu jest kandydatem nauk filo
zoficznych, wykładowcą Wyższej Szkoły Partyjnej przy 
КС Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. Ze wzglę
du na skromny zasób wiedzy prasoznawczej o dzienni
karstwie mongolskim wybrał informacyjną formę dla 
swojego artykułu. 

Cała teoretyczna i praktyczna działalność dziennikarstwa i publicystyki 
wiąże się zawsze bezpośrednio z ogólną kulturą narodową, a w szczegól

ności z rozwojem produkcji książkowej w danym kraju. Nieodłączną częścią 
piśmiennej kultury narodu mongolskiego jest bogactwo wielowiekowej kul
tury narodowej. Jednym z jaskrawych dowodów jest w danym wypadku hi
storia książki drukowanej w Mongolii. 

Początków tego procesu szukać należy w dalekiej przeszłości. Ksylograficz-
na metoda produkcji książek u Mongołów istniała już w okresie od X do XII 
wieku. 

Mongolskie księgi drzeworytnicze wykonywane były czysto i bardzo sta
rannie. Drukarze przywiązywali dużą wagę do precyzji druku i na prze
strzeni wieków udoskonalali czcionki, nadając im jak najczytelniejszą for
mę. Z czasem jednak ksylograficzna metoda druku ksiąg zahamowana zo
stała w swym rozwoju i doskonaleniu na skutek feudalnego zacofania kraju 
i koczowniczego trybu życia hodowców bydła. 

Prawdziwa historia dziennikarstwa w Mongolii rozpoczęła się dopiero 
od dnia, w którym po raz pierwszy ujrzał światło dzienne drukowany, nie
legalny organ Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej. Opierając się na 
rewolucyjnych doświadczeniach prasy bolszewickiej, dzięki pomocy rewolu
cjonistów rosyjskich i międzynarodówki komunistycznej, w 1920 r. w Irkucku 
powstała pierwsza gazety Mongolin Unen (Mongolska Prawda). Jednym z ini
cjatorów tworzenia tej gazety był przywódca rewolucji ludowej Suche Bator. 

Mongolin Unen odegrała ważną rolę w walce narodowowyzwoleńczej. Pu
blikowała regularnie materiały na temat sytuacji międzynarodowej i we
wnętrznej, przekonywała naród mongolski o tym, że żadne siły reakcyjne nie 
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są w stanie powstrzymać tego ruchu. Prasa rewolucyjna tego okresu budziła 
nienawiść do wrogów, podniecała rewolucyjny patriotyzm w masach. 

Gazeta Mongolin Unen odegrała niezwykle ważną rolę w przeprowadze
niu rewolucji ludowrej, a równocześnie w tworzeniu współczesnego mongol
skiego dziennikarstwa i publicystyki. 

Po zwycięstwie rewolucji ludowej w 1Э21 r. partia zwracała szczególną 
uwagę na wszechstronny rozwój rewolucyjnego dziennikarstwa mongolskie
go. Równocześnie partyjna publicystyka na każdym etapie przemian kraju 
pomagała w niekapitalistycznej drodze rozwoju MRL. 

W okresie walki partii (lata 1921—1924) o pogłębienie rewolucji i umocnie
nie władzy ludowej, publicystyka partyjna propagowała wszechstronnie ogól
noświatowe, historyczne znaczenie rewolucji socjalistycznej, pomagała w umac
nianiu władzy ludowej, w wywalczeniu pełnej wolności i demokracji narodu 
mongolskiego, w rozkwicie państwa ludowego. 

W latach 1925—1932, kiedy polityka partii była skierowana na usunięcie 
kapitału zagranicznego z ekonomiki państwa i na likwidację ekonomicznej 
władzy feudałów, publicystyka rewolucyjna demaskowała kolonialną, eksploa-
tatorską istotę obcego kapitału, wyjaśniała konieczność likwidacji ekono
micznych wpływów lokalnych feudałów, mając jako cel nadrzędny zapew
nienie socjalistycznego rozwoju kraju. 

Na następnym etapie, kiedy partia walczyła o zakończenie rewolucji anty-
imperialistycznej i antyfeudalnej (lata 1932—1940), prasa uczestniczyła czyn
nie w realizacji polityki partii. 

W okresie walki narodu mongolskiego przeciw wspólnemu wrogowi — fa
szyzmowi niemieckiemu i japońskiemu imperializmowi (1940—1945), prasa i ra
dio mongolskie uczestniczyły aktywnie w obronie socjalistycznej ojczyzny 
i w organizacji zwycięstwa nad agresorem. 

Po zwycięstwie narodów radzieckiego i mongolskiego w Wielkiej Wojnie 
Narodowej, masowe środki informacji i propagandy zgodnie z polityką par
tii uczestniczyły w rozwoju gospodarki narodowej i kultury kraju (1945—1954). 

Kolejne lata to okres udziału publicystyki partyjnej w realizacji polityki 
partii, szczególnie w zakresie zakończenia kolektywizacji gospodarstw i peł
nego .wprowadzenia socjalistycznych stosunków produkcji we wszystkich ga
łęziach ekonomiki kraju (1954—1961). 

Po osiągnięciu zwycięstwa w tych dziedzinach masowe środki informacji 
i propagandy współdziałały nadal w umocnieniu i rozwoju społeczeństwa so
cjalistycznego (1961—1966). 

W chwili obecnej mongolska publicystyka partyjna uczestniczy w realiza
cji czwartego programu Mongolskiej Partii Ludowo-Rewolucyjnej, który sta
wia zadania budowy rozwiniętego socjalizmu w Mongolii, walki o pokój na 
całym świecie, umocnienia braterskiej przyjaźni krajów socjalistycznych, 
walki o jedność szeregów partii komunistycznych i robotniczych, wprowadze
nia w życie idei marksizmu-leninizmu. 

Na wszystkich etapach socjalistycznych przeobrażeń kraju mongolska prasa, 
radio i TV zawsze były nosicielami czołowych idei współczesności i stały się 
sprawdzonym orężem pracy ideologicznej partii. 

W pozdrowieniach przesłanych przez КС MPLR pierwszemu zjazdowi 
dziennikarzy mongolskich wspomniano, że nasza rewolucyjna prasa nieustan
nie i wytrwale pomagała partii w walce o wolność narodu, umocnienie nie-
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podległości, budowę nowego życia, ideologiczne wychowanie nowego czło
wieka. 

Dzięki głębokiej uwadze i wszechstronnej pomocy partii i rządu mongolska 
prasa periodyczna, radio i TV rozwijały się, rozszerzając efektywność od
działywania, umacniała się ich materialna baza. Świadczyć o tym mogą na
stępujące dane. W kraju wychodzi w tej chwili 8 centralnych, 21 ajmacz-
nych (obwodowych) i miejskich oraz 8 branżowych gazet. Czołowe miejsce 
wśród nich zajmuje codzienna gazeta Unen — centralny organ КС partii 
i rządu MRL. Jednorazowy nakład pisma sięga 113 tys. egz. Redakcja gazety 
Unen prócz sekretariatu składa się z 9 działów, 3 sektorów, a w każdym ob
wodzie ma swojego korespondenta. 

Centralnym organem CRZZ jest gazeta Chudułmur (Praca), centralnym 
organem КС Związku Młodzieży — gazeta Załuczuuczuudyn Unen (Prawda 
Młodzieży). 

W Mongolii w chwili obecnej wydaje się 38 czasopism, których nakład 
roczny sięga 3707,7 tys. egz. Wśród nich takie periodyki, jak Namyn Amdrał, 
Ench Tajwan Najramdłyn Asuudał, Uchuułagczijn Uwrijn Dewter, Edijn 
Zasgijn Asuudłuud, Ter Erch i inne są centralnymi organami КС partii i rzą
du MRL. Prócz tego wydaje się popularnonaukowe, teoretyczne, specjalistycz
ne i artystyczne gazety i czasopisma przeznaczone dla specjalistów i dla sze
rokich kręgów czytelników. 

Niektóre tytuły wydawane są w językach: rosyjskim, angielskim, chińskim 
i kazachskim z myślą o zapoznaniu się czytelników zagranicznych z życiem 
i osiągnięciami narodu mongolskiego w budowie socjalizmu. 

W związku z podniesieniem poziomu kulturalnego i oświaty, z rozwojem 
nauki i techniki, a także ze wzrostem zainteresowania książką, w czasach 
władzy ludowej znacznie rozszerzyła się i umocniła baza materialno-technicz
na wydawnictw książkowych. Aktualnie w Mongolii wydaje się w ciągu roku 
ponad 5 milionów książek i broszur, czyli na jednego człowieka przypadają 
ponad 4 książki i broszury. 

Bardzo ważne miejsce w duchowym życiu i w pracy zajmuje radio i tele
wizja. Pierwszego września 1934 na rozległych przestrzeniach ludowej Mon

golii po raz pierwszy zadźwięczał sygnał mongolskiego radia. Krajowa radio
fonia rozpoczęła nadawanie audycji dla Ułan Bator, równocześnie rozpoczęły 
działalność radiowęzły w ośrodkach obwodowych. 

Partia i rząd troszczą się nieustannie o umocnienie materialno-technicznej 
bazy radia, podejmują kroki mające na celu rozszerzenie programu i podnie
sienie jego efektywności. W tej chwili radio nadaje w dwóch programach 
przez 24 godziny na dobę. 70°/o rodzin mongolskich słucha radia. Organizacyj
nie nasza rozgłośnia składa się 2 głównych redakcji — krajowej i zagranicz
nej oraz 13 oddziałów i redakcji pomocniczych. Główna redakcja radia Repu
bliki nadaje w ciągu tygodnia 48 programów specjalnych, przeznaczonych dla 
wszystkich warstw ludności kraju. W ciągu ostatnich lat liczba radioodbior
ników sięgnęła 200 tys. 

Telewizja uruchomiona w 1964 r. przy pomocy Związku Radzieckiego 
w stolicy i niektórych dużych miastach nadaje programy na 2 kanałach. Du
żym osiągnięciem w kulturalnym życiu stało się otwarcie ośrodka TV i na
ziemnej stacji bezpośredniej łączności kosmicznej „Orbita". Mongolska TV 
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nadaje programy przez 6 dni w tygodniu. Ważne miejsce zajmują audycje in-
formacyjno-dokumentalne. W przyszłości telewizja ma nieograniczone per
spektywy rozwoju. 

Podstawową siłą działalności publicystycznej są zawodowe kadry dzienni
karskie. Od pierwszych dni zwycięstwa rewolucji ludowej w Mongolii par

tia przywiązywała szczególne znaczenie do kształcenia własnej kadry dzien
nikarzy. Początkowo, kiedy nie mieliśmy jeszcze własnej bazy dydaktycznej, 
Związek Radziecki okazywał nam wielką pomoc w kształceniu dziennikarzy. 
W radzieckich wyższych uczelniach do tej pory uczą się mongolscy kandydaci 
do zawodu. Niemal połowa wszystkich naszych dziennikarzy otrzymała fa
chowe wykształcenie na uczelniach w różnych miastach radzieckich. 

Ogromny wkład wniósł tutaj Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Mo
skiewskiego. Ponad 60% dziennikarzy, którzy kształcili się w uczelniach ra 
dzieckich, nauczyło się profesji na MGU im. Łomonosowa. 

W radiu, TV, w prasie i w wydawnictwach pracuje ponad tysiąc osób. 
67°/o pracowników twórczych legitymuje się wyższym wykształceniem. 

Realizacja zadań partii i rządu w zakresie budowy społeczeństwa socjali
stycznego, wychowanie nowego człowieka, wykształcenie u ludzi pracy świa
domości socjalistycznej i światopoglądu komunistycznego zależy w dużej mie
rze od ideologicznej działalności partii, a szczególnie od działalności maso
wych środków informacji i propagandy. Dlatego też partia, podejmując de
cyzję o kształceniu kadr dziennikarskich w kraju, za jeden z podstawowych 
warunków podniesienia efektywności masowych środków informacji i propa
gandy uważa kształcenie i dokształcanie dziennikarzy. W czasie historycznego 
rozwoju MRL rozszerzyła się znacznie ideologiczna działalność partii, a szcze
gólnie dobrze rozwinęły się masowe środki komunikowania. 

Prawidłowość rozwoju społecznego, zapotrzebowanie na praktyczną aktyw
ność aparatu dziennikarskiego, zainteresowanie mas pracujących prasą, ra 
diem i TV tworzyły konieczność powołania do życia bazy naukowo-dydak
tycznej z myślą o przygotowaniu w kraju kadr dziennikarskich. 

Biorąc pod uwagę obiektywną sytuację w tym zakresie, КС partii podjął 
decyzje otwarcia katedry dziennikarstwa na Mongolskim Uniwersytecie Pań
stwowym. Zaczęła ona funkcjonować w 1965 г., która to data otwiera historię 
działalności dydaktycznej dla przygotowania narodowych kadr dziennikarskich 
w Mongolii. 

W czasie studiów dziennikarskich na uniwersytecie w Ułan Bator zwracano 
szczególną uwagę na przedmioty zawodowe, t j . na teorię i praktykę dzienni
karstwa, na historię prasy mongolskiej i zagranicznej, na język, literaturę itp. 

Katedra dziennikarstwa Mongolskiego Uniwersytetu Państwowego przy
gotowywała fachowców tylko jednej specjalności —• dla prasy drukowanej. 
W trakcie studiów położono też duży nacisk na ogólne wykształcenie studen
tów, ponieważ w skład funkcji dziennikarstwa marksistowskiego wchodzi nie 
tylko artystyczne odzwierciedlenie realiów, ale przede wszystkim analiza spo
łecznej istoty zjawisk, realnej rzeczywistości i obiektywnego świata. 

W latach swojego istnienia od 1961 do 1968 r. katedra dziennikarstwa Mon
golskiego Uniwersytetu Państwowego wykształciła około 120 dziennikarzy. 
Większość pracuje w gazetach i czasopismach obwodowych, centralnych, miej
skich, i specjalistycznych, a także w radiu i telewizji. 

Niezależnie od tego tendencje rozwoju, umocnienia współpracy krajów so-
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cjalistycznych, światowego procesu rewolucyjnego, realizacji leninowskiej za
sady pokojowego współistnienia 2 systemów, zaostrzenia walki ideologicznej 
między kapitalizmem a socjalizmem, przyspieszenia rewolucji naukowo-tech
nicznej — wymagają głębokiego, twórczego przyswojenia sobie nauk marksiz
mu-leninizmu i współczesnej wiedzy o zawodzie dziennikarskim. 

Cechą szczególną naszego kraju jest bardzo słabe zaludnienie. Dlatego wła
śnie zapotrzebowanie na kadry dziennikarskie zostało bardzo szybko zaspo
kojone. 

Po rozpatrzeniu wszystkich tych odrębności krajowych partia podjęła de
cyzję przekształcenia katedry dziennikarstwa w Wydział Dziennikarski Wyż
szej Szkoły Partyjnej przy КС. Wydział ten w 1966 r. po raz pierwszy przy
jął kandydatów na kierunek dziennikarstwa. Tym sposobem stał się on 
w Mongolii główną kuźnią kształcenia kadr dziennikarskich. Do chwili obec
nej mury tej uczelni opuściło około 80 dziennikarzy pracujących przeważnie 
na stanowiskach kierowniczych. Słuchacze szkoły otrzymują wyższe wykształ
cenie polityczne o profilu dziennikarskim. Nauka trwa 4 lata. 

W procesie kształcenia dziennikarzy w WSP nieustannie korygowano pro
gramy nauki. W ciągu wspomnianych 4 lat słuchacze uczą się 13 przedmiotów 
w czasie 1490 godzin. 

Istnieją różne formy kształcenia dziennikarzy. Tak np. dla podniesienia 
ich kwalifikacji, wieczorowy uniwersytet marksizmu-leninizmu przyjmuje co 
roku ponad 30 słuchaczy. W ciągu 3 lat uczą się oni, a następnie zdają egza
miny państwowe. Po ich ukończeniu absolwentów kieruje się na odpowie
dzialne stanowiska w systemie pracy ideologicznej. Redakcje gazet, czaso
pism, radia i telewizji organizują również seminaria dokształcające dla dzien
nikarzy. 

W 1975 г., dla podniesienia kwalifikacji i wiedzy politycznej swoich pra
cowników twórczych, redakcja Unen oraz państwowy komitet radiofonii i te
lewizji zorganizowały 90-godzinne kursy na różne tematy. Takie formy nauki 
przynoszą efektywne wyniki w zakresie rozszerzania wiedzy politycznej i nau
kowej oraz doskonalenia warsztatowego dziennikarzy. 

A ktywny udział w kształceniu i doskonaleniu kadr bierze również Związek 
Dziennikarzy Mongolskich. Przywiązuje on dużą wagę do nauki języków 

obcych, zwłaszcza rosyjskiego. Związek Dziennikarzy Mongolskich, do którego 
należy ponad 570 członków, powstał 16 stycznia 1951. Wśród członków tej or
ganizacji jest 2 zasłużonych działaczy kultury i 10 laureatów nagród ZDM. 
Związek Dziennikarzy prowadzi ożywioną działalność nie tylko wychowawczą 
i oświatową, ale również interesuje się innymi aspektami naszego dziennikar
stwa. Tak np. od 1971 r. corocznie wydaje książki i broszury napisane przez 
dziennikarzy mongolskich. 

ZDM nieustannie działa na rzecz propagowania za granicą przemian kraju, 
zabiega o nawiązanie kontaktów z organizacjami dziennikarskimi w krajach 
socjalistycznych, stara się umocnić nawiązaną współpracę z organizacjami mię
dzynarodowymi. Cała aktualna działalność związku i każdego dziennikarza 
wiąże się z propagowaniem postanowień XXV Zjazdu KPZR i XVII Zjazdu 
MPLR oraz III Zjazdu dziennikarzy mongolskich. 

Zwracając się do dziennikarzy mongolskich, I sekretarz partii, przewodni
czący Wielkiego Churału tow. Cedenbał powiedział: „Nasza partia i naród 
wysoko cenią pracę dziennikarzy... którzy wnoszą poważny wkład w dzieło 
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budowy socjalizmu i walkę o pokój. Swoim ostrym piórem, celnym słowem 
przenosicie decyzje partii do mas ludowych, wyjaśniacie sens tych decyzji, 
pomagacie wprowadzić je w życie. Praca powierzona dziennikarzom wymaga 
mobilizacji sił i energii, bezgranicznego oddania, szczególnej odpowiedzial
ności, pryncypialności oraz wnikliwego stosunku do ludzi wytwarzających do
bra materialne. Powinniśmy lepiej poznawać życie, nieustannie podnosić po
ziom ideowo-polityczny i umiejętności dziennikarskie. Trzeba umieć na czas 
dostrzec wszystko, co nowe i cenne, po partyjnemu prawidłowo oceniać fak
ty i zjawiska". (Unen, 28 listopada 1963.) 

Współczesne dziennikarstwo mongolskie ponosi ogromną odpowiedzialność 
przed partią i narodem w dziele pomyślnej realizacji zadań, pełnej, ostatecz
nej budowy materialno-technicznej bazy socjalizmu. 

Tłumaczyła z rosyjskiego 
Zofia Lewartowska 
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HUBERT KOZŁOWSKI 

PRASA RFN SPOZA ESTABLISHMENTU 

Z punktu widzenia klasowej istoty systemu społecznego RFN jest rzeczą 
zrozumiałą poddawanie obserwacji i wysuwanie na plan pierwszy w sy

stemie masowych środków przekazu prasy burżuazyjnego establishmentu, 
zwłaszcza zaś zgrupowanej w 9 największych koncernach prasowych1, mają
cych zresztą szereg wzajemnych finansowych i technicznych powiązań. Kon
cerny te dysponują największymi możliwościami kształtowania w skali ma
sowej postaw, poglądów i stereotypów myślenia w społeczeństwie RFN, popie
rania lub przeciwdziałania polityce poszczególnych rządów, partii czy grup 
nacisku. Oczywiście byłoby uproszczeniem traktować je jako monolit, ponie
waż pomimo wspólnej przynależności do establishmentu prasowego wykazują 
one różnice, bądź to zasadnicze, bądź tylko w rozłożeniu akcentów. Wynika 
to chociażby z porównania treści zawartych w wydawnictwach Springera 
z jednej, a Grunera + Jahra czy w Spieglu z drugiej strony. 

Jednak na społeczeństwo RFN oddziaływał i oddziałuje nie tylko establi
shment prasowy. Stopniowe przemiany polityczne, które w skali wewnętrznej 
tego państwa umożliwiły dojście do władzy koalicji SPD-FDP, zaś w kontak
tach międzynarodowych proces normalizacji stosunków z ZSRR, Polską i in
nymi państwami socjalistycznymi, były również rezultatem sumy pozornie 
niewielkich oddziaływań. Zachodziły one wewnątrz partii politycznych, orga
nizacji młodzieżowych i społecznych, wśród polityków i działaczy komunal
nych, w szkołach, wyższych uczelniach, organizacjach związków zawodowych. 
Wiele z nich było sterowanych i dopuszczanych przez SPD, posługującą się 
jako partia m. in. własnym wydawnictwem, traktowanym niekiedy jako dzie
siąty koncern2; składa się na nie także wiele czasopism niskonakładowych, 

1 H. D i e d e r i c h s ; Konzentration in den Massenmedien. München 1973, wymienia na
stępujące główne koncerny: Springer, Bertelsmann, Grüner + Jahr, Bauer, Burda, Holtz-
brinck, Süddeutscher Verlag, Ganske, Spiegel. 
* H. D i e d e r i c h s (op. cit., s. 182—183) traktuje jako jeden z wielkich koncernów 
Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbH w Hamburgu, prasowy holding SPD; 
twierdzi jednak, że nie posiada ona powiązań finansowych z pozostałą dziewiątką. 
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rozpowszechnianych wśród członków czy sympatyków, czujących się osobiście 
związanymi z danym pismem. 

Należy podkreślić, że jednym z istotnych instrumentów tych stopniowych, 
trwających przez lata przemian społecznych i politycznych, jak również waż
nym środkiem ich uzewnętrznienia stały się liczne czasopisma spoza esta
blishmentu prasowego, o różnym zasięgu — lokalnym, krajowym czy nawet 
obejmującym całą organizację. Są to zwłaszcza pisma młodzieżowe, związko
we, uczelniane, lokalne, a nawet szkolne. Ich niewielki nakład oraz zajmo
wanie w wielu wypadkach postępowego, a przynajmniej niekonserwatywnego 
stanowiska powodowały, że często — w poważnej mierze wypada to trakto
wać jako rezultat działania celowego — znikały one z pola widzenia badaczy, 
choć nieraz budziły niepokój kół burżuazyjnych, jak choćby gazetki zakła
dowe DKP. Przykładem owego niedostrzegania czy przynajmniej braku ela
styczności może być podstawowe dla prasoznawców wydawnictwo „Stamm — 
Leitfaden für Presse und Werbung" z 1973 г., które — prezentując dokładnie 
prasę przesiedleńczą — pisma młodzieżowe lub adresowane do młodych a po
chodzące spoza establishmentu robi to w sposób bardzo niekompletny i we
dług przypadkowych kryteriów3 . 

Ten stan rzeczy nie pozostaje bez wpływu również na nasze badania niem
coznawcze, które w zbyt małym stopniu uwzględniają istnienie i obiektywne 
znaczenie owej prasy, niezależnie od tego, że były to często wydawnictwa efe
meryczne. Wynika to jednak z trudności dostępu do pojedynczych egzem
plarzy i często opierania się na wydawanych przez wielkie wydawnictwa 
opracowaniach zbiorowych oraz częstej wtórności badawczej i intelektualnej 
wobec burżuacyjnych źródeł zachodnich. 

W zbiorach autora znajduje się kilkadziesiąt różnych — przeważnie nie wy
mienianych przez Stamma — tytułów prasy młodzieżowej i studenckiej, 

jednak nie zawsze istnieje możliwość ich systematycznego i chronologicznego 
zbierania. Dlatego też czynnikiem ułatwiającym przedstawienie typowych od
działywań, przemian i mechanizmów może być wydany w Bielefeld we wrze
śniu 1975 wybór tekstów czasopisma Blätter des Bielefelder Jugendkulturrin
ges i, zatytułowany: „Kartki z prowincji. Wypisy z codzienności gdzieś 
w Niemczech Zachodnich 1950—1975"5. Obejmuje on 25 lat istnienia i 221 
numerów najstarszego kulturalno-krytycznego czasopisma młodzieżowego 
RFN. Było ono dotychczas wydawane na zasadach niekomercjalnych przez 
zrzeszenie dla kształcenia młodzieży i pomocy w organizacji wolnego czasu 
w Bielefeld, finansowane zaś przez członków organizacji oraz socjaldemokra
tyczne władze miejskie. 

Jednak wspomniany wybór jest interesujący również dlatego, że przedsta
wia stanowiska wobec wielu istotnych problemów społecznych, politycznych 
i kulturalnych z punktu widzenia postępowych sił na prowincji RFN. Wydaje 
się, że w ocenach dotyczących sytuacji w tym państwie zbyt często nie docenia 

8 Przykładowo S t a m m wymienia tylko jeden infoz-mator uczelniany AStA-info z Aalen, 
podczas, gdy niemal każda ze 167 uczelni wyższych i zawodowych posiada takie wydaw
nictwo, będące organem komitetu wykonawczego studenckiego parlamentu, formalno
prawnej reprezentacji studentów danej uczelni. Są one wydawane drukiem lub techniką 
„małej poligrafii". 
* W oryginale tytuł małymi literami: blätter des bielefelder jugendkulturringes. S M. S c h i b i l s k y ; Blatter aus der Provinz. Ein Lesebuch aus dem Alltag irgendwo 
in Westdeutschland 1950—1975. Bielefeld 1975. 
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się znaczenia środowisk prowincjonalnych. Struktura federalna RFN, częste 
wybory do władz różnych szczebli, stała rywalizacja dwóch głównych sił po
wodują, że z tzw. „bazą" muszą liczyć się wszyscy politycy, w tym i centralni. 
Zwłaszcza w ostatnim czasie przyczyną — jawnie podkreślaną — porażek 
wielu osobistości była „utrata kontaktu z bazą". Także 6ez udziału tych śro
dowisk trudno mówić o faktycznej akceptacji w społeczeństwie RFN procesów 
normalizacji stosunków z Polską. 

A utorzy artykułów na łamach Blätter to ludzie, którzy pragnęli zmieniać i 
przekształcać swe środowisko, ale nie przez teoretyczne, intelektualne dys

kusje czy też posługiwanie się niezrozumiałym akademickim językiem, jak to 
czyniło wielu, zwłaszcza młodych, mieniących się „lewicowymi", lecz przez 
konkretne akcje, konfrontację z siłami reakcyjnymi, konserwatywnymi, t ra
dycyjnie nacjonalistycznymi. Czują się oni związani z własnym terenem, jego 
problemami, posiadają też swoje kompleksy, poczucie niedowartościowania ze 
strony wielkich ośrodków kulturalnych, będących zarazem centrami wydaw
niczymi w zakresie masowych środków przekazu. 

Wiele ciekawych — również z polskiego punktu widzenia, zmuszającego do 
wszechstronnej obserwacji — refleksji zawiera wstęp, który napisał autor ca
łego wyboru tekstów, Michael Schibilsky. Określa on pojęcie „prowincjonaliz-
mu" jako „jedno z najbardziej charakterystycznych i wysublimowanych nie
mieckich wyzwisk", które na dodatek — w odróżnieniu np. od hochsztapler
stwa, ekstrawagancji, dziwaczności czy skandalu jest rzeczą niewybaczalną. 
Obok tej pełnej goryczy ironii można jednak dostrzec przejawy dumy, ambi
cji i świadomości odgrywanej przez prowincję roli. Wskazuje na to choćby 
cytowany niżej wywód: 

Prowincjonalizm — jest to temat tej książki. I ja wiem, o czym 
mówię. Lecz nawet kiedy prowincja jest właśnie normalną co
dziennością, małym środowiskiem ze swymi małymi, pozbawiony
mi znaczenia problemami, nie oznacza ona czegoś mało istotnego, 
ponieważ jest bezpośrednią przestrzenią życiową ponad 80% lud
ności Republiki Federalnej; jest tym, co zaangażowani intelektu
aliści chętnie określają jako baza, ale najchętniej ją ignorują, za
miast włączyć się w konflikty bezpośrednio na miejscu, w ma
łym mieście, w nieefektowne inicjatywy obywatelskie, w nie
ważne posiedzenie podkomisji rady miejskiej, w kontrowersje wy
wołane listami czytelników w lokalnych pisemkach, w dyskusje 
poświęcone polityce komunalnej podczas zebrań mieszkańców. 
Zdolności, które są tu potrzebne, nie polegają na mądrości wycze
kiwania, intrygowaniu czy spoufalaniu się, lecz pożądana jest 
wytrwałość, odwaga w podejmowaniu małych kroków, trzeźwa 
rzeczowość zamiast retorycznej elokwencji, upór i wytrzymałość, 
także w wypadku osobistego zniesławienia, fantazja i uprzejmość 
przy, wydawałoby się, drugorzędnych wydarzeniach, wyrzeczenie 
się ponadregionalnej sławy, a nawet uznania. Być niewygodnym, 
oznacza to w wielkim świecie oryginalność, osobowość, zwracanie 
uwagi. Na prowincji niewygodne wypowiedzi w każdym przypad
ku przynoszą rezultat w postaci chłodnego milczenia, złośliwych 
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uwag, niszczących ataków lub chłodnej obojętności. I nigdzie nie 
jest tak potrzebne, jak na prowincji, niewygodne postępowanie, 
odwaga żeby być niedopasowanym (s. 9). 

Ta postawa — jak wynika z komentarza M. Schibilsky'ego oraz samych 
tekstów — cechowała w wielu wypadkach redakcję pisma, które musiało 
przez lata występować nie na rzecz „wielkich, ogólnych ideałów humanizmu 
i sprawiedliwości", których oficjalnie nikt nie ośmielał się krytykować, lecz 
o ich urzeczywistnienie w codziennej praktyce. Prowadziło to do wielu kon
fliktów, jak choćby z byłymi SS-manami, którzy nie wyciągnęli wniosków 
z przeszłości. Dyrekcją banku, wobec której ujawniono, że dalej czyni stara
nia w kierunku kontynuacji inwestycji w Chile, pomimo potępienia przez 
ludzkość krwawego puczu i metod terroru. Przesiedleńcami, którzy w 1962 r. 
podróż studyjną do Polski oraz obiektywne korespondencje o naszym kraju 
uznali za zdradę narodową. Spółkami budowlanymi, planującymi wbrew oby
watelskim inicjatywom oddanie do użytku nowych dzielnic, efektownych na 
planach, zapominając o przedszkolach, placach zabaw, miejscach wypoczynku 
czy kawiarniach. 

W przekonaniu cytowanego komentatora, „historie z prowincji" należą 
w równym stopniu do dziejów RFN, jak wielkie wydarzenia na federalnej 
arenie. Podkreśla on — i trudno nie przyznać mu racji — że „wielka poli
tyka, wielka kultura są niczym innym, jak sumą małych przemian, które na
stępowały gdzieś niezauważalnie w terenie" (s. 10). 

Lektura artykułów znajdujących się w zbiorze oraz krótkich komentarzy 
nawiązujących do okoliczności ich powstania dowodzi, że uzasadniają one 

cytowaną wyżej tezę, potwierdzając wpływ reprezentowanego gatunku prasy 
na przemiany społeczne. Artykuły podzielone zostały na trzy zasadnicze grupy 
tematyczne: 

— niepokoje przeszłości oraz problemy związane z rozwojem stosunków mię
dzynarodowych; 

— sprawy młodzieży; 
— zagadnienia kultury. 

W okresie do r. 1960 pismo musiało borykać się z problemem, określanym 
w RFN jako „przezwyciężanie przeszłości". W 1956 r. Paul Schallück zapro
testował przeciwko wystąpieniu ambasady Bonn w Paryżu, która przeciw
działała zgłoszeniu przez Francję na festiwal w Cannes filmu Alaina Resnais 
„Noc i mgła", poświęconego obozom koncentracyjnym w III Rzeszy. Wyraził 
on wówczas opinię, że takie postępowanie szkodzi umacniającej się przyjaźni 
niemiecko-francuskiej i jest dowodem politycznego oportunizmu. 

Rok 1959 przyniósł konflikt czasopisma z militarystami, wskutek wydru
kowania karykatury generała, pragnącego kontynuować politykę agresji, oraz 
opublikowania ostrego artykułu poświęconego próbom wybielania zbrodniczej 
przeszłości przez byłych członków „Waffen-SS", zrzeszonych w organizacji 
wzajemnej pomocy HIAG. Autor, Rudolf Grube, ze szczególnym oburzeniem 
odniósł się do faktu wygłoszenia podczas jednego z „zebrań koleżeńskich" re
feratu „Następstwa wojny partyzanckiej i współpraca europejska, przedsta-
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wionę na przykładach Ascq i Oradour". Uznał on, że jest to próba przeina
czania historii. W odpowiedzi na to posypały się protesty prasy konserwatyw
nej, a władze HIAG przesłały oświadczenie utrzymane w pompatycznym 
i nacjonalistycznym tonie. Atakowany autor odpowiedział na łamach Blatter, 
że obecnie militaryzm nie jest zabytkiem podlegającym ochronie, wystąpił 
przeciwko tworzeniu nowych mitów, potępił też ideologię „wierności" gło
szoną przez ludzi z „Waffen-SS". HIAG wystąpiło z procesem o zniesławienie, 
na szczeblu Bielefeld przegrało dzięki odważnej — jak na miejscowe wa
runki — decyzji sądu, jednak wyższa instancja zmieniła orzeczenie. 

Jako „polityczną przygodę" ocenia się także z perspektywy lat podróż stu
dyjną organizacji młodzieżowych z Bielefeld w 1962 roku do Polski oraz 
związane z tym późniejsze korespondencje prasowe. Była to jedna z pierw
szych tego rodzaju podróży do naszego kraju, sprawa na owe czasy wyjątko
wa, podczas, gdy obecnie forma ta jest często spotykana i nie stanowi nic 
nadzwyczajnego. W tym jednak roku Strauss był ministrem obrony, a opinia, 
wyrażona przez organ przesiedleńców Ostpreussenblatt, że takie przedsięwzię
cia są „szkodliwe dla państwa i młodzieży" posiadała znacznie większe zna
czenie w realiach politycznych RFN niż dziś. 

Sam artykuł Jurgena Pratta jest próbą zrozumienia stanowiska Polaków 
i Polski, która jawiła mu się wówczas jako „kraj zdumiewających kontra
stów", fascynujący zabytkami, odbudową ze zniszczeń wojennych, nowocze
sną sztuką oraz interesującymi dyskusjami. Jest rzeczą zrozumiałą, że wów
czas jednym z głównych tematów były rozmowy poświęcone niedawnej prze
szłości, zbrodniom hitlerowskim, jednak przytoczono również bezkompromiso
we stanowisko polskie w sprawie granicy i konieczności zobowiązań moral
nych ze strony Niemców, wyrażając wobec niego zrozumienie. Ponieważ 
w grupie znajdowała się młodzież ewangelicka i katolicka, sporo miejsca za
jęły uwagi na temat życia religijnego oraz sytuacji Kościoła w Polsce. 

Wypada zgodzić się z opinią komentatora piszącego w 1975 roku: „To, że 
polityka odprężeniowa lat siedemdziesiątych była możliwa, wiąże się także 
z tego rodzaju podróżami" (s. 51), które — podobnie, jak i artykuły — wpły
wały na ewolucję poglądów wobec Polski i zmianę stereotypów w sferze „Po
lenbild" — wyobrażenia o naszym kraju. 

K olejna zasadnicza grupa tematyczna, to problematyka młodzieży „gdzieś 
w Niemczech Zachodnich". Początkowo dyskutowano na temat oblicza ru 

chu młodzieżowego i pracy z młodzieżą, ponieważ po okresie nazistowskim 
trzeba było wypracować nowe formy działalności. Z chwilą pojawienia się 
„sceptycznego pokolenia" (1960—1967) pismo starało się określić jego sylwetkę. 
Temu celowi służył m. in. cykl wywiadów z typowymi jego przedstawiciela
mi — robotnikami, urzędnikami, uczniami — mających na celu przedstawienie 
ich stosunku do Hitlera, polityki, Wietnamu, NRD czy własnych rodziców. 
Obraz, jaki otrzymano, był pełen stereotypów, uproszczeń, pozwalający na
wet na ocenę, że pokolenie jest „naiwne i ospałe". 

W 1967 r. pismo zareagowało na wydarzenia „rewolty studenckiej", opi
sując szczegółowo przebieg zajść w czerwcu 1967 w Berlinie Zachodnim. W ko
mentarzu nie opowiedziało się w całości po stronie studentów w ich konflik
cie ze społeczeństwem, wskazując na utopijność niektórych poglądów, zarzu
ciło wszakże społeczeństwu i masowym środkom przekazu, że pogardzają stu
dentami, co powoduje ich demonstracje i publiczny protest. 
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Odrębne artykuły poświęcone były również niektórym przejawom młodzie
żowej subkultury, a zwłaszcza fali narkomanii, która docierała także do Bie
lefeld. W 1971 roku ukazał się artykuł Siegfrieda Mullera, przedstawiający 
smutny los pary młodych narkomanów, ich przeżycia, poczucie bezsensu ota
czającej rzeczywistości oraz próby oderwania się od niej w świat iluzji. Cie
kawe i charakterystyczne — bo z pozycji obserwatora „z zewnątrz", lecz po
sługującego się specyficznym sposobem rozumowania — są opublikowane 
w 1973 r. uwagi nt. wpływu narkomanii na młodzieżową lewicę (z tym, że 
należy je odnosić raczej do kół lewackich): 

Rozumiana początkowo jako działanie polityczne w sferze poli
tycznego protestu konsumpcja narkotyków doprowadziła do skłó
cenia i indywidualizacji. Niebezpieczeństwa tego rodzaju zostały 
szczególnie szybko stwierdzone w sferze politycznie zaangażowa
nej lewicy — podział na hedonistycznych lewicowców i dogma
tyczny marksizm poskutkował fatalnie dla obu stron (s. 102). 

Oczywiście, stwierdzenia te należy widzieć w kontekście realnej sytuacji 
w RFN, gdzie poważna część młodzieży mieniącej się „lewicową" znalazła się 
w ślepym zaułku. 

Kolejne zmiany pokoleniowe — choć nie wskazując bezpośrednio na wzrost 
konserwatyzmu młodych — sygnalizował artykuł z 1974 r. poświęcony niepo
wodzeniom w organizacji młodzieżowego centrum kulturalnego, a więc tzw. 
dążeń młodych do autonomii. W swym bilansie M. Schibilsky twierdzi nawet, 
że fala wielkich wydarzeń zakończyła się najpóźniej w r. 1974 i „można być 
nawet bliskim podejrzeń, że cała gra zacznie się znów od początku" (s. 15). 

Trzecia zasadnicza grupa problemów, to zagadnienia kultury. Czasopismo 
kilkakrotnie podejmowało problem koncepcji polityki kulturalnej oraz ro

zumienia sztuki. Na uwagę zasługuje zwłaszcza artykuł Hansa Schwarza 
z 1974 r. noszący podtytuł: „Czyje interesy reprezentuje kultura". Wskazując, 
że ponieważ zarówno kultura masowa, jak i elitarna używane były w inte
resie klas posiadających, przeciwko interesom mas pracujących i ich walce 
politycznej, od połowy lat sześćdziesiątych pogłębia się brak zaufania wobec 
masowych środków komunikowania, zwłaszcza w gronie tych, którzy związani 
są z działalnością twórczą (intelektualiści, twórcy, studenci). W tym stanie 
rzeczy pismo poparło próby współdecydowania ze strony odbiorców sztuki 
o jej treści, twierdząc, że bez aktywnego udziału młodzieży — uczniów szkol
nych czy uczniów zawodu, studentów, młodych pracujących nie ma mowy 
o demokratyzacji kultury. Rzuciło nawet hasło: „Po Wietnamie sztuka nie 
może już więcej milczeć" (s. 125). 

Zbiór artykułów przypomina szereg konkretnych konfliktów w sferze po
lityki kulturalnej. Dwa z nich dotyczyły postawy „mecenasa" kultury miasta 
Bielefeld i znanego producenta środków żywnościowych dra Oetkera, który 
w jednej z ofiarowanych miastu hal widowiskowych starał się nie dopuścić 
do występów postępowych piosenkarzy, zaś oddając do użytku drugą za
żądał, by nosiła ona imię jego ojczyma, byłego działacza NSDAP. 

Inny element działalności kulturalnej pisma, to jego rola we wprowadzaniu 
na rynek czytelniczy RFN twórców NRD w początkach lat sześćdziesiątych. 
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Nie było to rzeczą łatwą; siły konserwatywne były przeciwne prezentowaniu 
zwłaszcza takich twórców, jak Bertolt Brecht. Wokół jego sztuki „Kaukaskie 
kredowe koło" doszło w 1961 r. do wielu sporów. Pismo miało wpływ na to, 
że sztuka ta z powrotem znalazła się na deskach scenicznych teatru w Bie
lefeld. 

Przedstawioną tematykę uznać można za reprezentatywną nie tylko dla 
jednego pisma, lecz dla poważnej części ludzi myślących „po nowemu" 

w RFN, pragnących konkretnym działaniem wyjść poza tradycyjne schematy 
i stereotypy myślenia; potrafili też o nie walczyć w realnych warunkach pro
wincji. Artykuły te wykazują, że owe „małe kroki" owocowały w perspekty
wie ćwierćwiecza w postaci zmian jakościowych w zakresie postaw w spra
wach wewnętrznych oraz stosunku wobec polityki międzynarodowej. W od
niesieniu do problemów polityki wschodniej wpływały one na normalizację 
stosunków z Polską i stanowiły wyraz społecznego poparcia wobec niej, co 
aktualnie dostrzegają również politycy SPD, traktując je jako istotny argu
ment w kampanii wyborczej do Bundestagu w 1976 r. Oczywiście, autentyczne 
dążenie do normalizacji, zainteresowanie Polską i naszym społeczeństwem 
może być wykorzystane w strategii „von Mensch zu Mensch", jednak — 
zwłaszcza obecnie — dominuje podejście autentyczne, rzeczowe i pragma
tyczne. 

Można postawić pytanie: czy autor niniejszych uwag nie przecenia zna
czenia „małych kroków" i działań niskonakładowej prasy spoza establishmen
tu. Można przecież twierdzić, że publikowanie takich pism jak Blätter to 
wyłącznie „kanalizacja" i sprowadzenie pod kontrolę postępowych nastro
jów kolejnych młodych pokoleń. Niezależnie od tego aspektu, którego nie 
można wyeliminować, należy jednak podkreślić, że: 

1. Tego rodzaju czasopisma są redagowane nie tylko przez zawodowych 
dziennikarzy, ale grupę decydującą w nich stanowią ludzie związani emo
cjonalnie, działający jako sympatycy i społeczni współpracownicy. 

2. Przedstawiciele młodego pokolenia uzyskiwali w wielu wypadkach popar
cie życzliwych polityków lokalnych czy urzędników wykraczających poza 
swe kompetencje. W konkretnym przypadku Blätter wstęp do książki po
daje nawet wiele nazwisk osób wywodzących się ze środowisk socjaldemo
kratycznych. v 

3. Formuła, polegająca na angażowaniu się w bieżące problemy interesujące 
młodzież w terenie, wytwarza bliskie więzi z czytelnikami, utożsamiającymi 
się z danym pismem i jego poglądami, co wzmaga efektywność propagan
dową. Pozwala to na prowadzenie w warunkach RFN tzw. „Kleinarbeit" 
lub „Basisarbeit" (praca u podstaw), skuteczniejszej od niezrozumiałych 
dla przeciętnego Niemca przemówień lewicowych intelektualistów. 

4. Formuła tego rodzaju czasopism jest stale niepokojąca dla różnych sił po
litycznych. Najlepszym tego dowodem są aktualne losy Blätter. Na wnio
sek frakcji FDP w radzie miejskiej Bielefeld grozi mu przekształcenie 
w czasopismo wydawane na zasadach półkomercjalnyeh, a więc prowadzą
cych do znacznego ograniczenia swobody działania. 

5. Najbliższe lata wykażą, jak prasa spoza establishmentu odczuje na dalszą 
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metę „zmianę w tendencji" (Tendenzwende) w społeczeństwie RFN od r. 
1973/74, charakteryzującą się wzrostem konserwatyzmu. Sygnały wskazu
jące na problemy i trudności można już odnotować. 

Te wszystkie czynniki pozwalają na stwierdzenie, że prasa spoza establish
mentu — w tym prasa młodzieżowa — oraz środowiskowa z nią związane 
(z wyjątkiem prasy lewackiej i skrajnie prawicowej, w obu przypadkach fi
nansowanej z niejasnych źródeł) odegrały rolę nie zawsze w pełni wymierną, 
lecz istotną i pozytywną w procesach politycznych wewnątrz RFN. Również 
jako wniosek końcowy wypada podkreślić polityczne i międzynarodowe zna
czenie zachodnioniemieckiej prowincji, w której wiele spraw czy różnic po
glądów rysuje się w sposób jednoznaczny, wymagający zarówno uwagi, jak 
i doceniania z naszej strony. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 4 (70) 

PORTRET GAZETY 

Proletârios de todos os paises: UNI-VOS! 
15 lutego 1931 w warunkach konspiracyjnych ukazał się pierwszy numer 

Avante! — centralnego organu Portugalskiej Partii Komunistycznej. W tym 
czasie w Portugalii panowały już dyktatorskie rządy i działalność wszelkich 
partii politycznych poza faszystowską była zakazana. W pierwszym nielegal
nym numerze pisma tak uzasadniano cel jego istnienia: „Własna gazeta po
trzebna jest partii, by demaskować przed portugalskim narodem wszystkie 
zbrodnie i nieszczęścia, których ofiarą staje się on każdego dnia. Takim orga
nem będzie Avante!. Rodzi się w ciemności podziemia, ale będzie oświetlać 
drogę, którą powinien iść portugalski proletariat, (...) by osiągnąć wyzwo
lenie". 

Przez 43 lata Avante! ukazywała się w podziemiu; z początku nieregular
nie. Na skutek aresztowania w latach 1936—1939 wszystkich przywódców partii 
przestał również wychodzić jej centralny organ. Ale w sierpniu 1941 Avante! 
pojawiła się ponownie, już jako miesięcznik. Gazetę drukowano na cienkich 
arkuszach bibułki papierosowej, a format jej był nieco większy od szkolnego 
zeszytu. Mimo ogromnych trudności redakcyjnych (zdobywanie informacji), 
poligraficznych (wykrycie przez agentów PIDE kilku drukarń), kolportażo
wych i innych, mimo licznych aresztowań gazeta już nigdy nie przerwała 
swojej działalności. 

17 maja 1974 pojawił się pierwszy legalny numer Avante! w nakładzie 
300 tys. egzemplarzy i rozszedł się w ciągu kilku godzin. Tego samego dnia 
dodrukowano jeszcze 200 tys. egz.*. 

W ciągu pierwszych kilkunastu miesięcy legalnego bytu Avante! wycho
dziła jako tygodnik (w czwartki). Na przełomie listopada i grudnia 1975 za
częła się pojawiać dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki. Stąd też 
omówienie gazety oparte jest szczególnie na ostatnich miesiącach roku 1975. 

* Nota historyczna wg 1. Ł. R u m i a n с e w a : Avante! — znaczit Wpieriod!. Raspro-
stranienije Pieczati 1975 nr 7, s. 40—42; 2. Janina P a ł ę с к a, Oskar S o b a ń s k i : Rewo
lucja nie zaczęła się w czwartek. MON, Warszawa 1976, s. 133, 134, 135, 143. 
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Gdyby chcieć w dwóch słowach określić postać zewnętrzną Avante!, można 
by rzec: jest to gazeta-afisz. I formalnie nawet nie popełni się tu wielkiej 
omyłki, gdyż na pierwszej stronie często goszczą czcionki afiszowe (od 48 
punktów drukarskich wzwyż) oraz ogromne zdjęcia. W skrajnym przypadku 
w wydaniu z 16 XII 1975 najmniejsze czcionki na stronie w treści wypo
wiedzi miały wielkość 28 punktów drukarskich, tytuł zaś był złożony czcion
kami o wielkości 8 cycer. Wnętrza numerów Avante! często bywają nie 
mniej ekspresyjne. 

Objętość gazety w ciągu roku ulegała okresowym wahaniom od 8 do 
12 kolumn. Ostatnia redukcja objętości nastąpiła równolegle ze zwiększeniem 
częstotliwości ukazywania się. Nie był też niezmienny format pisma. Strona 
o wymiarach 41X58 cm została we wrześniu 1975 „podwyższona" o 5 cm, 
skutkiem czego nowy format liczy 41X63 cm. Przy jednoczesnym zwiększe
niu górnego i dolnego marginesu (do 3 cm każdy) powierzchnia zadruku jed
nej strony zwiększyła się z 1980 do 2100 cm2. 

Podstawową liczbą łamów gazety jest 8. W praktyce jednak tylko nie
które kolumny pojawiają się w tym układzie. Często można spotkać podział 
na 4, rzadziej nawet na 3 szerokie łamy. W przypadku strony tytułowej, 
z uwagi na mnogość zdjęć, wielkich tytułów i szpalt najróżniejszej szeroko
ści, czasem trudno mówić w ogóle o tego typu podziale. Na tym zresztą właś
nie polega wspomniana poprzednio „afiszowość" gazety, jej ekspresyjność. 

Szpalty — często nawet należące do różnych materiałów — dzieli tylko 
światło. Linie, gdy już się pojawiają, wyraziście zaznaczają się na stronie 
swoją grubością lub występują w postaci ramek wyróżniających krótsze 
a ważne wypowiedzi. 

Szczególną rolę w Avante! odgrywa ilustracyjność. Największa ilustracja 
zamieszczona w omawianym okresie miała powierzchnię 4440 cm2 (!) i była 
w gruncie rzeczy swego rodzaju gazetowym plakatem wydrukowanym na 
całej powierzchni rozkładówki, mówiącym o aktualnych zadaniach partii. 
W tym samym numerze (9 XII 1975) na stronie pierwszej pojawiło się zdjęcie 
o powierzchni 800 cm2, a wewnątrz 8-stronicowego wy dania było jeszcze 11 
zdjęć o łącznej powierzchni ponad 4000 cm2. Był to numer w całości po
święcony wielkiemu wiecowi komunistów. Innym podobnym przypadkiem 
było dołączenie do wydania z 20 XI1975 czterostronicowego dodatku zawie
rającego fotoreportaż (27 zdjęć, największe 1255 cm2) z manifestacji w Beja. 

Naturalnie, nie wszystkie numery są tak bogato ilustrowane, lecz foto
grafie o powierzchni kilkuset cm2 pojawiają się często. Ogólnie rzecz biorąc, 
w wydaniach 8-stronicowych średnio wypada po niespełna 15 ilustracji na 
numer, w 12-stronicowych średnia ta kształtuje się powyżej 20. W oblicze
niu tym nie ujęto ilustracji zawartych w reklamach. Warto jeszcze odnotować, 
że obok zdjęć gazeta publikuje karykatury oraz grafiki (m. in. Picassa). 
Zdjęcia na ogół cechuje dobra jakość techniczna: kontrastowość i czytelność. 

Przy tak obfitej liczbie fotografii, szczególnie istotną staje się sprawa ich 
właściwego komponowania na kolumnie. W gazecie zdjęcia rozmieszcza się 
zgodnie z zasadami sztuki, a jeśli niekiedy zdarzają się odstępstwa, to jest 
to celowe i umotywowane szczególnymi potrzebami. W sumie ilustracje ukła
dające się na każdej stronie i rozkładówce w harmonijną całość zaliczyć na
leży do mocnych punktów gazety. 

Zasadniczo w Avante! nie występuje kolor. Wyjątkiem był czerwony „pla-
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kat" na rozkładówce i strona tytułowa wspomnianego wcześniej numeru 
z 9 XII 1975 r. 

Zewnętrzna forma tekstów gazety jest nie mniej ekspresyjna od ilustra
cji. Decydują o tym dwie wspomniane już sprawy: wielkie tytuły i kom
ponowanie kolumn przy wykorzystaniu różnej szerokości łamów, a także 
krój i wielkość czcionek tekstów publikacji. Praktycznie kolonel jest naj
mniejszym ze stosowanych pism, natomiast o górnej granicy trudno mówić: 
zdarzają się teksty najróżniejszych wielkości, do wspomnianego już 28-punkto-
wego włącznie. Zasadniczo jednak przy dłuższych wypowiedziach największą 
stosowaną czcionką jest garmond. W sumie rzuca się w oczy przy pierw
szym kontakcie z gazetą przeciętnie większa niż w prasie polskiej czy innej 
zagranicznej czcionka. Wrażenie to pogłębia dodatkowo stosowanie w Avan
te! przeważnie pism najbardziej czytelnych, zupełnie pozbawionych szeryfów. 
Nierzadko występują one w postaci liter tłustych lub półtłustych. Manewru
jąc często na jednej stronie różnymi wielkościami i krojami pism uzyskuje się 
optyczne zróżnicowanie poszczególnych materiałów, na ogół nie oddziela
nych od siebie liniami. 

Wielkość czcionek tytułowych (podobnie jak tekstowych zawsze maksy
malnie czytelnych) waha się zazwyczaj od 2 do 5 cycer. Dość rzadko, nie
mniej jednak pojawiają się tytuły większe — do 9 cycer. Częściej do wy
eksponowania tytułu stosuje się druk tłusty. Czcionki duże i tłuste poja
wiają się zarówno na stronie tytułowej, jak i wewnątrz numeru. Natomiast 
nigdy nawet małych napisów nie umieszcza się ponad winietą tytułową, która 
wraz z „uszami" zajmuje całą szerokość kolumny — zawsze u jej góry. Ty
tuły są jedno- lub dwupiętrowe. Przy całej ekspresyjności nie są więc krzy
kliwe, lecz przydają pismu powagi. 

W przypadku Avante! t rudno mówić o tradycyjnym podziale na kolumny 
depeszowe i publicystyczne. Nawet kolumna „informacji" (nb. w niektórych 
numerach nie występująca) może wzbudzać zastrzeżenia, jako że jej forma 
zewnętrzna daleko odbiega od tego, co jako kolumnę informacyjną zwy
kliśmy sobie wyobrażać. Dzieli się na cztery szerokie łamy, z których pierw
szy zawiera kilkanaście drobnych — sądząc z treści najczęściej agencyjnych — 
doniesień, ą trzy pozostałe to kilka informacji bardzo obszernie skomento
wanych. O aktualnych wydarzeniach często informuje się za pośrednictwem 
artykułów nie mających ustalonej lokalizacji. Artykuły są zresztą przeważa
jącą formą na łamach Avante!. 

Mimo dużych tytułów i zdjęć, zróżnicowanych szpalt i czcionek pewna 
monotonia wyziera ze stron tej gazety. Jest to efektem publikowania wiel
kich artykułów (co prawda rozbijanych śródtytułami), ale również chyba 
rezultatem braku organizacji materiału. 

W treściach poruszanych przez Avante! zdecydowanie dominują sprawy 
krajowe, zwłaszcza w kontekście działalności partii i walki o utrzymanie 
zdobyczy rewolucji 25 kwietnia. Tym sprawom poświęca się największe 
artykuły, tytuły i zdjęcia. Wręcz niemożliwością było znalezienie w omawia
nym okresie numeru gazety bez zdjęcia z wielkiego wiecu lub manifestacji. 
Jest to zresztą logiczną konsekwencją dramatycznych nieraz wydarzeń, jakie 
miały miejsce w Portugalii. 

Poza problemami kraju w piśmie dość często pojawiają się artykuły po
święcone państwom socjalistycznym. O Polsce pisano parę razy przy okazji 
VII Zjazdu PZPR. Niejednokrotnie w charakterze memento poruszano spra-
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wę wydarzeń w Chile. Podejmowano też problem byłych kolonii portugal
skich w Afryce. Natomiast bardzo niewielki oddźwięk (głównie na kolumnach 
„informacji") znajdowały inne sprawy światowe. Tak więc poza zagadnie
niami politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi niemal nic innego nie po
jawiało się na łamach Avante!. Przez cały czas pismo było pochłonięte walką 
o interesy ludzi pracy i tematami pokrewnymi. 

Po z górą 40 latach nielegalnego bytu Avante! ujrzała światło dzienne. 
Jest oczywiste, że wypracowany w podziemiu styl musiał zaciążyć na obec
nie wydawanej gazecie. Ale oznacza to jednocześnie, że organ portugalskich 
komunistów dopiero wkroczył na drogę przemian wiodącą ku stworzeniu 
nowego pisma, pisma c o d z i e n n e g o , w pełni dostosowanego do nowej 
rzeczywistości. 

Lesław Peters 

PS.: Podczas prac redakcyjnych nad materiałem ukazał się numer 8/1976 
Żurnalista zawierający informację, że Avante! ukazuje się już jako dziennik. 

LP 
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"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1976 R. XVII, nr 4 (70) 

OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY 
PRASOZNAWSTWA I DZIENNIKARSTWA 

SOCJALISTYCZNEGO 
Podczas jubileuszowej konferencji naukowej Ośrodka Badań Prasoznaw-

czych w Krakowie zwróciliśmy się do kilku naukowców zagranicznych z proś
bą o udzielenie odpowiedzi na 3 pytania. Brzmiały one następująco: 

1. Co uważa Pan za największe naukowo-badawcze osiągnięcie swojego in
stytutu, ośrodka, wydziału? 

2. Jaki problem badawczy lub teoretyczny uważa Pan za najpilniejszy do 
rozwiązania? 

3. Jakie są zdaniem Pana perspektywy rozwoju środków masowego komu
nikowania na rok 2000? 

Poniżej drukujemy tekst udzielonych nam odpowiedzi. 

PROF. ALEKSANDER F. BIERIEŻNOJ 
Wydział Dziennikarstwa 
Uniwersytetu im. Żdanowa w Leningradzie 

1. Badanie leninowskiego teoretycznego i praktycznego dorobku dziennikar
skiego, badanie historii dziennikarstwa i współczesnej praktyki. 

2. Głęboką analizę marksistowsko-leninowskiej koncepcji prasy i oparte na 
tej podstawie prace badawcze nad współczesnymi problemami dziennikarstwa, 
jak również walkę z poglądami i koncepcjami obcymi marksizmowi-leniniz-
mowi. 
3. Trudno w tej chwili przepowiedzieć, jakimi drogami pójdzie rozwój środ
ków masowej informacji i propagandy i ich form w roku 2000. Jedno jest 
natomiast pewne: problemy politycznego i kulturalnego' wychowania ludzi, 
harmonijnego rozwoju jednostki zajmować będą także w przyszłości bardzo 
ważne miejsce. Do rozwiązywania tych zadań należy być przygotowanym. 
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DR CHRISTO BONEW 
Instytut Kultury 
w Sofii 

1. Osiągnięcia w zakresie badań nad społeczną dynamiką kultury i środków 
masowej informacji. 

2. Najważniejszym zadaniem badawczym była analiza procesów wzajemnego 
oddziaływania między środkami masowego komunikowania a odbiorcami. 

3. Niezależnie od rozwoju technicznego, ludzie żyjący w roku 2000 będą mo
gli — wszyscy — korzystać ze środków masowego komunikowania i każdy 
znajdzie w nich dla siebie coś interesującego. Należy też przypuszczać, że 
w perspektywie w większym stopniu środki przekazu będą podporządkowane 
ludziom. 

DOC. BORYS FIRSOW 
Instytut Problemów Społeczno-Ekonomicznych 
Akademii Nauk ZSRR 

1. Instytut, w którym pracuję, istnieje zaledwie od roku. Z tego względu 
trudno mówić o osiągnięciach. Podstawowy rezultat polega na tym, że na
wiązaliśmy już łączność naukową z największymi organizacjami prasozaiaw-
czymi krajów socjalistycznych: Ośrodkiem Badań nad Komunikowaniem Ma
sowym Węgierskiego Radia i Telewizji, Ośrodkiem Badania Opinii Publicznej 
Polskiego Radia i Telewizji i Ośrodkiem Badań Prasoznawczych w Krakowie. 

2. Głównym zadaniem badawczym jest moim zdaniem realne prognozowa
nie społeczne środków masowego komunikowania. W naszych krajach po
święca się wiele uwagi planowaniu społeczno-ekonomicznemu. Zadaniem so
cjologów jest udzielenie informacji niezbędnej dla podejmowania decyzji 
o znaczeniu ogólnopaństwowym. 

3. W najbliższych latach (10—20 lat) poważnie zmieni się baza techniczna 
współczesnych środków masowego komunikowania. Przy jej pomocy stwo
rzone zostaną (w krajach socjalistycznych) systemy masowej obsługi infor
macyjnej przeznaczonej dla ludności określonych miast, regionów, krajów 
jako całości. Wspomniane systemy sprzyjać będą uniwersalnej orientacji spo
łecznej człowieka w społeczeństwie socjalistycznym. Przy pomocy tych syste
mów człowiek będzie mógł podejmować decyzje odnoszące się nie tylko do 
codziennej działalności, ale także związane z planami życiowymi (wybór za
wodu, specjalizacji, rozszerzenie wiedzy, sprawy związane z odpoczynkiem, 
wychowaniem dzieci itp.) Należałoby pomyśleć o tym, aby już teraz zary
sować „obraz" takich systemów w szczegółach i wcześniej sformułować pod
stawowe wymagania społeczne w stosunku do ich funkcji i struktury. 

PROF. VLADIMIR HUDEC 
Dziekan Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Karola w Pradze 

1. Za największe osiągnięcie bieżącego okresu w pracy naukowo-badawczej 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu Karola w Pradze uważamy opra-
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cowanie koncepcji czteroletniego uniwersyteckiego studium dziennikarskiego 
nastawionego na dalsze podwyższanie kwalifikacji dziennikarzy, uwzględnia
jącego perspektywicznie formy postudyjnego czterosemetralnego dokształcania. 
Wespół z Zarządem Głównym Czechosłowackiego Związku Dziennikarzy za
pewniono również ścisłe połączenie przygotowania teoretycznego dziennika
rzy z bieżącą praktyką w redakcjach — już od pierwszego roku, aby spo
łeczno-polityczna praktyka studentów stała się ich udziałem w realizacji pro
gramowych celów naszej Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Następnym 
osiągnięciem jest wydanie ponad 60 podręczników i skryptów w ostatnich 
trzech latach do nauki naszych przedmiotów, którymi to podręcznikami po
sługuje się szeroka rzesza dziennikarzy dla podniesienia swoich kwalifikacji. 
Szczególnie są to publikacje: „Podstawowe zagadnienia dziennikarstwa — 
wprowadzenie do marksistowsko-leninowskiej teorii dziennikarstwa", skrypty 
z dziedziny teorii propagandy i agitacji, gatunków dziennikarskich, historii 
dziennikarstwa ltd. Opublikowano również kompleksowe badanie na temat 
oddziaływania środków masowej informacji i propagandy w wybranym re
gionie — z wnioskami zmierzającymi do podniesienia ich efektywności. 

2. W nadchodzącym okresie za najważniejsze zadanie w naszej pracy nauko
wo-badawczej uważamy kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych 
z naukowym programem państwowym pod nazwą: „Środki masowej infor
macji i propagandy w warunkach naukowo-technicznego rozwoju w społe
czeństwie socjalistycznym". Do rozwiązania tych zagadnień przystępujemy 
w zintegrowanej współpracy z wieloma instytucjami naukowymi krajów 
wspólnoty socjalistycznej. Szczególną uwagę należy poświęcić teorii w ujęciu 
marksistowsko-leninowskim i spożytkowaniu naukowych doświadczeń w prak
tyce, jak i krytyce burżuazyjnych teorii dziennikarstwa, a częścią składową 
tych zamierzeń będzie wydanie encyklopedycznego słownika terminologii 
dziennikarskiej i tu w pełni wykorzystamy podobne pozycje wydane nie
dawno w Polsce i NRD oraz przygotowywane w ZSRR i in. 

3. W latach przyszłych należy się liczyć z szybkim rozwojem technicznym 
wszystkich dotychczasowych tradycyjnych środków masowej informacji i pro
pagandy. Położyć trzeba będzie większy akcent na wykazaniu słuszności za
stosowania techniki offsetowej, radia stereofonicznego, kolorowej, kablowej 
i satelitarnej telewizji; dojdzie bezspornie do gruntowniejszej współpracy tych 
mediów. We wszystkich mediach dynamicznie wzrośnie ich społeczne oddzia
ływanie, chyba z wyjątkiem filmu dziennikarskiego, który z ekranów filmo
wych przystosuje się raczej do bardziej dyspozycyjnej czasowo telewizji. 
Wzrośnie nacisk na o wiele szersze niż dotychczas spożytkowanie szybkich 
„zasobów informacji" w całym ich systemie. Decydująca jednak będzie pro
blematyka zawartości, aby nasze środki masowej informacji i propagandy 
w jeszcze szerszej mierze pełniły swoje niezastąpione posłannictwo w walce 
ideologicznej w klasowo podzielonym świecie, nie tylko wpływały na opinię 
społeczną, ale również służyły rozwojowi masowej inicjatywy pracujących, 
wyrażały świadome zaangażowanie w boju o pokój i postęp społeczny. Istnie
je w tym zakresie potrzeba zintegrowanego działania różnych mediów nie 
tylko w pojedynczych krajach, ale w całej wspólnocie socjalistycznej. W tym 
celu niezwłocznie musimy połączyć swoje siły tak w dziedzinie praktyki 
dziennikarskiej, jak i w zakresie teoretycznych rozwiązań, bo nie ma nic 
praktyczniejszego jak dobra teoria. 
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PROF. WŁADIMIR W. KIELNIK 
Kierownik Katedry Historii Prasy 
Wydziału Dziennikarskiego 
Uniwersytetu Uralskiego w Swierdłowsku 

1. Za największe osiągnięcie uważam to, że absolwenci naszego Wydziału, 
skierowani do pracy praktycznej w redakcjach, są przygotowani równocześ
nie — w wypadku chęci podjęcia takiej pracy — do działalności naiukowo-Ьэт 
dawczej w dziedzinie środków masowej informacji i propagandy. W swojej 
działalności publicystycznej mogą też korzystać nie tylko z doświadczeń em
pirycznych, ale i teorii naukowej. 

2. Jako badacz prawidłowości rozwoju dziennikarstwa w krajach wspólnoty 
socjalistycznej uważam za aktualne podjęcie decyzji w zakresie dwóch zadań: 
wymiany doświadczeń twórczych (publicystycznych) i naukowych (teoretycz
nych) między dziennikarzami (dziennikarstwem jako całością) krajów wspól
noty socjalistycznej oraz określenie międzynarodowego znaczenia dziennikar
stwa krajów socjalistycznych. 

Sądzę, że dla operatywnego głębokiego analizowania i rozwiązywania tych 
problemów niezbędna jest kompleksowość i koordynacja naszych wspólnych 
wysiłków poprzez stworzenie stałych „międzypaństwowych" grup problemo-
wo-badawczyoh. Kto będzie ich inicjatorem i kto będzie nimi kierował — to 
pytanie organizacyjne należy przemyśleć i znaleźć na nie odpowiedź. 

3. Nie jesitem futurologiem. Jestem natomiast przekonany o tym, że także po 
roku 2000 w takiej lub innej formie zachowany zostanie prasowy kanał dzien
nikarstwa jako ważny element całego systemu środków masowej informacji 
i propagandy. 

Wywiady przygotował 

ANDRZEJ RUSINEK 
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Sondaże OBP 

PRZEPISY KULINARNE W PRASIE KOBIECEJ 

Przeprowadzona analiza uwzględniała wszystkie przepisy kulinarne publi
kowane w IV kwartale 1975 i I kwartale 1976 w 3 pismach: Magazynie Ro
dzinnym, Kobiecie i Życiu oraz Przyjaciółce (naikład jednorazowy w 1975 r. 
odpowiednio dla tych pLsm: 149 tys,, 637 tys., 1903 tys. egz.). Pisma te za
mieściły w tym okresie łącznie 333 przepisy. Średnio na numer przypadało 
ok. 6 przepisów w Przyjaciółce i Kobiecie i Życiu oraz ok. 7 w Magazynie 
Rodzinnym. Uwzględniały one różne rodzaje potraw: 

Tabela 1 

Rodzaj potrawy 

zupy 
potrawy mięsne 
potrawy z drobiu 
potrawy z ryb 
dania „jarskie" 
jarzyny 
ciasta 
desery 
owoce 
alkohole 
inne (różnego rodzaju dodatki 

np. sosy) 

R a z e m : 

MR 
liczba 

— 
8 
2 
7 
4 

— 
3 
2 

— 
10 

3 

39 

% 
— 

20,5 
5,2 

17,9 
10,1 
— 
7,7 
5,2 
— 

25,7 

7,7 

100,0 

KiZ 
liczba 

8 
26 
12 
25 
25 
20 
12 
4 
6 
3 

4 

145 

/ 0 

5,5 
17,9 
8,3 

17,3 
17,3 
13,8 
83 

""2,7 
4,1 
2,1 

2,7 

100,0 

P 
liczba 

10 
18 
18 
26 
16 
30 
12 
4 
1 
7 

7 

149 

% 
6,7 

12,1 
12,1 
17,5 
10,7 
20,1 
8,1 
2,7 
0,8 
4,6 

4,6 

100,0 

W celu przyrządzenia proponowanych potraw przepisy radziły wykorzysta
nie następujących składników: ' 

Tabela 2 

Podstawowe składniki 
potraw 

mięso wieprzowe 
mięso wołowe 

MR 
liczba 

2 
4 

% 
5,2 

10,2 

KiZ 

liczba 

11 
5 

% 
7,6 
3,4 

P 

liczba 

14 
8 

% 
9,3 
5,3 



122 MATERIAŁY 

с. d. Tabeli 2 

P o d s t a w o w e s k ł a d n i k i 
p o t r a w 

d rób 
inne rodzaje mięs 
p rze twory mięsne (wędliny) 
p rze twory m i ę s n e (konserwy) 
r y b y s łodkowodne 
r y b y m o r s k i e 
p r ze twory r y b n e 
tłuszcze zwierzęce 
tłuszcze roś l inne 
m a k a r o n , k l u s k i 
r y ż 
z iemniaki 
j a r z y n y p o d s t a w o w e 
j a r z y n y mn ie j z n a n e 
owoce 
n a b i a ł 

p r z y p r a w y p o d s t a w o w e 
p r z y p r a w y m n i e j znane 
kasze 
pieczywo 
alkohole 
inne 

R a z e m : 

MR 

l iczba | % 

2 
— 
2 

— 
1 
6 

_ 
4 

11 
1 

3 
2 

13 

3 
11 
19 
21 

6 
— 
2 

11 
5 

N = 3 9 

5,2 
— 
5,2 
— 
2,5 

15,3 
— 

10,2 
28.2 

2,5 
7,7 
5,2 

33,5 

7,7 
28,2 
48,6 
53,8 

15,3 
— 
5,2 

28,2 
12,8 

KiZ 

l iczba | % 

25 
8 

12 

3 
8 

24 
4 

45 
63 
10 
20 
17 
62 
40 
21 
72 

109 
68 

7 
9 

•8 
24 

17,3 
5,5 
8,3 

2,1 
5,5 

16.5 
2,7 

31,0 
43,4 

6,7 
13,7 
11,7 
42,7 

27,5 
14,4 
49,6 
75,1 
46,8 

4,6 
6,2 
5,5 

16,5 

P 

l iczba 

20 

10 
19 

1 
4 

22 
4 

52 
70 

4 
7 

25 
70 
51 
28 
83 

114 
74 
4 

23 
11 
38 

/o 

13,4 
6,7 

12,7 
0,8 
2,7 

14,7 
2,7 

34,8 
47,0 

2,7 
4,6 

16,7 
47,0 
34,2 

18,7 
55,7 
76,5 
49.6 

2,7 
15,5 

7,3 
25.5 

N==145 | N = 1 4 9 

Uwaga: wartości nie sumują się do odpowiednich N (które stanowiły pod
stawę procentową), ponieważ w jednym przepisie występowało wiele skład
ników. 

Składniki te służyły oczywiście do przygotowania dań na różnego rodza
ju posiłki: 

Tabela 3 

Rodzaj posi łku 

śn iadan ie 
obiad 
kolacja 
inne (jedno dan ie n a różne okazje, 

p rzys tawki , su rówki , j a rzyny , 
sosy itp.) 

R a z e m : 

MR 

liczba 1 % 
-
11 
-

28 
39 

-
28,2 
-

71,8 

KiZ 

l iczba 
-
57 
12 

76 

0/ 
/0 

— 
39,3 
8,3 

52,4 

P 

l iczba | % 
2 

50 
6 

91 

1,3 
33,5 
4,1 

61.1 
100,0 | 145 I 100,0 ! 149 | 100,0 



MATERIAŁY 123 

Dane liczbowe zawarte w przedstawionych tabelach pozwalają na sfor
mułowanie kilku wniosków, a mianowicie: 
1. Proponowane przepisy kulinarne na ogól uwzględniają sytuację rynkową, 

co przejawia się głównie w eliminowaniu mięsa i tłuszczów zwierzęcych 
jako podstawowych składników potraw. 

2. Przepisy te propagują drób, ryby morskie, jarzyny i nabiał, a także mniej 
znane i popularne owoce, jarzyny i przyprawy. 

3. Popularyzowana kuchnia ma raczej charakter „świąteczno-przyjęciowy", 
a nie „codzienno-rodziimy". 

Anna Maliszewska 

* * 
* 

Charakterystyka zasięgu czytelnictwa Przyjaciółki, Kobiety i Życia, Magazynu 
Rodzinnego, związków zachodzących pomiędzy odbiorem tych pism a cechami 
społeczno-demograficznymi. Miejsce w hierarchii popularności pozycji „Na 

Twój codzienny obiad" 

Tabela 4 

Rok b a d a ń 

Zas ięg czytel
n i c t w a 

Pł
eć

 
W

ie
k 

W
yk

sz
ta

ł
ce

ni
e 

M
ie

j
sc

e 
z a

m
. 

kobie ty 

mężczyźni 

14—29 

30—49 

50 i więcej 

pods tawowe 

ś rednie 

wyższe 

mias to 

wieś 

Przyjaciółka 

1974 

26,9 

.343 

—.343 

.126 

—.039 

—.153 

.049 

—.010 

—.097 

—.057 

.057 

1976 

26,7 

.358 

—.358 

—.042 

.006 

.035 

.040 

.057 

—.171 

—.080 

.080 

Kobieta i Życie 

1974 

13,7 

.284 

—.284 

.151 

—.050 

—.150 

—.158 

.150 

.027 

.110 

—.110 

1976 

16,8 

.323 

—.323 

—.002 

.050 

—.053 

—.178 

.163 

.036 

.077 

—.077 

Magazyn 
Rodzinny 

1974 

1,1 

.023 

—.023 

.056 

—.020 

—.047 

—.064 

.048 

.037 

.059 

—.059 

1976 

2,2 

.057 

- . 0 5 7 

.042 

.008 

- . 0 5 4 

- . 0 7 4 

.029 

.072 

.053 

- . 0 5 3 

Miejsce 
p o r a d 

1975 

19 

5 

40 

24 

19 

13 

16 

24 

38 

29 

12 

Uwaga: Zasięg czytelnictwa (odsetek osób twierdzących, że korzystają z pisma) 
podany jest w procentach. W kolumnie „Miejsce porad" podano, jakie miej
sce wśród 45 pozycji zajął w danej kategorii społeczno-demograficznej nagłó
wek „Na Twój codzienny obiad". Związki pomiędzy czytelnictwem danego ty
tułu a cechami badanych scharakteryzowano przy pomocy współczynnika 
zbieżności fi (chi dzielone przez pierwiastek z liczebności próby). Dodatnia 
jego wartość wskazuje, że przedstawiciele danej kategorii stosunkowo częściej 
(w porównaniu z resztą badanych) stwierdzili, że czytają pismo; ujemna war
tość — że stosunkowo mniej często. Im wyższa wartość bezwzględna współ
czynnika — tym wyraźniejsza jest zależność. 
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Jaką popularnością cieszą się porady kulinarne zamieszczane na tomach 
prasy wśród czytelników? W ogólnopolskich badaniach nad atrakcyjnością 
różnych tekstów prasowych (1975 г.; próba ogólnopolska — 1948 osób w wieku 
powyżej 13 lat) przedstawiono rozmówcom nagłówki 45 publikacji wraz z krót
ką adnotacją o treści każdej z nich. Wyniki badań potwierdziły tezę o szcze
gólnej atrakcyjności tekstów dostarczających odbiorcy informacji, które może 
bezpośrednio wykorzystać. Wśród 45 pozycji, które przedstawiono rozmówcom, 
był również nagłówek: „Na Twój codzienny obiad (kilka przepisów przyrzą
dzania potraw na zimno i gorąco oraz na ostro i słodko)". Pozycja ta znalazła 
się w hierarchii popularności na 19 miejscu (pytano, czy badany przeczytałby 
taki tekst, gdyby zetknął się z nim w prasie oraz — kolejne pytanie — czy 
byłby bardziej skłonny kupić gazetę, gdyby wiedział, że taki tekst jest w niej 
zamieszczony). Oczywiście u kobiet pozycja taka znalazła się wśród naj
popularniejszych (por. tab. 5), natomiast u mężczyzn — wśród najmniej 
atrakcyjnych. Odnotujmy również, że atrakcyjność takiego tekstu wyraźnie 
rośnie z wiekiem i maleje ze wzrostem wykształcenia. 

Biorąc pod uwagę czytelników analizowanych pism stwierdzono, że porady 
kulinarne są dla nich tekstem wysoce atrakcyjnym (Przyjaciółka — 7 miejsce 
w hierarchii popularności, Kobieta i Życie — 8, Magazyn Rodzinny — 11). 
Wiąże się to oczywiście ze składem społeczno-demograficznym zbiorowości 
czytelników analizowanych pism i zasięgiem odbioru tych tytułów w różnych 
kategoriach ludności. 

Dane z badań nad czytelnictwem prasy z lat 1974 i 1976 wskazują na pewną 
stabilizację popularności Przyjaciółki, wzrost wskaźnika zasięgu odbioru Ko
biety i Życia i Magazynu Rodzinnego. Należy tu odnotować wyraźny spadek 
atrakcyjności pism adresowanych do kobiet wśród ludzi młodych. Natomiast 
wzrosła nieco popularność tego typu pism w starszych grupach wieku. A więc 
w kategorii, dla której porady kulinarne są szczególnie atrakcyjne. 

Henryk Siwek 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 
MORAWSKA KONSTANCJA (1842—1917), pseud. Roman Nałęcz, 
K. Nitecki, krypt. F., К., M., M**, M***, N 

Ur. 7IV na folwarku Planta, pow. opatowski, córka obywatela ziemskiego 
Kajetana i Józefy z Łempickich. Uczyła się wyłącznie w domu. Samouctwem 
jej kierowali i wywarli przemożny wpływ na kierunek jej wychowania, wy
kształcenia i uzdolnień bracia Koźmianowie: ks. Jan i Stanisław Egbert. Jej 
debiutem publicystycznym stał się nekrolog bezimienny: „Ks. Jan Koźmian" 
w Przeglądzie Lwowskim z 1877 г., rozmiarów szkicu biograficznego. Spodo-
dał się tak redaktorowi tego ultramontańskiego dwutygodnika, że pozyskał 
Morawską na korespondentkę w Poznańskiem. Stanisław Egbert Koźmian 
korzystał z jej usług w dziale kulturalnym ultramontańskiego Kuriera Po
znańskiego. Przebywając u rodziców na wsi w Jurkowie (pow. Kościan), pod
jęła się z zachęty Koźmiana i pod jego kontrolą pisywania w Kurierze Po
znańskim stałych tygodniowych felietonów pt. „I z bliska i z daleka". Do
starczała ich regularnie przez dwa lata, od 21 X 1878 do 11IX 1880. To trzecia 
próba wprowadzenia w prasie poznańskiej nowego gatunku dziennikarskiego, 
po anonimowych również „Listach znad Orli" S. Koźmiana w Gazecie Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego. Odpowiedziała 30 XII 1878 na pytanie: „Czym 
jest i powinien być felieton?" Pióro autorki Koźmian — wedle jej własnego 
wyznania — „mozolnie kształcił, na przemian zaostrzał lub łagodził, pochwa
łą zachęcał, krytyką naprawiał, do bezimiennej wspólności w pisaniu zachę
cał..." Na sto felietonów tylko w trzech wypadkach Koźmian zastąpił autorkę. 
Rezultat był taki, że uznał je za godne zebrania książkowego w skróceniu 
pt. „I z bliska i z daleka. Poczet stu felietonów umieszczonych w Kurierze 
Poznańskim" (Poznań 1881). Jeden z nich jest napisany wierszem, a całość 
na skróceniu tylko zyskała, świadcząc o niezwykłym oczytaniu, lotnej, wszech
stronnej orientacji i zdolnościach dziennikarskich autorki. Brakło jej jednak 
poczucia humoru. Pisywała bezimiennie lub pod kryptonimem. W Przeglądzie 
Polskim debiutowała w 1878 r. pod pseudonimem Roman Nałęcz. W Przeglą
dzie Lwowskim umieściła m. in. obszerny nekrolog generała Dezyderego 
Chłapowskiego (1879). Z dłuższych artykułów w Przeglądzie Polskim od 1882 r. 

* Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczyeh 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. 
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można wymienić: „Z korespondencji księżnej Łowickiej", „Ludwik Szymon 
Gutakowski", „Z teki generała Skrzyneckiego", „Leon Ulrych", „Bohdan Za
leski", „Kardynał Newman" i in. Zasilała stale do ok. 1904 r. tamtejszy dział 
sprawozdań z obcych książek, głównie beletrystycznych. Jednocześnie współ
pracowała w latach 1884—1903 z jezuickim Przeglądem Powszechnym. W 
pierwszym jego dziesięcioleciu nadsyłała korespondencje z Poznania, zbie
rała wiadomości z piśmiennictwa angielskiego i francuskiego, kreśliła sylwetki 
G. G. Moreno i F. Overbecka, recenzje, informowała o misjach. Od r. 1896 
ograniczyła się przeważnie do sprawozdań z nowości wydawniczych. Obok 
Anny Lisickiej i Teresy Wodzickiej była trzecią kobietą współpracującą bez 
przerwy przeszło ćwierć wieku z Przeglądem Polskim. Do r. 1900 zasilała dział 
kulturalny Czasu. Między 1890 a 1900 r. była krakowską korespondentką pa
ryskiego Le Monde. Pióro jej wysoko cenili Julian Klaczko, ks. Walerian 
Kalinka i Stanisław Tarnowski. Dług pamięci swego opiekuna i mistrza lite
rackiego spłaciła nekrologowym szkicem biograficznym: „Stanisław Koźmian 
(1811—1885)" w Przeglądzie Polskim (odb. 1885). Swej publicystyki kulturalnej 
nie traktowała jako zawodu, a dochody z pióra nie stanowiły dla niej źródła 
utrzymania. Zmarła w Krakowie 5 VIII 1917. 

S. T a r n o w s k i : Konstancja Morawska. Czas 1918, nr 64, 66, 68 i wyd. osobne, Kraków 
1927; t e n ż e : Z działalności literackiej Konstancji Morawskiej, Przegląd Powszechny 
1918, t. 138—139; t e n ż e : Historia literatury polskiej. T. VI, cz. П, s. 247; K. M o r a w 
s k i : O Kazimierzu Morawskim. Kraków 1973 (fot) ; M. S t a n k i e w i c z : Spis przed
miotów zawartych w stu tomach Przeglądu Polskiego 1866—1891. Kraków 1891; Spis rze
czy Przeglądu Powszechnego z lat 1884—1907. Kraków 1890—1908; A. B a r : Słownik pseu
donimów. 1938. 

Czesław Lechicki 

RZEPECKI K A R O L (1865—1931) 

Urodził się 21VI w Poznaniu, syn dra Ludwika, księgarza, i Romany Gex, 
francuskiej Szwajcarki. Po ukończeniu szkoły realnej w Poznaniu w 1885, 
pracował zawodowo w niemieckiej firmie handlowej w Szczecinie oraz 
w Banku Spółdzielczym w Berlinie. Po śmierci ojca w r. 1895 wrócił do Po
znania, obejmując po nim księgarnię i wydawnictwo Gońca Wielkopolskiego, 
a w parę lat potem na krótko wydawnictwo tygodnika Praca; zajmował się 
także stroną redakcyjną tych wydawnictw. Należał do Towarzystwa Dzienni
karzy i Literatów w Poznaniu. Po r. 1907 poświęcił się wyłącznie księgarstwu 
i wydawnictwu publikacji o charakterze informacyjnym. Czynny był poza 
tym w życiu politycznym jako członek Ligi Narodowej, działacz Narodowej 
Demokracji na zabór pruski, w pracach społecznych jako prezes Sokoła na 
okręg poznański oraz organizacji o charakterze gospodarczym. W czasie I wojny 
światowej, należał do tajnego Związku Międzypartyjnego o orientacji antynie-
mieckiej, a w okresie Powstania Wielkopolskiego wchodził w skład Naczelnej 
Rady Ludowej jako jej sekretarz. Przez dwa lata pełnił obowiązki komen
danta policji miasta Poznania. W r. 1922 uzyskał mandat poselski jako członek 
Związku Ludowo-Narodowego (dawna ND) i członek sejmowej komisji prze
mysłowo-handlowej. W dalszym ciągu poza pracą polityczną udzielał się 
czynnie w życiu społecznym: jako prezes Wielkopolskiego Związku Straży 
Pożarnych, wiceprezes Związku Tow. Powstańców i Wojaków, członek Rady 
Naczelnej Towarzystwa „Rozwój". Kontynuował, jako księgarz, akcję wydaw
niczą i nakładem jego „Wielkopolskiej Księgarni Wydawniczej" wyszły trzy 
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znane przewodniki informacyjne o składzie pierwszych trzech sejmów Rze
czypospolitej, w opracowaniu jego synów Tadeusza i Witolda. Żonaty był 
z Marią Nowicką. Zmarł 14 XII 1931. 

D z w o n k o w s k i , M o ś c i c k i : Parlament Rzpltej Polskiej 1919—1927. Warszawa 1928 

I Józef Zieliński 

N I E D Z I A Ł K O W S K I M I E C Z Y S Ł A W (1893—1940), p s e u d . : E m e n , 
St . K r z y c k i , S t e f an K r z y c k i , m . п., M. N. , M. Mi r sk i , Mr . , Mieczy 
s ł a w N. . .wski , P o w , M. R a w i c z 

Urodzony 19IX w Wilnie, syn Konrada Bolesława i Heleny z Czajczyń-
skich. Do gimnazjum uczęszczał w Wilnie. Studia wyższe w zakresie prawa 
odbywał na uniwersytecie w Petersburgu. Był prezesem Związku Młodzieży 
Postępowo-Niepodległościowej oraz wiceprezesem Unii Młodzieży Postępowo-
Niepodległościowej wszystkich zakładów naukowych w Rosji. Od 1914 pra
cował jako referent w Biurze Pracy Społecznej w Warszawie. W 1916 był 
aresztowany i więziony przez władze niemieckie. Od 1917 redagował tygod
nik Jedność Robotnicza. Pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i wniósł projekt konstytucji i ordynacji wyborczej do Sejmu. Od 1919 do 1935 
był posłem do Sejmu. W latach 1920—1921 był sekretarzem generalnym Cen
tralnego Komitetu Wykonawczego PPS. Naczelny redaktor Robotnika 1927— 
1939. Członek delegacji polskiej na zgromadzenie Ligi Narodów 1925—1926. 
We wrześniu 1939 brał wybitny udział w obronie Warszawy. Czołowy publi
cysta PPS. Oddzielnie ogłosił: „Organizacja pośrednictwa pracy" (Warszawa 
1916); „Izby wyższe w parlamentach współczesnych" (1916); „Przeciw sena
towi" (1920); „U źródeł bolszewizmu. Dwa odczyty posłów sejmowych" (Lwów 
1921; wspólnie z K. Czapińskim); „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
17 marca 1921 oraz projekt związku polskich posłów socjalistycznych" (1921); 
„O co walczy Polska Partia Socjalistyczna" (1923); „Położenie międzynarodo
we Polski i polityka socjalizmu polskiego" (1925); „Naczelna Izba Gospodar
cza" (1925); „Teoria i praktyka socjalna wobec nowych zagadnień" (1926); 
„Demokracja parlamentarna w Polsce" (1930). Artykuły umieszczał w wy
dawnictwach zbiorowych i czasopismach: Do Czynu, Gazeta Robotnicza, Głos 
Młodych, Jedność Robotnicza, Jutro, Krytyka, „Którzy idziemy. Jednodniów
ka", „Księga Jubileuszowa PPS 1892—1932", Myśl Polska, Naprzód, Palestra, 
Pobudka, „Polska sanacyjna (Budżet, położenie gospodarcze, stan polityczny)", 
Promień, Przedświt, Robotnik, Trybuna. Aresztowany przez gestapo 22X11 
1939, zginął rozstrzelany w Palmirach 21 VI1940. 

R z e p e c c y : Sejm i Senat 1922—1927. Poznań 1923; D z w o n k o w s k i , M o ś c i c k i : 
Parlament Rzpltej Polskiej 1919—1927. Warszawa 1928 (fot.); H. J e ż : Marksizm pana 
Niedziałkowskiego. Warszawa 1927. 

(Z materiałów IBL) 

N I K O R O W I C Z I G N A C Y (1866—1951), p s e u d . A r s a , Nik. , Zag łoba 

Urodził się w Wiedniu 10 III, syn muzyka Józefa. Pracę dziennikarską, 
dorywczą, rozpoczął w petersburskim Kraju i w Kurierze Krakowskim 
(1888/1889) przeważnie drobnymi utworami literackimi. Po przeniesieniu się 
do Lwowa w 1894 podjął wydawnictwo pod własną redakcją tygodnika saty-
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rycznego Zagłoba, który nie przeżył roku. Równocześnie jako recenzent tea
tralny i literacki występował w latach 1898—1903 na łamach miejscowej pra
sy, jak Gazeta Narodowa, Dziennik Polski, Gazeta Lwowska, Słowo Polskie, 
Iris. W r. 1900 przejściowo zastępował redaktora naczelnego Gazety Lwow
skiej. W 1903 wyjechał do Warszawy, gdzie nawiązał współpracę z Bluszczem, 
Kurierem ' Warszawskim i Kurierem Codziennym do likwidacji tegoż w r. 
1905. Następnie osiadł w Wiedniu, skąd przez kilkanaście lat nadsyłał kores
pondencje do lwowskiego Słowa Polskiego treści ogólnoinformacyjnej i lite
rackiej. Poza tym sporadycznie zasilał dzienniki lwowskie: Przegląd Poli
tyczny, Społeczny i Literacki (1904—1906), Wiek Nowy (1904), Gazetę Poranną 
i Wieczorną (1914). W czasie pierwszej wojny światowej był współpracowni
kiem Wiedeńskiego Kuriera Polskiego, w którym referował głównie występy 
teatru L. Hellera ze Lwowa (1914—1915). Poza tym utworami o charakterze 
nowelistycznym zasilał miejscowe „Familienblätter" i prasę niemiecką. W okre
sie II Rzeczypospolitej pisywał do dzienników krakowskich: IKC, Głosu Na
rodu, Nowej Reformy i Gońca Krakowskiego, nadto do Kuriera Lwowskiego, 
Dziennika Poznańskiego i Tęczy. Uprawiał równolegle zawód literata i dzien
nikarza, otrzymał nagrodę literacką m. Lwowa. W związku z wybuchem II 
wojny światowej wrócił do Polski, przebywał jakiś czas w Stanisławowie, 
a od 1941 r. w Krakowie, gdzie zmarł 1 VII 1951. 

W. B r u c h n a l s k i : Stulecie Gazety Lwowskiej, Lwów 1913; W. F e l d m a n : Współ
czesna literatura polska. Wyd. VTL Lwów—Warszawa b.r.; K. T a b o r s k i : Wśród wie
deńskich poloników. Kraków 1971 ; K. C h ł ę d o w s k i : Pamiętniki, t. II. Wyd. II, 
Kraków 1957; S. L a m : Życie wśród wielu, Warszawa 1968; Słownik współczesnych pi
sarzy polskich, t. II. Warszawa 1961 (bibliografia). 

Marian Tyrowicz 

Wybór i redakcja biogramów: 

CZESŁAW LECHICKI 
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DWUGŁOS 
O ENCYKLOPEDII 

ENCYKLOPEDIA WIEDZY O 
PRASIE. Pod redakcją Juliana 
M a ś l a n k i . Ośrodek BadańPra-
soznawczych w Krakowie, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich — 
Wydawnictwo, 1976. S. 284. 

Pojawienie się na rynku księgar
skim każdej nowej encyklopedii jest 
zawsze wydarzeniem zasługującym 
na uwagę zarówno specjalistów jak 
i szerokiego kręgu czytelników. Od 
końca XVIII w., od czasu Oświece
nia, encyklopedie odgrywają w życiu 
umysłowym społeczeństwa i jednost
ki rolę szczególną i niezastąpioną. Z 
jednej strony są bowiem dowodem 
dojrzałości naukowej środowiska, któ
re je wydaje, świadectwem nagro
madzenia wielkiej ilości wiedzy, któ
rą w syntetycznej formie utrwalają; 
z drugiej strony bardziej niż jakikol
wiek inny typ publikacji upowszech
niają tę wiedzę, kształtują kulturę 
umysłową. Wydana ostatnio przez 
Ossolineum „Encyklopedia wiedzy o 
prasie" pod redakcją Juliana M a 
ś l a n k i jest widomym dowodem o-
siągnięcia przez polskie prasoznaw-
stwo ważnego szczebla rozwoju, któ
ry jest niezbędny dla przygotowania 
tak trudnego zawsze dzieła. 

W zamyśle autorów, jak głosi 
wstęp pióra Walerego P i s a r k a , 
„Encyklopedia" powinna służyć wszy
stkim ludziom w ten czy inny spo
sób parającym się sprawami prasy, 
zarówno technikom jak i redakto
rom, zarówno odpowiedzialnym wy
dawcom jak i naukowcom, których 
pasjonują zagadnienia prasoznawcze. 
Jest oczywiste, iż tak szeroka kon
cepcja, nader zresztą słuszna, ograni
cza możliwości pojedynczego recen

zenta, ocena takiej „Encyklopedii" 
należy do ludzi o zróżnicowanych 
kompetencjach. Uwagi niniejsze ogra
niczają więc do tych aspektów pu
blikacji, o których ma prawo wypo
wiadać swój sąd socjolog zajmujący 
się problematyką kultury, a w szcze
gólności sprawami kultury masowej. 

Mówiąc o zasadniczej koncepcji, 
którą wybrali autorzy „Encyklopedii", 
trzeba od razu wskazać, iż łączy 
ona — w udany sposób — powszech
nie stosowaną formułę specjalistycz
nej encyklopedii z formułą słownika. 
Zawiera więc sporo krótkich haseł 
definicyjnych, przy większości haseł 
podaje ich odpowiedniki w językach 
angielskim, francuskim, niemieckim i 
rosyjskim, a w aneksie znajdujemy 
indeksy terminów obcojęzycznych. 
Należy przypuszczać, iż decyzja ta 
podyktowana została przede wszyst
kim chęcią służenia tym czytelnikom, 
którzy, studiując zagadnienia praso
znawcze, stale korzystać muszą z ob
cojęzycznej literatury. Dla tego sa
mego kręgu odbiorców przeznaczony 
jest stosunkowo obszerny zestaw ha
seł dotyczących metod i technik ba
dania prasy, oparty głównie na teo
rii i praktyce podobnych studiów 
uprawianych w Stanach Zjednoczo
nych. 

Adresując „Encyklopedię" do róż
nych kategorii potencjalnych odbior
ców autorzy mieli do rozwiązania 
niełatwe zadanie określenia propor
cji jej oddzielnych, tematycznych 
działów. Każdy z nich mógłby prze
cież być rozbudowany do rzędu sa
modzielnej publikacji o cechach tak 
odrębnych, jakie posiadać musi en
cyklopedia redaktora w porównaniu 
z encyklopedią poligrafii. Pozostając 
w obrębie nauk społecznych i huma
nistycznych należało rozstrzygnąć, w 
jakiej mierze uwzględnione będą 
ogólne problemy tych dyscyplin i 
prezentujące je hasła, a w jakim 
stopniu szczegółowe zagadnienia 
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związane z prasą. Oczywiście można 
bronić — przynajmniej w teorii — 
tezy, iż całość problemów języko
znawstwa, psychologii, socjologii czy 
ekonomii ma znaczenie dla ludzi pa
rających się prasą. W rzeczywistości 
jednak rozsądniej jest w tym przy
padku przyjąć węższe kryteria dobo
ru haseł. Można sądzić, iż na ogół 
autorom „Encyklopedii" udało się zna
leźć klucz doboru, choć niekiedy czy
telnik zastanawia się, czy bardzo 
ogólne terminy psychologii, wiedzy 
o języku lub literaturoznawstwa po
winny być włączane do publikacji 
poświęconej prasie. 

W szerokim rozumieniu prasa sta
nowi część życia kulturalnego i po
winna być widziana na tle ogólnego 
stanu i tendencji rozwojowych kul
tury. „Encyklopedia" wydziela wy
raźnie tylko jeden wielki problem z 
tej dziedziny, kulturę masową. Nie
stety jej charakterystyka odzwiercie
dla raczej dyskusje z końca lat pięć
dziesiątych aniżeli współczesną opi
nię naukową na ten temat. Nie ma 
natomiast haseł dotyczących rewolu
cji naukowo-technicznej, jej na
stępstw kulturalnych i wielorakich 
skutków dla prasy. 

Prasa i wiedza o prasie mają swą 
długą historię obejmującą dziś okres 
kilkuset lat, dzieje prasy są przed
miotem ogromnej literatury nauko
wej we wszystkich językach. Przed 
redaktorami „Encyklopedii" stanęło 
więc ważne pytanie: jak szeroko u-
względniać historyczny wymiar spraw, 
które znalazły swe odbicie w hasłach. 
Publikacja przynosi pod tym wzglę
dem wiele uporządkowanych infor
macji, ale nie udało się uniknąć w 
tei części treści pewnych dyspropor
cji, w znacznej mierze zrozumiałych. 
Trudno bowiem było, w zamierzo
nych ramach, zawrzeć powszechną 
historię prasy, obejmując wszystkie 
kontynenty i epoki. Niektóre obsza
ry i zagadnienia są wyraźnie prefe
rowane, co nie zawsze odpowiada 
ich rzeczywistej historycznej roli, nie 
bez znaczenia jest tu fakt, iż część 
publikacji na ten temat jest w kra
ju trudno dostępna. „Encyklopedia", 
o której mowa, przeznaczona jest w 
pierwszym rzędzie dla czytelnika w 
kraju. Można więc sądzić, iż histo
ria prasy polskiej, a zwłaszcza naj
nowsza, okresu II Rzeczypospolitej i 
okupacji zasługiwała na szersze i do
kładniejsze, bardziej plastyczne po
traktowanie. Jest wiele względów, 

które przemawiają za taką właśnie 
opcją: obszary ignorancji lub fałszy
wych sądów o tamtych okresach są 
zwłaszcza w młodym pokoleniu bar
dzo wielkie, doświadczenia zebrane 
wtedy zapominane, choć bardzo do
brze ilustrują one wiele prasowych 
problemów, które nie utraciły aktual
ności po dziś dzień. 

„Encyklopedia" traktuje prasę 
przede wszystkim jako formę piś
miennictwa, rodzaj przekazu słowne
go, stąd pokaźna liczba haseł po
święconych problemom języka, a na
wet literatury. Wartość tej części pu
blikacji zasługuje na szczególne pod
kreślenie, służyć będzie zarówno pra
ktykom jak i badaczom, sprzyjać 
kształtowaniu tak ważnej społecznie 
kultury języka prasowego. Znacznie 
mniej uwagi poświęcono sprawom in
formacji wizualnej, nader charakte
rystycznej dla współczesnej prasy, in
formacji stanowiącej część kapitalne
go zjawiska współczesnej kultury, 
rozrostu tzw. ikonosfery, zwłaszcza 
w ramach kultury masowej. Nie moż
na zrozumieć funkcjonowania współ
czesnej prasy, zwłaszcza tzw. kolo
rowych tygodników, nie mając klu
cza do analizy ich wizualnych tre
ści, zaczynając z okładki. 

„Encyklopedia", która zamierza 
objąć całość problematyki współczes
nej prasy, zarówno w krajach socja
listycznych jak i poza ich granicami, 
musi czytelnikowi wyraźnie wskazy
wać na podobieństwa i różnice, cechy 
charakterystyczne prasy związane z 
ogólnym rozwojem epoki i z odręb
nościami ustroju społeczno-politycz
nego i systemu ekonomicznego. Auto
rom omawianej encyklopedii udało 
się uniknąć łatwej na tym polu de-
klaratywności, miejscami jednak czy
telnik otrzymuje obraz zbyt mało wy-
cieniowany. I tak np. brak hasła 
„wolność prasy", jednego z tych po
jęć, które od dziesiątków lat pasjo
nują opinię, otrzymują różne inter
pretacje, powodują namiętne dysku
sje, często międzynarodowe. Nie zna
lazła wyjaśnienia ogromna rola, jaką 
w funkcjonowaniu prasy, zwłaszcza 
w krajach kapitalistycznych, pełnią 
różnorodne grupy nacisku. Zbyt po
bieżnie potraktowane jest kapitalne 
zagadnienie charakteru, typologii i 
znaczenia ogłoszeń, brak hasła „kon
cern prasowy", którego nie może za
stąpić wyjaśnienie zjawiska „koncen
tracji prasy". Zbyt szeroko potrakto
wano — marginesową w istocie — 
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prasę „underground" związaną z ru
chami młodzieży, należało natomiast 
chyba zamieścić odrębne hasło „pra
sa sensacyjna" ze względu na jej 
trwałość, zasięg i wpływy społeczne. 
W przedstawianiu cech i rodzajów 
prasy związanej z ruchami postępo
wymi, demokratycznymi i socjalisty
cznymi zwraca uwagę brak wzmian
ki o prasie wolnomyślicielskiej i atei
stycznej znanej od wielu dziesiątków 
lat. Jest to tym dziwniejsze, iż wie
le miejsca poświęcono przedstawieniu 
prasy religijnej, kościelnej i wyzna
niowej. Typowa dla krajów socjali
stycznych instytucja gazetki ściennej, 
posiadająca swoistą terminologię (ro
syjska „stiengazieta", niemiecka 
„Wandzeitung") uszła uwagi redakcji, 
podobnie jak coraz to szerzej znane 
i popularne „święto gazety". Obcho
dzi je od lat zarówno francuska Hu
manité jak i włoska Unita, obchodzi 
w Polsce Trybuna Ludu i inne dzien
niki. Zbyt pobieżnie omówiono też 
formy kontaktów prasy z czytelnika
mi, a zwłaszcza bardzo istotną pro
blematykę listów do redakcji. Na 
więcej uwagi, w moim przekonaniu, 
zasługiwałyby też konkursy prasowe, 
a zwłaszcza ich typowo polska for
ma — konkursy na pamiętniki. Rzad
ko, ale trafiają się w tekście skróty 
myślowe, budzące daleko idące za
strzeżenie jak np. w haśle „porada 
prasowa" — zdanie: „Porada była 
pierwotnie związana głównie z ma
gią (przede wszystkim leczniczą i mi
łosną)'' (s. 166). W części haseł ocena, 
wartościowanie wyraźnie dominują 
nad informacją o faktach: można są
dzić, iż właśnie „Encyklopedia" jest 
tym rodzajem publikacji, w którym 
obiektywna relacja o faktach powin
na być postawiona zdecydowanie na 
pierwszym planie. 

Zadania, jakie postawili sobie au
torzy omawianego tu dzieła, były nie
zwykle trudne, jest to z natury rze
czy pierwszy krok na obranej dro
dze, gdyż encyklopedia jest wydaw
nictwem, które powinno być perio
dycznie wznawiane i udoskonalane. 
Trzeba tu z naciskiem stwierdzić, iż 
uwagi zgłoszone przez recenzenta od
noszą się jedynie do części tekstu i 
są przede wszystkim sugestiami na 
przyszłość, propozycjami uzupełnień 
do drugiego wydania „Encyklopedii 
wiedzy o prasie". We wstępie W. Pi
sarek słusznie zwraca uwagę na to, 
iż z pewnych niedociągnięć i bra
ków, np. nieaktualności części da
ne 

nych, autorzy publikacji sami sobie 
dobrze zdawali sprawę. Można do
myślać się, że w ich powstaniu ma 
swój udział cykl produkcyjny książ
ki, w naszym kraju wciąż niezwykle 
wydłużony. 

„Encyklopedia wiedzy o prasie" 
stanie się niewątpliwie podręczną 
książką dla wielkiej grupy ludzi w 
Polsce; zasługa tych, którzy ją przy
gotowali i wydali jest poważna. Ta
ka sama jednak jest i ich odpowie
dzialność — „Encyklopedia" powin
na odpowiadać najwyższym wymaga
niom. 

Kazimierz Żygulski 

Jak napisać recenzję z encyklopedii? * 
Przeczytać wszystkie hasła, odnoto
wać ich zalety i zauważone błędy? 
A może wybrać niektóre hasła? Czy 
raczej zdecydować się na ogólne re
fleksje? Czy wreszcie zastosować me
todę mieszaną: najpierw zadumać się 
nad nową encyklopedią, a później za
jąć się niektórymi szczegółami? Tak 
chyba będzie najlepiej. 

W naszym wyspecjalizowanym do 
ostatnich granic świecie powodzenie 
encyklopedii, vademecum, słownika 
jest zapewnione. Czytelnicy uwielbia
ją autorytety, na które mogą się po
woływać. Więcej nawet: czytelnicy 
zdają sobie sprawę, że nigdy nie 
będą omnibusami wiedzy, więc chcą 
ją mieć pod ręką, na półce biblioteki 
domowej. Jak dotychczas polscy czy
telnicy nie mogli na niej umieścić 
encyklopedii prasy. Po prostu dla
tego, że jej nie było. „Encyklopedia 
wiedzy o prasie" wypełnia więc ko
lejną lukę polskiego edytorstwa en
cyklopedycznego. 

We wstępie do omawianego wy
dawnictwa Walery P i s a r e k stwier
dza: „Encyklopedia wiedzy o prasie 
ma służyć informacją, wyjaśnieniem 
i wskazówką przede wszystkim lu
dziom prasy na wszystkich etapach 
jej powstawania". Niepotrzebnie au
tor wstępu ogranicza krąg czytelni
ków do ludzi prasy, choćby nawet 
najszerzej potraktowanych. Czyni to 

* Zastanawiałem się, czy mogę recenzować 
„Encyklopedię wiedzy o prasie", skoro fi
guruję jako jeden z autorów haseł. Nie 
uczestniczyłem jednak w pracach redak
cyjnych nad nia, a w końcowej fazie 
zlecono mi napisanie, a właściwie popra
wienie tylko jednego hasła. 
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na pewno niesłusznie, gdyż sama en
cyklopedia prezentuje się jako wy
dawnictwo, które może zainteresować 
czytelników również spoza prasy. 
I niewątpliwie dostarczy im wiedzy 
potrzebnej w niejednej życiowej sy
tuacji. 

Z autorem wstępu trzeba się jesz
cze pokłócić w innej sprawie. Za
strzega się on — niejako na wszelki 
przypadek — że jednym z ważniej
szych w encyklopedii jest „brak co 
najmniej kilku ważnych haseł...". 
Zdaję sobie sprawę z tego, że każ
demu wydawnictwu, a zwłaszcza en
cyklopedii można zarzucić opuszcze
nie jakiegoś fragmentu omawianej 
tematyki. Chyba nie ma recenzenta, 
który by tego nie czynił. (Dlaczego 
encyklopedia wiedzy o prasie nie 
uwzględnia takich haseł jak: chochlik 
drukarski, zebranie redakcyjne, plan 
tematyczny itp.?) Jeżeli jednak sami 
redaktorzy wydawnictwa boleją nad 
niekompletnością haseł, to jest to 
chyba jakieś nieporozumienie. Niech 
ten brak uzupełnią lub po prostu po
dadzą, jakich haseł i dlaczego nie 
uwzględnili. 

Mamy więc blisko 2000 haseł z 
dziewięciu działów: zagadnienia ogól-
no-teoretyczne z zakresu wiedzy o 
prasie i kształcenia dziennikarzy, za
gadnienia prawno-organizacyjne, za
gadnienia dziennikarsko-redakcyjne, 
gatunki dziennikarskie i typologia 
prasy, język w prasie, szata graficz
na, technika poligraficzna, zagadnie
nia ekonomiczne, zagadnienia socjolo
giczne i psychologiczne. Myślę, że 
szczególnie dokładnie dobrano hasła 
związane z praktyką dziennikarską, 
a więc z działów III, IV, VI i VII. 
Jestem pewien, że dzięki nim nieje
den dziennikarz pozna lepiej znaki 
korektorskie, stopnie pisma czy kla
syfikację pism drukarskich. Wydaje 
się też, że wielu z nas uświadomi so
bie definicję gatunków dziennikar
skich czy zadania związane z poszcze
gólnymi stanowiskami w redakcji. 

Jeżeli hasła odnoszące się do prak
tyki dziennikarskiej są na ogół sfor
mułowane zwięźle, to wiele haseł 
związanych z historią prasy ma ta
siemcowe opracowania. Historia prasy 
polskiej liczy w encyklopedii 7 stron. 
Hasła z cyklu „prasa" lub „czasopi
sma" (jest ich łącznie 54) przede 
wszystkim poświęcono historii. Jest 
to rezultat założenia redaktorów en
cyklopedii, którzy uznali, że nazwy 
własne nie mogą być hasłami. En

cyklopedia ma informować o pro
cesie komunikowania, a nie o kon
kretnych ludziach i instytucjach, ma 
uwzględniać przede wszystkim 
współczesny stan rzeczy — przeczy
tałem we wstępie. To założenie chy
ba zbyt usztywniło redaktorów. 
Można się zgodzić z tym, żeby nie 
włączać do encyklopedii nazwisk, 
żeby nie uważać za hasła tytułów 
wszystkich czasopism od Merkuriu
sza po Trybunę Ludu. Myślę jednak, 
że trzeba było zdecydować się na ta
kie współczesne hasła, jak np. Pol
ska Agencja Prasowa, Stowarzysze
nie Dziennikarzy Polskich, Central
na Agencja Fotograficzna, Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. 

Ogromną zaletą encyklopedii jest 
wymienianie tytułu hasła w 5 języ
kach. Bardzo to pomaga w poznaniu 
terminologii stosowanej w innych 
krajach. Indeksy terminów obcoję
zycznych, zamieszczone w końcowej 
części wydawnictwa, mogą służyć 
właściwie jako słowniki. (Przy prze
glądaniu indeksu terminów francu
skich, uświadamiamy sobie jak dużo 
terminów w naszym zawodzie po
chodzi z języka francuskiego.) 

Kolejnym osiągnięciem encyklope
dii jest zamieszczenie kilku czy kil
kunastu wierszy bibliografii przy 
większości haseł. Zachęcają one do 
dalszego szperania w wydawnictwach 
szerzących wiedzę o prasie. 

Trzeba też z uznaniem napisać o 
widocznej trosce autorów i redakto
rów encyklopedii o aktualność haseł. 
Choć teksty oddano do składania w 
styczniu 1975, encyklopedia podaje 
prawidłowe brzmienie nowych tytu
łów dzienników, które w połowie ub. 
roku zmieniły nazwy. 

Co zganimy? Małą liczbę akcen
tów graficznych, które zawsze uroz
maicają encyklopedię i ułatwiają od
biór treści. Choć nie zawsze, jak to 
można zobaczyć na s. 239. Przedsta
wiony tam graficznie blok telekomu
nikacji jest zupełnie nieczytelny. 
Zganimy też niezrozumiałą manierę 
podawania haseł małą literą. W ja
kim celu? Żeby odróżnić encyklo
pedię wiedzy o prasie od innych wy
dawnictw encyklopedycznych? ** 

Autorami haseł są przedstawiciele 
wielu dyscyplin naukowych i prakty-

** Ponieważ w y d a w c a — Ossolineum — 
wszystkie swoje encyklopedie w ten spo
sób wydaje, zob. np. ostatnio „Encyklo
pedia współczesnego bibliotekarstwa pol
skiego", 1976 (Red.ï. 
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cy różnych specjalności, przede wszy
stkim z Krakowa i Warszawy. Ile 
lat pracowano nad encyklopedią, 
czytelnicy mogą się zorientować z 
czarnych obwódek, które otaczają 
kilka nazwisk. 

Polskie środowisko dziennikarskie, 
ludzie prasy, polscy czytelnicy zy
skali więc encyklopedię, na którą 
długo czekano. O jej przydatności do
wiemy się w praktyce, dzięki częste
mu posługiwaniu się encyklopedią. 
Nawet gdyby braki wydawnictwa 
okazały się większe, niż to dziś wi
dzimy, jednego to nie zmieni: ency
klopedia wiedzy o prasie jest fak
tem. Vivat encyclopaedia! 

Zbigniew Tempski 

AGENCYJNE 
DZIENNIKARSTWO 

Rajmund B o r k o w s k i : INFOR
MACYJNE AGENCJE PRASOWE. 
Ośrodek Badań Prasoznawczych 
RSW „Prasa-Książka-Ruch", Kra
ków 1976. S. 311. 

Na mapie obszarów badanych przez 
polskie prasoznawstwo zniknęła ko
lejna biała plama — VII tom Biblio
teki Dziennikarza wydawanej przez 
OBP poświęcony jest tematowi za
poznanemu, informacyjnym agencjom 
prasowym. Jakkolwiek by się to wy
dawało nieprawdopodobne, dopiero 
po 40 latach od pierwszych skrom
nych pozycji poświęconych tej rozle
głej strefie problemowej dociera do 
rąk praktyków zawodu opracowanie 
możliwie pełne, zawierające multum 
informacji podstawowych, umożliwia
jących dalsze badania w tej dziedzi
nie. 

Takie było — i słusznie — założe
nie ogólne. Agencje prasowe, którymi 
interesowano się stosunkowo żywo w 
okresie przedwojennym, zeszły z po
la widzenia teorii prasoznawczej w 
latach współczesnych. Zjawisko jest 
trudne do umotywowania. Właśnie 
obecnie ten anonimowy gigant infor
macji, główny pośrednik w jej t rans
mitowaniu przez redakcje do odbior
cy, przeżywa przełom rewolucji tech
nicznej w tempie daleko wyprzedza
jącym prasę drukowaną przy rów

noczesnym rozszerzaniu zasięgu swej 
przydatności. Korzystają z niego w 
równej mierze wszystkie masowe 
środki komunikowania, zarówno t ra 
dycyjne jak audiowizualne. Gwałtow
nie wzrasta ilość agencji na świecie, 
każdy kraj niepodległy dąży do unie
zależnienia się od agencyjnych potęg 
światowych przez tworzenie własnej 
placówki krajowej. Dlaczego więc pi
sze się o nich coraz mniej, a nie ba
da właściwie nigdy i nigdzie? Być 
może przyczyna tkwi w specyfice 
pracy tej gałęzi dziennikarstwa, her
metycznej, najodleglejszej od gwiaz
dorstwa i wyjątkowo niewdzięcznej. 
Być może wspomniane wyprzedzenie 
modernizacyjne, które czyni z dzien
nikarzy agencyjnych forpocztę zawo
dowców nowego typu: klasycznych 
techników informacji, zamyka temat 
przed fachowcami z zewnątrz kręgu 
wtajemniczenia. Praktycznie o pracy 
agencji pisać mogą obecnie tylko lu
dzie tutaj pracujący, każda inna pró
ba skazana jest na niepowodzenie, 
gdyż razić będzie brakiem znajomo
ści podstawowych składników i od
rębności tej pracy. 

W danym wypadku główne wa
runki zostały spełnione. R. Borkow
ski, jedyny PAP-owiec, który zdecy
dował się otworzyć zamknięte bramy 
tematu, czuje się pewnie na swoim 
terenie i operuje znacznym doświad
czeniem. Pracę swoją potraktował 
szeroko, dając czytelnikowi zarówno 
szereg informacji ogólnych odnośnie 
do typów, specjalizacji i funkcji 
agencji prasowych, jak i danych 
szczegółowych związanych z samym 
procesem działania: gromadzeniem 
informacji, ich wejściem, przetwarza
niem i transmisją. Sporą część pracy 
stanowi dokumentacja: ujęte ency
klopedycznie fakty dotyczące Pol
skiej Agencji Prasowej, wybranych 
agencji informacyjnych na świecie, 
organizacji i stowarzyszeń między-
agencyjnych, wykazy skrótów nazw, 
leksykon terminów agencyjnych i ta
bele obejmujące nazwę kraju, nazwę 
agencji, skrót, rok założenia, liczbę 
krajów, biur zagranicznych i umów, 
liczbę słów wysyłanych dziennie, sta
tus i przynależność do Europejskiego 
Stowarzyszenia Agencji Prasowych 
(AEAP). Całość charakteryzują kla
syczne plusy dziennikarstwa agen
cyjnego: rzeczowość, zwięzłość, kla
rowne ujęcie, zrozumiałość i prosto
ta stylu. W sumie ilość pozytywów 
gwarantuje dobrą ocenę opracowa-
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nia o walorach materiału źródło
wego. 

Każda praca pionierska, nawet 
cenna musi mieć jednak słabe punk
ty, można je odnaleźć także w książ
ce Borkowskiego. Wyraźnie kontro
wersyjne są zwłaszcza wyjścia auto
ra poza ściśle określoną strefę oma
wianego tematu, szersze uogólnienia, 
grzeszące nadmierną prostotą sformu
łowań. Myślę przede wszystkim o za
wartych w rozdziale dotyczącym 
funkcji agencji dygresjach odnośnie 
do korelacji między „wielką trójką" 
masowych środków przekazu: prasą, 
radiem i telewizją. To już inna do
mena i do stwierdzeń o triumfach 
czy zaniku nie wystarczy przekona
nie autora. 

Druga, jeszcze poważniejsza wąt
pliwość odnosi się do głoszonej przez 
autora tezy o charakterze definicji 
uogólniającej. Na stronie 65 Borkow
ski kończy część pierwszą swojej 
pracy wnioskiem następującym: 
„Można mówić, iż agencja prasowa 
staje się jednym z nowocześniejszych 
środków masowego przekazu infor
macji i równorzędnym partnerem 
prasy, radia i telewizji". Stwierdze
nie brzmi szokująco. Nikt i nigdy 
nie zaliczał jeszcze agencji praso
wych do masowych środków, gdyż 
nigdy nimi nie były i nie będą, po
zostając poza możliwością styku z 
masowym odbiorcą. Znak równorzęd
nego partnerstwa zdaje się także 
wypływać z patriotyzmów branżo
wych. Nikt nie odbiera dziennikar
stwu agencyjnemu jego znaczenia 
w przekazie informacji ani roli wiel
kiego dystrybutora materiału dla ma
sowych środków przekazu, niemniej 
trudno rozpatrywać różne ogniwa 
transmisji na jednolitym poziomie. 
Nie służy to żadnej sprawie i nie
potrzebnie koliduje z inną podstawo
wą zasadą działania — autentyczno
ścią informacji. 

Trzecia krytyczna uwaga wiąże się 
z kwestią dokumentacji. Już na po
czątku swej pracy autor stwierdza, 
że dziś „każdy kraj niepodległy po
siada własną krajową agencję typu 
informacyjnego" i zniknęły zupełnie 
puste obszary na tej mapie. Przeli
czenie pozycji w tabeli umieszczonej 
na końcu książki już potwierdza po
sądzenie o zbytni optymizm — ilo
ściowa różnica wymienionych agen
cji z liczbą krajów niepodległych 
istniejących na świecie wykazuje 
różnicę sięgającą dwudziestu kilku 

państw. Sięgnięcie po materiały 
UNESCO jeszcze zastrzeżenia pogłę
bia. Publikowane w marcu tego ro
ku materiały z „Chronique de 1'UNE-
SCO" zawierają passus, który brzmi 
expressis verbis: „Jeśli chodzi o 
agencje narodowe (krajowe), 40 kra
jów świata jeszcze ich nie posiada 
w ogóle, a 90 nimi dysponuje. Afry
ka liczy 27 agencji t j . o 6 więcej 
niż przed 10 laty. W Ameryce Łaciń
skiej posiadają je jedynie Argenty
na, Brazylia, Chile, Kolumbia i We
nezuela, a zatem kontynent ten zależ
ny jest niemal całkowicie od wia
domości zagranicznych agencji mię
dzynarodowych... W Azji wszystkie 
kraje z wyjątkiem 5 mają agencje 
narodowe..." Jak widać, nawet w tak 
podstawowej kwestii różnice są bar
dzo znaczne, czyli, inaczej mówiąc, 
ktoś tu się myli. Kto — pozostawmy 
dociekaniom autora przed poprawka
mi przy ewentualnej drugiej edycji. 
Przy podobnej okazji warto by też 
sprowadzić dane rozdziału „Agencje 
informacyjne — wybór" do jednoli
tego schematu. Na razie jest to zbiór 
różnych, luźnych, nieporównywalnych 
wiadomości dotyczących zwłaszcza 
rozwiązań strukturalnych i techno
logicznych poszczególnych placówek. 

Na koniec pozostają do odnotowa
nia pretensje drobniejsze. Primo — 
użyty kilkakrotnie termin „publika
tory" nie powinien pojawiać się w 
wydawnictwie OBP, gdyż został przez 
prasoznawców z tego samego OBP 
kompletnie i dość dawno zdeprecjo
nowany. Secundo — cytat z Prouvo-
sta na s. 28 zapewne na skutek prze
oczenia korektorskiego brzmi non
sensownie, gdyż slogan „Wiedzieć — 
to dobrze, Wiedzieć — to lepiej" w 
nawiązaniu do fotoserwisów agencyj
nych zupełnie nic nie znaczy. Tertio 
— przy wymienianiu nazw (s. 31) na
leży raczej posługiwać się językiem 
oryginału albo w najgorszym razie 
wersją polską, nigdy zaś nie przepla
tać nazw oryginalnych i tłumaczo
nych. 

Podsumowując: mimo pewnych 
uproszczeń, niedokładności i pomy
łek książka Borkowskiego ma znacze
nie pionierskie i walor podręcznika. 
W tej roli pomocy naukowej dla stu
dentów dziennikarstwa ma szanse 
wejścia z czasem do żelaznego reper
tuaru „klasyki" zawodowej. 

Zofia Lewartowska 
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ODDZIAŁYWANIE 
ŚRODKÓW PRZEKAZU 

Janusz R u l k a : RECEPCJA IN
FORMACJI POLITYCZNO-SPO
ŁECZNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ 
SZKOLNĄ. Bydgoskie Towarzy
stwo Naukowe. Prace Wydziału 
Nauk Humanistycznych, seria A. 
PWN, Warszawa — Poznań 1974. 
S. 128. 

Znany powszechnie jest fakt, że szko
ła straciła już monopol w kwestiach 
dotyczących wykształcenia i wycho
wania młodzieży. Obok niej funkcję 
wychowawczą i oświatową realizują 
telewizja, radio, prasa, film, wido
wiska masowe. Ważną rolę odgrywa
ją także dom rodzinny, grupa kole
żeńska oraz organizacje młodzieżowe. 
Powyższe tezy coraz częściej znajdu
ją odbicie w różnorakich badaniach 
naukowych. Omawianą tu książkę 
Janusza Rulki zaliczyć należy wła
śnie do tych pozycji, które uwypu
klają znaczenie masowych środków 
komunikowania (głównie prasy) dla 
procesów wychowania i kształcenia. 
Zadanie, jakie postawił przed sobą 
autor recenzowanej pracy polegało 
na znalezieniu odpowiedzi na nastę
pujące pytania-problemy: 

— jakie są główne źródła informacji 
polityczno-społecznych wśród mło
dzieży? 

— jaki jest stan wiadomości uczniów 
w zakresie aktualnych treści poli
tyczno-społecznych? 

— jak przedstawia się recepcja kon
kretnego artykułu prasowego? 

Odpowiedzi na postawione kwestie 
dostarczyły badania sondażowe w VI, 
VII i VIII klasach szkół podstawo
wych oraz w I, II, III, IV i V kla
sach liceów ogólnokształcących i za
wodowych. Badania zrealizowano na 
próbie celowej, wyznaczając szkoły 
w ten sposób, aby badane zbioro
wości reprezentowały pewne charak
terystyczne typy jak np. szkoły o 
przewadze młodzieży z określonym po
chodzeniem społecznym, szkoły o wy
sokim udziale młodzieży z pożąda
nym miejscem zamieszkania (duże 
miasto, miasteczko, wieś), szkoły o 
określonych proporcjach płci ucz
niów. Ogółem badaniami objęto 2563 
uczniów w zakresie pierwszych dwu 
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problemów badawczych i 1200 ucz
niów w zakresie trzeciego problemu. 
Materiał zebrano przy użyciu dwu 
kwestionariuszy, zawierających py
tania typu ankietowego oraz pytania 
testowe. 

Przedstawienie wyników tych ba
dań stanowi zasadniczą część opra
cowania. Obok materiałów empirycz
nych znajdujemy w książce część po
święconą kwestiom teoretycznym, 
głównie metodologiczno-terminologi-
cznym, a ponadto wnioski, uwzględ
nioną przez autora literaturę oraz 
aneks, zawierający użyte w bada
niach kwestionariusze. Z ustaleń J. 
Rulki przytaczamy kilka istotniej
szych: 

• Wśród źródeł informacji politycz
no-społecznych młodzieży decydu
jącą rolę odgrywają masowe środ
ki przekazu. Mniejsze znaczenie 
mają tu szkoła, dom rodzinny, ko
ledzy, organizacje młodzieżowe. 

• Silnym czynnikiem kształtującym 
zasób posiadanych informacji poli
tyczno-społecznych jest rozwój in
telektualny młodzieży, związany z 
wiekiem i klasą, do której uczęsz
cza. Czynnikiem wyraźnie różnicu
jącym jest także płeć badanych. 

• Umiejętność recepcji tekstu praso
wego rozwija się w sposób ciągły 
poprzez wszystkie badane klasy. 
O ile więc w zakresie zasobu po
siadanych informacji odnotowano 
pewne maksima w klasach „prze
łomowych" (a więc VIII w szkole 
podstawowej i IV w szkole śred
niej) przy cofnięciu się w ki. I li
ceum i stagnacji w ki. II i III, 
o tyle umiejętność recepcji wzra
sta sukcesywnie w miarę postępo
wania procesu edukacji. 

Jak zostało powiedziane, są to tyl
ko najistotniejsze wnioski — odpo
wiedzi na postawione problemy ba
dawcze. Obok nich omawiana praca 
zawiera szereg stwierdzeń o węższym 
zakresie oraz obfitość materiału em
pirycznego, szczegółowo nieraz ilu
strującego proces recepcji informacji 
polityczno-społecznych przez mło
dzież. Tak w sformułowanych wnio
skach, jak i w materiale empirycz
nym dostrzega się troskę autora o 
to, aby wyniki badań mogły bezpo
średnio służyć pomocą w pracy z 
młodzieżą. Użyteczność dla dydakty
ki (zwłaszcza w zakresie nauczania 
wychowania obywatelskiego) jest 
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największym walorem recenzowanej 
książki. 

Mniejszą natomiast wartość przed
stawia ona z prasoznawczego punk
tu widzenia. Bo też i teoria badań 
nad masowym komunikowaniem nie 
należy do najmocniejszych stron 
opracowania. Za punkt wyjścia po
służyła tu cytowana za M. Janowi-
tzem klasyczna formuła Harolda D. 
Lasswella pozbawiona jednakże istot
nego pytania „przy użyciu jakiego 
kanału" (in which channel), mimo iż 
w dalszym toku omawiane są różnice 
w oddziaływaniu poszczególnych me
diów. Pominięcie nowszych koncep
cji jest przyczyną sporych uproszczeń 
w obrazie recepcji informacji poli
tyczno-społecznych przez młodzież. 
Stąd też i zaproponowany we wnio
skach schemat oddziaływania na ucz
niów różnorodnych źródeł informacji 
stanowi odpowiednik modelu wyni
kłego np. z badań Shilsa i Janowi-
tza nad propagandą aliantów na żoł
nierzy Wehrmachtu podczas II woj
ny światowej *, który to model za
liczyć należy już raczej do historii 
badań nad masowym komunikowa
niem. 

Pewne zastrzeżenia budzi kon
struowanie wniosków w oparciu o 
analizę procentową nielicznych nie
kiedy zbiorowości. Zachować tu 
trzeba daleko idącą ostrożność, zwa
żywszy, że 6,9% ze zbiorowości 203 
uczniów to 14 osób, a jednocześnie 
12,2e/o ze zbiorowości 82 uczniów to 
10 osób (tab. 4). Zaskakuje nieco 
w tab. 19 przedstawiającej audycje 
telewizyjne systematycznie oglądane 
przez uczniów brak pozycji „progra
my poświęcone polityce". W związku 
z tym o liczebności grona młodzieży 
korzystającej z telewizyjnej informa
cji politycznej wyrokować można je
dynie w oparciu o dane charaktery
zujące odbiór dziennika tv. A prze
cież dziennik tv zawiera pozycje nie 
tylko polityczne i mylne jest założe
nie, że poszukiwanie wiadomości z 
zakresu polityki jest jedynym mo
tywem korzystania z dziennika tv. 
Nadto program tv zawiera odrębne 
pozycje, poświęcone wyłącznie spra
wom politycznym. 

Przytoczone tu niedociągnięcia 
pracy „Recepcja informacji politycz
no-społecznych przez młodzież szkol-

* Kwestią tą zajmowali się także inni ba
dacze, zob. J. К u b i n : Rola prasy, radia 
i telewizji. Kraków 1963, s. 9. 

ną" obniżają jej użyteczność dla pra-
soznawcy. Nie mogą jednakże pod
ważyć stwierdzenia zasadniczego: 
książka zawiera bogaty materiał em
piryczny ilustrujący proces recepcji 
informacji polityczno-społecznych 
przez uczniów i jako taka stanowić 
będzie cenną pomoc dla dydaktyki, 
zwłaszcza w zakresie nauki wycho
wania obywatelskiego. 

Andrzej Skowroński 

BADANIA PRASY 
REGIONALNEJ 

Hieronim K u b i a k , Grzegorz В а-
b i ń s k i , Marian N i e z g o d a : 
PRASA REGIONALNA JAKO PO
PULARYZATOR SOCJALISTY
CZNEGO STYLU ŻYCIA. Insty
tut Socjologii UJ, Kraków 1976. 
S. 77. 

Problem „jakości życia" czy jak mó
wią inni „stylu życia" coraz częściej 
pojawia się w naszej publicystyce. 
I dobrze się stało, że tematem do 
dyskusji na tradycyjnym już, semi
narium naukowym zorganizowanym 
z okazji święta Gazety Południowej 
stała się praca zbiorowa dotycząca 
stylu życia upowszechnianego w pu
blicystyce krakowskich pism codzien
nych. 

Omawiana publikacja składa się 
z czterech rozdziałów, które zawie
rają następujące zagadnienia: Pro
blem i jego kontekst (I); Zakres i 
procedura analizy (II); Składniki so
cjalistycznego stylu życia upowszech
niane przez prasę regionalną {III); 
Założony model a wzór stylu życia 
upowszechniany przez prasę regio
nalną. Zarys syntezy i propozycje 
zmian polityki redakcyjnej (IV). 

Przedmiotem studium jest porów
nanie stopnia zgodności modelu so
cjalistycznego stylu życia propago
wanego w dokumentach partyjnych 
w latach 1971—1976 z wzorami stylu 
życia występującymi na łamach 
trzech krakowskich dzienników. Pod
stawę empiryczną omawianej pracy 
stanowią wyniki analizy materiałów 
publicystycznych występujących w 
podstawowych wydaniach Gazety Po
łudniowej, Dziennika Polskiego i Echa 
Krakowa. Autorzy starają się przed-
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stawić, jaki wariant stylu życia wy
stępuje na łamach dzienników lo
kalnych i jakie są jego cechy kon
stytutywne. 

Na podstawie dokumentów z 
dwóch kolejnych zjazdów PZPR oraz 
postanowień VII Plenum КС PZPR 
autorzy wyróżnili 16 cech składają
cych się na socjalistyczny styl życia. 
I jakkolwiek można by się sprze
czać o to, czy zespół cech wyróżnio
nych jest pełny, czy za szeroki, fak
tem jest, że wyróżnili oni wszystkie 
pięć sfer aktywności ludzkiej, które 
podaje skąpa na ten temat literatu
ra*, a więc: płaszczyzny zawodowej, 
konsumpcji dóbr materialnych, ak
tywności społecznej i politycznej, 
kształcenia i dokształcania się oraz 
uczestnictwa w życiu kulturalnym. 

Na plus autorom trzeba zaliczyć, 
że wyszli w opracowaniu poza ści
śle prasoznawczą analizę, publikując 
między innymi rozważania nad gene
zą problemu jako hasła politycznego 
czy też wysuwając konkretne propo
zycje zmian w polityce redakcyjnej. 
Czytając omawiane opracowanie na
suwa się jednak spostrzeżenie, że 
osoby piszące pozostają w bardzo 
luźnych związkach z dziennikar
stwem, czego dowodem jest niewła
ściwe użycie dość powszechnego w 
naszym fachu terminu. Autorzy pi
szą w rozdziale drugim, że anali
zowali „podstawowe mutacje" trzech 
dzienników krakowskich, gdy tym
czasem „Encyklopedia wiedzy o pra
sie" podaje, że m u t a c j e to „czę
ściowo zmienione wydania gazet, spe
cjalizujące się w dostarczaniu wia
domości lokalnych". Jak więc należy 
się domyślać, autorom analizy cho
dziło o wydania podstawowe, a nie 
o „podstawowe mutacje". 

Dużym plusem publikacji jest do
konana w ostatnim rozdziale próba 
syntezy, która koncentruje się wo
kół czterech wątków tematycznych: 
1) stosunku do pracy; 2) stosunku 
obywatela do państwa, narodu i pro
blemów publicznych; 3) stosunków 
międzyludzkich i życia rodzinnego, 
konsumpcji kulturalnej; 4) stosunku 
do tradycji, i wartości czasu itp. 

Autorzy twierdzą, że na podstawie 
analizy możemy mówić o „względnie 
jednolitym wzorze socjalistycznego 
stylu życia upowszechnianym przez 
wszystkie analizowane dzienniki. 

* Por. Z. S u f i n : Planowanie przyszłości 
społeczeństwa. Warszawa 1975. 

Różnice (...) dotyczą raczej sposobu 
prezentacji wzoru (...)". Uważny czy
telnik spostrzeże jednak, że wielkości 
procentowe poszczególnych kategorii 
w trzech krakowskich dziennikach są 
ze sobą nieporównywalne i mogą 
nasuwać przypuszczenie, że konstru
ując klucz kategoryzacyjny, autorzy 
opierali się głównie na modelu Ga
zety Południowej. Zabrakło także w 
omawianych badaniach podstawy in
terpretacyjnej, jaką jest zbiorowość 
czytelników trzech analizowanych 
gazet. Powstaje więc pytanie: o ile 
wyniki badań odpowiadają cechom 
społeczno-demograficznym i oczeki
waniom czytelników? A materiałów 
do tego typu porównań mogły do
starczyć ośrodki zajmujące się anali
zą prasy. 

Olbrzymią zaletą publikacji jest 
fakt, że nawiązuje ona do pięciu po
przednich wydanych także z okazji 
święta Gazety Południowej. A więc 
powstała już biblioteczka nauko
wych analiz Gazety. I gdyby tak 
jeszcze wyjaśniono w przypisach 
znaczenie co trudniejszych terminów 
socjologicznych i nie tylko — dzien
nikarz zyskałby rzetelną pomoc w 
swojej redakcyjnej praktyce. 

Grażyna Starzak 

Z HISTORII PRASY I 
PROWINCJONALNEJ | 

Helena K a r w a c k a : ARTUR 
GLISCZYŃSKI PIEŚNIARZ FA
BRYCZNEJ ŁODZI. Wyd. Łódzkie, 
Łódź 1975. S. 352 i ilustr. 

Reymontowska „Ziemia obiecana" 
sfilmowana przez Wajdę i monogra
fia H. Karwackiej o A. Glisczyńskim 
znakomicie się uzupełniają, jeśli cho
dzi o Łódź fabryczną i kupiecką na 
przełomie XIX i XX w. Co przeja
skrawił w obrazie obyczajów i kul
tury Wajda, to Karwacka, opierając 
się na spuściźnie literackiej swego 
bohatera złagodziła, w pewnej mierze 
zneutralizowała. W obu wypadkach 
otrzymaliśmy obraz roli łódzkiej in
teligencji, składającej się z jednej 
strony z fabrykantów i plutokracji, 
z drugiej strony z drobno- i średnio-
mieszczańskiej klasy; świat dzienni
karski widział jeszcze zagadnienie 
robotnicze, ale licząc się z odbiorem 
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prasy — traktował to zagadnienie 
przeważnie od strony filantropijnej 
lub potrzeb oświatowych. 

Artur Gliszczyński (1869—1910), 
który już przed 15 laty znalazł swe 
miejsce w Polskim Słowniku Biogra
ficznym * — swoją twórczością poe
tycką zdobył miano „łódzkiego Bé-
rangera", a jako dziennikarz i publi
cysta, wreszcie i redaktor-wydawca 
— opinię „jednego z najlepszych 
znawców Łodzi, nie tylko w jej 
głównych, ale i bocznych arteriach...". 
Jako poetę wydobył go z niepamięci 
Julian Tuwim w swej księdze wier
szy polskich XIX w. (1954), a więc 
stosunkowo niedawno, jeśli nie liczyć 
drobniejszych o nim wzmianek w 
prasie i pamiętnikach oraz popular
nej monografii Z. Hajkowskiego z 
1939 r. Jako dziennikarza, redaktora 
i wydawcę oceniła go szerzej i 
wszechstronniej — po badaniach 
ogólnych prasy łódzkiej W. Kaszubi-
ny — dopiero H. Karwacka. 

Interesuje nas na tym miejscu, 
rzecz jasna — rola Glisczyńskiego ja
ko współpracownika gazet warszaw
skich, następnie łódzkich, wreszcie 
samodzielnego redaktora. Dziennikar
stwu poświęcił pełnych dwadzieścia 
lat, a środowisko, w którym przyszło 
mu w prasie pracować, wyróżniało 
się na mapie polskich ośrodków ma
sowego przekazu w latach 1890—1901 
cechami odrębnymi i specyficznymi, 
zarówno od strony treści informacji, 
jak i kolportażu, recepcji czytelni
czej, a także typologii poszczególnych 
wydawnictw. Autorka podkreśla et
nicznie złożony skład potencjalnych 
odbiorców prasy w Łodzi, zwłaszcza 
prenumeratorów, mogących zapewnić 
byt pismom, podkreśla zależność fi
nansową wydawcy od sfer plutokra-
cji i zamożniejszego mieszczaństwa. 
Ale w dużym stopniu rozwój prasy 
łódzkiej zależał także od napływu 
młodych literatów spoza Łodzi; wa
runki zaś tego napływu i ze wzglę
dów politycznych, i ekonomicznych 
nie ściągały do „polskiego Manches
teru" wyborniejszych talentów. Mało 
tego, dla miejscowych imprez dzien
nikarskich hamulcem nie bez znacze
nia była konkurencja świetnie roz
winiętej i szeroko tu kolportowanej 
prasy warszawskiej. Wreszcie cenzu
ra rosyjska właśnie tu, w skupisku 

* H. W a l t e r o w a: G. A., pseud. Glizda, 
poeta i dziennikarz. Polski Słownik Bio
graficzny, t. VIII (1960). 

proletariatu fabrycznego — większą 
stosowała ostrożność w śledzeniu pu
blicystyki, która mogłaby ewentual
nie rozbudzać walkę klasową. 

Dlatego też książka Karwackiej 
stanowi przyczynek do historii tzw. 
prasy prowincjonalnej w Kongre
sówce, ważny i godny uwagi. Glis-
czyński przybył do Łodzi około r. 
1890 (niestety, daty tej autorka nie 
uściśla) jako syn powstańca stycz
niowego i kronenberczyk (uczeń 
Szkoły Handlowej Kronenberga) i 
początkujący dziennikarz w Warsza
wie. Szybko wszedł w kręgi działa
czy Związku Robotników Polskich. 
Uczestniczył w głośnym „buncie łódz
kim" w 1892 г., należał do grupy 
„Latarników" (urządzających obcho
dy świąt narodowych, akcje odczy-
towo-dyskusyjne i kasy oporu, wresz
cie pierwsze święto robotnicze 1 ma
ja w 1892). 

Jednakże po ostrych represjach 
ton jego znacznie złagodniał. „Łódz
ki Béranger" coraz wyraźniej prze
kształcał się w dziennikarza profe
sjonalistę i to pracującego więcej 
dla redakcji pism warszawskich: Gło
su, Wieku, Kuriera Codziennego, 
Przeglądu Tygodniowego, Tygodnika 
Ilustrowanego, a także Gazety Ra
domskiej, niż dla miejscowej służby 
informacyjnej. Ograniczała się ta 
współpraca najpierw do kalendarza 
„Łodzianin" (od 1894 г.), w którym 
Glisczyński zamieszczał wyjątkowo 
dokładną kronikę życia kulturalnego, 
interesującego przede wszystkim in
teligencję. Drugim organem (i to re
dagowanym przez niego) była humo-
rystyczno-rozrywkowa Łodzianka 
(1892 93). Te raczej skromne począt
ki w prasie łódzkiej Glisczyński oży
wił i poszerzył z chwilą związania 
się z Dziennikiem Łódzkim, mającym 
już za sobą 10-letni żywot. Ale i tu 
dał pierwszeństwo utworom poetyc
kim i prozatorskim, swe usługi dzien
nikarskie lokując przede wszystkim 
w prasie stołecznej (korespondencje, 
reportaże, felietony literackie). 

„Łódzki Béranger" zdradzał więc 
niejako miejscową prasę na rzecz 
warszawskiej, a zrozumiałe to staje 
się w świetle wyżej wymienionych 
warunków rozwojowych dziennikar
stwa łódzkiego; stąd też podtytuł 
książki „pieśniarz fabrycznej Łodzi". 
Bo jeśli chodzi o prasę warszawską 
— w niej specjalistą od spraw „pol
skiego Manchesteru" był właśnie 
Glisczyński, nawet gdy w r. 1901 po-
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wrócił do stolicy. Zasilał wtedy swym 
piórem obok już wymienionych 
dzienników tygodniki: Kurier Świą
teczny, satyryczne Kolce (które pod 
koniec życia sam redagował i wyda
wał), „rymowanymi pogwarkami" 
wypełniał Bluszcz, współpracował z 
Tygodnikiem Ilustrowanym i prze
niesionym z Łodzi na grunt war
szawski Światem. Towarzysko i za
wodowo związał się z grupą tzw. 
„środowców", którzy — jak zanoto
wał K. Pollack — właśnie w środy 
celebrowali literacko-aktualnościowe 
dyskusje. Trochę za słabo — zdaniem 
podpisanego — odtworzyła tę stronę 
życia dziennikarskiego monografistka 
Glisczyńskiego. 

Natomiast rozrzuciła na kartkach 
książki sporo uwag i ocen jego dzien
nikarskiego pióra. Korespondencje 
Glisczyńskiego do warszawskiego 
Głosu w dziale „Przegląd społeczny" 
charakteryzuje jako „cięte", pełne 
Ъystrej spostrzegawczości i trafności 
csądu, pisane barwnie i zajmująco, 
opatrzone komentarzami, co prawda 
dalekimi od haseł Marksa, którego 
„Kapitał" znał podobno bardzo do
brze. Gdzie indziej podkreśla jego 
predylekcję do spraw życia artystycz
nego Łodzi, zwłaszcza muzycznego i 
teatralnego, a na łamach Łodzianki 
satyryczno-moralizujące tendencj e, 
umiejętnie redagowane do szerokich 
kręgów czytelniczych; humor umiał 
wyrażać i w gawędzie, i w „potoczy
stym wierszu". Jako korespondent 
łódzki pism stołecznych — celował 
chwytaniem na żywo aktualiów spo
łecznych i ekonomicznych, był więc 
reporterem ruchliwym, nie stronią
cym od krytyki afer spekulantów, 
nawet skandali. Ten walor znalazł 
odbicie jeszcze silniejsze w jego lite
rackiej publicystyce; w szeregu syl
wet ludzi i środowiska („Typy łódz
kie", „Kronika nie bawełniana", 
„Zwierzyniec helenowski", „Łódź — 
miasto i ludzie" i wielu in.) dema
skował złudne blaski filisterstwa, do
robkiewiczostwa, blichtru przy pozo
rach filantropii i kultury duchowej. 

Był więc Artur Glisczyński bliższy 
swą twórczością epoce B. Prusa i A. 
Świętochowskiego niż dziennikarzom 
XX w. Potwierdzają to jego wiersze 
i utwory prozatorskie, w dużym wy
borze wprowadzone do cz. II oma
wianej książki zatytułowanej Anto
logia. Prasoznawczy aspekt jego 
dziennikarskiej i publicystycznej 
spuścizny domaga się jednak bardziej 

szczegółowej analizy, niż to uczyniła 
Karwacka. Natomiast zaletą jej 
książki pozostanie to, że wzbogaciła 
obficie konterfekt pisarza i dzienni
karza, który zbyt schematycznie wy
padł na łamach narodowego Polskie
go Słownika Biograficznego. 

Marian Tyrowicz 

ESEJE 
BIOGRAFICZNE 

Jerzy J a r u z e l s k i : MACKIE
WICZ I KONSERWATYŚCI. Szki
ce do biografii. „Czytelnik", War
szawa 1976. S. 231. Z 17 ilustra
cjami. 

Trzy eseje traktujące o pierwszym, 
przedwojennym okresie działalności 
Stanisława Cata-Mackiewicza (1896— 
1966), z pominięciem emigracyjnych 
lat 1940—1956 i ostatnich dziewięciu 
lat życia w Polsce Ludowej. Do peł
nej biografii jednego z najgłośniej
szych publicystów tamtych czasów 
daleko więc jeszcze autorowi dokto
ryzującemu się z tego tematu. Mimo 
publicystycznego zakroju esejów, 
opartych na materiałach przygotowy
wanej rozprawy doktorskiej, autor 
starał się dokumentować fakty i opi
nie, ostrożnie formułować zwłaszcza 
sądy uogólniające. 

Pierwszy esej jest ściśle biogra
ficzny, drugi mało precyzyjnie sy
tuuje Mackiewicza w obrębie i na 
tle własnego obozu konserwatywne
go, trzeci zaś — dla historyka prasy 
najciekawszy — zajmuje się publicy
styką Cata na tematy niemieckie od 
Anschlussu Austrii do wybuchu dru
giej wojny. „Ten eseista, felietonista, 
publicysta, czy — jeśli kto woli — 
gawędziarz historyczny, przez trzy 
czwarte swego życia pisarskiego (1922 
—1956) był dziennikarzem politycz
nym i politykiem" (s. 145). Co nie 
przesądza jeszcze, że zawód swój 
traktował zawsze poważnie. Na jed
nej stronie dowiadujemy się, że Mac
kiewicz „jeszcze w 1926 r. z subsy
diujących go obszarników Wileń-
szczyzny zrobił wyraźniej zarysowa
ną publicznie grupę polityczną i cza
sami kierował nią" (s. 143), na dru
giej zaś czytamy, że był on tylko 
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„statystą obozu konserwatywnego" 
(s. 93), że nie brano go serio (s. 139), 
a sami konserwatyści uważali go za 
enfant terrible i publicystę «nie se
rio»" (s. 159). Wbrew opinii A. Mi-
cewskiego nie był więc Mackiewicz 
mózgiem politycznym swego obozu. 
Wbrew legendzie nie wywierał real
nego wpływu politycznego, był raczej 
lichym, gdyż źle przewidującym po
litykiem. 

Przesadą, i to grubą, jest zdanie, 
że „zrobił z prowincjonalnego dzien
nika gazetę ogólnopolską" (s. 61), po-
czytność bowiem Słowa wileńskiego 
należy zaliczyć do legend. Był nader 
zdolnym i niezwykle płodnym dzien
nikarzem, lepszym jednak publicystą 
niż redaktorem w sensie organiza
cyjnym. Posługiwał się wyłącznie 
dwoma formami dziennikarskimi: ar
tykułem i notatką polemiczną, stale 
używając pseudonimu Cat. W anali
zę obfitego jego dorobku publicy
stycznego, którego wybór zawierają 
trzy książki przedwojenne: „Kropki 
nad i" (1927), „Myśl w obcęgach" 
(1931, trzy wydania), „Książka moich 
rozczarowań" (1939), Jaruzelski się, 
niestety, nie wdaje. W ogóle warszta
tem zawodowym Cata, t j . samym 
dziennikiem Słowo i składem jego 
redakcji, bliżej się nie interesuje, jak 
gdyby naprawdę Cat i Słowo to było 
jedno. Duży zawód dla historyka pra
sy, spodziewającego się uchwycenia 
i ocenienia roli tego dziennika na 
tle prasy lokalnej i konserwatywnej 
ogólnopolskiej. 

Nieścisła jest informacja, że Mac
kiewicz rozpoczął praktykę redakcyj
ną w Czasie pod Noskowskim, któ
rego już wtedy (na przełomie 1917/ 
1918) tam nie było. Jako ułan prak
tykował natomiast Mackiewicz pod 
Noskowskim później, w Dzienniku 
Powszechnym do lipca 1920 r. Cywil 
w mundurze założył i prowadził 
Słowo w Wilnie istotnie od sierp
nia 1922 i ten pierwszy, niepełny 
rocznik dziennika znajduje się w Bi
bliotece Jagiellońskiej (autor do nie
go nie dotarł, s. 83). Należało podać 
dokładnie, od kiedy Mackiewicz stał 
się formalnie właścicielem Słowa 
(s. 61). Wśród organów konserwa
tywnych przeoczono na s. 64 wpły
wowy i dobrze prosperujący Dzien
nik Poznański. Skąd takie lekcewa
żenie relacji Mackiewicza w Słowie 
o zjeździe nieświeskim? W książce 
brak powołania się na biogram Mac
kiewicza w Polskim Słowniku Bio

graficznym, t. XIX, s. 91—94, pióra 
Jaruzelskiego. 

O „odbrązawianiu" Mackiewicza 
nie może być mowy, raczej wypada 
sobie życzyć bardziej krytycznego, 
ścisłego i pełniejszego sądu historii 
o nim i nad nim, do czego właśnie 
dziennikarz Jaruzelski jest niewątpli
wie dziś powołany i przygotowany 
lepiej niż ktokolwiek inny. Chodzi 
nie o pół, lecz o całą prawdę o Sta
nisławie Mackiewiczu. 

Czesław Lechicki 

HISTORIA PRASY 
II WOJNY 

Jerzy J a r o w i e c k i : PRASA 
PODZIEMNA W LATACH 1939— 
1945. Wydawnictwo Naukowe 
WSP, Kraków 1975. S. 163. 

W walce narodu polskiego z okupan
tem w czasie II wojny światowej 
prasa konspiracyjna odegrała tak 
wielką rolę, że dziś już nie da się 
jej zapewne wyrazić w taki sposób, 
aby czytelnik, zwłaszcza młodego po
kolenia, uzyskał adekwatny obraz 
rzeczywistości. W dodatku, przez 
wiele lat na temat tej prasy pisano 
mało, niekiedy w sposób jednostron
ny i uproszczony, traktując jej wy
powiedzi jako ilustrację takich czy in
nych tez, pomijając zaś wiele aspek
tów jej oddziaływania społecznego. 

Z drugiej strony, oddając cześć za
służonym, podziemnym redaktorom, 
drukarzom i kolporterom, nie można 
przymykać oczu na fakt, iż wśród 
licznych gazetek konspiracyjnych nie 
brakowało tytułów bez większego 
znaczenia, a także i takich, których 
treści z różnych względów dziś zde
cydowanie odrzucamy. 

Obecny dorobek badań historycz
nych nad prasą konspiracyjną z 
okresu II wojny światowej, mimo 
wyraźnego postępu dokonanego w 
ostatnim dziesięcioleciu, wciąż jesz
cze trudno uznać za zadowalający. 
Ciągle daleko do syntetycznego uję
cia, a nawet do pełnego obrazu prasy 
niektórych, ważnych kierunków ru
chu oporu. Wydaje się, że są to m. in. 
konsekwencje długotrwałego zjawi
ska polegającego na koncentrowaniu 
uwagi badaczy w znacznie większym 
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stopniu na szczegółach bibliograficz
nych, technicznych i personalnych 
niż na społeczno-politycznym obliczu 
prasy konspiracyjnej, na jej ocenie 
z punktu widzenia rzeczywistych 
wartości wnoszonych w walkę o wol
ność i ustrój sprawiedliwości społecz
nej. W rezultacie, zarówno prace ba
dawcze, jak i ich krytyka zajmowały 
się częstokroć nie tyle głębszą ana
lizą treści czasopism, ile rozstrzyga
niem: czy były one drukowane na 
poddaszu lub w piwnicy i kto w tym 
czasie ubezpieczał pracę drukarni. 
Dodajmy od razu, że i te kwestie 
stanowią niezbędny element obrazu 
prasy konspiracyjnej, ale tylko ele
ment, dla przyszłych bowiem poko
leń większe znaczenie będą posiadały 
nie tyle warunki wydawania prasy, 
ile zasadnicze kierunki myśli propa
gowanych na jej łamach. 

Wszystkie te względy powodują, że 
każda publikacja poświęcona prasie 
konspiracyjnej zasługuje na baczną 
uwagę. Ze szczególnynijgaś zaintere
sowaniem bierze się djpręki książkę 
znanego badacza, jakim jest Jerzy 
Jarowiecki, i pod zobowiązującym ty
tułem. 

J. Jarowiecki zawarł w swej pracy 
szereg wcześniejszych publikacji na 
temat prasy konspiracyjnej, z któ
rych większość dotyczyła czasopism 
wydawanych w Krakowskiem. Oprócz 
nich znajdujemy w zbiorze rozprawę 
pt. „Lewicowe pisma kulturalno-spo
łeczne na tle konspiracyjnej prasy 
lat 1939—1944" oraz „Uwagi o biblio
grafii prasy konspiracyjnej". 

Omawiając krakowską prasę kon
spiracyjną, J. Jarowiecki zajmuje się 
m. in. prasą ruchu ludowego oraz 
prasą IV krakowskiego Obwodu PPR. 

Niezależnie od wartości poszcze
gólnych opracowań, zawierających 
wiele nowego materiału, nie znanych 
przedtem faktów i interesujących ko
mentarzy, tytuł całości nie został wy
brany szczęśliwie. Sugeruje on bo
wiem daleko pełniejszy, syntetyczny 
zarys problematyki niż ma to miejsce 
w omawianym przypadku. W pew
nym stopniu uwagę tę można od
nieść także do tytułu rozprawy o le
wicowych pismach kulturalno-społecz
nych. Wydaje się zresztą, że w przy
padku prasy konspiracyjnej nie wy
starczy posłużyć się określeniem „le
wicowy" bez wyjaśnienia, co autor 
pod nim rozumie. Precyzja termino
logiczna pozwoliłaby może uniknąć 
nieporozumień. 

Łączne wydanie zbioru rozpraw 
publikowanych w sporych odstępach 
czasu narzuca konieczność bardzo 
starannych zabiegów redakcyjnych, 
których brak, niestety, odczuwa się. 
Należałoby więc wyraźnie, na po
czątku każdej rozprawy wyjaśnić, 
gdzie i kiedy była drukowana. Wy
daje się też, iż nieodzowne są mimo 
wszystko pewne zmiany w tekstach, 
zmierzające w kierunku ich aktuali
zacji, a także wyeliminowania po
wtórzeń. Tak np. nazwanie dziś ka
talogu opracowanego przez L. Dobro-
szyckiego publikacją „niedawną" (s. 
11) nie jest oczywiście właściwe. 

Pozostawienie tekstów bez u-
względnienia w nich wyników póź
niejszych badań również budzi za
strzeżenia, tym bardziej że niektóre 
wnioski autora wymagają, jak się 
wydaje, ściślejszych i ostrożniej-
szych sformułowań. Przykładowo: 
stwierdzenie (s. 82), iż „kształtujący 
się coraz wyraźniej radykalizm ru
chu ludowego spowodował, że ludow
cy zerwali współpracę z ZWZ" — nie 
oddaje złożonego stanu rzeczy. 

Mimo tych uwag krytycznych pra
ca J. Jarowieckiego zasługuje na 
uznanie. Autor, który już w prze
szłości wydatnie przyczynił się do po
większenia zasobu wiedzy o prasie 
konspiracyjnej regionu krakowskiego 
i tym razem wnosi wiele informacji, 
które są wynikiem rzetelnego poszu
kiwania i dociekliwości. Rozprawy o 
prasie PPR oraz konspiracyjnych cza
sopismach Watra i Na Ucho są tego 
przykładem. Być może, właśnie J. 
Jarowiecki podejmie kiedyś trud o-
pracowania rzeczywistej syntezy pra
sy konspiracyjnej wydawanej w po
łudniowych regionach Polski w cza
sie II wojny światowej. 

Bartłomiej Gołka 

MYŚLI I GESTY 
M. McLUHANA 

Marshall M c L u h a n : WYBÖR 
PISM. Tłum. K. J a k u b o w i c z , 
wybór: J. F u k s i e w i c z , wstęp: 
K. T. T o e p 1 i t z. Wydawnictwa 
Artystyczne i Filmowe, Warsza
wa 1975. S. 335. 

Pierwszy książkowy wybór pism 
Marshalla McLuhana był już od daw-
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na oczekiwany przez polskiego czy
telnika. Miał dać sposobność bliższe
go kontaktu z tekstami Kanadyjczy
ka oraz położyć kres swoistemu pa-
sożytnictwu, polegającemu na kry
tycznym omawianiu jego sylwetki i 
pomysłów bez umożliwienia czytelni
kowi zapoznania z oryginałem. Na to 
zjawisko zwracaliśmy uwagę już nie
jednokrotnie. 

Pisanie recenzji z tego tomu nie 
jest łatwe. Jeżeli ma ona trafić do 
osób, które książkę już przeczytały, 
wyjaśnianie im charakteru tego pi
sarstwa jest spóźnione, zachęcanie in
nych by do wyboru tego sięgnęły 
znów mija się z celem, jako że książ
ka jest już na rynku nieosiągalna. 
Ograniczymy się tutaj do kilku uwag 
starając się wyjaśnić, czy i jakie 
stwierdzenia autora mogłyby znaleźć 
rozwinięcie na gruncie nauki o maso
wym komunikowaniu, przy czym 
trudnościom poświęcimy więcej miej
sca. Czytelnika zainteresowanego sy
stematycznym wykładem poglądów 
Kanadyjczyka odsyłamy do wstępu 
pióra K. T. Toeplitza, który dokonał 
tego, czemu proza McLuhana z t ru
dem się poddaje, to znaczy ujął w 
całość jego poglądy, z konieczności 
wulgaryzując je, lecz jednak czyniąc 
bardziej zrozumiałymi. 

Każdego badacza masowych środ
ków komunikowania uderzyć musi 
właściwość poglądów Kanadyjczyka, 
która na pierwszy rzut oka zdaje się 
być efektem wielostronności podej
ścia do zjawiska mediów. W swych 
tekstach, pisanych przecież na po
czątku lat sześćdziesiątych, McLuhan 
— nie licząc się z tradycją badań 
masowego komunikowania — ukazu
je media w sposób złożony, przed
stawiając je raz jako przedmiot od
bioru, innym razem produkt autor
ski, innym znów narzędzie socjotech
nicznej manipulacji, innym w końcu 
jako produkt rozwoju ludzkości. Ta 
wieloaspektowość, jak mamy się 
przekonać, służy ukazaniu dość oczy
wistej prawdy, że media dotykają 
wielu różnych stron naszego życia, 
że są wszechobecne i niezmiernie 
ważne dla człowieka. To z kolei sta
nowić ma podbudowę fundamental
nego u McLuhana założenia, jakoby 
środki przekazu, czy jak je tłumacz 
ujął, przekaźniki, są determinantą 
rozwroiu świata ludzkiego. Już tu na
trafiamy na szereg niejasności w sa
mym ujmowaniu przekaźników. Przy
gotowani początkowo na to, że rów

noznaczne będą z masowymi środka
mi komunikowania przekonujemy się, 
że oznaczają w skrajnych ujęciach 
całą technikę. Człowiek tworzy tech
nikę, ta z kolei przeobraża jego ży
cie —• ta teza nie wydaje się no
wa i przypomina nam marksistowską 
prawdę o zależności stosunków spo
łecznych od rozwoju sił wytwórczych. 
Analogia ta jednak nie jest całkowi
cie trafna, skoro przykłady, którymi 
Kanadyjczyk operuje, nie wywodzą się 
z ekonomii, lecz ze szczególnej filozo
fii kultury, wiedzy o sposobach wi
dzenia świata. Człowiek wiedziony 
metafizycznymi dążeniami do wytwa
rzania coraz to nowszych przedmio
tów ulega ich alienującym wpływom 
i zaczyna oglądać świat przez pryz
mat tych nowych technik. Również 
metafizyczną pozostaje kwestia, skąd 
mimo tej niewoli, bierze on siły i 
świeżość widzenia, by wynalazki te 
nadal czynić? 

Technika jest przedłużeniem na
szych zmysłów — oto naczelna teza, 
której ilustrai&i poświęcił McLuhan 
znaczną część jednej ze swych prac. 
Każdy produkt techniki, przekaźnik 
naszych zmysłów, poszerza nasz za
sięg kontaktowania się ze światem 
i — jak powiada autor — poddaje 
ten sposób kontaktowania większej 
fragmentacji. Warto tu dodać, czego 
jednak McLuhan wyraźnie nie czyni, 
że owa fragmentacja jest specjaliza
cją, zawężającą funkcje „przedłuża
nych" zmysłów czy biologicznch or
ganów do pełnienia wybranych tylko 
czynności. Jeżeli koło samochodu jest 
przedłużeniem stopy, a radio — uchz> 
to tylko w pewnych ich wyselekcjo
nowanych funkcjach, bo za pomocą 
pierwszego z tych przedłużeń nie mo
żemy kopać piłki, a drugiego słuchać 
kierowanych do nas wyznań miłos
nych. 

Szereg wywodów McLuhana doty
czy różnych wynalazków i ich roli w 
życiu społeczeństw, większość jednak, 
z tych omówionych w wyborze, to 
masowe środki komunikowania, one 
bowiem ilustrują najpełniej to, co ma 
autor do powiedzenia. Takim pierw
szym medium był druk, wynalazek 
Gutenberga, który zapoczątkował epo
kę tzw. rozwoju linearnego zwaną też 
przez autora postgrutenbergrowską. 
Zgodnie z newtonowskimi zasadami 
mechaniki, twierdzi autor, świat ludz
ki rozwijał sie poprzez podział na 
wąskie, racjonalne, logiczne ciagi_ po
stępowań, które miały prowadzić do 
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określonych celów utylitarnych. Druk 
dobrze symbolizuje właściwości tej 
epoki. Przekazuje słowa, myśli w jed-
noplanowym ciągu, pozbawiony jest 
właściwości poliwizyjnych, polifonicz
nych czy synestetycznych, to jest łą
czących w całość doznania różnych 
zmysłów, które to cechy miał sposób 
oglądu świata przez człowieka pier
wotnego, a dziś uzyskujemy go dzięki 
telewizji. Wkroczenie środków au-
dialnych i audiowizualnych wniosło 
te zagubione, dzięki epoce Gutenber
ga, właściwości i uczyniło założony 
świat na nowo odkrytym. 

Przekaźniki dzieli McLuhan na go
rące i zimne. Rozróżnienie to opiera 
się na trafnej, jak się wydaje, intui
cji, że pewne media wytwarzają u 
odbiorcy poczucie niedosytu informa
cji, co pociąga za sobą — w proce
sie odbioru — dążenie do wypełnie
nia tych luk własną aktywnością. 
Czym jest owa aktywność? Jeżeliby-
śmy starali się myśl taką rozwijać, 
nie trafilibyśmy w intuicję autora. 
Powoływalibyśmy się, przypuszczal
nie, na te z historii kultury zaczer
pnięte przykłady, gdy słowo relacji 
ustnej uzupełniali odbiorcy własną 
obrazową wizją i przykłady epok 
przedfilmowyeh i przedtelewizyjnych, 
gdy siła wyobraźni i marzeń na ja
wie była cenioną właściwością czy
telników i słuchaczy. Zaś McLuhan 
ma na myśli aktywność odbiorczą, 
która wyzwala się w trakcie aktu 
percepcji i pozwala niepełne informa
cje, otrzymywane dzięki przekaźniko
wi, wypełniać własną wizją tego sa
mego zmysłu, który przekaz otrzy
mał'. 

Proces to interesujący, lecz nie wy
jaśniony zadowalająco przez naukę. 
Dla przykładu, podaje McLuhan, czło
wiek otrzymuje z telewizyjnego ekra
nu ograniczoną ilość sygnałów, które 
składają się w jego oczach na obraz, 
obraz ten widzi jednak pełniejszym, 
niż go oko otrzymuje, a to dzięki tym 
nie wyjaśnionym bliżej procesom ak
tywnego odbioru. Nauka stoiąc w 
obliczu tego stwierdzenia ma do wy
boru dwie drogi. Pierwsza, to starać 
się zrozumieć na czym — w sensie 
fenomenologicznym — polega opisa
ny przez McLuhana proces. Tu jed
nak natrafia na podstawową trud
ność: autor nie chce się jasno tłuma
czyć, twierdzi, że on taką właściwość 
odkrył a niech inni się martwią, by 
to dobrze opisać i wyjaśnić. Droga 
druga, to po prostu stwierdzenie w 

sposób ilościowo wymierny, czy rze
czywiście pewne wymienione przez 
McLuhana media gorące jak druk i 
radio przekazują więcej informacji a 
inne zimne, jak telefon i telewizja — 
mniej. Próbę takiego pomiaru pod
jął Richard L. Meier w roku 1962, 
posługując się jednostką bitu infor
macyjnego. Otóż według jego obli
czeń wartość informacyjna jednej mi
nuty odbioru wynosi w bitach: tek
stu drukowanego (czytanie) — 1500, 
filmu — 800, telewizji — 400, radia — 
300, odczytu lub dyskusji — 200. Jak 
z tego widać, ów prosty pomiar za
przecza, by radio i druk mogły być 
zaliczane do jednej grupy a telewi
zja do innej. Radio w świetle tych 
pomiarów winno być bardziej środ
kiem zimnym niż telewizja, chociaż 
McLuhan utrzymuje, że jest przeciw
nie. 

Oto inny problem, związany z tru
dnościami pojmowania McLuhana. 
Autor twierdzi, że audiowizualne 
środki przekazu zaczynają dominować 
na świecie, tak więc ludzie stają się 
do siebie podobni, ponieważ widzą 
dziś rzeczywistość poprzez telewizję, 
a na skutek wpływu jaki ona wywie
ra na inne sposoby percepcji, dzięki 
telewizji, Znane twierdzenie, że świat 
staje się dziś plemienną wioską, ilu
strowane jest wybranym przez Kana
dyjczyka zdjęciem afrykańskich tu-
bulców zgrupowanych w krąg i wpa
trzonych w usta jednego mówcy. Ze 
stanowiskiem tym można by polemi
zować, mając na uwadze cały obfity 
materiał empiryczny, uzasadniający 
zachodzenie procesów odbiorczego róż
nicowania się i zjawiska utrzymywa
nia się kulturowego pluralizmu. Lecz 
dobrze uczynimy rezygnując tu z 
przytaczania owych argumentów, sko
ro nawet teksty zamieszczone w wy
borze przemawiają za tym, że środ
ki zimne sprzyjają powiększaniu się 
różnic i powołują do życia coraz to 
nowe, zapomniane treści i wartości. 
Przeczy to intepretacji zdania o glo
balnej wiosce, chyba, że należy ją ro
zumieć jako światowe zbiorowisko lu
dzi, którzy patrząc na to samo widzą 
i myślą w sposób coraz bardziej róż
nicujący się. 

McLuhan zawzięcie atakuje tezę, że 
nie przekaźniki, lecz sposób ich uży
cia decyduje o ich wpływie. Atak ów 
przeprowadza się nie za pomocą argu
mentów, lecz inwektyw, po to by rzu
cić światu swój slogan, jakoby me
dium było przekazem, a więc prze-
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kaźnik decydował o treści percepcji. 
I tu znów można by wysuwać wiele 
zastrzeżeń. Historyczne przykłady 
ewolucji ludzkiego odbioru masowych 
środków komunikowania, np. prze
chodzenie „gorączki odbiorczej" no
wego medium i podjęcie odbioiru o-
partego na własnych świadomych se
lekcjach, czy ewolucja form towa
rzyskich odbioru mediów byłyby wy
starczającymi dla rzeczowej dyskusji. 
Cóż, skoro jest możliwe, że McLu-
han, myśląc o owej właściwości prze
kaźnika, postrzegał zupełnie inne zja
wiska, niż te, które tu wymieniliśmy. 

W końcu zarzut jaki uczynić moż
na nie tylko McLuhanowi, lecz także 
innym społecznym wizjonerom, to jest 
o uznawanie stanowiska, że to co 
dzieje się dziś w najbardziej rozwi
niętych częściach świata kapitalisty
cznego jest już rzeczywistością, a je
żeli nie to rychłą przyszłością całe
go świata. Przekonanie o tym, że ca
ła ludzkość musi powtórzyć fazy roz
wojowe społeczeństw dziś uważanych 
za najbardziej rozwinięte może być 
odrzucone w świetle bardzo współ
czesnej krytyki rozwoju cywilizacyj
nego, jak również apologii pewnych 
„zapóźnień". Wspominając o pierw
szych można powołać słowa rzym
skich raportów, a także Al vin a Tof-
flera, że ludzkości nie będzie całej 
nigdy stać na to, by prowadzić życie 
w sposób tak niszczycielski i marno
trawny wobec zasobów naturalnych, 
jak to czynią dziś mieszkańcy Sta
nów Zjednoczonych. Drugi argument 
odwołuje się do tych opinii, które 
chwalą trwałość komunikowania in
terpersonalnego między członkami na
rodów zapóźinionych w rozwoju i wi
dzą szanse, że te umiejętności będą 
naśladowane przez pozostałe części 
ludzkości. Jak z tego widać, twórcze 
korzystanie ze stwierdzeń McLuha-
na jest utrudnione niejasnym formu
łowaniem przez niego myśli, brakiem 
wyjaśniania, a co dopiero wypraco
wania pojęć, którymi się posługuje. 

Najpoważniejsza krytyka, z jaką 
spotyka się McLuhan wywodzi się (co 
interesujące) nie z kręgów socjologi
cznych czy psychologicznych, lecz fi
lologicznych, z których on sam się po
jawił. Tacy krytycy* jak Jonathan 
Miller twierdzą o jego angielszczyź-
nie: „Pisze on w sposób, który gwał
ci elementarne prawa estetyki lite
rackiej. Przeskakuje z żargonu w żar
gon. Jest pełen często bardzo źle 
przyswojonych myśli, wziętych z cy

bernetyki, współczesnych nauk ści
słych i w znacznym stopniu myli ter
miny." Jest to najcięższy zarzut jaki 
podnieść można w naukowej dysku
sji, zarzut mętniactwa i niezrozumia-
łości. Miller twierdzi: z McLuhanem 
nie można się porozumieć, nauka nie 
będzie miała z niego pożytku. McLu
han broni się utrzymując, że jego 
prawdy nie mogą być wyłożone ję
zykiem linearnym, lecz dziś zakrawa 
to na pustą kokieterię. Owo stano
wisko: wy XIX-wieczni mędrcy nie 
potraficie mnie pojąć, a ja nie będę 
(nie chcę, czy nie umiem?) się do was 
zniżać, poparte teatralnymi gestami 
przed telewizyjnym audytorium pod
czas wielu spektakularnych występów 
Kanadyjczyka, zrażają mu ludzi nau
ki, a jego poglądom grożą zapomnie
niem. 

Jak pisaliśmy gdzie indziej, praw
dziwą wartość pism McLuhana upa
trujemy w jego zdolnościach nadawa
nia sensu teoretycznego potocznym 
intuicjom. Nie prowadzi to jednak ko
niecznie do konstruowania dobrej 
nauki. Lecz czy jest ona celem auto
ra? 

Jerzy Pomorski 

Z DZIEJÓW 
PRASY ROSYJSKIEJ 

AleksandrF. B i e r i e ż n o j : RUS-
SKAJA LEGALNAJA PIECZAT' 
W GODY PIERWOJ MIROWOJ 
WOJNY. Izdatielstwo Leningrad-
skogo Uniwiersitieta, Leningrad 
1975. S. 152. 

„Radzieccy historycy rosyjskiego 
dziennikarstwa dokonali ogromnej 
pracy nad zbadaniem przedrewolu
cyjnej prasy legalnej" — pisze we 
wstępie do swej nowej książki pro
fesor A. F. Bierieżnoj. „Wszystko to 
jednak dotyczyło tylko periodyków 
XVIII i XIX stulecia. Rosyjska pra
sa legalna ostatnich lat istnienia ca
ratu i walki rosyjskiej burżuazji o 
władzę polityczną prawie nie intere
sowała naszych badaczy, mimo iż dla 
poznania bolszewickiej prasy tego 
okresu uczyniono niemało." 

W pracy prof. Bierieżnoja wyróż
nić można dwie zasadnicze części. 
Pierwsza z nich to obszerny, kilku-
dziesięciostronicowy szkic „Wojna, 
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rząd i prasa", zawierający ogólną 
charakterystykę omawianego okresu 
historycznego i sytuacji prasy w tych 
warunkach. Na drugą składają się 
trzy dalsze rozdziały: „Prasa «opozy
cyjnej» burżuazji", „Prasa partii dro-
bnomieszczańskich (mieńszewików i 
eserowców)", „M. Gorki i jego cza
sopismo Letopis' w latach pierwszej 
wojny światowej". Pracę, jak klam
ra, spinają „Przedmowa" i „Zakoń
czenie". 

„Przedmowa", z której pochodzą 
dwa zacytowane na wstępie fragmen
ty, w zwięzłych słowach omawia cel 
i zakres pracy oraz jej konstrukcję. 
Autor uprzedza, iż skoncentrował się 
w niej na ideowo-tematycznej ana
lizie publikacji. Takich spraw jak 
warsztat dziennikarski oraz psycho
logiczne i socjalne aspekty wzajem
nego oddziaływania między prasą a 
jej czytelnikami praca prawie nie po
rusza. 

Rozdział „Wojna, rząd i prasa" 
przynosi obraz prasy rosyjskiej na
kreślony na szerokim tle wydarzeń 
historycznych. Momentami autor pi
sze nawet więcej o historii niż o pra
sie. Jest to jednak niezbędne do zro
zumienia jej ówczesnej sytuacji. Lata 
wojny obfitowały w Rosji w głębokie 
przemiany, gwałtowne przesunięcia 
w układzie sił. Wszystko to, co się 
działo na arenie politycznej kraju, 
znajdowało swe odzwierciedlenie w 
prasie: po pierwsze na łamach, po 
wtóre zaś w sferze edytorskiej. 

Już sam fakt stanu wojennego sta
wiał prasę w nowej sytuacji, wobec 
nowych problemów. Autor pisze na 
przykład, iż już na 2 lata przed wy
buchem wojny rząd carski wydał re
gulamin dotyczący korespondentów 
wojennych, który przewidywał dopu
szczenie ich do rosyjskiej armii w 
liczbie 20, w tym 10 z zagranicy (oraz 
3 fotografów). Regulamin stawiał wy
sokie wymagania zarówno jeśli cho
dzi o dobór kandydatów, jak i o 
sposób pracy korespondentów, za któ
rych redakcje musiały wpłacać nie
bagatelne zastawy pieniężne. Osob
nym zagadnieniem było też wprowa
dzenie cenzury wojennej. 

Te niespokojne pod względem po
litycznym czasy były też burzliwe dla 
rosyjskiej prasy. Wiele pism powsta
wało, niemało też zanikało. Na przy
kład: z 530 gazet założonych w latach 
1901—1915 w Piotrogrodzie zamknię

to ponad 100, ogólna zaś liczba cza
sopism zlikwidowanych w tym mie
ście podczas wojny wynosiła 833. 

Wśród gazet legalnych okresu woj
ny znalazły się też pisma bolszewi
ków, jak na przykład tygodnik Na
sza Gazieta, założony w 1915 roku 
w Saratowie. W krótkim czasie osią
gnął on 10 tys. egzemplarzy nakładu 
i był rozpowszechniany szeroko poza 
miejscem ukazywania się. 

Prof. Bierieżnoj przytacza wiele 
podobnych danych i drobnych szcze
gółów, które razem składają się na 
obraz ówczesnej prasy. Niekiedy 
brzmią one szczególnie interesująco, 
jak chociażby ten: „Szereg legalnych 
gazet i czasopism burżuazyjnych 
znajdował się pod wpływem pracu
jących w nich bolszewików. Leni
nowskiej oceny wojny broniło na 
przykład stołeczne czasopismo Ru-
din (1916). Pismo Slużaszczcij (1916) 
wychodziło przy pomocy bolszewi
ków" (s. 47). 

Autor często sięga do cytatów z 
ówczesnej prasy oraz dokumentów 
jej dotyczących. Odnosi się to rów
nież do następnych trzech rozdziałów, 
w których przybliżył czytelnikowi 
obraz najsilniejszych grup prasy 
„opozycyjnej" — liberalnej burżua
zji, mieńszewików, eserowców oraz 
działalności wydawniczej i publicy
stycznej M. Gorkiego. 

Rozdziały te mają już nieco inny 
charakter. W znacznie mniejszym 
stopniu poświęcone historii, mówią 
przede wszystkim o konkretnych ga
zetach, szczegółowo charakteryzując 
ich orientacje polityczne i stanowi
ska w różnych sprawach. Autor pi
sze wiele o ważniejszych publicy
stach — przeważnie przez pryzmat 
ich twórczości. 

Rozdział „Prasa «opozycyjnej» bur
żuazji" dzieli się na dwie części, 
z których pierwszą poświęcono pe
riodykom ugrupowania liberalno-mo-
narchistycznej burżuazji, drugą zaś 
prasie partii konstytucyjnych demo
kratów (kadetów). Pisma mieńszewi
ków i eserowców (w następnym roz
dziale) natomiast omówiono łącznie, 
ze względu na ich zbliżony do sie
bie charakter. 

Z uwagi na szczególne znaczenie 
działalności wydawniczej i publicy
stycznej M. Gorkiego prof. Bierież
noj poświęca mu odrębny rozdział. 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Zawarł w nim sporo informacji o 
ważniejszych artykułach wielkiego 
pisarza, w tym również nie opubliko
wanych. Spora część rozdziału odno
si się do czasopisma Letopis', które
go Gorki był wydawcą. Pismo poru
szało szeroki zakres problemów: li
teratura, sztuka, filozofia, polityka. 

„Zakończenie" jest podsumowa
niem całej pracy, wypunktowaniem 
jej najważniejszych stwierdzeń. W 
krótkich słowach autor omawia sto
sunek caratu i burżuazji do prasy, 
jak również jeszcze raz przypomina 
znaczenie periodyków bolszewickich 
szerzących leninowskie poglądy na 
wojnę i rewolucję. 

W odniesieniu do całej pracy prof. 
Bierieżnoja stwierdzić trzeba, że wi
dać w niej ogromną staranność i 
dbałość o wszelkie szczegóły. Ścisłość 
naukowa idzie tu w parze z przej
rzystością wykładu, dzięki której 
miejscami książkę czyta się z nie
współmiernie większym zaintereso
waniem niż zazwyczaj pracę nauko
wą. A przecież o tym ostatnim fak
cie przypomina chociażby nakład wy
dania: 1700 egzemplarzy — chyba 
trochę zbyt niski w stosunku do po
trzeb. 

Zarówno wartość naukową, jak i 
atrakcyjność całej pracy podnoszą 
liczne cytaty z pism sprzed 60 lat, jak 
również z innych dokumentów (na 
przykład stenogramy z sesji Dumy). 
Autor często sięga także do dzieł Le
nina, który niejednokrotnie wypo
wiadał się na temat będący przed
miotem omawianej książki. Oceny 
dokonane przez Lenina mają nie tyl
ko walor słów przywódcy Rewolucji, 
ale są najbliższe naszemu dzisiejsze
mu odczuciu. 

Już na samo zakończenie warto je
szcze przypomnieć to, czym rozpo
częliśmy: praca profesora Bierieżno
ja podąża ścieżkami prawie dotąd 
nie uczęszczanymi, praktycznie rzecz 
biorąc — przeciera szlak. Można za
tem stwierdzić, iż do rąk historyków 
prasy, a w szczególności prasy rosyj
skiej, trafiła pozycja niezwykle waż
na i pożyteczna. Prof. Bierieżnoj kła
dzie nią fundament pod dopisanie 
ostatniego rozdziału dziejów prasy 
państwa rosyjskiego. 

Lesław Peters 

ŚRODKI PRZEKAZU 
W ŻYCIU DZIECI 

Hilda H o l i n o v ä : VPLYV TE-
LEV1ZIE NA DETSKÉHO DIVA-
KA. Obzor Bratislava 1975. S. 652. 

Niewiele jest w literaturze dotyczą
cej masowych środków przekazu tak 
szczegółowych i dokładnych opraco
wań, jak książka Hildy Holinovej 
analizująca reakcje i wpływ telewi
zji na dziecięcego widza. Pomimo te
go, że w tytule widnieje tylko tele
wizja, praca zawiera także wyniki 
badań autorki dotyczące wpływu po
zostałych masowych środków prze
kazu, a także kina i książek na umysł 
dziecka. 

H. Holinovä jest pracownikiem In
stytutu Masowych Środków Komuni
kowania w Bratysławie, a temat jej 
pracy należy do najrzadziej porusza
nych w literaturze prasoznawczej. 

Książka składa się z dziewięciu 
rozdziałów, literatury przedmiotu, 
przypisów, histogramów i wykresu. 
Przy tym dla prasoznawcy przypisy 
i graficzna interpretacja wyników są 
tak samo ważne, a może i ważniej
sze, aniżeli pozostała część książki. 
Dla metodologa kapitalne znaczenie 
mają przypisy, które w pracy Holi
novej zawierają: 1) kwestionariusz 
ankiety dla dzieci (podstawowy); 2) 
kwestionariusz ankiety dla rodziców; 
3) dziennik zajęć dzieci rozpisany na 
godziny i dni tygodnia; 4) kwestiona
riusz dla dzieci (dodatkowy). Histo
gramy natomiast informują, w jaki 
sposób badani wykorzystują poszcze
gólne dni, czyli przedstawiają aktyw
ność dzieci w korelacji z ich cecha
mi społeczno-demograficznymi. 

Wybór do badań grupy dzieci w 
wieku od 10 do 15 lat autorka uza
sadnia twierdzeniem, że już od 10 lat 
u dziecka wyrabia się zainteresowa
nie czytaniem gazet i czasopism, a 
program radiowy i telewizyjny jest 
już p^zez dzieci w tym wieku odbie
rany selektywnie. Autorka wyróżnia 
cztery zasadnicze funkcje, jakie peł
nią masowe środki przekazu w życiu 
dzieci, a więc: wychowawczą, infor
macyjną, nauczającą i zabawową. Po
przez podjęte badania Holinovä we
ryfikuje słuszność hipotezy, że ma
sowe środki komunikowania są 
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t a k i m i s a m y m i czynnikami so
cjalizacji, jak rodzina, szkoła, orga
nizacje młodzieżowe i nieformalne 
kręgi rówieśnicze. 

Do badań wybrano losowo próbę 
liczącą 3222 dzieci, czyli l°/o całej 
liczby uczniów klas od 5 do 9 szkół 
podstawowych (dziewięcioletnich) 
Słowacji. 96,6%) z badanej populacji 
dzieci ogląda telewizję, jeżeli nie u 
siebie w domu, to u sąsiadów. Jest 
to najpopularniejszy wśród dzieci w 
tym wieku środek komunikowania. 
Chętniej oglądają TV chłopcy. Dziew
czynki wybierają czytanie książek ja
ko najpopularniejszy sposób spędza
nia wolnego czasu. Z programu tele
wizyjnego badani wybierają dla sie
bie głównie: filmy, programy rozryw
kowe, zawody sportowe, bajki, spek
takle teatru TV, dobranocki, nowości 
dnia. Prawie połowa ankietowanych 
dzieci ogląda programy dla doro
słych. 

Czytelnictwo prasy natomiast zale
ży w dużym stopniu od tego, jak 
często rodzice kupują gazety i cza
sopisma. W badanej grupie dzieci czę
sto korzystają z czasopism dla doro
słych, które zapełniają niedostatek 
prasy młodzieżowej. Aktywniejsze na 
tym polu są dziewczynki: na 100 
dziewcząt przypada 219 egzemplarzy 
gazet i czasopism. Duży wpływ na 
czytelnictwo prasy wśród dzieci ma 
wykształcenie ojca, a w mniejszym 
stopniu matki. 

Z badań H. Holinovej wynika 
więc, że dzieci w wieku od 10 do 15 
lat przyjmują masowe środki prze
kazu jako jedną całość, wybierając 
interesujące je pozycje. Zdecydowa
nie preferują oglądanie telewizji, z 
której korzystają głównie w czasie 
wolnym od zajęć, a więc w ciągu 
dnia od godz. 6 do 8 wieczorem, 
w sobotę i niedzielę dłużej. Stosu
nek dzieci do masowych środków 
przekazu — jak wynika z badań — 
zależy przede wszystkim od środo
wiska, w jakim dziecko żyje, a szcze
gólnie od rodziny (wybór i przyzwo
lenie). 

Książkę Hildy Holinovej można 
polecić prasoznawcom, socjologom, 
psychologom i pedagogom. Ponadto 
p^aca tego typu (może w skróconej 
formie) powinna się stać pozycją bi
blioteczki rodziców. 

Grażyna Starzak 

10* 

RADY PRASOWE 

ROUND TABLE ON PRESS 
COUNCILS. Council of Europe, 
Strasbourg 1974. S. 94. 

Program badań nad funkcjonowa
niem tzw. rad prasowych podjęty 
został przez Radę Europy na zale
cenie kolokwium, jakie pod jej aus
picjami obradowało w Salzburgu we 
wrześniu 1968 na temat praw czło
wieka i komunikowania masowego. 
Rekomendacja 582 uchwalona przez 
Zgromadzenie Doradcze Rady w 1970 
roku zachęca te państwa członkow
skie, w których rad prasowych jesz
cze nie utworzono, do ułatwienia 
związkom dziennikarskim powoływa
nia takich instytucji. Od uczestników 
okrągłego stołu zwołanego przez Ra
dę Europy na zaproszenie rządu 
szwedzkiego w dniach 26—27 wrze
śnia 1974 oczekiwano przeto odpowie
dzi: jaki powinien być model działa
nia rad prasowych w państwach Eu
ropy zachodniej; jakie spośród roz
wiązań przyjętych dotychczas w 
praktyce zalecić można do upow
szechnienia oraz w jakim stopniu 
doświadczenia uzyskane przez rady 
prasowe mogą być wykorzystane w 
pracach nad przygotowaniem nowo
czesnych zasad dziennikarskich ety
ki zawodowej. 

W dyskusji przy okrągłym stole 
udział wzięli przedstawiciele rad 
prasowych, członkowie działającego 
przy Radzie Europy Komitetu Eks
pertów do Spraw Praw Człowieka 
oraz przedstawiciele innych organów 
Rady, krajowych i międzynarodo
wych organizacji dziennikarskich, 
wydawcy i publicyści. Omawiana po
zycja zawiera stenogram obrad i cen
ną dokumentację problemu: statuty 
rad prasowych funkcjonujących w 
Europie zachodniej zostały przytoczo
ne in extenso lub — w kilku przy
padkach — przejrzyście omówione; 
to samo dotyczy kodeksów etyki 
dziennikarskiej. 

Rady prasowe działają w ośmiu 
państwach Europy zachodniej zrze
szonych w Radzie Europy (na ogólną 
liczbę osiemnastu), mianowicie: w 
Austrii, Danii, Holandii, Norwegii, 
Republice Federalnej Niemiec, Szwe
cji, Turcji i Wielkiej Brytanii, ponad
to jeszcze w Finlandii oraz w nie
których (nielicznych) państwach po-
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zaeuropejskich1. Mają one poważne 
znaczenie w tych przede wszystkim 
państwach, gdzie brak rozwiniętego 
ustawodawstwa prasowego, istnieje 
natomiast wpływowa prasa skoncen
trowana w potężnych koncernach. 
Pierwsze rady prasowe powstały w 
państwach nordyckich (trybunały 
prasowe, będące zalążkiem współcze
snych rad prasowych powstały w 
Szwecji w 1Э16, a w Finlandii w 
1937 г.), lecz pierwowzorem dla więk
szości rad działających obecnie na 
świecie jest powołana do życia w 
roku 1953 (i przekształcona w 1963) 
Brytyjska Rada Prasowa2 . Charakte
rystycznym zjawiskiem jest brak rad 
prasowych we wszystkich państwach 
kultury romańskiej. 

Rady prasowe spełniają dwie pod
stawowe funkcje. Otóż są one narzę
dziem samoobrony prasy, przeciw
działając (niekiedy skutecznie) pró
bom ograniczania wolności informa
cji. Są one również rzecznikiem sa
mokontroli prasy, mającym na celu 
zwalczanie nadużyć tej wolności. W 
praktyce wyraźny priorytet przyzna
no pierwszej z tych funkcji. Rady 
prasowe rozwijają zatem swoją dzia
łalność kontrolną jedynie w takim 
zakresie, w jakim działalność ta słu
ży ochronie wolności informacji. Go
towość prasy do wyposażenia rad 
prasowych w zadania kontrolne dyk
towana jest jej dążeniami do unik
nięcia surowszej kontroli, jaką nad 
treścią przekazów prasowych mógłby 
roztoczyć aparat państwowy. 

Rady prasowe są powoływane 
przez związki dziennikarzy i wydaw
ców. Ich kompetencje ratione per-
sonae obejmują wszystkich dzienni
karzy — bez względu na ich członko
stwo w związkach powołujących ra
dę do działalności. Przedmiotowe 
kompetencje rad prasowych dotyczą 
tylko prasy drukowanej: dzienników 
i periodyków. W Finlandii rada pra
sowa (jako jedyna w Europie) rozcią
ga wprawdzie swoje kompetencje 
na. radio i telewizję, ale ponieważ 
te środki przekazu stanowią mono
pol państwa — rzeczywiste upraw
nienia rady jako organizacji o cha
rakterze prywatnym są na tym polu 

1 Dane na t e m a t rad p ra sowych (w t y m 
pozaeuropejskich) skompi lował J. Clement 
J o n e s : Notes on the exis t ing Press 
Councils. Revue des Droits de l'Homme 
vol. VII (1974) n r 2—4, s. 624 i nast . 
• Phi l l ip L e v y : T h e P re s s Council , Lon
don 1967. 

znikome. W ostatnich pięciu latach 
(przed zwołaniem okrągłego stołu) do 
rady wpłynęło zaledwie sześć skarg 
przeciwko radiu i telewizji, a prawo 
do sprostowania w radiu i telewizji 
było tylko raz zastosowane w ciągu 
trzech lat. 

Skargi wnoszone do rady prasowej 
w związku z nadużywaniem wolności 
informacji, zniesławieniem albo po
gwałceniem zasad ochrony życia pry
watnego rozpatruje sama rada bądź 
specjalny komitet powołany w tym 
celu przez radę i pracujący z udzia
łem prawników. Statuty rad określa
ją krąg uprawnionych do wniesie
nia skargi (które mogą być dowolnie 
kierowane bądź imiennie przeciw 
dziennikarzom, bądź przeciw redak
cjom pism), dopuszczając niekiedy 
możliwość podjęcia sprawy przez ra
dę z jej własnej inicjatywy. Najbar
dziej oryginalne rozwiązanie spoty
kamy w praktyce szwedzkiej, gdzie 
skargi rozpatrywane przez radę pra
sową w większości wnoszone są do 
niej przez ombudsmana prasowego 
(organ ten utworzono w r. 1969 na 
wzór ombudsmana parlamentarne
go). Wprawdzie podstawą rozstrzy
gnięć powinno być prawo prasowe, 
jednakże rady uwzględniają w orzecz
nictwie własną interpretację pojęcia 
wolności prasy i społecznej funkcji 
dziennikarstwa, ponieważ przepisy 
dotyczące działalności prasy są w 
wielu krajach zbyt ogólnikowe. 

Werdykt rady prasowej nie ma 
mocy obowiązującej. Pismo, przeciw
ko któremu wniesiono skargę nie 
jest obowiązane do jego publikacji. 
Ewentualne stwierdzenie przez radę, 
że dany materiał prasowy oznacza 
nadużycie wolności informacji ma 
więc jedynie znaczenie moralne. 

W toku obrad okrągłego stołu na 
temat rad prasowych przeważały pro
blemy techniczne związane z ich 
kompetencjami, składem i funkcjo
nowaniem. Spośród podjętych w dy
skusji zagadnień natury ogólnej pra
gnę tu zwrócić uwagę na najbardziej 
interesujące: 

1. Rozwój wielkich koncernów pra
sowych niesie z sobą znaczne zagro
żenie wolności informacji. Na kan
wie tej obserwacji postulowano, _ by 
rady prasowe — których zadaniem 
jest przecież ochrona wolności infor
macji •— przeciwdziałały koncentra
cji prasy. Jest to jednak postulat 
naiwny, skoro zarazem stwierdzono, 



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 149 

że rady są zdominowane przez wiel
kie koncerny prasowe. 

2. Jest zjawiskiem charaktery
stycznym, że rady działają jedynie w 
takich państwach kapitalistycznych, 
gdzie nie istnieją potężne partie ko
munistyczne, a tym samym prasa 
marksistowska nie odgrywa poważ
niejszej roli. Wiąże się z tym spo
strzeżenie (dla nas zapewne banalne, 
lecz w piśmiennictwie zachodnim od
krycia tego rodzaju wciąż należą do 
ewenementów), że rady są instru
mentami prasy wyrażającej interes 
klasy rządzącej. 

3. Najpoważniejszych osiągnięć rad 
prasowych upatruje się w ich dzia
łalności na rzecz ochrony życia pry
watnego (privacy) przed nadmierną 
ingerencją prasy. 

4. Postulowano rozszerzenie skła
du rad prasowych o przedstawicieli 
zrzeszeń konsumentów. 

5. W kwestii ewentualnego rozsze
rzenia kompetencji rad prasowych 
na elektroniczne środki przekazu 
(przypadki nadużycia wolności infor
macji w radiu i telewizji bynajmniej 
nie są rzadsze niż w prasie) wyło
niły się dwa stanowiska. Jedni po
stulowali skupienie kontroli rad pra
sowych nad wszystkimi środkami 
przekazu, co mogłoby wzmocnić ich 
pozycję wobec aparatu państwowe
go; inni — do których należeli prze
de wszystkim dziennikarze z krajów 
nordyckich, gdzie radio i telewizja 
stanowią monopol państwowy — opo
wiadali się za powołaniem albo za 
utrzymaniem odrębnego systemu 
kontroli wolności informacji dla elek
tronicznych środków przekazu. 

6. Propozycja rozważenia kwestii 
ustanowienia „europejskiej rady 
prasowej" (to jest rady obejmującej 
wszystkie lub niektóre państwa 
członkowskie Rady Europy), jaką w 
toku dyskusji zgłoszono, nie wywo
łała odzewu. Jest to zresztą w pełni 
zrozumiałe, skoro nawet pośród 
państw zachodnich, w których rady 
prasowe działają — brak jedności 
poglądów w przedmiocie celów dzia
łalności rad prasowych i ich użytecz
ności. 

7. Postulowano, by rady prasowe 
podjęły w większym niż dotychczas 
stopniu zadanie opracowania kodek
sów etyki dziennikarskiej, wzmacnia
jąc w ten sposób ochronę wolności 
informacji. Jeśli bowiem środowisko 
dziennikarskie samo nie podda się 
ograniczeniom dyktowanym przez 

etykę zawodową, to w istniejącą lukę 
może wkroczyć państwo, formułując 
surowsze przepisy. 

8. Proponowano też opracowanie 
w ramach Rady Europy międzyna
rodowego kodeksu etyki dziennikar
skiej. Inicjatywa, z jaką w tym 
przedmiocie do uczestników dyskusji 
przy okrągłym stole wystąpił w swo
im przemówieniu powitalnym prze
wodniczący Zgromadzenia Doradczego 
Rady Giuseppe Vedovato, napotkała 
na liczne sprzeciwy. Podobnie po
traktowano propozycje dotyczące 
ujednolicenia w ramach Rady Euro
py prawa prasowego państw człon
kowskich. 

Dyskusja o radach prasowych nie 
spełniła więc tych oczekiwań, jakie 
w niej pokładali związani z Radą 
Europy rzecznicy ścisłej integracji 
europejskiej. W toku obrad okrągłe
go stołu nie uwzględniono takiego 
modelu rady prasowej, jaki by moż
na było zalecić innym krajom do na
śladowania. Zdania na temat zadań 
rad prasowych, ich kompetencji 
i składu okazały się często podzielo
ne, a uczestnicy spotkania rozstali 
się dalecy od takiej nawet konkluzji, 
jak ta, że rady prasowe są instytu
cjami rzeczywiście niezbędnymi we 
współczesnym państwie kapitalistycz
nym. Uznano natomiast zgodnie, że 
o powołaniu rad prasowych oraz o 
ich statutach decydować powinny 
wyłącznie związki dziennikarzy i wy
dawców. W efekcie uczestnicy spot
kania okrągłego stołu zdecydowanie 
odrzucili propozycję uchwalenia ja
kiejkolwiek rezolucji skierowanej do 
Rady Europy lub do rządów tych jej 
państw członkowskich, w których 
rad prasowych jeszcze nie powołano. 

Andrzej S. Nartowski 

KOMUNIKOWANIE 
A ROZWÓJ SPOŁECZNY 

Shelton A. G u n a r a t n * e : MO
DERNISATION AND KNOW
LEDGE. A study of four Ceylo
nese villages. AMIC Communica
tion Monographs, Singapore 1976. 
S. 92. 

Asian Mass Communication Research 
and Information Centre (AMIC) jest 
organizacją oświatową i badawczą, 
działającą na terenie Azji. Rząd Sin
gapuru i zachodnioniemiecka Fried-
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rirh-Ehert-Stiftung pełnia opiekę nad 
tą instytucją. Nie jest to jedyna tego 
rodzaju aktywność zachodnioniemiec-
ka na terenie Dalekiego Wschodu, o 
czym świadczy choćby działalność 
fundacji Carl Duisberg Gesellschaft 
prowadzącej współpracę z radiem in
donezyjskim w zakresie upowszech
nienia rolnictwa za pomocą radia i 
telewizji. 

Wydana przez AMIC praca S. A. 
Gunaratne jest przykładem dobrego, 
prowadzonego nowoczesnymi metoda
mi badawczymi studium nad proce
sami modernizacji wsi cejlońskiej i 
wystawia autorowi, jak i wydawcy 
dobre świadectwo. Autor, absolwent 
studiów podyplomowych na uniwer
sytecie w Oregonie posługując się 
jako podstawowymi zmiennymi: alfa-
betyzacją, poziomem wykształcenia, 
kosmopolityzmem (przez który rozu
mie częstość kontaktów mieszkańców 
wsi z miastem), czytelnictwem gazet, 
słuchaniem radia, uczęszczaniem do 
kina, udziałem w wyborach i empa
tią (przez którą rozumie stopień, w 
jakim mieszkaniec wsi jest w stanie 
wyobrazić sobie siebie w roli osób 
pełniących funkcje publiczne) stara 
się określić stopień zmian, jakie za
szły w okresie między badaniami w 
1951 a ostatnimi jego studiami w ro
ku 1971. 

Posługując się techniką wywiadu 
natrafia autor na istotne przeszkody 
wynikłe z faktu, że w okresie poprze
dzającym drugie badania doszło na 
Cejlonie do prób zamachu stanu i re
presji politycznych, co utrudniało 
przeprowadzenie wywiadów. Młodzi 
godzili się odpowiadać tylko w towa
rzystwie osób starszych, a wielu z 
nich niechętnie przyznawało się, że 
było ostatnio w mieście. Wybrane 
wsie stanowią przykłady zbiorowości 
należących w przewadze do kast 
wyższych, a także zamożnych i do
konujących w ostatnich latach, choć 
nierównomiernie, procesów moderni
zacji. 

Autor w pierwszej części pracy do
konuje pomiaru zasadniczych zmien
nych, ukazując narastanie zjawisk 
pozytywnych świadczących o moder
nizacji. Gdy chodzi o zagadnienia 
mediów, obserwujemy wzrost zarów
no czytelnictwa prasy, która obej
muje w odbiorze nieregularnym od 
24 do 72°/o populacji, odbioru radia — 
od 32 do 52°/o w odbiorze codzien
nym, jak i w chodzeniu przynajmniej 
raz w ubiegłym roku do kina (we 

wsiach nie ma kin) — od 28 do 45%. 
Już te dane wskazują, że aby okre
ślić potrzebne czynniki, autor stwo
rzył na użytek badań własne skale 
odpowiadające rzeczywistemu uczest
nictwu kulturalnemu w tych zbioro-
wościach. 

Dalsza część pracy omawia pro
cesy nabywania wiedzy przez czło
wieka współczesnego. Dotyczy to wie
dzy o zasadach higieny oraz użycia 
prostych maszyn w rolnictwie, a tak
że i bogatszej niż tradycyjna diety, 
znajomości spraw kraju, zwłaszcza 
zaś spraw narodowościowych, gospo
darczych oraz w niewielkim stopniu 
administracyjnych, znajomości wyda
rzeń zagranicznych, szczególnie doty
czących Azji, jak również układu sił 
w świecie, znajomości krajowego sy
stemu prawa publicznego, wiedzy o 
planowaniu rodziny i jego sposobach. 
Założenie, że modernizacja wyrażo
na wspomnianymi czynnikami przy
bliża procesy nabywania wiedzy i po
sługiwania się nią — potwierdziło się 
we wszystkich przypadkach. Rów
nież i w tym, że wsie o niższym sto
pniu modernizacji wykazują mniej
szą wiedzę, jak i mniejszą gotowość 
jej przyjęcia. Na przykład: tylko 8% 
kobiet najbardziej zacofanej wsi wie
rzy w roku 1971 w to, że człowiek 
wylądował na Księżycu. 

Zgodnie z założeniami kobiety wy
kazują mniejszy stopień moderniza
cji. Nadto autor czyni interesujące 
uwagi na temat kulturowej swoisto
ści traktowania problemów planowa
nia rodziny przez osoby wychowane 
w religii buddyjskiej. Jeden z ankie
terów pisał o tym następująco: „Roz
mówca wyraził wątpliwości na temat 
metod kontroli urodzin. Jego opinie 
oparte były o myślenie buddyjskie. 
Wierzył, że brzemienność kobiet na
stępuje dzięki «karmie» obydwu ro
dziców i mającego się narodzić dziec
ka. Powodzenie metod kontroli uro
dzin zatem zależy od «karmy», i 
«karma» jest silniejsza niż metody 
kontroli. Na przykład: można zajść 
w ciążę, nawet mimo że się zasto
sowało metody zapobiegawcze. Wie
rzył też, że w pewnym stopniu kon
trola urodzin jest aktem grzesznym. 
Lecz nie uważał, że grzesznym jest 
stosowanie coitus interruptus i me
tod kalendarzowych. Te metody, 
twierdził, były częścią syngaleskiego 
systemu medycyny" (s*. 1—2). Bada
nia potwierdziły ważną rolę komuni
kowania interpersonalnego we wsiach 



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 151 

cejlońskich. W najbardziej zmoder
nizowanej wsi Pelpola o planowaniu 
rodziny ludzie wiedzieli: w 53% 
dzięki kontaktom interpersonalnym, 
w 26% od lekarzy i położnych, w 41% 
z plakatów, w 38% dzięki radiu i w 
35% z gazet. 

Pracę zamykają wnioski praktycz
ne dotyczące polityki komunikowania 
w zbiorowościach wiejskich. 

To interesujące studium zasługuje 
na lekturę osób zajmujących się in
nowacją na wsi. Natomiast badania 
prowadzone pod opieką AMIC powin
ni uważnie czytać badacze komuni
kowania masowego, zwłaszcza dziś, 
gdy problemy miejsca komunikowa
nia w rozwoju społecznym i ekono
micznym stają się szczególnie ważne. 

Jerzy Pomorski 

RAPORT 
O TELEKOMUNIKACJI 

TELEKOMMUNIKATIONS
BERICHT. 
Kommission für den Ausbau des 
technischen Kommunikationssy
stems (KtK). Bundesministerium 
für das Post- und Fernmeldewe
sen, Bonn 1976. S. 159 + 8 Anla
gebände: 1. BEDÜRFNISSE UND 
BEDARF FÜR TELEKOMMUNI
KATION. S. 167; 2. TECHNIK UND 
KOSTEN BESTEHENDER UND 
MÖGLICHER NEUER KOMMU
NIKATIONSFORMEN. S. 88; 3. 
BESTEHENDE FERNMELDE
DIENSTE. S. 88; 4. NEUE TELE
KOMMUNIKATIONSFORMEN IN 
BESTEHENDEN NETZEN. S. 244; 
5. KABELFERNSEHEN. S. 230; 
6. BREITBANDKOMMUNIKA
TION. S. 192; 7. ORGANISATION 
VON BREITBANDVERTEILNET-
ZEN. S. 66; 8. FINANZIERUNG 
VON TELEKOMMUNIKATIONS
NETZEN. S. 105. 

Jest to raport z ośmioma tomami 
aneksów, przedstawiony przez Ko
misję do Spraw Rozwoju Systemu 
Komunikacji Technicznej w RFN, 
która pod przewodnictwem prof. 
Eberharda Wittego działała od lutego 
1974 do końca r. 1975. Raport podaje: 
1) Podsumowanie wyników, 2) Zada
nie, skład i sposób pracy Komisji, 

3) Systematykę form telekomunika
cji, 4) Stan telekomunikacji w r. 1975, 
5) Aktualną problematykę, 6) Stwier
dzenia i zalecenia dotyczące dalszego 
rozwoju systemu telekomunikacji, 7) 
Prognozy merytoryczne i czasowe. 
Pierwszy tom aneksów dotyczy po
trzeb telekomunikacyjnych, tomy od 
2. do 6. odnoszą się do techniki i ko
sztów, tom 7. dotyczy organizacji, 
ostatni — finansowania. 

Stwierdzono, że na istniejących 
sieciach będzie można rozbudowywać 
nowe formy telekomunikacji (czę
ściowo np. w dziedzinie kablowej tv, 
po dodatkowych sondażach). Postu
luje się przyznanie wysokiego stop
nia priorytetu rozwojowi telekomu
nikacji i badaniom w jej zakresie. 

Z szerokiego obszaru problematy
ki — od łączności telefonicznej po
przez elektroniczne gromadzenie i 
przekazywanie danych po komunika
cję radiowo-telewizyjną i jej formy 
pochodne — zwrócimy tu uwagę na 
ostatnie wymienione dziedziny ko
munikowania masowego. 

1 października 1975 radioodbiorni
ki posiadało 21 min gospodarstw do
mowych, co uznano za prawie pełne 
nasycenie. Ogółem szacuje się stan 
posiadania radioodbiorników na 50 
min — ok. 2,4 aparaty na jedno ze
zwolenie. Blisko 45% samochodów 
jest wyposażonych w radia i odsetek 
ten nadal wzrasta. Po przejściowym 
spadku odbioru radia (wobec konku
rencji tv), od początku lat siedem
dziesiątych przeciętne korzystanie z 
programów radiowych wzrosło o 40 
minut i osiąga 2 godziny — a więc 
prawie czas poświęcany oglądaniu tv. 
Telewizory znajdowały się w prze
szło 19 min gospodarstw domowych. 
Czas oglądania — nieco ponad 2 godz. 
— jest stabilny od przeszło 10 lat. 
W ostatnim czasie rozpowszechniły 
się anteny zbiorcze, umożliwiające 
odbiór większej liczby programów i 
zapewniające ich lepszą jakość tech
niczną. Anten takich było 5,5 tys. 
(s. 47). 

Odnośnie do nowych form teleko
munikacji stwierdzono: 

• „Gazeta faksymilowa" jest w 
stadium technicznej możliwości prze
kazywania jej do mieszkań przez sieć 
telewizyjną (przekaz jednej strony 
trwałby od 3 do 12 min.) lub telefo
niczną — z kopiującym urządzeniem 
ekranowym przy aparacie. Ze wzglę
dów ekonomicznych (wysoka cena 
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kopiarek i specjalnego papieru) nie 
wydaje się dojrzała do realizacji w 
bliżej określonym czasie (s. 100—101). 

• „Videotekst" (forma podobna do 
brytyjskich systemów Ceefax, Oracle) 
przekazywany w postaci tekstu na 
ekranie telewizora jest technicznie 
realny przy istniejących sieciach. 
Koszt kształtuje się nisko: przy pół 
milionie zgłoszeń miesięczna dopłata 
wynosiłaby niespełna 2 marki (s. 101— 
102). 

• Anteny zbiorcze będą się roz
powszechniały. Wymaga to standary
zacji sieci i połączeń kablowych, u-
możliwiającej przyszłą łączność po
nadregionalną (s. 106). 

• Koszty inwestycyjne w zakresie 
kablowej r tv szacuje się na 9 miliar
dów mk przy zasięgu 53% mieszkań
ców (gminy powyżej 33 tys.), na 14 
miliardów przy zasięgu 74% miesz
kańców (gminy powyżej 10 tys.) i na 
ok. 22 miliardów przy zasięgu po
wszechnym — oprócz odległych za
budowań (s. 110). 

Rozpatrując priorytety rozwoju 
Komisja doszła do zaskakującego ra
czej wniosku, że zapotrzebowanie na 
wielokrotność programów telewizyj
nych (poprzez sieć kablową) nie jest 
pilne ani wyraźne (s. 134). 

Tom 1. aneksów zawiera m. in. in
formacje z reprezentatywnych badań 
przeprowadzonych wiosną 1975 przez 
Infrate&t wśród 2 tys. mieszkańców 
powyżej 14 lat. 96% posiadało radio
odbiornik, 76% telewizor czarno-biały 
(7°/o więcej niż jeden), 30% telewizor 
kolorowy (P/o więcej niż jeden). 
Dzienniki prenumerowało 71%, kupo
wało 28%, czasopisma popularne na
bywało 86%> mieszkańców (s. 17). Od
setek nasycenia gospodarstw domo
wych radioodbiornikami wynosił 11 
1974 r. 89,5%, telewizorami 80,3% (s. 
62). Odbioru informacji tekstowej z 
ekranu telewizora (Ceefax) życzyło 
sobie 20% ogółu — od 26% reprezen
tantów „górnej warstwy" do 10% 
przedstawicieli „warstwy dolnej" (s. 
89). Tylko 14% wyraziło zaintereso
wanie „gazetą faksymilową" — od 
20% w „warsitwie górnej" po 4% za
ledwie w ^dolnej" (s. 96); 21% chcia
ło mieć możliwość wyboru co naj
mniej wśród 10 programów tv, bez 
istotnych różnic w 5 analizowanych 
„warstwach" (s. 100). 

W aneksie 2. uwagę zwracają m. in. 
ciekawe schematy i wykresy, przed
stawiające rozwój radia i telewizji w 

RFN od roku 1958 (s. 30), funkcjono
wanie kablowej tv (a 61), strukturę 
sieci (s. 62), szacunkowe koszty inwe
stycji kablowej tv (s. 63), wideotele-
fon (s. 69). 

W aneksie 3. — rozdział o rtv (s. 
62—80) omawiający rozwój, technikę 
i siieć przekazu, rozmieszczenie stacji, 
projekt sieci kablowej tv. 

„Gazetę faksymilową" omówiono 
bliżej w aneksie 4. (s. 172—177). Nie
realistyczne byłoby przekazywanie 
gazet wielkoformatowych w rozmia
rach oryginalnych, co wymagałoby 
kosztowniejszych końcówek. Mają one 
pracować podobnie jak kopiarki biu
rowe, lecz bez obsługi ludzkiej. Od
bitki stron gazety stanowiłyby zbiór 
luźnych kart. Jako optymalny for
mat przewiduje się 297X420 mm, nie
znacznie mniejszy od „berlińskiego" 
(315 X 470 mm). Do uzyskania dobrej 
czytelności gęstość linii przy kopio
waniu powinna być co najmniej dwu
krotnie większa niż przy kopiarkach 
biurowych (8 zamiast 4 linii na 1 
mm), a przy obrazach trzykrotnie 
większa (12 linii na 1 mm). Stwier
dzono, że przekaz ,ygazety faksymi-
lowej" kanałem telewizyjnym byłby 
łatwiejszy technicznie i organizacyj
nie niż siecią telefoniczną. 

Aneks 5. w całości poświęcono te
lewizji kablowej. Na wstępie omó
wiono podstawowe pojęcia i rozwój 
kablowej tv w Ameryce Płn. (s. 19 — 
zestawienie z połowy 1974 urządzeń 
regionalnych CATV liczących ponad 
20 tys. abonentów; przodowały: Van
couver ze 153 tys., Montreal z 84 tys., 
San Diego w Kalifornii z 74 tys.) i w 
Europie zach. (s. 25—40: tabelaryczne 
zestawienie przepisów regulujących 
stan i rozwój kablowej tv w poszcze
gólnych państwach). Dalej — wszech
stronna charakterystyka systemu an
ten zbiorczych, sieci kablowej i jej 
rozbudowy, kosztów inwestycyjnych, 
rozbudowy ponadregionalnej. Jak po
przednie tomy, tak i ten zawiera licz
ne wykresy, schematy i ilustracje u-
kazfiijące m. in. jakość reprodukcji 
obrazu. 

Pomijając kolejny, w aneksie 7. 
znajdziemy charakterystykę rozwoju 
i aktualnego stanu radiofonii i te
lewizji w RFN: ich początków, pod
staw prawnych, rozwoju techniczne
go, prognozy organizacyjnej. Aneks 8. 
poświęcono finansowaniu sieci tele
komunikacyjnych. Na końcu — pro
gnoza wydatków obywateli w latach 
1975—2000, przewidująca m. in. na te-
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lewizory kolorowe wzrost z 3,7 mi
liardów do 4,6 mld, na radioodbior
niki z 1,07 mld do 1,37 mld, na wi-
deokasety z 0,18 mld do 0,5 mld ma
rek. 

„Raport KtK" .powinni wnikliwie 
przestudiować nasi planiści rozwoju 

• POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY. 
Tom XXI, zeszyty 88 i 89. Mieroszewski 
Sobiesław — Mlodowska Jadwiga. S. 1—416. 

Pierwsza połowa tego tomu przynosi ży
ciorysy siedemnastu dziennikarzy i publi
cystów. Mierzeński Stanisław Hiacynt 
(1903—1964) zatrudniony przed wojną w 
Expressie porannym, Czasie, Kurierze Pol
skim, w Orbisie, po wojnie w redakcji 
Łowcy Polskiego. Mieszkowski Antoni Win
centy (1865—1900) pracował kolejno w Ku
rierze Warszawskim, Wieku, Tygodniku 
Ilustrowanym, Dzienniku Łódzkim, Kurie
rze Codziennym, Gońcu Łódzkim, znany 
także jako literat. Mieszkowski Józef Ta
deusz (1905—1969), działacz socjalistyczny 
i związkowy, publicysta, pamiętnikarz. 
Migowa Jadwiga (1890—1942), dziennikarka 
krakowska i warszawska, powieściopisar
ka, ofiara terroru hitlerowskiego; jej mę
żem był dziennikarz Jan Migo, młodo 
zmarły (1919). Mikułko Anatol (1910—1955), 
lekarz i publicysta, współredaktor Po pro
stu i Karty w Wilnie, sekretarz redakcji 
Rzeczypospolitej 1944 i naczelny redaktor 
Dziennika Łódzkiego do 1950. Mikułowski 
Andrzej (1911—1943), anglista, publicysta 
prawicowy, dziennikarz prasy podziemnej, 
ofiara terroru. Milker Aleksander Robert 
(1867—1924), Niemiec, ożeniony z Polką, za
łożyciel, redaktor i wspólwydawca Neue 
Łodzer Zeitung od 1902 г., z programem 
lojalności wobec Polaków i tolerancji na
rodowościowej w duchu liberalnym — tak 
podczas zaboru rosyjskiego, jak i w wol
nym państwie polskim. Milko Władysław 
(1881—1914), relegowany na trzecim roku 
politechniki za przekonania socjalistyczne, 
został pierwszorzędnym dziennikarzem 
burżuazyjnym, poległ jako legionista. Mi-
lowicz Włodzimierz (1838—1884), na emigra
cji we Francji został dziennikarzem i wy
trwał w tym zawodzie także po powrocie 
do kraju, do Lwowa, zmuszony pod ko
niec życia szukać oparcia w posadzie ban
kowej. Milski Aleksander (1862—1919) doro
bił się majątku na piśmie humorystycz
nym i odgrywał poważną rolę w lwow
skim środowisku dziennikarskim. Milski 
Bernard (1856—1926), z zawodu drukarz, 
wyrobił się na dziennikarza w Poznaniu, 
został wydawcą i redaktorem Gazety 
Gdańskiej od założenia w 1891 r. przez 
dziesięć lat, narażając się na 12 procesów 
prasowych i straty finansowe, po czym 
wydawał od 1901 bardzo poczytnego Goń
ca Wielkopolskiego w Poznaniu, nadto Ma
zura w Szczytnie (1908—1914). Milżewski 
Jan (zm. ok. 1754), poczmistrz i redaktor 
gazet pisanych za czasów saskich, zwany 
„korespondentem". Miłkowski Julian (1829_ 
1878), już jako znany dziennikarz z Kurie
ra Warszawskiego zreorganizował i udo
skonalił czasopismo Kaliszanin, uzdolniony 

masowych środków komunikowania. 
Zastosowane podejście analityczne, 
szczegółowe dane i wnioski mogą dać 
niejeden twórczy impuls również w 
naszych odmiennych warunkach. 

Czesław Biel 

także literacko, zwłaszcza jako tłumacz. 
Miniszewski Józef Aleksander (1821—1863), 
literat i felietonista, stał się w warszaw
skim Dzienniku Powszechnym rzecznikiem 
kursu politycznego Aleksandra Wielopol
skiego i przypłacił to życiem z wyroku 
władz powstańczych. Minkowski Maksy
milian (1901—1971), sekretarz Komunistycz
nej Frakcji Poselskiej w Sejmach w la
tach 1924—1935, współredaktor jej legalnego 
dziennika Przegląd Społeczny 1930/1931, w 
Polsce Ludowej m. in. zastępca redaktora 
naczelnego Dziennika Polskiego i Gazety 
Krakowskiej (1948—1952), ostatnio kierował 
miesięcznikiem Widnokręgi (1959—1968). 
Mitzler de Kolof Wawrzyniec (1711—1778), 
twórca tzw. czasopism uczonych, wydawca 
i redaktor Monitora warszawskiego w la
tach 1769—1776, także wersji niemieckiej. 
Mitzner Zbigniew (1910—1968), dziennikarz 
związany z PPS, redaktor naczelny Szpi
lek i Dziennika Ludowego przed wojną, 
a w Polsce Ludowej pierwszy redaktor 
naczelny wznowionego Robotnika, potem 
tygodnika Tydzień, ostatnio profesor i kie
rownik Studium Dziennikarskiego Uniwer
sytetu Warszawskiego. 

cl 

O Andrzej A b r a s z e w s k i : POLSKA W 
ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZO
NYCH. Wydawnictwo Interpress 1975. S. 
162 + 16. 

Encyklopedia E. J. Osmańczyka nie 
kładzie dostatecznego nacisku na informa
cje, po które polski dziennikarz najczę
ściej sięga w praktyce: informacje doty
czące stanowiska zajmowanego przez Pol
skę wobec najistotniejszych problemów 
podejmowanych przez Narody Zjednoczo
ne w ich trzydziestoletniej działalności. 
Książka A. Abraszewskiego jest zwięzłym 
i przejrzystym przewodnikiem po bogatej 
tematyce dotyczącej członkostwa, polity
ki i inicjatyw Polski w ONZ, dającym 
wyobrażenie o celach, do jakich Polska 
dąży w organizacjach systemu NZ — i o 
tym, co mimo trudności udało się jej 
osiągnąć. 

Autor przedstawia udaną próbę bogato 
udokumentowanej odpowiedzi na kilka 
kluczowych pytań, mianowicie: czy Polska 
odgrywa samodzielną rolę w społeczności 
państw członkowskich ONZ? Czy wywiera 
rzeczywisty wpływ na prace Organizacji? 
Czy znaczenie jej udziału w kształtowa
niu układu sił w ONZ nie maleje wraz ze 
wzrostem liczby członków? Do jakiego 
stopnia ONZ służy naszym interesom po
litycznym? 

Prezentacja działalności Polski na fo
rum Organizacji uwzględnia wymóg syste-

Noty o polskich nowościach wydawniczych 
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matyzacji obszernego materiału. Autor 
omawia wkład Polski w dorobek ONZ w 
rozbiciu na podstawowe kierunki prac Or
ganizacji: utrzymywanie międzynarodowe
go pokoju i bezpieczeństwa; rozbrojenie; 
likwidacja kolonializmu; współpraca go
spodarcza i udział Polski w programach 
specjalnych i organizacjach systemu NZ; 
sprawy społeczne i prawa człowieka; roz
wój i kodyfikacja prawa międzynarodo
wego; administracja i finanse ONZ. W ra
mach każdego z tych udziałów podstawo
we informacje przedstawiono w układzie 
chronologicznym. Dzięki tej przejrzystej 
kompozycji książka posiada poważną war
tość faktograficzną. 

Przemówienia polskich mężów stanu w 
ONZ: zarówno tych z lat czterdziestych 
(W. Rzymowski, Z. Modzelewski, O. Lan
ge), jak tych z lat siedemdziesiątych (E. 
Gierek, S. Olszowski, S. Trepczyński) — 
cytowane często przez autora w naj
bardziej istotnych fragmentach — są ilu
stracją poparcia udzielanego przez Polskę 
Narodom Zjednoczonym. 

Książkę poprzedza przedmowa min. S. 
T r e p c z y ń s k i e g o , przewodniczącego 
XXVII sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ. 
W załącznikach zamieszczono informacje 
dotyczące członkostwa Polski w ważniej
szych organach i organizacjach systemu 
NZ oraz nt. wizyt składanych w Polsce 
przez jego kierowniczych funkcjonariuszy. 
Książkę wydano również w języku angiel
skim. 

asn 

• Aleksandra J a s i ń s k a , Renata S i e 
m i ę ń s к a: WZORY OSOBOWE SOCJA
LIZMU. Biblioteka Wiedzy Współczesnej 
„Omega". Wiedza Powszechnia, warsza
wa 1975. S. 252. 

Książka składa się z czterech rozdzia
łów. W pierwszym autorki przeprowa
dzają analizę pojęciową 1 rozpatrują za
leżność między osobowością a społeczeń
stwem. Rozdział drugi zawiera ideał czło
wieka przyszłości, skonstruowany wedle 
twórców marksizmu. W trzecim omówio
no zagadnienie ciągłości kulturowej i 
miejsca tradycyjnych elementów we wzo
rze osobowości socjalistycznej. W rozdzia
le czwartym zawarły autorki próbę re
konstrukcji wzoru propagowanego w róż
nych okresach budowy podstaw socjaliz
mu kraju. 

Wzory osobowe socjalizmu podzielono 
w książce na cztery kategorie: wzory 
propagowane, akceptowane, zinternalizo-
wane i realizowane. Sporo miejsca na kar
tach swojej książki poświęciły autorki 
kształtowaniu się wzoru człowieka-ko-
munisty w ZSRR. Na naszym polskim 
gruncie przykładem zbioru zasad kształ
tujących pożądane wzory osobowe są „Za
sady OMTUR-owca" z listopada 1946, 
również przytaczane na kartach książki. 

Czytelnik zwróci uwagę na niezwy
kle obszerną literaturę przedmiotu przy
taczaną na końcu każdego rozdziału. 
Obejmuje ona 289 pozycji. W sumie jest 
to analiza kilkuset publikacji mniej lub 
bardziej dotyczących tematu, mniej lub 
bardziej kompetentnych w tej dziedzinie 
autorów. Jednak czytelnik po lekturze ma 
wrażenie pewnego niedosytu. Wyraźnie od
czuwa się brak spójności obrazu owej so
cjalistycznej osobowości, klarownego wy

szczególnienia konstytutywnych cech wzo
rów osobowych socjalizmu. 

Pewne wątpliwości budzi także war
sztat badawczy obu autorek. W rozdzia
le czwartym, w którym analizują one 
wzory osobowości na tle przemian społecz
nych w Polsce Ludowej, piszą, że pod
stawą do rekonstrukcji tych wzorów by
ły: publicystyka społeczno-polityczna, 
przemówienia przywódców, dokumenty 
programowe i publikacje prasowe orga
nizacji młodzieżowych oraz podręczniki 
szkolne do nauki języka polskiego dla 
ostatnich klas szkoły podstawowej. I ty
le o metodzie. Ani słowa o tym, jakie 
kryteria decydowały o wyborze właśnie 
tych dokumentów, właśnie z tego okresu 
naszej powojennej historii. Trudno prze
cież sądzić, że autorki analizowały całą 
publicystykę społeczno-polityczną i wszy
stkie przemówienia przywódców (nie po
dają również jakich). Mimo braków-, 
omawiana publikacja jest jedną z nie
licznych próbujących konstruować model 
człowieka socjalizmu. Warto ją polecić 
przede wszystkim praktykom i teorety
kom propagandy. 

gs 

Ф SYGNOWANO: Ernest H e m i n g w a y . 
Artykuły i reportaże 1920—1956. Tłum. 
Bronisław Z i e l i ń s k i . „Iskry", warsza
wa 1973. S. 531. 

„Czy któreś z naszych wydawnictw nie 
mogłoby uzyskać praw na wydanie tego 
tomu?" — zapytywaliśmy, omawiając 
NRD-owską edycję dziennikarskiej twór
czości Hemingwaya (por. ZP 1973 nr i, 
s. 133). I oto otrzymaliśmy wybór bogat
szy od NRD-owskiego o 13 utworów (62 
wobec 49, a ogółem 77 w oryginale ame
rykańskim, przy czym w tomie polskim 
nie ma — raczej słusznie — pięciu utwo
rów uwzględnionych przez Aufbau-Ver
lag). Mimo różnic ilościowych układ i 
treść całości nie odbiega od scharaktery
zowanej w przytoczonym numerze Zeszy
tów, dokąd w tej mierze odsyłamy. Cen
ne informacje zawiera przedmowa Krzy
sztofa Z a r z e c k i e g o , oparta na bio
grafii autorstwa C. Bakera. Merytoryczne 
zaś oceny otrzymał czytelnik w czasopis
mach społecznoliterackich, w większości 
wręcz entuzjastyczne (пр. В. Czeszki „Naj
lepsza książka Ernesta Hemingwaya", Kul
tura nr 28 z br.). 

Chwaląc „Iskry" za istotne poszerze
nie wyboru należy żałować, że nie sko
rzystały wzorem Aufbau-Verlag z możli
wości (często nawet niezbędności) liczniej
szego stosowania przypisów informacyj
nych. Naliczyłem ich zaledwie trzydzie
ści kilka, podczas gdy w znacznie skrom
niejszym wyborze NRD-owskim było ich 
przeszło 400 — a i to uznaliśmy za dale
ce niewystarczające. Cennym uzupełnie
niem był też w tamtej edycji wykaz źró
deł z pełnym brzmieniem oryginalnego 
tytułu. 

Oprócz objętości nasz wybór wydaje 
się górować przekładem znakomitego tłu
macza. W jednym miejscu znaleźliśmy 
błąd w dacie powstania utworu (s. 188) : 
Drugi list z Tanganiki nie mógł być na
pisany w styczniu 1934, skoro pierwszy 
datowany był w kwietniu (s. 184) ; w rze
czywistości chodzi o czerwiec. 

pd 
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Noty o wydawnictwach zagranicznych 

• Giambattista V i с а г i: LA SCRITTU-
RA DA GIORNALE. A. Longo Editore, 
Ravenna 1973. S. 79. 

Książeczka zawiera 24 punkty i 10 not 
z zakresu metodologii ekspresji dzienni
karskiej. Autor pracuje w RAI, jest dzien
nikarzem i pisarzem. Sygnalizowaną pracę 
można określić jako pewnego rodzaju va-
demecum stylu, manipulowania tekstem, 
struktury werbalnej tworu dziennikarskie
go. Vicari wypunktował najważniejsze, 
podstawowe warunki, jakie musi spełniać 
dobrze napisany tekst, podkreślił wszystkie 
te cechy, które stanowią o komunikatyw
ności i sile wyrazu, a także zwrócił uwa
gę na to, czego dziennikarz powinien się 
wystrzegać w swojej pracy. 

dkn 

Ф ROLUL COMUNICARII DE MASA IN 
ACTUALA ETAPA DE DEZVOLTARE A 
ROMANIEI. Comunicari prezentate la 
simpozionul organizat de radioteleviziu-
ne in oct. 1973. Directia de Studii Docu-
mentare, Sondare a Opiniei Publice si 
Publicati „Oficiul de Sondaje" 1974. S. 
221. 

Opracowanie zawiera referaty wygło
szone na sympozjum radiowo-telewizyj-
nym zorganizowanym w październiku 1973 
nt. „Rola komunikowania masowego na 
obecnym etapie rozwoju Rumunii". Uczest
nicy sympozjum obradowali w trzech sek
cjach: 

I. Systemy komunikowania masowego 
w Socjalistycznej Republice Rumunii — 
funkcjonalne rozgraniczenia między pod
stawowymi komponentami (prasa, radio, 
telewizja). Zajmowano się w tej sekcji 
problemami powiązań i współzależności 
między poszczególnymi środkami przeka
zu, współzależnością między potokiem in
formacyjnym a strukturą masowych środ
ków komunikowania, perspektywami ra
dia i telewizji w stosunkach międzynaro
dowych, wykorzystaniem komunikowania 
masowego jako środka reklamy komercyj
nej, aktywną recepcją informacji w kon
tekście zachowania kulturalnego. 

II. Informator zawodowy a opinia pu
bliczna. Wygłoszone referaty poruszały 
m. in. kwestie: informator nieprofesjo
nalny, konsumpcja środków masowych w 
zespole robotniczym, wybór programów te
lewizyjnych przez młodzież szkolną, per
cepcja informacji w odniesieniu do oso
bowości Informatora, film TV jako źró
dło modeli, zadania autora scenariusza ra
diowego jako komunikatora wartości lite
rackich, zagadnienie „techniki" i „walo
ru" w służbie propagandy politycznej za 
pośrednictwem mass media, przyczynek 
do definicji terminu „szkodliwość" w od
niesieniu do filmów telewizyjnych. 

III. Język i jego funkcjonalność w ko
munikowaniu masowym. Pozorna specyfi

ka języka telewizyjnego, transmisja a po
strzeganie telewizyjne, posłanie a język, 
profil a wymogi komentarza polityki za
granicznej w prasie, radiu i TV, koniecz
ne zmiany i trudności techniczne w pre
zentacji filmów kinowych w TV, zadania 
telewizji i jej bezpośrednia, żywa działal
ność kulturalna — to zagadnienia refero
wane podczas obrad tej sekcji. 

dkn 

• Joseph N. P e l t o n : GLOBAL COM
MUNICATIONS SATELLITE POLICY: IN
TELSAT, POLITICS AND FUNCTIONA-
LISM. Lomond Books Mt. Airy, Maryland 
1974. S. 184. 

Kiedy 18 XII 1958 w USA wystrzelono 
pierwszego satelitę komunikacyjnego (był 
nim „Score"), rozpoczęła się nowa epoka 
w dziedzinie przesyłania informacji na 
wielkie odległości. Dalszy rozwój techni
ki satelitarnej doprowadził do utworzenia 
w 1964 roku międzynarodowej organizacji 
INTELSAT (International Telecommunica
tions Satellite Organization), skupiającej 
państwa zachodnie. Książka J. N. Peltona 
przedstawia czytelnikowi tę organizację 
jako taką oraz w kontekście szeregu za
gadnień z nią związanych. Szczególnie do
tyczy to teorii funkcjonalnej (Functiona
list theory), której INTELSAT — jak pi
sze autor — jest praktycznym przykła
dem. 

Książka posiada 14-stronicową biblio
grafię przedmiotu oraz jednolity indeks 
rzeczowy i nazwisk. 

lp 

• Marina M i z z a u : PROSPETTIVE DEL
LA COMUNICAZIONE INTERPERSONA
LE. Sociètà Editrice II Mulino, Bologna 
1974. S. 221. 

W pierwszej części książki M. Mizzau 
zajmuje się uwarunkowaniem komuniko
wania nieegocentrycznego, komunikowa
niem egocentrycznym i metakomunikowa-
niem. W drugiej prezentuje wstępne lek
cje po części teoretyczne, po części me
todologiczne z grupą studentów psycho
logii na Wydz. Filozofii Uniwersytetu w 
Bolonii, a następnie analizuje dynamikę 
relacji interpersonalnej w wybranej gru
pie oraz w kontaktach student—wykła
dowca. 

Autorka po otrzymaniu dyplomu filo
zofii poświęciła się studiom estetyki i kry
tyki literackiej, następnie zajęła się psy
chologią. Sygnalizowaną tu pracę oparła 
na interesujących ją zagadnieniach filo
zoficznych i psychologicznych, związanych 
z dziedziną komunikowania międzyludz
kiego. 

dkn 
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przekazy 

1975 NR 2; 1976 NR 1 

Numery drugi i trzeci Przekazów 
i Opinii są monotematycznymi wy
daniami tego kwartalnika. Ambitne 
i trudne zamierzenie powiodło się, 
tematyczna selekcja nie przeszkodzi
ła redakcji w doborze publikacji bar
dzo interesujących. „Niniejszy numer 
poświęcony jest w zasadzie sprawom 
o d b i o r u programów radia i tele
wizji" — czytamy w słowie wstęp
nym do numeru drugiego. Zagadnie
nia odbioru są szeroko reprezen
towane: teoria badań nad odbiorem, 
badania empiryczne, efektywność od
bioru i jej komponenty psychospo
łeczne, zagadnienia struktury i kom
pozycji oraz różnice między zasięgiem 
a wpływem. 

Numer otwiera artykuł Stanisława 
M i k i (Instytut Badań nad Młodzie
żą) omawiający badania nad wiary
godnością nadawców1. Co potęguje, 
a co osłabia społeczny prestiż nadaw
cy — pyta autor. Przegląd znanych 
(dosyć odległych w czasie) publikacji 
zagranicznych i prac magisterskich z 
ostatnich lat w Polsce wykazuje, że 
najważniejszy jest autorytet nadaw
cy, przekonanie o jego kompetentno-
ści w jakiejś dziedzinie. Zaś domnie
mana intencyjność przekazu budzi 
cpór. Pewne zbieżności wyników w 
opisanych pracach polskich i zagra
nicznych rodzą przekorną ciekawość 
1 Badanie nad wiarygodnością nadawców. 
Nr 2, s. 7—19. 

— czy jest to faktyczne potwierdze
nie na naszym polskim gruncie, czy 
też działa w tych przypadkach magia 
takich nazwisk jak С I. Hovland, E. 
Aronson i in. 

Umberto E c o 2 na podstawie za
chowań „pokolenia telewizyjnego" we 
Włoszech formułuje wniosek, że t e 
lewizja nie kształtuje sposobu my
ślenia jakiejś generacji. Odmienność 
postaw przedstawicieli totalnie tele
wizyjnego wychowania od wielolet
nich intencji programu telewizyjnego 
pozwala autorowi stwierdzić, że „jeśli 
jakieś pokolenie robi coś zupełnie in
nego niż to, do czego zdawała się 
wzywać je telewizja, dając wszelako 
liczne dowody przyswajania sobie jej 
form wyrazowych i mechanizmów 
myślenia, oznacza to, iż pokolenie 
odczytywało telewizję w sposób od
mienny od tego, w jaki odczytywali 
ją kolejno: ci, którzy ją robili, część 
tych, którzy ją konsumowali na swój 
sposób, oraz wszyscy absolutnie teo
retycy, którzy ją analizowali"3. Re
lacja między telewizją a odbiorcami 
nie zostaje wyczerpana zdaniem au
tora w pomiarach wskaźników odbio
ru i popularności emitowanych pozy
cji. Wskaźnik popularności informuje' 
tylko, że jakiś program się spodobał, 
ale nie mówi nic o tym, co widzowie 
w nim widzieli. 

Nadawca organizuje przekaz we
dług własnego kodu kulturowego, od
biorca zaś „zniekształca" go własny
mi kodami, nadając elementom prze
kazu swoiste znaczenie. Stąd powsta
je zjawisko informacji nie zamierzo
nej. Redukowanie pola semantyczne
go przekazu zmusza do uwzględnie
nia sytuacji kulturowej audytorium. 

: Publ iczność p rzekorna (przekład re fe ra 
tu ) . N r 2, s. 19—29. 
3 J.w., s. 20. 
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Zniekształcony odbiór nie oznacza, że 
jest on absolutnie błędny. Jest on tyl
ko zniekształcany w stosunku do in
tencji nadawcy. 

Niedostatkiem wszelkich badań 
nad efektywnością przekazu, konty
nuuje autor, jest brak precyzyjności 
w stosowanych kategoriach „kodu" 
i „przekazu". Zgodnie z modelem se-
miotycznym Hjemsleva, można mó
wić o znaczeniu wówczas, gdy jakaś 
substancja ekspresji jest nośnikiem 
jakiejś treści. Chodzi zatem o to, aby 
przy podziale określonego przekazu 
na jednostki formalne dostosować 
jednostki ekspresji do jednostek t re
ści. Badanie rozmaitych zasad klasy
fikowania treści doprowadziło do po
wstania nowej gałęzi wiedzy — se
miotyki kultur. Błędnym i szkodli
wym mitem jest pojmowanie kultury 
masowej jako czegoś jednolitego. 
Model środków masowego przekazu 
interferuje z modelami innych kul
tur i podkultur. Ta olbrzymia liczba 
skomplikowanych zjawisk powinna 
być uwzględniona w badaniach nad 
odbiorem. 

Omawiając dotychczasowe badania 
w tym zakresie wysuwa autor jesz
cze jedno cenne spostrzeżenie; że ba
dacze zawsze sytuują się bliżej na
dawcy niż odbiorcy i stąd przewaga 
wniosków dotyczących warstwy in
tencjonalnej przekazu nad jego fak
tycznym odbiorem. 

Mechanizm recepcji rozłożony na 
„czynniki pierwsze" jest przedmiotem 
badań Z. B o k s z a ń s k i e g o 4 . Jest 
to analiza „sementycznego pola przy
miotnikowego" czterech głównych po
staci dramatu Leona Kruczkowskie
go „Niemcy" zbudowana według kon
cepcji lingwisty niemieckiego J. Trie
ra. Nie są to jednak badania lingwi
styczne, lecz z dziedziny socjologii 
języka, poświęcone zakresom różno
rodnych wariantów odbioru. 

Redagowanie programów telewi
zyjnych typu mieszanego ma zda
niem Gyorgy M â r v â n y i e g o 5 nie
dobrą tradycję — pozostawiania na 
koniec programu materiałów „moc
nych". Proponuje odwrócenie kolej
ności, tj . rozpoczynanie od tych po
zycji, które są w stanie zaintereso
wać i przykuć uwagę widza. Ponie-

1 Awans kulturalny a recepcja „Niemców" 
Leona Kruczkowskiego w środowisku ro
botniczym. Nr 2, s. 32—45. 5 Czy koniec wieńczy dzieło? (przedruk 
z czasopisma węgierskiego Radio es Tele-
visio Szemle). 

waż do tej pory nie wiadomo, jaka 
jest granica utraty zainteresowania 
programem i jakie czynniki mają 
wpływ na ten proces, argumentacji 
autora musimy wierzyć „na słowo" — 
z czego i on sobie zdaje sprawę, koń
cząc swój artykuł dowcipną anegdot
ką. 

Ze znajomością zagadnień nie tyl
ko radiowych ale i z dziedziny współ
czesnej kultury i sztuki omawia Ka
zimierz D o b r z y ń s k i „Formotwór-
cze i stylotwórcze inspiracje radia w 
świecie sztuk pięknych"6. Z pytania: 
czy radio jest jedynie środkiem prze
kazu upowszechniającym sztukę — 
powstaje piękna rozprawka na temat 
udziału radia w procesach zachodzą
cych w kulturze masowej. Z jednej 
strony radio jest czynnikiem spraw
czym zmian dokonujących się w sa
mej sztuce — przykładem jest tu mu
zyka konkretna oparta na bazie tech
nicznej radia czy przywrócenie tra
dycji teatru rapsodycznego przez ra
diowe uczulenie na piękno głosu i 
słownej interpretacji tekstu. Z dru
giej zaś strony — muzyka, słowa 
utrwralone w poprawnym zawsze 
kształcie przestają mieć walor jed
norazowej przygody, spotkania. Sztu
ka pozbawiona ciepła bezpośredniego 
tworzenia staje się produkcją, co 
stwarza oziębłość emocjonalną od
biorców sztuki. Stąd ucieczki w jed-
norazowość muzyki aleatorycznej czy 
w umykającą utrwaleniu atmosferę 
happeningu. 

Postawy młodzieży a środki ma
sowego przekazu są osnową numeru 
trzeciego (styczeń—marzec 1976). 
Przeważa w tym numerze empiria. Są 
to artykuły, omówienia bądź rapor
ty z badań ankietowych przeprowa
dzonych przez OBOPiSP wzbogacone 
wiedzą pedagogiczną i psychologicz
ną. W przededniu reformy w Polsce 
są one szczególnie na czasie. 

Dział artykułów i rozpraw otwie
ra artykuł Bronisława G o ł ę b i o w 
s k i e g o : „Aspiracje i orientacje ży
ciowe młodzieży"7. Jest to interesu
jące zestawienie wyników badań an
kietowych z pamiętnikami młodzieży. 
Jak stwierdza autor, wspólny dla 
młodego pokolenia system wartości 
i związanych z nimi kryteriów oce
ny realizuje się poprzez trzy war
tości: twórcza praca, równość społecz
na i autonomia osobowa. W tym po-

« Nr 2, s. 53—63. 
7 Z badań Uniwersytetu Warszawskiego. 
Nr 3, s. 7—18. 
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zytywnym schemacie interesujące i 
zmuszające do refleksji są przekro
je ilościowe. Okazuje się, że 4 P/o 
młodzieży lokuje swoje aspiracje w 
realizacjach materialno-zawodowych, 
takich jak: wiedza i umiejętności, 
rozwój własny, uczestnictwo w kul
turze, autorytet i prestiż społeczny. 
Postawa reformatora, działacza-przy-
wódcy, wychowawcy-moralizatora i 
współtwórcy kultury jest dla mło
dzieży dużo mniej atrakcyjna (33%). 
Przyjmując, że działacz i reforma
tor jest równie rzadkim zjawiskiem 
co wielki twórca, owa postawa za
chowawcza młodzieży zastanawia, 
czy przy wszystkich pozytywach po
stawy pierwszej jest to minimalizm 
życiowy, czy świadomość własnych 
możliwości? 

W ocenie konkretnego czynu8 — 
a przykładem była postawa Galileu
sza, odwołującego pod presją świę
tej inkwizycji swoje poglądy i Gior-
dana Bruna, który nieugięty spłonął 
na stosie — nad postawą realistycz
ną bierze górę postawa bohaterska 
i przeważająca większość akceptuje 
wybór tego drugiego. A zatem — od
powiadając na wcześniej postawione 
pytanie — jest to chyba realizm po
łączony z uznaniem dla wartości wyż
szego rzędu, jaką w tym przypadku 
jest niezłomność przekonań, nawet 
wobec konfrontacji ostatecznej. 

Niemniej, wyraźnemu wyczuleniu 
na rozmaite przejawy poniżania god
ności ludzkiej towarzyszy potrzeba 
bezpieczeństwa i ona dominuje nad 
potrzebą ekspresji osobowości czy sa
morealizacji. „Marzący realiści" — to 
adekwatny do powyższych spostrze
żeń tytuł opracowania Heleny D a t -
n e r - Ś p i e w a k 9 . Przedmiotem ba
dania był stosunek młodzieży do za
angażowania społecznego. I znów: u-
znaniu dla postawy zaangażowania 
towarzyszy sceptycyzm co do prakty
ki społecznej tego wzorca. 

Podsumowując ogólne wrażenie z 
lektury tego numeru Przekazów, wy
daje się, że wartość zamieszczonych 
w nim opracowań leży głównie w 
tym, że niezależnie od poruszanego 
tematu wszystkie razem ukazują, w 
jak wysokim stopniu działalność wy
chowawcza jest skomplikowana i jak 
duża jest odporność odbiorcy mło-
8 K . K i c i ń s k i , J. K u r c z e w s k i : 
Wartości uznawane przez młodzież (bada
nia Uniwersytetu Warszawskiego), nr 3, 
s. 19—32. 
» Nr 3, s. 33—41. 

dzieżowego na wszelkie uproszcze
nia. 

Sprawy oświaty i wychowania za 
pomocą masowych środków przeka
zu syntetyzuje artykuł Yrjo L i t t u -
n e n a 1 0 . Rozważania swoje tak pod
sumowuje: 

— podstawowe problemy upowszech
niania wiedzy za pośrednictwem 
środków masowego przekazu nie 
sprowadzają się do zagadnień este
tyki czy umiejętności dotyczących 
technik audiowizualnych, lecz do
tyczą potrzeb informacyjnych szer
szych grup społecznych (...) 

— treści oświatowe upowszechniane 
przez środki masowego przekazu 
powinny ułatwiać odbiorcom u-
świadomienie sobie własnych po
trzeb i interesów — tak w sferze 
życia codziennego, jak w szer
szym kontekście społecznym (...) 

— sukces edukacji prowadzonej za 
pośrednictwem środków masowe
go przekazu uzależniony jest w 
każdym przypadku od państwowej 
polityki kulturalnej jako cało
ści (...), 

aby człowiek przestał być „tarczą 
strzelniczą" dla informacji. 

Teresa Lisicka 

WOKÓŁ LITERATURY FAKTU 

Swoista absolutyzacja faktu w wie
lu dziedzinach literatury i sztuki za
inspirowała dyskusję na łamach bia
łostockich Kontrastów, toczoną w I 
półroczu br. Dyskusja ta nie jest zja
wiskiem odosobnionym. W wielu pis
mach społeczno-kulturalnych napoty
kamy w ostatnim czasie wypowiedzi 
dotyczące różnych aspektów tego nur
tu literatury ze szczególnym uprzy
wilejowaniem reportażu. Kontrasty 
odróżnia jednak przeznaczenie prawie 
całego pisma tej odmianie pisarstwa. 
10 Edukacja, środki masowego przekazu, 
procesy kulturowe, przekład ze zbioru 
„Approaching Mass Media Education 
through Communication Research", Tam
pere 1974). Nr 3, S. 103—112. 
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Jak pisze Stanisław D z i e c h c i a -
r u k 1 , wobec nasilania się tego zja
wiska (literatury faktu) konieczny 
jest: 

— rozrachunek z uproszczonym mo
delem tego nurtu; 

— wskazanie raf i meandrów pro
stych na pozór założeń teoretycz
nych literatury faktu; 

— ujawnienie licznych nieporozumień 
i mistyfikacji. 

Literatura ta w odróżnieniu od li
teratury pięknej, w której dominuje 
fikcja, opiera się na zjawiskach real
nych. To co „prawdziwe", autentycz
ne jest jej kategorią estetyczną. W 
ciasnym pojmowaniu tych założeń 
kryje się jednak pułapka dla upra
wiających ten nurt literatury. Zapo
mina się bowiem często — stwierdza 
autor — że fakty współtworzą nie 
tylko r z e c z y , lecz także w a r t o 
ś c i . Obiektywna jest zatem w fak
tach jedynie ich strona materialna, 
fizyczna, zaś o społecznym statusie 
zdarzeń i faktów decydują nie rze
czy, lecz wartości. O ile rzeczy są 
względnie proste, bezpośrednio do
stępne, mierzalne — o tyle wartości 
mają naturę złożoną, intersubiektyw-
ną, międzyludzką. Aby do nich do
trzeć, trzeba przeniknąć wszystkie 
warstwy znaczeniowe faktu. Ograni
czenie się do czysto zjawiskowych 
symptomów rodzi pustkę myślową, 
fałsz i mistyfikację. Zdarzenia i fak
ty nie zachodzą w kulturalnej próżni, 
mają wielorakie odniesienia w syste
mach norm moralnych, prawnych 
i obyczajowych. 

Za nieporozumienie generalne 
uważa autor przeciwstawianie litera
tury faktu — literaturze fikcjonalnej. 
O ile bowiem literatura faktu swych 
głębszych racji musi poszukiwać w 
autentyzmie nie fikcji, o tyle elemen
ty fikcji i kreacii znaleźć się muszą 
w sferze literackiego „organizowania" 
realiów. Z prostej ewidencji faktów 
umyka prawda, która jest nakazem 
etycznym reportażu. 

Niewspółmierne do tych trafnych, 
aczkolwiek nie zawsze nowych spo
strzeżeń autora są wnioski, że: lite
ratura faktu stanowiąc pogranicze li
teratury fikcjonalnej, nauki, dzienni
karstwa i życia(?), nie może przekro
czyć bariery żadnej z tych dziedzin. 
Ale gdzie są te bariery i co autor 

1 „Mistyfikacje faktografów", nr 2/76. 

fozumie przez „życie" — tego nie wy
jaśnia. 

Jan K u r o w i c k i w artykule 
„Więźniowie zdrowego rozsądku"2 

przypomina również, że protokolar
nym zapisom odpowiednie znaczenie 
nadaje kontekst społeczny. Nie cho
dzi bowiem o prawdziwość pojedyn
czych konstatacji. Reporter wierzący 
w samoistną wymowę faktów upo
dabnia się do zwolenników poznania 
zdroworozsądkowego, często nie roz
różniających prawdy od społecznego 
poczucia prawdopodobieństwa. Fik
cja — stwierdza autor — nie jest 
przeciwieństwem prawdy, lecz fałsz; 
zatem zawężenie literatury faktu wy
łącznie do poznania zdroworozsądko
wego jest zawężeniem a nawet za
fałszowaniem prawdy. Postuluje autor 
również ustalenie związków między 
działalnością reportażową a opinią 
publiczną, co — jego zdaniem — po
winno ujawnić uwarunkowania spo
łeczne pisarzy literatury faktu. 

Wiele w tej wypowiedzi ognia po
lemicznego, ale też wiele nieporozu
mień, które prowadzą do odkrywa
nia oczywistości. Nadając pewnym po
jęciom czy wręcz terminom swoiste 
znaczenie, stosuje autor taktykę u-
stawiania sobie przeciwnika do bicia. 
A jest to trochę walka z własnym 
cieniem. Głoszone przez niego tezy 
były już wielokrotnie rozwijane w 
literaturze traktującej o reportażu. 
Żeby daleko nie sięgać: ostatnio wy
dana przez Ośrodek Badań Praso-
znawczych „Encyklopedia wiedzy o 
prasie" w haśle „reportaż" szeroko 
omawia cechy znaczące tego gatun
ku dziennikarskiego. Problem udzia
łu fikcji w reportażu zbliżony jest 
swym charakterem do znanego sporu 
na temat obiektywności fotografii. 
Fotografia, jak wiadomo, jest zawsze 
relacją zdeformowaną — po pierw
sze, wyborem i ujęciem fotografują
cego, po drugie dwuwymiarowością 
przekazu — co jej „prawdziwości" 
nie podważa. 

Walka obydwu dyskutantów o 
udział fikcji w literaturze faktu jest 
swoistym dogmatyzmem à rebours. 
Uznane przykłady dużego nasycenia 
fikcją reportaży (reportaże deforma-
cyjne czy literackie), a wzorem niech 
tu będzie Curzio Malaparte — świad
czą, że praktyka taka istnieje i ma 
wysoki cenzus zawodowy. Nie od rze
czy będzie tu również zacytować de-

2 Nr 5/76. 
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finicję fikcji ze „Słownika terminów 
literackich" S. Sierotwińskiego: „...wy
twór wyobraźni, chociaż poszczególne 
elementy fikcji są zawsze czerpane 
z r z e c z y w i s t o ś c i " (podkr. T. L.). 
Co zatem wyznacza dopuszczalne 
granice udziału fikcji w literaturze 
faktu? — a o to głównie chodzi oby
dwu dyskutantom. Najprawdopodob
niej i „kontekst społeczny" u J. Ku-
rowickiego i kategoria „prawdziwo
ści" u S. Dziechciaruka to jedno i to 
samo i myślę, że jest to upominanie 
się o realizm. Według Sierotwińskie
go, realizm to „...metoda twórcza (...) 
polegająca na dążeniu do wierności 
świata przedstawianego w stosunku 
do rzeczywistości obiektywnej, uwa
runkowana sposobem pojmowania 
rzeczywistości na danym etapie roz
woju historycznego". Termin ten, 
swego czasu nadużywany tak dale
ce się zdeprecjonował, że obydwaj 
autorzy starannie go wymijają, mi
mo że w ich wywodach wiele by 
uprościł. Sprowadzając zaś całość wy
wodów do jednego zdania, dyskusja 
dotyczy wyższości reportażu nad fak-
tomontażem i oczywiście obydwaj au
torzy walczący o tę wyższość mają 
rację. Czy zatem jest to dyskusja ja 
łowa? Nie, przy wszystkich niepre-
cyzyjnościach czy wręcz błędach me
rytorycznych obnaża najżywotniejszą 
tkankę literatury faktu — a miano
wicie funkcjonowanie faktu w obrę
bie określonych wartości. 

Trzeci dyskutant Michał К a-
z i ó w 8 koncentruje się na stosowa
nych w radiu środkach wyrazu dla 
podkreślenia wrażenia autentyczno
ści reportażu. Za główny środek wy
razu w tym zakresie uważa mowę 
potoczną. Nie kwestionując słuszności 
wywodów autora wydaje się, że sro
dze zubożył praktycznie stosowane w 
radiu inne środki wyrazu służące 
podkreślaniu autentyczności i „na-
oczności" przekazywanych treści re
portażowych — a o reportażu radio
wym można by wiele — ale to już 
całkiem inna sprawa. 

Teresa Lisicka 

3 ,,Artystyczny reportaż radiowy. Repor
ter: autor i reżyser", nr 3/76. 

Theorie 
und Praxis 
des 
sozialistischen 
Journalismus 

II PÓŁROCZE 1975* 

Zeszyt 4. zawiera tyle interesują
cych tematów, że chciałoby się omó
wić wszystkie rozprawy i artykuły 
w liczbie 11. Z braku miejsca ogra
niczymy się do przedstawienia 
dwóch, wyliczając jedynie ogół tytu
łów. Oto one: 

Karl-Heinz R ö h r : Rola metodyki 
w tworzeniu skutecznych ideologicz
nie utworów dziennikarskich. 

Arnold H o f f m a n n : O czynniku 
subiektywnym w dziennikarskim pro
cesie twórczym. 

Sigrid H о у е г: Niektóre uwagi o 
idei jako kulminacyjnym punkcie 
twórczym w procesie twórczości 
dziennikarskiej. 

Klaus P r e i s i g к e: Specyfika 
mediów — co to znaczy? 

Willy W a l t h e r : Zasada dialogu 
w dziennikarstwie socjalistycznym. 

Brigitte D ü s t e r w a l d : O pre
zentacji konfliktu w dziennikarstwie 
telewizyjnym. 

Gottfried B r a u n : Rodzaje argu
mentacji w praktyce dziennikarskiej. 

Peter A n d r i e f s k i : O pojęciu 
faktu w dziennikarstwie. 

Rolf S c h u l z e : Sprawozdanie a 
reportaż. 

Wolfgang R o d e l : O pozycji featu
re w zespole gatunków radiowych. 

Dieter L an g g u t h: Kilka uwag o 
badaniu skuteczności oddziaływania 
ideologicznego. 

Wśród nich K. P r e i s i g k e (Me
dienspezifik — was ist das? s. 28—37) 
zajmuje się specyfiką dziennikarstwa 
telewizyjnego. Na wstępie stwierdza: 
„Specyfika nie oznacza jakiegoś nau
kowo dokładnie ustalonego pojęcia". 
W węższym zakresie zakłada, że „nie 
istnieją żadne absolutne odrębności 
jakiegoś medium". Z tego względu 
uważa sumowanie szczególnych cech 
tv i wyznaczanie w ten sposób spe
cyfiki tego medium za naukowo nie 
uzasadnione. 

Zdaniem autora, specyfikę mediów 
wyznaczają wielkości jakościowe, nie 

* Nr 4: s. 101; nr 5: s. 89; nr 6: s. 48. 
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zaś ilościowe. Stąd definicja: „Przez 
specyfikę medium należy rozumieć 
ogół wszystkich rzeczowych i społecz
nych cech jakiegoś medium w ich 
związku strukturalnym, jego właści
wą jakość rodzajową". 

Następnie Preisigke wskazuje czyn
niki wyznaczające specyfikę telewizji 
jako medium. Z jednej strony są to 
czynniki zdeterminowane społecznie 
i historycznie, a więc: polityczne 
(ustrój społeczno-polityczny, funkcja 
medium w społeczeństwie, przepisy 
prawne, status medium), ekonomicz
ne (stosunki własności, rozwój gospo
darczy), socjokulturalne (systemy 
wartości, poziom narodowej nauki, 
techniki i kultury, rozpowszechnienie 
i rola innych mediów dziennikar
skich, struktura kręgu odbiorców); 
z drugiej strony występują czynniki 
rzeczowe — czyli specyficzne środki 
wyrazu medium (w tv jako medium 
audiowizualnym): obrazy ruchome i 
nieruchome, mowa, muzyka, różne 
dźwięki itp.; dalej foniczna forma 
przekazu docierającego także poza 
granice kraju, umożliwiająca jedno-
czesność nadania i odbioru, wyzna
czająca złożony charakter odbioru 
jednocześnie masowego i wąskodomo-
wego, nacechowana ulotnością wypo
wiedzi i zależnością odbiorcy od miej
sca, czasu i kolejności programu; wre
szcie jednoczesność wzrokowego i słu
chowego odbioru sygnałów. Całość 
tych czynników społecznych i rzeczo
wych wyznacza — zdaniem autora — 
specyfikę tv. W dalszej części arty
kułu zajmuje się specyfiką tv w 
aspekcie ogólnej metodyki dzienni
karstwa. 

G. B r a u n (Argumentarten der 
journalistischen Praxis^ е. 51—59) 
omawia 10 grup argumentów stoso
wanych w praktyce dziennikarskiej: 
1. Argumenty rzeczowe (lub przykła
dy dowodowe), gdy powołujemy się 
na fakty sprawdzalne empirycznie. 2. 
Uogólnione argumenty rzeczowe od
wołujące się do doświadczenia. 3. 
„Przykłady operatywne", demonstru
jące pozytywne wzory. 4. Powołanie 
się na teorię przy argumentacji z za
kresu poznania naukowego. 5. Prze
myślenia opierające się na faktach i 
teorii prowadzące w szczególnych 
przypadkach do wyprowadzenia do
wodu — czasem przez wykazanie nie
prawdziwości zdania przeciwnego. 6. 
Argumenty wskazujące oczywiste 
związki. 7. Argumenty opierające się 
na analogii. 8. Argumenty odwołują

ce się do ludzkich interesów bądź 
potrzeb i — jako ich przeciwień
stwo — argumenty operujące apelem 
moralnym. 9. Podobne pod względem 
pragmatycznym argumenty wykorzy
stujące psychologiczne czynniki auto
rytetu i autentyczności (powołanie się 
na ideał, zasadę, normę społeczną), 
odwołujące się do zdrowego rozsąd
ku, wreszcie, wykorzystujące przy
znanie racji przez przeciwnika. 10. 
Odkrycie (wewnętrznej) sprzeczności 
w argumentacji przeciwnika lub od
słonięcie jej ukrytego celu poprzez 
dyskredytację tezy przeciwnej. 

Oba przedstawione artykuły, mi
mo pewnych luk i niekonsekwencji, 
są interesującymi próbami rozstrzy
gnięcia danych zagadnień praktycz
nych na gruncie teoretycznym. 

Z zawartości zeszytu 5. wymieńmy: 
© Otwierającą numer pierwszą 

część artykułu Hansa P o e r s c h k e -
g o na 75-lecie pierwszego wydania 
Iskry 24 grudnia 1900 w Lipsku. 

© Uwagi Lothara W a i-d e g o do
tyczące stosunku, związków i metod 
argumentacji retoryki w przemówie
niu („...argumentacja jest istotną, je
śli nie najistotniejszą częścią składo
wą socjalistycznej retoryki, jak rów
nież socjalistycznego dziennikar
stwa..."; „...dobre retorycznie zasto
sowanie argumentacji generalnie uła
twia jej emocjonalną percepcję (nie 
.wiadomo jeszcze, w jakim stopniu) 
i tym samym korzystnie wpływa na 
jej racjonalne przyswojenie"). 

• Szkic Klausa T h i e l i c k e g o 
i Guntera L i p p o l d a podejmujący 
próbę charakterystyki kapitalistycz
nego dziennikarstwa naukowego. Au
torzy stwierdzają, że naukowi publi
cyści zachodnioeuropejscy uznali po
lityczny aspekt nauki i chcą świado
mie uczestniczyć w ideologicznym 
manipulowaniu odbiorcami (s. 36). W 
prasie imperialistycznej dominują 
dwa wielkie kompleksy tematyczne: 
1) zadania polityki naukowej i 2) pro
paganda naukowo-techniczna, oczy
wiście nie uprawiana apolitycznie, 
lecz służebna wobec pierwszego kom
pleksu. 

Skromny objętościowo ostatni ze
szyt rocznika poświęcono 30 rocznicy 
założenia (15 V1945) Tägliche Rund
schau — organu Armii Radzieckiej, 
później Radzieckiej Administracji 
Wojskowej i wreszcie Wysokiego Ko
misarza ZSRR w Niemczech. Dzien-

11 — 7,pS7vtv Ргаеп7П!ш/п7о 
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nik ukazywał się w b. radzieckiej 
strefie okupacyjnej, a następnie w 
NRD, przez 10 lat. Gazeta stawiała 
sobie zadanie „niesienia Niemcom po
mocy w znalezieniu właściwej orien
tacji we współczesnym położeniu po
litycznym, w likwidowaniu pozosta
łości hitlerowskiego barbaryzmu i 
wytężeniu wszystkich sił w odbudo
wie normalnego życia". Redagował ją 
zespół złożony z radzieckich oficerów 
politycznych i niemieckich antyfaszy-
tów (od 1946 r. istniało mieszane ko
legium, w 1947 na 70 współpracowni
ków radzieckich przypadało 250 nie
mieckich, a w 1955 na 12 radzieckich 
— 350 niemieckich). Wpływ gazety 
rósł szybko, co wyraża zwiększenie 
nakładu ze 100 tysięcy w pierwszym 
roku edycji do blisko 600 tys. w rok 
później. 

Z okazji rocznicy powstania gaze
ty Sekcja Dziennikarska w Lipsku 
zorganizowała konferencję naukową, 
w której uczestniczyli b. radzieccy i 
niemieccy redaktorzy pisma. Ich re
fleksje, uzupełnione wystąpieniami 
prasoznawców i studentów prowa
dzących badania historyczne nad ro
lą Tägliche Rundschau wypełniły w 
całości zeszyt 6. dwumiesięcznika z 
ub. roku. 

Czesław Biel 

»«месячным цгрш « н о ш » 1920 <щ 

I PÓŁROCZE 1976 

Wiele uwagi na łamach pisma po
święcono w omawianym okresie XXV 
Zjazdowi KPZR. Ze względu na ob
jętość materiału nie sposób omówić 
wszystkiego, a wybór jest rzeczą 
trudną. Z pewnością jednak zasługu
je na uwagę artykuł „Programma 
naszej diejatielnosti" otwierający nu
mer czerwcowy, napisany przez Wik
tora A f a n a s j e w a — redaktora 
naczelnego Prawdy i przewodniczą
cego Związku Dziennikarzy ZSRR. 
Pisany z trzymiesięcznej perspekty
wy czasu artykuł poświęcony jest za
daniom stojącym przed prasą w świe
tle uchwał XXV Zjazdu. 

Autor stwierdza na wstępie, iż 
duch Zjazdu, podstawowe jego cechy 
powinny zawsze określać charakter 
radzieckich gazet, przenikać audycje 
radiowe i telewizyjne. Te cechy to: 
wierność zasadom marksizmu-lenini-
zmu i proletariackiego internacjona-
nalizmu, głęboko partyjne, klasowe 
podejście do analizy społecznych wy
darzeń w kraju i za granicą, najwyż
szy humanizm postanowień i doku
mentów Zjazdu, wierność linii wy
tyczonej przez XXIV Zjazd KPZR, 
naukowe, systematyczne i komplek
sowe podejście do analizy zdarzeń, 
spokojny i stanowczy ton oraz wdzię
czność narodowi radzieckiemu za je
go osiągnięcia wyrażona przez XXV 
Zjazd. 

Dalej W. Afanasjew stwierdza, iż 
prasa powinna pisać o narodzie tak, 
jak mówiło się o nim na Zjeździe. 
Często jeszcze pisze się o traktorze i 
ilości zaoranych hektarów nie do
strzegając człowieka i jego proble
mów. Trzeba umożliwić szerokie wej
ście na łamy gazet, w eter i na 
ekrany telewizyjne ludzi pracy, któ
rzy najlepiej mogą powiedzieć o swo
ich sprawach. Potrzebne są też ma
teriały na ogólne tematy. Aczkolwiek 
jest to trudniejsza dziedzina, należy 
się tu wystrzegać publikowania słab
szych pozycji. 

XXV Zjazd KPZR dał prasie w 
dziedzinie krytyki nowe uprawnie
nia. Trzeba umieć korzystać z nich 
właściwie. Poparta rzetelną analizą 
krytyka ma być spokojna, precyzyj
na, rzeczowa i mieć wyraźnie okre
ślonego adresata. 

„Praca nad listami czytelników jest 
jedną z najważniejszych stron dzia
łalności dziennikarzy" — stwierdza 
redaktor naczelny Prawdy. Analiza 
listów nadchodzących do tej redak
cji wykazała, że ludzie często piszą, 
kiedy postąpiono z nimi w sposób 
zbyt formalny, biurokratyczny. Te-
gu typu zjawiska muszą być obiek
tem prasowej < krytyki. 

„Głównym zadaniem dnia są dzia
łania praktyczne mobilizujące ludzi 
radzieckich do realizacji postanowień 
XXV Zjazdu — pisze w ostatnim 
akapicie W. Afanasjew. — Temu za
daniu należy podporządkować wszy
stkie nasze plany, całą naszą działal
ność". Wiele z problemów zawartych 
w tym ciekawie napisanym artykule 
odnosi się wprost do naszej polskiej 
rzeczywistości po VII Zjeździe PZPR, 
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stąd zasługuje on na większą uwagę 
z naszej strony. 

Jedna z publikacji, zamieszczona 
w kwietniowym numerze („Wsieob-
szczij intieries" S. G o 1 а к o w a), do
tyczyła pracy ośrodka prasowego 
podczas obrad forum radzieckich ko
munistów. 

Jak stwierdził na pierwszej kon
ferencji prasowej kierujący ośrod
kiem Wsiewołod S o f i n s к i, miarą 
zainteresowania Zjazdem był fakt 
obecności w Moskwie blisko 800 
dziennikarzy z całego świata, zanim 
jeszcze rozpoczęły się obrady. W ob
słudze zagranicznych koresponden
tów pomagali dziennikarze radzieccy, 
wyjaśniając im zjawiska i pojęcia 
powstałe w socjalizmie. Do dyspozy
cji prasy, radia i telewizji organiza
torzy przygotowali książki i broszu
ry dotyczące różnych problemów po
lityki wewnętrznej i zagranicznej 
ZSRR. Dwa razy dziennie, po ran
nym i wieczornym posiedzeniu Zja
zdu, w ośrodku prasowym odbywały 
się konferencje prasowe — tzw. brie
fingi. Popularnością wśród dzienni
karzy cieszyły się spotkania w ośrod
ku z delegatami Zjazdu: ministrami, 
uczonymi, pisarzami, kierownikami 
wielkich budów. Specjalnie zorgani
zowany przy ośrodku węzeł łączno
ści z dziesiątkami stolic świata pra
cował bez przerwy. 

Skoro już jesteśmy przy numerze 
4, warto zajrzeć kilkanaście stron 
dalej do artykułu Igora T a b a s z -
n i k o w a „Nowyje wiejanija i sta
ry je istin у". Autorskie rozważania 
konkretnego przykładu mają bowiem 
sens ogólniejszy. 

Czytelnicy gazet Moskowskaja 
Prawda, Wieczerniaja Moskwa i in
nych z pewnością zauważyli zdecydo
waną poprawę zewnętrznego wyglą
du, a zwłaszcza reprodukcji zdjęć 
tych dzienników. Jest to wynikiem 
zastosowania do ich druku techniki 
offsetowej, która pozwala używać 
drobniejszego rastru. Dzięki temu 
można zamieszczać w gazecie mniej
sze zdjęcia przewyższające jakością 
reprodukcje (nowet większe) dokony
wane techniką typograficzną. Oczy
wiście otwiera to drogę do zawiera
nia w gazecie większej ilości infor
macji (słownej bądź graficznej). Ale 
jest jeszcze druga strona medalu: 
nadużywanie techniki druku offseto
wego. Autor artykułu, posługując się 
głównie przykładem Sowietskiego 
Sportu, którego część nakładu druku

je się w zakładach wydawnictwa 
„Moskowskaja Prawda", stwierdza, 
że zbyt częste stosowanie rastrowych 
podkładek pod nagłówki i teksty 
utrudnia czytelnikom percepcję ma
teriałów. Technika offsetowa umoż
liwia szerokie stosowanie dodatko
wego koloru, ale i tu czyhają nie
bezpieczeństwa. Artykuł przestrzega 
przed przesadnym wykorzystywa
niem drukarskich nowości technicz
nych mogącym spowodować „nokaut 
wizualny". 

Majowy numer zawiera między 
innymi artykuł prof. Aleksandra 
B i e r i e ż n o j a „I kołlektiwnyj or
ganizator", którego tytuł nawiązuje 
do słów Lenina: „Gazeta to nie tyl
ko kolektywny propagandysta i ko
lektywny agitator, ale także kolek
tywny organizator". Autor ilustruje 
organizatorską funkcję prasy przy
kładami tak z historii, jak i z dnia 
dzisiejszego, kiedy to podczas przy
gotowań do XXV Zjazdu KPZR pra
sa odegrała ważną rolę organizatora 
opinii społecznej. 

W przedstawianym półroczu Żur-
nalist opublikował również szereg ar
tykułów, o których warto powiedzieć 
chociażby kilka słów. I tak w stycz-
niiowym numerze Walentin S i e r 
g i e j e w podnosi w materiale „Za 
priediełami priwycznogo" problem 
roli prasy w poszukiwaniu rezerw 
zwiększenia wydajności pracy, a An-
driej K o c z e t o w pisze o goniącej 
nieustannie za sensacją prasie za
chodniej (tytuł publikacji: „Spiecko-
ry po priwidienijam"). Numer luto
wy rozpoczyna się artykułem „Sle-
duja leninskim princypam" uogólnia
jącym doświadczenia w doskonaleniu 
kierowania prasą zdobyte w ciągu 
dziewiątej pięciolatki przez komitety 
partyjne. Zadania masowych środ
ków komunikowania w ZSRR wyni
kające z postanowień XXV Zjazdu 
KPZR omówiono w numerze marco
wym, w artykule „Moguczij impuls 
dla nowych dieł". Wspomniany przed 
chwilą Andriej K o c z e t o w jest 
również autorem znajdującej się w 
kwietniowym numerze publikacji „Po 
kom zwonjat kołokoła?" poświęconej 
kryzysowi prasy zachodniej. „Wlija-
tielnost' naszej priessy" to jeszcze je
den artykuł mówiący o zadaniach 
masowych środków przekazu po XXV 
Zjeździe radzieckich komunistów. 
Materiał ten opublikowano w nume
rze 5. 

Lesław Peters 

i i* 
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Artykuły z czasopism krajowych 
• Michał S z u l c z e w s k i : MIĘDZYNA
RODOWY OBIEG INFORMACJI. Sprawy 
Międzynarodowe 1976 nr 5 S. 24—13. 

Systemy informacji społecznej w obrę
bie każdego kraju — zależne od jego wa
runków społecznych i ekonomicznych, za
łożeń ideowo-politycznych, podstawowych 
kierunków rozwoju oraz stanu oświaty i 
kultury — ulegają przeobrażeniom pod 
wpływem stale rosnących kontaktów za
granicznych. Rozwój współpracy z innymi 
państwami oraz idący za tym wzrost zapo
trzebowania na informację zagraniczną na
dają tym systemom coraz bardziej otwar
ty charakter. Rosnące znaczenie infor
macji jako jednego z ważnych komponen
tów współczesnych stosunków międzynaro
dowych sprawia, że zagraniczna działal
ność informacyjna staje się jednym ze 
środków realizacji celów polityki zagra
nicznej państw. Określana mianem „dyplo
macji publicznej", wspiera ona tradycyjną 
„dyplomację gabinetową" kształtując w 
obcych społeczeństwach obraz danego kra
ju i zrozumienie dla jego politycznych 
priorytetów. 

Działalność informacyjna jest szczegól
nie istotnym składnikiem międzynarodo
wej wymiany kulturalnej, lecz nadmierna 
komercjalizacja informacji i wartości kul
turalnych zakłóca proporcjonalność udzia
łu państw w ich wymianie; zagraża to 
narodowym wartościom kulturalnym, a na
wet samej tożsamości narodowej wielu 
państw. 

Autor, omawiając ekonomiczne uwa
runkowania międzynarodowego obiegu in
formacji wskazuje zasady, na jakich powi
nien się on opierać: równość, wzajemne 
korzyści, nieingerencja w sprawy we
wnętrzne. Artykuł ukazuje również specy
fikę obiegu informacji dotyczących zagad
nień militarnych oraz utrzymywania mię
dzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. 

M. Szulczewski omawia trzy główne 
płaszczyzny międzynarodowego obiegu in
formacji: wymianę informacji między pań
stwami socjalistycznymi, między państwa
mi kapitalistycznymi oraz między pań
stwami o różnych ustrojach społecznych. 
Ustalenia KBiWE otwierają — jego zda
niem — nowy okres traktowania roli in
formacji w stosunkach międzynarodowych. 

asn 

• Jan B ł o ń s k i : PO CO TEKSTY? 
Teksty 1976 nr 1. S. 1—6. 

„Teksty przestały podobać się swoim 
własnym redaktorom" — oto pierwsze zda
nie eseju, który powinien zainteresować 
wszystkich redaktorów pism naukowych 
miewających podobne troski. Po przyto
czeniu różnych narzekań — odparcie wnio
sku, że „zarzuty znoszą się nawzajem", 
skoro „mogą być słuszne, albowiem logi
ka nigdy nie miała nic wspólnego z reda
gowaniem pism, zwłaszcza naukowych". 

Szuka też autor miejsca Tekstów w 
klasyfikacji pism naukowych, które dzieli 
na: 1. branżowe — najliczniejsze: „Nie 
mają (i mieć nie mogą) określonej linii 
intelektualnej. Powinny dopuszczać do 
głosu rozmaite orientacje naukowe, przy
dzielać właściwe quantum miejsca roz
maitym problemom, dbać o możliwie naj
wyższy poziom wypowiedzi", 2. środowi
skowe — potrzebne, gdy uczeni rozpadają 
się na grupy różniące się stylem myśle
nia i 3. programowe — skupione wokół 
określonego programu badawczego. „Te 
trzy odmiany pism posiadają wreszcie swe 
karykatury" — stwierdza Błoński. 

Tych kilka zdań to rekomendacja zwięz
łego, lecz jakże błyskotliwego i skłania
jącego do refleksji tekstu. 

pd 

• PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ WALKI 
Z ANALFABETYZMEM NA ŚWIECIE. 
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw 
UNESCO 1976 ПГ 4. S. 8—10. 

Liczba analfabetów na świecie stale ro
śnie i wynosi obecnie 800 milionów. Dzie
je się tak mimo prowadzonego przez 10 
lat eksperymentalnego programu alfabety-
zacji w ramach działalności UNESCO. 
Doświadczenia uzyskane w ciągu tego cza
su sprowadzają się do następujących wnio
sków: pomoc zagraniczna nie zastąpi na
rodowych wysiłków w walce z analfabe
tyzmem, walkę tę niektóre kraje pro
wadzą nie dość konsekwentnie, a ponad
to za mało wagi przykłada się do budze
nia w ludziach chęci zdobywania wiedzy 
ogólnej, poprzestając na przekazywaniu 
umiejętności technicznych. 

Artykuł jest przedrukiem z Communi
qué de Presse z października 1975 r. 

ip 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 
• Franz p e t e r m a n n : MODELLE DER 
MASSENKOMMUNIKATIONSFORSCHUNG. 
Kölner Zeitschrift für Soziologie und So
zialpsychologie 1976 nr 1. S. 70—84. 

Artykuł poświęcony modelom badań 
nad komunikowaniem masowym. Na wstę
pie — przegląd sytuacji w tej dziedzinie: 
zdaniem autora znajduje się ona od 50 
lat wciąż na „przedpolu naukowym", na 
dolnym szczeblu opisu bądź przejściowym 
hipotez i konstrukcji teoretycznych, nie 
osiągając górnego szczebla prognozy i 
objaśnienia. Ciągle brak integracji dyscy
plin uczestniczących w badaniach komu
nikowania *; panuje też chaos termino
logiczny, m. in. przy pojęciu działania 
(Wirkung) miesza się skuteczność (Wirk
samkeit) ze skutkami (Folgen) itp. Do 
słabości empirii autor zalicza: brak badań 
nad oddziaływaniem długotrwałym, nie-
porównywalność eksperymentów natural
nych i laboratoryjnych, nieprecyzyjność 
pomiarów i in. 

Petermann chce wprowadzić pojęcie 
modelu w miejsce brakującej teorii, mo
delu rozumianego tylko w aspekcie od
działywania mierzonego na zmianach po
staw. Przypominając zapomniany, „logicz
nie wzorowy" model Hovlanda-Janisa 
(1962 r.) zawierający najważniejsze czyn
niki wpływające na te zmiany, dochodzi 
do opartego na nim modelu własnego. Mi
nusem modelu wyjściowego było pominię
cie osobistych predyspozycji odbiorcy, 
zróżnicowania zmiennych, takich jak na
stawienia, brak czynnika czasu (wpływy 
krótko- i długotrwałe) itp. Uwzględniw
szy propozycję Larsena (1964) Petermann 
doszedł do przekształcenia statycznego mo
delu Hovlanda-Janisa w model sformali
zowany i zdynamizowany. Posłużył się 
przy jego konstruowaniu doświadczeniami 
Andersona-Hovlanda (1957), Besslera (1968) 
i in., którzy w swych sformalizowanych 
modelach zaczęli uwzględniać czynnik cza
su. Petermann proponuje rozbudować 
poprzednie modele ujęciem czynnika cza
su, struktury medium, predyspozycji oso
bistych. 

Końcowa postać modelu została spro
wadzona do wzoru: 

Y'A...Y'N = (XF, XG), (XA, XB, XC , XD , XE) 

* Wniosek pesymistyczniejszy, a przedsta
wiony schemat (2) mniej precyzyjny od 
sformułowanego przez I. T e t e l o w s k ą 
w Zeszytach Prasoznawczych 1965 nr 1, 
s. 15. 

Lewa strona równania oznacza zmianę 
nastawienia porównawczo w fazie przed 
komunikowaniem i po nim. Po stronie 
prawej występują czynniki uczestniczące 
w oddziaływaniu komunikowania maso
wego podzielone na 2 grupy: 

1. czynników zewnętrznych (Xp, Xc) = 
= nadawca, struktura medium; 

2. czynników wewnętrznych = zmienne 
po stronie odbiorcy, jak wypowiedzi za
warte w medium odniesione do odbiorcy 
(zastosowanie analizy zawartości), nasta
wienie odbiorcy do wypowiedzi w me
dium, samookreślenie odbiorcy wobec tre
ści wypowiedzi, oczekiwania odbiorcy od
nośnie do stosunku nastawienia medium 
wobec treści wypowiedzi, predyspozycje 
osobiste. 

Model można uzupełniać dowolną licz
bą czynników, gdyż jego parametry są 
bardzo złożone; np. wśród osobowościo
wych można uwzględniać takie jak: wiek, 
inteligencja, lęki itd. itp. Konkretyzacja 
musi być podejmowana w każdorazowych 
badaniach. 

Ta niezwykle ciekawa rozprawa meto
dologiczna opiera się na blisko 60 źró
dłach, głównie amerykańskich i zachod-
nioniemieckich 

pd 

• Hellmut W. H Of m a n n : „INFORMA
TIONSFLUT" — SCHLAGWORT ODER 
REALITÄT? ZV+ZV 1976 nr 14—15. S. 404— 
412. 

Na wstępie autor przypomina zdolność 
percepcji informacyjnej człowieka (16 bi
tów na sek.). W przeliczeniu na stustro-
nicowy magazyn daje to — po wyłączeniu 
połowy stron ilustrowanych — 50 stron po 
ok. 10 tys. znaków, czyli 500 tys. bitów, 
których percepcja wymagałaby 8,5 godz. 
W RFN przeciętny czytelnik poświęca pi
smu ilustrowanemu blisko 50 min., czyli 
przyswaja sobie najwyżej 10°/o oferowanej 
informacji. Z dziennika (przy przeciętnie 
10 stronach tekstu) i 40 min. lektury przy
swaja z 200 tys. bitów ok. 20°/o. Wniosek: 
przy tak niskim wykorzystaniu podaży in
formacyjnej czytelnik jest „niedoiformo-
wany". 

Przy mediach audiowizualnych odpada 
dla odbiorcy możliwość „skokowego czy
tania" informacji, które są tu podawane w 
„sztywnej" kolejności i jednolitym tem
pie. Rzadko i chyba tylko przypadkiem 
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się zdarza, że przeciętna na sek. wynie
sie akurat 16 bitów. Może stąd się wywo
dzą dane badań strassnera (1972) i in., z 
których wynika, że np. 80°/o uczniów w 
wieku ponad 16 lat nie przypomniało sobie 
ani jednej informacji politycznej z wysłu
chanych w minionym tygodniu. Autor 
uważa też, że sprzeczne zarzuty pod adre
sem TV, iż jest ona „zbyt elitarna" i 
„zbyt prostacka" wynikają z nierówno
miernej podaży bitów informacyjnych. 

W końcowej części artykułu omówiono 
sposób przeliczania „semantycznej infor-
macyjności" ilustracji i wskazano, że jest 
ona często równa słownej wartości infor
macyjnej, zatem w gazetach przekazywa
nie informacji rzeczowych poprzez obrazy 
nie jest wcale ekonomiczniejsze. Inaczej 
rzecz się ma oczywiście w czasopismach 
ilustrowanych, gdzie czytelnik poszukuje 
nie tylko i nie tyle opisu, ile „informacji 
estetycznej" ukazującej np. formy i ko
lory. 

pd 

• K a r i n W e n z i o k a t : TRENDENT
WICKLUNGEN BEI DEN TAGESZEITUN
GEN. ZV+ZV 1976 n r 14—15. S. 422—426. 

Autorka zatrudniona w hamburskim in
stytucie LINTAS omawia tendencje rozwo
jowe gazet codziennych w RFN. Jak wia
domo, od r. 1954 zmniejsza się liczba ich 
tytułów w ramach procesu koncentracji. 
Z końcem r. 1974 na 10 koncernów wyda
jących 33 tytuły przypadało 55% global
nego nakładu liczącego 21,5 min egz., co 
autorka uważa za optimum nasycenia (ok. 
90% gospodarstw domowych odbiera gaze
ty codzienne). Podczas gdy w r. 1964 tele
wizory posiadało 55% gospodarstw, to w 
1974 miało je 95% (12% więcej niż 1 odbior
nik), 96% — o 1% więcej — posiadało ra
dia (38% więcej niż 1 aparat), 78% (wobec 
70% przed 10 laty) prenumerowało lub na
bywało regularnie dzienniki. Pozycja ga
zet uległa polepszeniu zarówno w ogólnej 
przeciętnej, jak też gospodarstwach wy
posażonych w telewizory. W omawianym 
dziesięcioleciu odsetek osób osiąganych 
przez poszczególne media w przeciętnym 
dniu roboczym wzrósł: 

— dla telewizji z 47% do 78%, 
— dla radia z 68% do 70%, 
— dla dzienników z 69% do 73%. 

Wszystkim 3 mediom poświęcano w 
dniu roboczym 1974 r. przeciętnie 4,5 godz. 
— o 1 godz. 15 min. więcej niż w r. 1964; 
telewizji 2 godz. 5 min., radiu 1 godz. 53 
min., dziennikowi 38 min. Autorka uważa, 
że ok. 40 min. stanowi optimum czasu mo
gącego przypadać na lekturę gazety co
dziennej. Sądzi też, że okres fascynacji 
telewizją jako nowością zakończył się w 
r. 1970. Odtąd wzrasta znaczenie gazet dla 
odbiorców, zwłaszcza osoby silnie zainte
resowane zagadnieniami politycznymi wy
korzystują je bardziej niż inne media. 

pd 

Ф Jürgen P f i f f e r l i n g : DIE FUNKME
DIEN-ANALYSE 76. ZV+ZV 1976 nr 25. 
S. 940—942. 

Omówienie corocznej analizy korzysta
nia z radia i telewizji w RFN. Oparto ją 
na metodzie wypracowanej w latach trzy
dziestych przez P. Lazarsfelda. W ramach 
wywiadu z odbiorcą testuje się (kwadran

sami) pełny „rytm dnia". Zajmuje to prze
ciętnie tylko 10 min. w wywiadzie. 

Analiza dot. roku 1975 wykazała, że 3 
na 4 mieszkańców RFN słuchało radia co
dziennie, przeciętnie po 3 godziny. 70% słu
chaczy odbierało tylko 1 program, 23% 
dwa programy, 7% trzy i więcej. 70% 
słuchaczy identyfikowało spontanicznie 
programy z dnia poprzedniego, 22% samo
dzielnie — lecz po zastanowieniu się, 9% z 
pomocą prowadzącego wywiad, 7% posłu
gując się programem radiowym, 2% nie 
potrafiło zidentyfikować programów (wy
stępowało krzyżowanie się odpowiedzi). 

Autor stwierdza, że programy radiowe 
w ostatnich latach wyraźnie rozgraniczyły 
profile, stąd precyzja identyfikacji i świa
domy wybór programów. 

Analiza objęła 13 tys. wywiadów jako 
reprezentację. Zwracano uwagę ла od
biór radia i tv towarzyszący innym czyn
nościom. Badanie przeprowadzono głównie 
z myślą o potrzebach nadawców rekla
my. 

czb 
• K. A. S p r i n g s t e i n : DIE VOLL
VERKABELTE STADT TAMA-VERSUCHS-
FELD FÜR ELEKTRONISCHE MEDIEN. 
ZV+ZV 1976 ПГ 14—15. S. 466—467. 

40 km od Tokio powstaje zupełnie no
we miasto satelitarne — Tama New Town. 
Obecnie liczy 40 tys. mieszkańców, za lat 
10 ma ich mieć przeszło 400 tys. Zajmuje 
powierzchnię 3 tys. ha i będzie w Japonii 
pierwszym miastem całkowicie połączo
nym systemem kablowym. W styczniu br. 
rozpoczęto tam wielki eksperyment zasto
sowania kabli w 250 mieszkaniach, latem 
dołączy się 500 dalszych. 

Wszystkie normalne programy radiowe 
i telewizyjne przekazuje się kablem, a po
nadto produkuje się w Tama Town pew
ne lokalne programy w odpowiednim stu
diu. Część programów dostarcza się na za
sadzie odpłatnego abonamentu. Podczas 
rocznego eksperymentu odpowiednia przy
stawka do odbiornika jest dostarczana bez
płatnie. Korzystając z niej, można też żą
dać dostarczenia reprodukcji z archiwum 
mikrofilmów, informacji różnego rodza
ju poprzez firmę Oki Electric Industry, 
Nippon Educational Television i najwięk
szą na świecie agencję reklamy Dentsu. 

Od końca stycznia przekazuje się rów
nież regularnie bezpośrednio do mieszkań 
telegazetę — faksymile Asahi Shimbun 
(drukowanej w ok. 10,9 min egz.) do 5 
przekaźników w Tama Town; 3 ustawiono 
w blokach mieszkalnych, 1 w supermar
kecie i 1 w sali wystawowej. (Dotychczas 
Asahi jako telegazeta, ale w języku an
gielskim była przekazywana do westybulu 
tokijskiego hotelu Imperial już od listo
pada 1972). Domowy druk strony dzienni
ka w formacie 40X60,6 cm dokonuje się 
całkowicie automatycznie i bezszmerowo 
w czasie 4 min. 20 sek. systemem elektro-
graficznym na specjalnym papierze. Apa
ratura nadawcza znajduje się w redakcji 
Asahi w Tokio. Należąca do koncernu 
„Asahi Broadcasting Corporation" dostar
cza ponadto do Tama Town na żądanie 
pisemne informacje w zakresie tzw. „Flash 
Information System", m. in. bieżące wia
domości, oferty handlowe, prognozę po
gody. Nie przerywając odbioru normalne
go programu TV, specjalny taster reje
struje równocześnie do pięciu „Flash In
formation", które po wyłączeniu lub za
kończeniu programu ukazują się na ekra
nie odbiornika. 

czb 
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• Izumi T a k o d o r o : ERFAHRUNGEN 
MIT DEM KABELFERNSEHEN IN JA
PAN. ZV+ZV 1976 nr 14—15. S. 468—469. 

Kierownik oddziału telekomunikacji 
,,Nihon Shinbun Kyokai" pisze o doświad
czeniach z kablową TV. Obecnie w ja
pońskich ośrodkach wielkomiejskich można 
odbierać 6—7 programów telewizyjnych, 
ale ze względu na górzystość kraju i za
kłócenia odbioru przy wysokiej zabudo
wie rozpowszechnia się siec kablowych sy
stemów prywatnych wytwarzających i 
przekazujących własne programy. Z po
czątkiem r. 1973 weszła w życie ustawa 
regulująca działanie kablowej TV. Obsłu
giwanie ponad 500 odbiorców wymaga 
licencji ministerialnej, przy mniejszych 
ilościach wystarczy odpowiednia rejestra
cja. W połowie ub. roku wydano 60 licen
cji i zarejestrowano 7 tys. urządzeń obsłu
gujących poniżej 500 odbiorców. 30 wy
twórców w obu grupach nadaje własny 
program częściej niż raz w tygodniu. 
Głównie są to stowarzyszenia i gminy ko
munalne; wydawnictwa prasowe i sta
cje RTV mają udziały tylko w 4 insty
tucjach kablowej TV. Największa działa 
w mieście Kofu w prefekturze Yamanashi. 
Należy do publicznego systemu NHK i 
regionalnej sieci RTV i ma łącza do 15 tys. 
gospodarstw domowych. 

Specjalny program kablowy, będący w 
posiadaniu komercjalnej NET TV i po-
południówki Asahi Evening News obsługuje 
od r. 1972 wszystkie większe hotele stoli
cy kraju a od br. dzielnicę obcokrajowców 
wiadomościami aktualnymi, prognozą po
gody, ofertami handlowymi i programami 
rozrywkowymi w języku angielskim. 

czb 

• Edgar F. S c h o l z : FERNSEHSATEL
LITEN FÜR HEIMEMPFANG AB 1988 
DENKBAR. ZV+ZV 1976 nr 14—15. S. 470. 

Do domowego odbioru telewizji sateli
tarnej niezbędny jest satelita umieszczony 
36 tys. km nad równikiem (przekaźniki 
naziemne mają zasięg 50—100 km). Współ
czesna technika umożliwia wysyłanie w 
przestrzeń przekaźników o wadze do 2 t. 
Odbiór przekazywanej z nich wizji byłby 
możliwy przy niesłychanie precyzyjnym 
umiejscowieniu satelity i wyposażeniu go 
w wiązkę anten skierowanych na okre
ślony obszar. Wyprodukowano już takie 
prototypy, a eksperymentalny satelita SITE 
(Satellite Instructional Television Experi
ment) znajduje się na orbicie nad Indiami. 

Na ziemi przechwytuje obraz parabolicz
na antena lustrzana, a prostownik prze
kazuje go na odpowiedni zakres fal. Do
datkowa antena lustrzana o przekroju 
80 cm umieszczona jest na dachu budyn
ku, w którym odbiera się program. Koszt 
dodatkowych przyrządów dla odbiornika 
mieszkaniowego oblicza się obecnie na 1,5 
do 2,5 tys. mk RFN. O wiele korzystniej
sze ceny indywidualne przewiduje się dla 
systemu anten zbiorczych o przekroju do 
2 m, które wynosiłyby od 10 do 20 tys. mk. 

Liczy się, że ok. r. 1980 w RFN będzie 
możliwy odbiór satelitarnej TV, być mo
że wyłącznie poprzez anteny zbiorcze. 
Niezbędne koszty umieszczenia satelity za
sadniczego oraz 2 rezerwowych na orbicie 
szacuje się na 800 min mk. Autor pod
kreśla, że wydatki te trzeba rozpatry
wać w korelacji z nie ujawnionymi budże

tami działających w RFN 262 naziemnych 
stacji telewizyjnych i 3542 przekaźników 
pośrednich. 

czb 

• K. A. S p r i n g s t e i n : JAPANS ZEI
TUNGSTECHNIK ENTWICKELT NEUE 
SYSTEME. ZV+ZV 1976 nr 14—15. S. 462— 
465. 

W Japonii przygotowuje się przejście 
na zupełnie nowy elektrotechniczny sy
stem produkcji gazet — „bez jakichkol
wiek względów dla tradycji", pisze autor. 
Automatyzacja ma objąć pełnokolumnowy 
fotoskład, łącznie z ilustracjami. Najwięk
szym mankamentem jest pismo japońskie: 
do składu gazet używa się nie mniej niż 
2400 znaków, czasopism — 12 tys. i wię
cej. Zastosowanie amerykańskich czyt
ników automatycznych OCR byłoby tu 
utopijne. Opracowuje się jednak prze
kształcenie m o w y w impulsy elektry
czne umożliwiające zapis językowy na ta
śmach perforowanych, magnetycznych i 
w komputerach. 

Niektóre wydawnictwa są już zaawan
sowane w całostronicowym fotoskładzie. 
Wielka gazeta gospodarcza Nihon Keizai 
Shimbun stosuje system „Automated Ni
kkei Newspaper Editing and Composing 
System" (Années), Asahi Shimbun — „New 
Editing and Layout System of Newspa
per" (Nelson). W tym drugim ręczne 
skrypty przekształca się w taśmy perfo
rowane przy zastosowaniu czytników IBM 
1017. Mają one 200 do 600 tastrów, z któ
rych każdy może wytwarzać do 12 zna
ków. Zważywszy, że japońskie pismo sy
labowe zawiera znacznie więcej jednostek 
informacyjnych niż nasz alfabet, osiąga 
się w czasie wydajność bitową zbliżoną 
do składu automatycznego alfabetem ła
cińskim. Druk elektrograficzny maszyna
mi „Kanji" odpowiada przyrządom faksy
milowym drugiej generacji. Produkuje się 
b. szybko 3 normalne szpalty korektowe — 
dla korektora, operatora tekstu rozmiesz
czającego go wg wskazówek redaktora 
dyżurnego na kolumnie i dla redaktora 
technicznego. W celu łamania całostroni-
cowego (z ilustracjami) Asahi Shimbun 
podpisała w r. 1970 kontrakt z IBM na 
opracowanie pełnego programu „Full-Page 
Photoprinting System" (FPPS). W listopa
dzie ub. r. uruchomiono w jego ramach 
w Tokio fotoskładarkę IBM 5981-DO 1, któ
ra przekształca obrazy w impulsy elek
tryczne i umożliwia ich powiększanie lub 
pomniejszanie, rastrowanie itp. 

Jako krok następny przewiduje się po
wiązanie centralnego składu z lokalnymi 
drukarniami, co przy wielomilionowych 
nakładach gazet japońskich ma zasadnicze 
znaczenie. 

czb 

• J. C z e r w i e n - W o d a l i : NOWOJE 
GAZIETNOJE PROIZWODSTWO IZDA-
TIELSTWA „MOSKOWSKAJA PRAWDA»'. 
Poligrafija 1976 nr 3. S. 8—12. 

W Moskwie na placu Roku 1905 zloka
lizowano ostatnio kompleks wydawnictwa 
„Moskowskaja Prawda". Tu po raz pierw
szy w ZSRR gazety o dużych nakładach 
zaczęto drukować przy użyciu techniki 
offsetowej. W oddziale gazetowym drukar
ni dziennie powstaje blisko 1,5 min egz. 
gazet, w tym 375 tys. egz. dziennika Mo-
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skowskaja Prawda i 580 tys. popołudniów-
ki Wieczerniaja Moskwa. Artykuł omawia 
szczegóły techniczne produkcji prasy w 
nowej drukarni. 

lp 

• Hans H ä u s l e r : MENGENSATZ FÜR 
ZEITSCHRIFTEN UND MITTLERE TA
GESZEITUNGEN. Deutscher Drucker 1975 
nr 38. Б. 18, 20. 

Autor przedstawia doświadczenia w za
kresie przechodzenia ze składu ołowiowego 
na fotoskład. Dotyczy to gazety Westfalen-
-Blatt w Bielefeld. Ogólny nakład dzien
nika, ukazującego się od 30 lat w tech
nice drukowania wypukłego, liczy 160 tys. 
egz. w 13 mutacjach. Należy dla nich zło
żyć dziennie około 20 500 wierszy tekstu 
i około 21 500 wierszy ogłoszeń — stanowi 
to średnie zapotrzebowanie w zakresie 
składu 1276 tys. znaków. Przedsiębiorstwo 
posiadało przy przechodzeniu na fotoskład 
(VI 1974 r.) 20 linotypów (w tym 10 stero
wanych taśmą) oraz 16 perforatorów „Li
no Quick" (2 rezerwowe) pracujące w cza
sie 2 zmian. W ciągu roku wprowadzono 
kolejno 3 urządzenia naświetlające „VIP 
7245-2E" i 1 „VIP 7845-2E". Do kodowa
nia tekstu pozostawiono perforatory „Li
no Quick" oraz zainstalowano 2 maszy
ny liczące „LB 12 D", a do korekty 2 per
foratory „VIP" i „Correcterm m 200". 
W wyniku wprowadzenia fotoskładu zwięk
szono wydajność w składaniu o 37»/«, 
zmniejszono stan zatrudnienia o 20°/« oraz 
uproszczono wykonywanie korekty. Ze 
względu na zainstalowaną przed 5 laty no
woczesną Chemigrafie przedsiębiorstwo nie 
przechodzi na razie na tworzywa sztucz
ne, pozostaje przy matrycach i stereoty
pach, oczekując na wyraźne rozeznanie, 
jaka technika drukowania będzie w przy
szłości najlepsza. 

as 

• (JJH): EP 1: EINE HALBE MILLION 
AUFLAGE AUF DEM MARSCH ZUM 
OFFSET. Deutscher Drucker 1975 nr 38. 
S. 31, 32, 34, 36, 38, ilustr. 5, tab. 3. 

Największa na południu Francji grupa 
przedsiębiorstw „Entreprise de Presse nr 
1" (EP 1) zamierza od 1976 r. drukować 
połowę swojego nakładu dziennego (1 mi
lion) na 4 rolowych maszynach offseto
wych OF 5 Wifag. Zamiast dotychczaso
wego składu ołowiowego wprowadzi się 
ekrany kontrolne, komputery i maszyny 
do składu (8 „Linofilm VIP" i 11 „Foto-
tronic 600"). Organizacyjna struktura gru
py gazetowej EP 1 (Lyon-Chassieu, Gre
noble i Saint Etienne) obejmuje siedem 
zdecentralizowanych redakcji (łącznie 8 
tytułów dziennie, 57 wydań regionalnych 
i lokalnych — razem 138 gazet). W ukła
dzie pionowym istnieje od 1966/1967 w wy
niku kooperacji ścisły rozdział czterech 
zakresów działalności wydawniczej : redak
cje, ogłoszenia, technika, kolportaż. Omó
wiono je pod względem organizacyjnym 
oraz techniczno-technologicznym, ze szcze
gólnym uwzględnieniem problemów w 
technice, a więc w zakresie składu (na 
odległość i fotoskładu), technik drukowa
nia wypukłego i offsetowego, koloru w 
gazetach oraz form fotopolimerowych. 

as 

• Ewald S c h e e l : „DD»-MARKTÜBER-
SICHT: FOTOSETZGERÄTE 1975. Deut
scher Drucker 1975 nr 40. S. 2—4, 7—8, 10, 
15—16, 18, 21—24, ilustr. 21, tab. 

W nowej dokumentacji czasopisma 
Deutscher Drucker w zakresie fotoskładu 
przedstawiono ofertę urządzeń do fotoskła
du i maszyn do fotograficznego składania 
linii w RFN. W części tekstowej omówiono 
zagadnienie terminologii i schematu struk
turalnego w fotoskładzie. Jest on podzie
lony na urządzenia do fotoskładu (skład 
tytułów i akcydensów), maszyny do foto
składu (sterowanie klawiaturą, sterowanie 
nośnikami danych, CRT) oraz maszyny do 
fotograficznego składu linii. W części ta
belarycznej przedstawiono ważniejsze da
ne 22 urządzeń do fotograficznego składu 
linii, tytułów i akcydensów. 

as 

• Boris F u c h s : TIEFDRUCKTECHNIK 
— FÜR DIE TAGESZEITUNG? Deutscher 
Drucker 1975 nr 41. S. 17—18, 21—22, ilustr. 
16. 

Opis prac rozwojowych i badawczych 
prowadzonych przez firmę Albert Franken
thal w zakresie fotopolimerowych płyt 
zwojowych w technice drukowania wklę
słego. Przy wykonywaniu gazet istnieje 
ciągłe zapotrzebowanie na dobrą jakość, 
jaką uzyskuje się we wklęsłodruku. Ze 
względu na koszty oraz długi czas przy
gotowania cylindra wklęsłodrukowego nie 
wprowadzono dotychczas tej metody do 
drukowania dzienników. Były czynione 
różne próby, m. in. w 1965 firma Huck 
Design Corporation w USA z wklęsłodru
kowymi cylindrami z płytami zwojowymi 
w maszynach rolowych, w 1970 amerykański 
Wklęsłodrukowy Instytut Badawczy GRI 
(Gravure Research Institut) z pośrednią 
metodą wklęsłodrukową, tzw. metodą off-
setowo-wklęsłodrukową. Firma A. Fran
kenthal poświęca wiele miejsca unowo
cześnieniu wklęsłodruku. Próby dotyczą 
zastosowania w technice drukowania wklę
słego płyt tri- i bimetalowych oraz szcze
gólnie korzystnych pod względem kosztów 
wklęsłodrukowych form fotopolimerowych. 
Autor omawia dotychczasowe doświadcze
nia w tym zakresie, m. in. problem mo
cowania i wyrównywania łączeń. Zwraca 
uwagę, że zagadnieniem zastosowania form 
fotopolimerowych (nyloprint) we wklęsło
druku zajmuje się również Drukarnia Grü
ner + Jahr z firmą Max Dätwyler. 

as 

• Hans S a 1 O m о: 10 JAHRE ROLLEN-
OFFSETDRUCK FÜR TAGESZEITUNGEN 

IN DER DDR — BISHERIGE ERGEBNISSE 
UND KÜNFTIGE ENTWICKLUNG. Papier 
und Druck (Allgemeiner Teil) 1975 nr 11. 
S. 162—164, ilustr. 2. 

W artykule przedstawiono historię i ce
le przechodzenia w NRD z wykonywania 
dzienników techniką drukowania wypu
kłego na technikę rolowego drukowania 
offsetowego. Na tę technikę przeszedł w 
1964 r. jako pierwszy dziennik Freie Erde 
w Neubrandenburg. Następne dzienniki to 
m. in. Das Volk, Freies Wort. Neues 
Deutschland, Nationalzeitung, BZ am 
Abend, Tribüne, Sport Echo. Tak więc 
obecnie 33,1% wszystkich dzienników w 
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NRD wykonuje się na rolowych maszy
nach offsetowych, nie licząc tygodników. 
Autor przedstawia kryteria ooeny techno
logii wykonywania gazet, składu (w 1973 r. 
BZ am Abend jako pierwsza była wyko
nywana w fotoskładzie sterowanym kom
puterem), problemy aktualności i jakości, 
ekonomikę materiałową, wykonywanie 
form drukowych, niezawodność i konser
wację maszyn i drukowanie gazety offse
towej oraz wymagania stawiane przed dru
karzem. W zakończeniu omawia ważniej
sze punkty przyszłej działalności w tym 
zakresie, m. in. optymalizację technologii 
składu, zredukowanie kosztów i czasów 
przy wykonywaniu form drukowych, po
prawę jakości druku, ścisłego i planowego 
systemu konserwacji i eksploatacji w ca
łym zakresie technicznym, oszczędność w 
zakresie papieru oraz przekazywanie do
kładnych informacji przyszłym kadrom in
żynieryjno-technicznym i dziennikarskim 
w zakresie techniki i technologii wykony
wania gazet. 

as 

• Alfred S c h r e i e r : ZU FRAGEN DER 
ORGANISATION DER REDAKTIONS
ARBEIT FÜR BEZIRKSZEITUNGEN. Pa
pier und Druck (Druckformenherstellung) 
1975 nr 11. S. 161—162, ilustr. 2. 

Dyplomowany dziennikarz stwierdza, że 
wprowadzanie nowej techniki nie jest 
sprawą tylko samej drukarni, bo nowa 
technika wynikająca z całego kompleksu 
procesów nauki i postępu techniczno-tech
nologicznego ma również wpływ na redak
cje i wydawnictwa. Uważa za koniecz
ność wprowadzanie nowych technologii w 
pracy redakcyjnej i jej jednolitego prze
biegu w powiązaniu z drukarnią — od 
przygotowania maszynopisu i ilustracji do 
gotowej gazety w ekspedycji. Omawia pro
blemy organizacji pracy redakcyjnej przy 
przechodzeniu gazety wojewódzkiej na ro-
lowy druk offsetowy oraz potrzebę roz
powszechniania najlepszych doświadczeń w 
zakresie organizacji pracy redakcyjnej i 
jej ujednolicania. Przedstawia główne kie
runki działalności w zakresie problemów 
redakcyjno-wydawniczych w przyszłości, 
do których należą: metodyka i planowa
nie pracy redakcyjnej, organizacja pisa
nia i wykonywania ilustracji, organizacja 
kształtowania stron i wykonywania ogło
szeń, organizacja techniczno-politycznych 
procesów kontrolnych i archiwalnych oraz 
efektywne ustawienie współpracy między 
redakcjami, wydawnictwami i drukarnia
mi. 

as 

• Peter H o f m a n n : BAUSTEINTECH
NOLOGIE ZUR HERSTELLUNG DER 
BEZIRKSZEITUNGEN IM OFFSETDRUCK. 
Papier und Druck (Druckformenherstel
lung) 1975 nr 11. S. 163—166, schem. 

Według prognozy, w latach osiemdzie
siątych w NRD wszystkie gazety woje
wódzkie mają przejść na technikę rolowe-

go drukowania offsetowego, a 55°/o wszyst
kich ukazujących się dzienników ma być 
wykonywanych wg jednolitej technologii. 
Dlatego też Instytut Techniki Graficznej — 
IGT, Dresden-Leipzig — większą część 
swojej działalności badawczo-rozwojowej 
skoncentrował na tym problemie. Autor 
przedstawia dotychczasowe wspólne do
świadczenia IGT i Drukarni „Erich Wei-
nert" w Neubrandenburg, niektóre aspek
ty kompleksowej technologii oraz pierw
szy projekt takiej technologii składającej 
się ze zdefiniowanych odcinków całego 
procesu, ustalonych pod względem tech-
niczno-maszynowym i ekonomicznym oraz 
organizacji pracy i produkcji. 

as 

• Helmut H o r n , Rudolf K e i l , Manfred 
Z u l k e : NEUE TECHNIK UND TECH
NOLOGIE ZUR HERSTELLUNG VON 
EINZELSEITENDRUCK-PLATTEN FÜR 
TAGESZEITUNGEN IM ROLLEN-OFFSET
DRUCK. Papier und Druck (Druckformen
herstellung) 1975 nr l. S. 171—176, ilustr. 
8, tab. 

Autorzy przedstawiają nową technikę 
i technologię wykonywania form druko
wych dla dzienników, którą opracował 
IGT Instytut Badawczy Przemysłu Po
ligraficznego w NRD. Wyjaśniono poszcze
gólne procesy, a więc: naświetlanie, wy
woływanie, utrwalanie, trawienie i odwar-
stwianie płyt drukowych pojedynczych 
stron. Omówiono: analizę możliwości po
wstawania błędów, wymagania przy tri-
metalowych płytach drukowych, maszyny 
i urządzenia m. in. szybka kopiarka, au
tomat do wykonywania form 1 rezerwo
wa linia do obróbki ręcznej oraz urządze
nia peryferyjne. 

as 

ф Günter Gerhard L a n g e : MÜSSEN 
ZEITUNGEN SO SEIN? Der Druckspiegel 
1975 nr 11. S. 661—667, ilustr. 8. 

W związku z ogromnym podrożeniem 
wszystkich zakresów wykonywania i wy
syłki gazet autor przedstawia krytyczne 
uwagi w zakresie formy i układu dzien
ników zachodnich. Dotyczą one m. in. pa
pierów gazetowych i ich gramatury. Dą
żenia do zmniejszenia kosztów papieru 
prowadzą do produkcji papierów o niskiej 
gramaturze. Tak więc od ponad 2 lat Daily 
Telegraph jest drukowany na papierze o 
gramaturze 28 g/m: produkowanym w Fin
landii, a Neue Zürcher Zeitung przepro
wadziła niedawno pozytywne próby na no
wej 96-stronicowej maszynie rotacyjnej na 
gazetowym papierze 36 g/m*. Autor stwier
dza, że gazety mimo futurologicznych pro
gnoz posiadają przyszłość. Będą one jed
nak podlegać obok zmiany formatu i gra
matury zmianom objętości i układu. 
Przedstawia te problemy na przykładach 
gazet dawnych i obecnych, porównuje ich 
formę, wielkość pisma oraz ekonomię i 
ergonomię. 

as 



K R O N I K A N A U K O W A , S P R A W O Z D A N I A 

XX-lecie Ośrodka Badań Prasoznawczych 

Dwadzieścia lat swej działalności 
podsumował Ośrodek Badań Praso
znawczych konferencją naukową nt. 
„Marksistowsko-leninowska teoria i 
metodologia badań prasoznawczych", 
która odbyła się w Krakowie w 
dniach 8—9 czerwca 1976. Jubileuszo
we obchody rozpoczęły się uroczystą 
sesją w auli Uniwersytetu Jagielloń
skiego. Otworzył ją rektor UJ, prze
wodniczący Rady Naukowej OBP 
prof, dr Mieczysław K a r a ś . 

Na sesję przybyli m. in.: Stanisław 
M o j k o w s k i — prezes RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch", Andrzej C z y ż — 
sekretarz KW PZPR w Krakowie, 
Bronisław G o ł ę b i o w s k i — za
stępca kierownika Wydziału Pracy 
Ideowo-Wychowawczej КС PZPR, 
Kazimierz K r ó l i k o w s k i — przed
stawiciel Wydziału Prasy, Radia i 
Telewizji КС PZPR, Wiesław B e k 
— I wiceprezes ZG RSW „Prasa-
-Książka-Ruch", Mieczysław W i t-
c z а к — sekretarz ZG SDP, Halina 
G u g a ł o w a — przewodnicząca Za
rządu Oddziału SDP w Krakowie, 
Iwan K o r c z m a — konsul general
ny ZSRR w Krakowie, Miłosz H o l y 
— przedstawiciel MOD, Aleksandr 
F. B i e r i e ż n o j — dziekan Wydzia
łu Dziennikarstwa Uniwersytetu Le-
ningradzkiego, Vladimir H u d e с — 
dziekan Wydziału Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Karola w Pradze, Emil 
D u s i s k a — dyrektor Sekcji Dzien
nikarstwa Uniwersytetu K. Marksa 
w Lipsku, Mitka I w a n o w — dy
rektor Dziennikarskiego Instytutu 
Naukowo-Badawczego w Sofii. 

Historię i naukowe osiągnięcia 
Ośrodka w dwudziestoleciu przedsta
wił jego dyrektor, doc. dr. hab. Wa
lery P i s a r e k . Następnie przema
wiali: S. M o j k o w s k i , K. K r ó l i 
k o w s k i , A. F. B i e r i e ż n o j , M. 

H o l y , W. K i e l n i k z Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Ural-
skiego w Swierdłowsku i prof. Ma
rian T y r o w i c z — przewodniczący 
Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN 
w Krakowie, podkreślając rolę OBP 
w rozwoju polskiego prasoznawstwa, 
jego wkład do nauki ogólnoświato
wej, zwłaszcza zaś krajów socjali
stycznych oraz użyteczność wyników 
badań dla dysponentów prasy w Pol
sce i życząc zespołowi Ośrodka suk
cesów w dalszej działalności. 

Uroczystość zakończyła się wręcze
niem odznaczeń dla pracowników 
OBP. Krzyże Kawalerskie Orderu 
Odrodzenia Polski otrzymali: W. P i-
s a r e k i Bolesław G a r l i c k i , Zło
te Krzyże Zasługi — Julian M a-
s i a n k a , Jadwiga P i s k o z u b i 
Ewa J o r d a n , Srebrne Krzyże Za
sługi — Władysław M a s ł o w s k i i 
Tomasz G o b a n - K l a s , Złote Od
znaki „Za Pracę Społeczną dla m. 
Krakowa" — Zbigniew B a j k a , Syl
wester D z i k i , Teofila К a d o w, 
Tomasz G o b a n - K l a s , Srebrne — 
Barbara K o ł o w c a , Andrzej Z a 
g r o d n i k , Andrzej S k o w r o ń s k i . 

Następnie pod przewodnictwem 
(kolejno) prof. M. Tyrowicza, doc. 
B. Gołębiowskiego i doc. W. Pisarka 
toczyły się w Klubie „Kuźnica" przez 
dwa dni obrady konferencji, która 
była owocem przygotowań prowa
dzonych od prawie dwóch lat we 
współpracy z szeregiem placówek 
prasoznawczych i dziennikarskich 
krajów socjalistycznych. 

Oto streszczenia wygłoszonych re
feratów. 

Doc. E. Gołębiowski — dziekan 
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Po
litycznych Uniwersytetu Warszaw
skiego wygłosił referat „Rola maso-
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wych środków przekazu w przemia
nach ludzkiej osobowości i kultury 
społeczeństwa", którym otwieramy 
niniejszy numer naszego pisma. 

Prof. A. F. Bierieżnoj z Moskwy 
wystąpił z referatem „Leninowskie 
idee demokracji i demokratyzm ra
dzieckiej prasy". 

Dzieje ludzkości są historią walki 
klas uciskanych o społeczeństwo spra
wiedliwe i demokratyczne. Hasło de
mokracji było wielokrotnie naduży
wane zwłaszcza przez burżuazję, któ
ra obalając feudalizm zaprowadziła 
demokrację dla mniejszości społe
czeństwa. Budowa prawdziwie de
mokratycznego społeczeństwa mogła 
być dopiero dziełem samych mas, 
świadomych swych celów i umieją
cych o nie walczyć. Ich orężem sta
ła się teoria marksizmu-leninizmu. 
Także demokratyczna prasa mogła 
powstać dopiero w ustroju socjali
stycznym, gdzie stała się jednym z 
narzędzi dyktatury proletariatu, 
umocnienia władzy radzieckiej i bu
dowy nowego ustroju. Pod kierow
nictwem partii i w stałej, ścisłej 
więzi z masami rosła siła i auto
rytet prasy, mimo kontrrewolucyj
nych ataków na nią prowadzonych 

m. in. pod hasłem „czystej demokra
cji" i „wolności prasy". Wyrazem de-
mokratyzmu prasy radzieckiej jest 
instytucja korespondentów robotni
czych i chłopskich (liczba ich sięga 
dziś 5 min.), krytyka prasowa i róż
ne bogate formy współpracy z czy
telnikami, stanowiące niezawodne ka
nały więzi partii z masami i mas 
z partią. W obecnym okresie budowy 
rozwiniętego społeczeństwa socjali
stycznego, charakteryzującym się we
wnątrz kraju pogłębianiem demokra
cji, a na zewnątrz zaostrzającą się 
walką ideologiczną, rośnie rola dzien
nikarstwa, zwłaszcza w mobilizowa
niu mas do wykonywania nowych 
zadań postawionych przez partię i 
państwo. 

Doc. W. Pisarek — OBP przed-
wił referat „Marksistowsko-leninow
ska teoria i metodologia badań nad 
środkami masowej informacji i pro
pagandy (SMIP). Zasady i dyrekty
wy", który również zamieszczamy w 
tym numerze. 

Prof. V. Hudec z Pragi omówił 
„Podstawowe zagadnienia marksi
stowsko-leninowskiej teorii badań 
nad środkami masowej informacji i 
propagandy". 

Przemawia doc. dr V/. Pisarek. Przewodniczy rektor UJ prof, dr M. Karaś (fot. J. Rubiś) 
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W ostatnich latach w krajach so
cjalistycznych rozwinęły się badania 
procesów masowej informacji i pro
pagandy. Rozwiązano problemy teo
retyczne, twórczo wzbogacając mar
ksistowsko-leninowską naukę o 
dziennikarstwie. Równocześnie gwał
townie rozwinęła się metodologia ba
dań. Pozwala to odróżnić w nich to, 
co nawiązuje do burżuazyjnej ideolo
gii, od prawdziwie marksistowskiej 
nauki. Wysiłki badawcze należy obec
nie skupić wokół zagadnień skutecz
ności dziennikarstwa i jego roli w 
reprezentowaniu i kształtowaniu opi
nii publicznej. Powstaje też koniecz
ność polemiki z przeciwnikami teorii 
marksistowsko-leninowskiej i wyka
zywania nienaukowego charakteru 
burżuazyjnej metodologii. Więź ko
munikowania z masami zależy od te
go, czyje interesy i cele ono wyraża, 
jak masy są przedstawiane w SMIP, 
czy dziennikarstwo stymuluje zmiany 
zgodne z obiektywnymi prawidłowo
ściami rozwoju społecznego, jaki jest 
faktyczny poziom dziennikarstwa i 
stan oczekiwań, zainteresowań i świa
domości mas. Wpływ przekazu zależy 
w dużym stopniu od swoistości kultu
rowej, regionalnej i społecznej grup 
odbiorców, ale czynnikiem decydują
cym jest klasowa struktura społe
czeństwa. 

Dr B. M. Firsow z Instytutu Pro
blemów Społeczno-Ekonomicznych AN 
ZSRR w Leningradzie przedstawił re
ferat pt. „Technika komunikowania 
masowego a człowiek". 

W rozwoju masowych środków ko
munikowania można wyróżnić już co 
najmniej 3 ich generacje: 1) klasycz
ne środki — prasa, radio i telewizja, 
2) te same środki plus technika tran
zystorowa, 3) plus elektroniczna tech
nika przetwarzania informacji. Roz
wój ten jest wynikiem rewolucji na
ukowo-technicznej, której społeczne 
następstwa zależą od systemu spo
łecznego. Konieczne jest więc rozróż
nienie między marksistowskim i bur-
żuazyjnym rozumieniem rewolucji na-
ukowotechnicznej. To ostatnie obar
czone jest zarówno wpływem poglą
dów technokratycznych, jak i nastro
jów pesymizmu społecznego. Ostat
nio np. na Zachodzie modny jest 
„swobodny przepływ informacji". 
Trudno jednak mówić o swobodzie, 
skoro każdy masowy środek komu
nikowania jest zaprogramowany przez 
system stosunków społecznych, które 

określają jego faktyczną funkcję w 
różnych środowiskach społecznych. Do 
tego dochodzą rozmaite przeszkody 
w przepływie informacji: bariery po
lityczne i religijne, ograniczenia spo
łeczne, różnice kulturowe. Podobnie 
trudno mówić o „prawie do komuni
kowania'', jeżeli jednostka nie ma 
gwarancji realizacji tego prawa. W 
społeczeństwie socjalistycznym nato
miast masowe środki komunikowa
nia pozwalają zaspokoić nowo po
wstające potrzeby: rozszerzanie hory
zontów kulturalnych, podnoszenie po
ziomu wiedzy społecznej i wykształ
cenia wszystkich warstw społecznych 
itd. Warunkiem realizacji tych zadań 
jest korzystanie z naukowej analizy 
potrzeb społeczeństwa w zakresie in
formowania. 

Dr Lothar Bisky z Centralnego In
stytutu Badań nad Młodzieżą w Lip
sku omówił „Teoretyczne i metodo
logiczne problemy analizy aktywno
ści odbiorcy w komunikowaniu ma
sowym". 

Skuteczność masowego komuniko
wania zależy od dziennikarskiej jako
ści przekazu i aktywności odbiorcy. 
W procesie socjalistycznej rewolucji 
kulturalnej kształtują się nowe wa
runki odbioru, wzrasta gotowość do 
akceptacji przekazywanych treści, sy
stem komunikowania staje się efek
tywnym narzędziem przekształcania 
praktyki społecznej. Teorie burżua-
zyjne przeceniają rolę masowego ko
munikowania w emancypacji mas, 
traktują przekaz jako zjawisko auto
nomiczne, nie doceniają aktywności 
klasy robotniczej i rewolucyjnej par
tii, nie traktują odbiorcy jako jed
nostki czynnej społecznie, produku
jącej dobra materialne i tworzącej 
informacje w procesie komunikowa-
nia interpersonalnego, pomijają sto
sunki produkcji i przejawy walki 
klas, społeczne przyczyny i skutki ko
munikowania masowego. W sporze z 
doktrynami „neomarksLstów" i od
radzającą się teorią „uses and grati
fications", czolowrym argumentem jest 
związek komunikowania masowego z 
aktywnością społeczną jednostki oraz 
zależność treści przekazu i jej odbio
ru od położenia ekonomicznego jed
nostki i panujących stosunków pro
dukcji. Komunikowanie masowe trze
ba także rozpatrywać we wzajem
nym związku oddziaływań prasy, ra
dia i telewizji oraz komunikowania 
masowego i interpersonalnego. Do-
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Uczestnicy konferencji i goście Ośrodka w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego (fot. J. Rubiś) 

tyckezasowe narzędzia badawcze są 
tu niewystarczające i muszą być do
skonalone na bazie marksistowsko-le
ninowskiej teorii i metodologii. 

Dr Włyczko Kunczew z Wydz. 
Dziennikarstwa Sofijskiego Uniwersy
tetu zreferował „Socjalizujące moż
liwości komunikowania masowego w 
rozwijaniu osobowości". 

Socjalizacja jest uniwersalnym ak
tem przyswajania wiadomości, które 
mogą zapewnić orientację w społecz
nych kontaktach jednostki z otocze
niem. Kształtuje ona podstawowe role 
i normy, reakcje społeczne, sposoby 
odczuwania i myślenia, motywacje i 
sposoby postępowania, decyduje o 
społecznym i psychologicznym two
rzeniu osobowości. Komunikowanie 
masowe ma specyficzne możliwości 
kształtowania jednostki działającej, 
rozumnej, oceniającej i społecznej nie 
w drodze przymusu, ale przez swo
bodny wybór jednostki. Komuniko
wanie masowe jest równocześnie środ
kiem porozumiewania się, wartościo
wania, poznawania oraz przekształ
cania świata. Ogólnokształcąca funk
cja masowego komunikowania zbliża 
je do szkolnictwa i sztuki. W spo
łeczeństwie socjalistycznym jest ono 
nie tylko warunkiem, ale bezpośred

nim źródłem rozwoju jednostki. Do 
socjalizujących mechanizmów maso
wego komunikowania należą m. in. 
przekonywanie apelujące do racjonal
nej sfery świadomości, sugestia, na
śladowanie, identyfikacja warunko
wana działaniem mechanizmów irra
cjonalnych (silne emocje i niewiado
me dążenia). 

Dr Stefania Kassiaa z Ośrodka 
Studiów i Sondaży Rumuńskiego Ra
dia i Telewizji w Bukareszcie wygło
siła referat „Niektóre problemy me
todologiczne badań nad publicznością 
radia i telewizji". 

W ostatnich kilku latach rumuń
skie badania nad masowym komuni
kowaniem rozwinęły się intensywnie, 
skupiając się na radiu i telewizji ze 
względu na ich znaczenie w życiu 
społecznym, politycznym i kultural
nym kraju. Przedmiotem badań są 
przede wszystkim: opinia publiczna, 
kształcenie estetyczne i moralne, psy
chologia odbioru. Głównym proble
mem jest ocena odbioru na podsta
wie liczby odbiorców. Ten wskaźnik 
w odniesieniu do poszczególnych au
dycji nie daje jednak obrazu odbio
ru całego programu. Odbiorców dzieli 
się więc na grupy: zaczynających śle
dzić program od konkretnej audycji, 
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odbierających ją w trakcie odbioru 
całego programu, wyłączających tele
wizor tylko na czas trwania tej au
dycji, przestających w ogóle odbierać 
program z chwilą pojawienia się tej 
audycji itd. Pozwala to na opracowa
nie ilościowego modelu odbioru po
szczególnych audycji i ocenę wzajem
nego wpływu audycji na ich odbiór 
i odbiór całego programu oraz cha
rakteryzuje audytorium (odbiorców 
bardziej i mniej aktywnych, pasyw
nych itd.). Stwierdzono, iż powodze
nie audycji zależy nie tylko od jej 
treści i formy, ale także od kontekstu 
całego programu. 

Prof. W. W. Kielnik z Swierdłow-
ska przedstawił „Radzieckie badania 
nad środkami informacji i propagan
dy w państwach socjalistycznych". 

W kształceniu dziennikarzy ra
dzieckich istotną rolę odgrywało zaw
sze poznawanie zagranicznej prasy 
postępowej. Miało ono miejsce już 
przed II wojną światową w pań
stwowych instytutach dziennikarstwa. 
W 1952 r. na Uniwersytecie Moskiew
skim otwarto kurs historii zagranicz
nej prasy komunistycznej i robotni
czej, a w wyższych szkołach partyj
nych wprowadzono wykłady o współ
czesnej prasie zagranicznej z tym, że 
na poczesnym miejscu znalazła się 
prasa krajów demokracji ludowej. 
W pierwszym numerze wznowionej 
w r. 1955 Sowietskoj Pieczati pod
kreślono konieczność poznawania 
osiągnięć dziennikarstwa krajów so
cjalistycznych nie tylko od strony te
oretycznej, ale przede wszystkim 
praktyczno-zawodowej. W r. 1958 
uchwała КС KPZR zaleciła szersze 
zapoznawanie się z życiem krajów 
socjalistycznych, a także z ich prasą 
towarzyszącą od początku budowie 
socjalizmu w tych krajach. W latach 
sześćdziesiątych nastąpił szeroki roz
wój nauki o prasie krajów socjali
stycznych; ustalono zasady metodyki 
nauczania historii dziennikarstwa 
tych krajów na uniwersytetach i w 
wyższych szkołach partyjnych, opu
blikowano wiele artykułów i wydaw
nictw na ten temat, zwłaszcza w dru
giej połowie lat sześćdziesiątych, kie
dy w krajach socjalistycznych rozwi
jał się gwałtownie cały system pra
sy, radia i telewizji. Lata siedem
dziesiąte to okres realizacji komplek
sowego planu rozwoju gospodarczego 
i pogłębiania socjalistycznej integra
cji krajów RWPG m. in. także w ba

daniach nad dziennikarstwem. OBP 
w Krakowie stał się jednym z naj
ważniejszych centrów myśli marksi
stowsko-leninowskiej w tej dziedzi
nie. Rozszerzyła się międzynarodowa 
współpraca naukowa państw socja
listycznych, koordynacja wysiłków 
badawczych, wymiana doświadczeń w 
nauczaniu dziennikarstwa i badaniach 
nad historią SMIP, organizowane są 
międzynarodowe konferencje, rozsze
rza się działalność MOD w tym za
kresie. Wszystko to służy dalszemu 
rozwojowi SMIP w krajach socja
listycznych. 

Doc. Christo Bonew z Instytutu 
Kultury w Sofii wystąpił z referatem 
„Czytelnicza aktywność jako akt spo
łeczny". 

Aktywność czytelnicza (tj. inten
sywność czytelnicza + aktywność 
społeczna) polega na odbiorze z prasy 
informacji potrzebnych jednostce do 
jej udziału w życiu społecznym. Ak
tywny odbiór informacji jest aktem 
społecznego uczestnictwa jednostki w 
sferze, której informacja dotyczy, 
przyporządkowuje ją do jakiejś gru
py społecznej, pomaga w rozwiązy
waniu pewnych problemów, w adap
tacji w środowisku i identyfikowaniu 
się z wzorcami grupy, często zmienia 
role i pozycje społeczne jednostek. 
Aktywność czytelnicza bywa realizo
wana w pracy, sztuce, kulturze, wy
chowaniu itd. Wśród czytelników ga
zety Narodnaja Mołodioż stwierdzono 
wysoką zbieżność intensywności czy
telniczej i aktywności społecznej. We
dług stopnia aktywności czytelniczej 
można odbiorców podzielić na rze
czywiście aktywnych (wysoka inten
sywność czytelnicza i wysoka aktyw
ność społeczna), o nastwieniu kon
sumpcyjnym (wysoka intentywność 
przy biernym stosunku do rze
czywistości społecznej) i pasywnych 
(niska intensywność i bierność społe
czna). Opinie czytelników na temat 
tego, w jakim stopniu prasa poma
ga realizować jednostkom ich cele 
społeczne, są częścią dialogu między 
nadawcą przekazu a odbiorcą i sta
nowią miernik społecznej aktywno
ści gazety. 

Dr T. Goban-Klas z OBP wygłosił 
referat nt. „Praktyczna użyteczność 
badań prasoznawczych". 

Najczęściej spotykany model sto-
sunków nauka—praktyka opiera się 
na dwóch dyrektywach: a) praktyka 
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Odznaczeni pracownicy OBP. Od lewej: W. Pisarek, B. GarUcki, J. Maślanka, J. Pisko-
zub, E. Jordan, W. Masłowski, T. Goban-Klas (fot. J. Rubiś) 

społeczna winna wykorzystywać dy
rektywy praktyczne uzasadnione nau
kowo, b) nauka winna dostarczać ta
kich dyrektyw. Model ten jednak nie 
nadaje się do praktycznych zastoso
wań prasoznawstwa, gdyż nie ma w 
sferze społecznej takich rekomenda
cji praktycznych, które by wynikały 
wprost z jakichś teorii socjologicz
nych. Należy więc przyjąć oparty na 
teorii marksizmu-leninizmu partner
ski model relacji nauka—praktyka. 
Według niego walor praktyczny ma
ją nie tylko dyrektywy praktyczne, 
ale także różne zdania opisowe uła
twiające orientację w otaczającym 
świecie, co jest warunkiem doskona
lenia działania ludzkiego. Badacz i 
praktyk są partnerami w procesie 
przekształcania rzeczywistości i po
wodzenie tego procesu zależy od ich 
harmonijnego współdziałania. W miej
sce schematu linearnego: teoria—dy
rektywy—praktyka model partnerski 
proponuje schemat spiralny: prakty
ka—teoria—lepsza praktyka itd. Dla
tego OBP tak wielkie znaczenie przy
pisuje popularyzacji wiedzy praso
znawcze] wśród praktyków praso
wych i uznaje ją za narzędzie prze
kształcania rzeczywistości społecznej, 
ściślej zaś — doskonalenia socjalisty
cznej praktyki prasowej. 

W materiałach znalazły się ponad
to 3 referaty, których autorzy nie 
mogli przybyć na konferencję. 

Dr Pavel Compeanu (Rumunia): 
„Osobowość wobec komunikowania 
masowego". 

Doścignięcie gospodarcze przodu
jących krajów kapitalistycznych bez 
przejmowania ich modelu społeczne
go, ale przy pełnym wykorzystaniu 
osobowości ludzkiej wymaga rewolu
cyjnego przekształcenia świadomo
ści — na w pełni naukową, co odby
wa się głównie za pośrednictwem ma
sowego komunikowania. Dlatego ba
dania nad nim powinny się koncen
trować na jego stosunku do ludzkiej 
osobowości. Środkiem, który rozwi
ja się najintensywniej, łącząc w so
bie funkcje informacji politycznej i 
rozrywki, jest telewizja. Jej odręb
ność polega na zastępowaniu słowa 
przez obraz i przenikaniu się gatun
ków, co pozwala podporządkować ją 
różnym, nawet sprzecznym ze sobą 
celom i może przyczynić się do jej 
dysfunkcjonalnego działania odpolity-
czniającego. „Uprzemysłowiona" roz
rywka telewizyjna jest w pewnej 
mierze sprzeczna z rozwojem osobo
wości człowieka. Rozważając tego 
rodzaju dysfunkcjonalne aspekty te-
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lewizji,' nie sprzyjające wzbogacaniu 
osobowości, trzeba oczywiście pamię
tać o głównych funkcjach masowego 
komunikowania, takich jak wzboga
canie wiedzy odbiorcy, konsolidacja 
uczuć społecznych itd. Takie stano
wisko jest zgodne z marksizmem za
kładającym krytyczne spojrzenie na 
świac, który wymaga stałego popra
wiania i ulepszania. 

Doc. R. A. Borecki (ZSRR): „Me
todologiczne problemy badania per
spektyw rozwoju masowych środków 
informacji i propagandy". 

Rewolucja naukowo-techniczna 
stworzyła dla SMIP jakościowo no
wą sytuację: wielokanałowy przekaz 
komunikatów, rozwój środków audio
wizualnych, wzrost ilościowy prasy, 
radia i telewizji, objęcie działaniem 
nowych środowisk społecznych, 
wzrost znaczenia SMIP w polityce, 
kulturze, ideologii i zarządzaniu spo
łeczeństwem. Metodologia badań nad 
funkcjonowaniem SMIP musi nie tyl
ko uwzględniać te problemy, ale tak
że przezwyciężać dotychczasowy em-
piryzm i jednostronny instrumenta-
lizm, oprzeć się na założeniu wzajem
nych powiązań między różnymi ka
nałami przekazu i funkcjonalnej jed
ności prasy, radia i telewizji przy 
różnicach ich struktur „językowych", 
programowych i gatunkowych. W ba
daniach perspektyw rozwojowych 
SMIP trzeba uwzględniać nowe tech
niki (elektronika, tranzystory, dosko
nalenie przekazu ekranowego i kase
towego, sztuczne satelity). Trzeba de
maskować ahistoryczny i aspełeczny 
charakter futurologu burżuazyjnej 
oraz jej związek z doktrynami „swo
bodnego przepływu informacji", „de-
zideologizacji", „konwergencji kapi
talizmu i socjalizmu". Celowe jest 
opracowanie modelu perspektywicz
nych badań możliwości światowego 
systemu łączności. 

Doc. Tomas Szecskö (Węgry): „Ko
munikowanie masowe. Uwagi o stra
tegiach badawczych społeczeństw so
cjalistycznych". 

Socjalistyczne komunikowanie ma
sowe w porównaniu z burżuazyjnym: 
1) kładzie nacisk na historyczną cią
głość wydarzeń, 2) ma funkcję oce
niającą bardziej świadomą, a więc 
mniej manipulacyjną, 3) świadomie 
upowszechnia system wartości społe
czeństwa i jest istotnym czynnikiem 
socjalizacji, zwłaszcza politycznej, 4) 

jest w sposób oczywisty polityczne 
i 5) otwarcie politycznie zaangażowa
ne, 6) ściśle współpracuje z innymi 
formami komunikowania w informo
waniu, agitacji i propagandzie, a tak
że 7) z systemem oświaty i wycho
wania, 8) realizuje koncepcję wycho
wania środowiskowego, 9) jest syste
mem działającym dwukierunkowo, 10) 
różnice między tymi 2 systemami są 
widoczne od strony społeczeństwa, a 
nie technik komunikowania. W za
kresie strategii badawczych badania 
nad socjalistycznym komunikowaniem 
masowym powinny: przyjmować za 
punkt odniesienia struktury społecz
ne i proces społecznej reprodukcji, 
badać skuteczność całego systemu (a 
nie poszczególnych środków komuni
kowania) i to w powiązaniu z syste
mem instytucji kultury, oświaty i po
lityki masowej oraz z niemasowymi 
procesami komunikowania, koncen
trować się na analizie procesów, ba
dać przepływ informacji góra—dół, 
dół—góra i przepływ poziomy między 
różnymi środowiskami społecznymi, 
uwzględniać perspektywę historyczną, 
interpretować komunikowanie w je
go socjalno-ekonomicznym kontek
ście, wyprowadzać potrzeby informa
cji z procesu reprodukcji społecznej, 
sięgać do badań z innych dziedzin 
wiedzy, analizować propagowany sy
stem wartości i przekazywane podsta
wowe dziedzictwo kulturalne ludzko
ści, obserwować czynne motywy za
chowania odbiorców, kłaść nacisk inie 
na osobowość nadawcy, ale na warun
ki powstawania przekazów, badać no
we techniki komunikowania jedynie 
pod kątem społecznych implikacji ich 
zastosowania, w większym stopniu 
wykorzystywać analizę dokumentów 
i eksperymenty socjologiczne, szerzej 
operować wskaźnikami ilościowymi, 
wnioski z badań częściej włączać do 
planowania społecznego i upowszech
niać w ramach ideologicznej funkcji 
nauk społesznych. 

A oto wypowiedzi w dyskusji nad 
referatami. 

Dr Jerzy M i k u ł o w s k i P o 
m o r s k i (Akademia Ekonomiczna 
w Krakowie): W katalogu 10 skład
ników ontologii masowych środków 
komunikowania należałoby rozróżnić 
cechy odnoszące się do komunikowa
nia w ogóle i do komunikowania so
cjalistycznego, co lepiej uwypukliło
by swoistość tego ostatniego. Mówiąc 
o dążeniu do poznania wszystkich a-
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spektów i przejawów masowych środ
ków komunikowania trzeba uwzględ
nić to, że kompletność nie jest moż
liwa w jednym akcie badania, w 
związku z czym zachodzi konieczność 
wyboru do badań konkretnych aktów 
masowego komunikowania, a następ
nie oceny funkcjonalności i użytecz
ności takiego modelu. Każdy model 
metodologiczny trzeba więc trakto
wać jako instrumentalny sposób osią
gnięcia kompletności badań — naj
bardziej adekwatnie do ich celu. 
Kompletność pociąga za sobą wymóg 
interdyscyplinarności w odniesieniu 
zarówno do innych sfer poznania, jak 
i dłuższego okresu czasu. 

Doc. W. P i s a r e k odpowiadając 
na te uwagi stwierdził, że podane 
przez niego zasady dotyczą nie tylko 
socjalistycznych, ale i kapitalistycz
nych SMIP i przypomniał, że nie
możliwe jest poznanie 1) rzeczywi
stości bez poznania wszystkich jej 
aspektów, 2) żadnego elementu rze
czywistości bez uwzględnienia, że jest 
on częścią całości, 3) wszystkiego od 
razu. 

Prof. A. F. B i e r i e ż n o j : Ter
min „środki masowej informacji i 
propagandy" jest lepszy i ostrzejszy 
politycznie niż termin „masowe środ
ki komunikowania". Lenin zawsze 
mówił o informacji, propagandzie i 
roli organizatorskiej prasy w aspek
cie politycznym. Pojęcie SMIP jest 
też nieco szersze, gdyż odnosi się nie 
tylko do dziennikarstwa, ale obej
muje także kino, teatr itp. Używając 
określenia „masowe komunikowanie" 
trzeba więc pamiętać o politycznych 
aspektach tego komunikowania. Nie 
można w pełni zgodzić się z tym, że 
w ustroju socjalistycznym i kapitali
stycznym występują pewne wspólne 
cechy SMIP, bo wspólność cech nie 
decyduje jeszcze o wspólności funkcji 
tych środków w społeczeństwie. Nie 
można zakładać istnienia obiektyw
nych funkcji SMIP, gdyż w ten spo
sób trzeba by im przyznać istnienie 
obiektywne bez społecznego kontek
stu. Nie należy też zapominać o róż
nej roli poszczególnych SMIP i swo
istości każdego z nich. Brak tego roz
różnienia jest niedostatkiem zarów
no wielu prac teoretycznych, jak i 
często praktycznej działalności dzien
nikarskiej. 

Dr B. G a r l i c k i (OBP): Uzupeł
nieniem tezy o wzajemnym wpływie 
na siebie masowych środków przeka
zu, omówionej w referacie dra Bis-
ky'ego, mogą być wyniki badań prze
prowadzonych przez OBP wspólnie z 
OBOPiSP PRiTV nad informacją w 
prasie, radiu i telewizji. Każdy z tych 
środków dąży do specjalizacji infor
macji. Radio zapoznaje odbiorę z naj
świeższymi wydarzeniami w możliwie 
krótkiej, sygnalnej formie, prasa na
świetla je szerzej i wielostronniej, te
lewizja zaś przekazuje okoliczności 
wydarzenia i jego scenerię. Ten po
dział zadań nie jest narzucony ad
ministracyjnie, ale wynika z przy
czyn techniczno-organizacyjnych i 
różnych środków ekspresji, którymi 
dysponują poszczególne środki prze
kazu: słowo w prasie, słowo i dźwięk 
w radiu, słowo i obraz w telewizji. 
Tak więc każdy ze środków dostar
cza odbiorcy innych wrażeń. Pełny 
przekaz informacji o otaczającym nas 
świecie zależy nie tylko od sprawno
ści dziennikarskiej i wykorzystania 
technicznych możliwości każdego ze 
środków przekazu, ale także od te
go, czy prasa, radio i telewizja pro
wadzą wspólną politykę informacyj
ną, co możliwe jest tylko w ustroju 
socjalistycznym. 

Dr Roman K a r p i ń s k i (Wro
cławskie Wydawnictwo Prasowe): W 
kapitalizmie struktury społeczne ma
ją charaker naturalny, w socjaliz
mie konstruowane są według teorii 
naukowej — marksizmu. Świadomo
ścią społeczną adekwatną do ustro
ju jest w kapitalizmie świadomość 
potoczna, zdroworozsądkowa, w so
cjalizmie — naukowa, wymagająca 
stałego kontaktu z nauką. Wiedza 
potoczna nie odpowiada na pytania 
o istotne przyczyny zjawisk, opiera 
się na społecznym doświadczeniu i 
myśleniu w kategoriach subiektywnej 
skuteczności, zastępuje analizę przez 
analogię do poznanych sytuacji. Wie
dza naukowa to system kategorii po
jęciowych służących do analizy rze
czywistości społecznej i dążących do 
jej wyjaśnienia, a zwłaszcza oddzie
lenia zjawisk nieistotnych od istot
nych, faktów empirycznych od pro
cesów społecznych. Mówiąc o pozna
niu w odniesieniu do SMIP należy 
uwzględniać cały system uwarunko
wań społecznych, w których dzia
łają, wyraźnie wydzielić sferę teo
rii, która wymaga myślenia nauko-

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wego od sfery ideologii, która po
winna operować potocznym językiem 
i sposobem myślenia. Badania nad 
prasą w społeczeństwach socjalisty
cznych powinny być praktycznie uży
teczne nie tylko w relacji badacz— 
redakcja, ale także badacz—dyspo
nent polityczny—redakcja. 

Dr Robert T a r d o s z z Instytutu 
Badań nad Komunikowaniem Wę
gierskiego Radia i Telewizji w Bu
dapeszcie stwierdził, że w stosunko
wo krótkim okresie istnienia Instytut 
wykazuje tendencje do realizacji za
sad omówionych w referacie T. Szec-
sko, a zwłaszcza dąży do integracji 
badań nad masowym komunikowa-

Podczas trwania w Krakowie mię
dzynarodowej konferencji poświęco
nej marksistowsko-leninowskiej teo
rii i metodologii badań nad środka
mi masowej informacji i propagan
dy (8—10 VI) zorganizowanej z oka
zji 20-lecia Ośrodka Badań Praso-
znawczych miała swe kolejne, siód
me, robocze spotkanie Komisja Ko
ordynacyjna do spraw wymiany in
formacji naukowej z zakresu wiedzy 
o masowych środkach komunikowa
nia. Wzięli w niej udział przedstawi
ciele: Ośrodka Naukowego przy Ko
mitecie Prasy w Sofii (M. A. A m o-
wa) , Dziennikarskiego Zakładu Ba
dawczego w Bratysławie (K. D e n e-
ś o v a), Ośrodka Naukowo-Badaw
czego Związku Dziennikarzy Bułgar
skich w Sofii (M. I w a n o w), Ośrod
ka Badawczego przy Radiu i Telewi
zji w Budapeszcie (J. L u k a t s , I. 
К o v а с s), Ośrodka Naukowo-Ba
dawczego przy Radiu i Telewizji w 
Sofii (M. N e i к o w a), Wydziału 
Dziennikarstwa Uniwersytetu im. K. 
Marksa w Lipsku (R. S с h e g e 1-
R e i n w a 1 d), Międzynarodowej Or
ganizacji Dziennikarzy (V. S 1 a v i к 
z Pragi) i Ośrodka Badań Prasoznaw-
czych (S. D z i k i). W spotkaniu bra
li także udział obserwatorzy z Wy
działu Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Moskiewskiego (S. S w i e t a n a), 
Wydziału Socjologii, Nauk Politycz
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 
w Lublanie (S. S p i i с h a l ) i Ośrod-

niem z badaniami opinii, systemów 
wartości, aktywności czytelniczej itp. 

Zamykając obrady doc. W. P i s a 
r e k poinformował, że OBP poczyni 
starania o wydanie pełnych materia
łów konferencji, być może wspólnie 
z MOD. W imieniu uczestników prof. 
B i e r i e ż n o j i dr F i r s o w po
dziękowali za zorganizowanie konfe
rencji, podkreślili jej znaczenie dla 
poszerzania wiedzy prasoznawczej i 
dalszej praktycznej działalności dzien
nikarstwa oraz zaapelowali o szero
kie poinformowanie o wynikach kon
ferencji naukowców z krajów socja
listycznych. 

Władysław Masłowski 

ka Dokumentacji Prasowej Wrocław
skiego Wydawnictwa Prasowego (L. 
K i e ł k o w s k i ) . 

Od ukonstytuowania się Komisji 
minie niedługo 10 lat; jest to dosta
teczny okres na poszukiwanie ujed
noliconych metod pracy, uzgadnianie 
różnorodnych stanowisk, dyskutowa
nie możliwości wspólnych przedsię
wzięć badawczo-organizatorskich. Nie 
wszystkie zamiary zostały zrealizo
wane, mimo to Komisja Koordyna
cyjna jest dziś znaczącą instytucją_ w 
międzynarodowej koordynacji wymia
ny informacji naukowych z zakresu 
badań nad masowymi środkami ko
munikowania. 

Trwałym rezultatem tego są cho
ciażby cztery kolejne zbiory abstrak
tów z zakresu uprawianej problema
tyki wydane w ramach działania 
Środkowoeuropejskiego Ośrodka Do
kumentacji Badań nad Masowymi 
Środkami Komunikowania. Stanowią 
one wcale udany początek żmudnej 
i trudnej pracy nad organizacją mię
dzynarodowej służby dokumentacyj
nej w krajach socjalistycznych, po
pularyzacji marksistowsko-leninow
skiego prasoznawstwa we współczes
nym świecie. Bez pomocy członków 
Komisji Koordynacji rezultaty tej 
działalności byłyby daleko skrom
niejsze. 

Również dzięki Komisji Koordy
nacyjnej ośrodek lipski szczycić się 
może wydaniem pierwszego zbioru 

VII robocze posiedzenie Komisji Koordynacyjnej 



KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 179 

informacji o pracach dyplomowych 
powstających w uniwersyteckich 
szkołach dziennikarskich krajów so
cjalistycznych. 

Na ostatnim krakowskim posie
dzeniu Komisji szczegółowo zapozna
no się z projektem wydawania retro
spektywnej bibliografii międzynaro
dowej „Dziennikarski proces twórczy 
i warsztat", przedstawionym przez 
doc. Mitkę I w a n o w a z Sofii. U-
czestnicy VII roboczego spotkania zo
bowiązali się spopularyzować tę ini
cjatywę w swoich krajach i dołożyć 
starań, by pierwszy tom tej biblio
grafii ukazał się pod koniec przyszłe
go roku. 

Wiele uwagi poświęcono kwestiom 
technicznym, organizacyjnym i mery
torycznym najbliższej IV konferencji 
naukowej Komisji; będzie ona po-

Ponad trzydziestu referatów wy
słuchali uczestnicy międzynarodowe
go sympozjum „Dziennikarstwo w. 
społeczeństwie socjalistycznym", zor
ganizowanego w Moskwie w dniach 
13—20 czerwca 1976 przez Wydział 
Dziennikarstwa Uniwersytetu Mo
skiewskiego im. Łomonosowa. Oprócz 
licznej grupy naukowców radziec
kich, wśród których znajdowali się 
wykładowcy dziennikarstwa nie tyl
ko z Moskwy, ale także z Leningra
du, Swierdłowska, Kijowa i Mińska, 
w sympozjum wzięli udział przedsta
wiciele nauki o dziennikarstwie z 
większości krajów socjalistycznych. 
Najliczniejszą, bo 8-osobową grupę 
stanowili wśród nich prasoznawcy z 
NRD z prof. E. D u s i s к ą na cze
le. Czteroosobowe grupy reprezento
wały prasoznawstwo bułgarskie i cze
chosłowackie (z Pragi i Bratysławy). 
W skład grupy polskiej wchodzili: 
doc. doc. B. G o ł ę b i o w s k i , T. 
K u p i s , A. S ł o m к o w s к а, А. 
Ś l i s z i W. P i s a r e k . Ponadto w 
sympozjum uczestniczyli przedstawi
ciele placówek kształcenia dzienni
karzy z Budapesztu, Bukaresztu, Ha
wany i Ułan-Bator. 

Obrady toczyły się niemal w sa
mym sercu Moskwy, w starym bu-

świocona metodom organizacji pracy 
w zakresie dokumentacji badań w 
okresie intensyfikacji rewolucji nau
kowo-technicznej. Dyskutowano tak
że nad aktualnym stanem dokumen
tacji prasowej dla potrzeb dzienni
karzy i tendencji rozwojowych (pro
blematyka ta była przedmiotem re
feratu L. K i e ł k o w s k i e g o z 
Wrocławia). 

W przyjętych wnioskach końco
wych podkreślono konieczność spo
pularyzowania działalności Komisji 
w krajach członkowskich i podjęcia 
starań, by do Komisji tej włączyć 
także przedstawicieli innych instytu
tów badawczych zajmujących się pro
blematyką masowych środków ko
munikowania. 

Sylwester Dziki 

dynku uniwersyteckim przy prospek
cie Marksa, gdzie ma swoją siedzi
bę Wydział Dziennikarstwa. Prze
wodniczyli im kolejno przedstawicie
le poszczególnych krajów, ale rzeczy
wistym przewodniczącym był przez 
cały czas dziekan Wydziału Dzienni
karstwa Uniwersytetu Moskiewskie
go, prof, dr J. N. Z a s u r s к i. 

On też wygłosił referat wprowa
dzający „Postanowienia XXV Zjazdu 
KPZR a rozwój dziennikarstwa w 
rozwiniętym społeczeństwie socjali
stycznym". Społeczeństwo rozwinię
tego socjalizmu charakteryzuje się — 
mówił J. Zasurski — po pierwsze, 
wzrostem roli partii, po drugie, wzro
stem roli świadomości, ideowosci i 
aktywności społecznej, po trzecie, 
wzrostem sił wytwórczych, z którym 
się ściśle łączy rewolucja naukowo-
techniczna. Te trzy podstawowe ce
chy społeczeństwa rozwiniętego so
cjalizmu powodują wzrost roli dzien
nikarstwa. W bieżącej pięciolatce naj
ważniejszym zadaniem stojącym przed 
społeczeństwem radzieckim jest pod
niesienie jakości i wydajności pro
dukcji. Jakość pracy w znacznym 
stopniu zależy od poziomu świado
mości społecznej, którą kształtuje m. 
in. właśnie dziennikarstwo. 

Międzynarodowe sympozjum 
„Dziennikarstwo w społeczeństwie socjalistycznym" 

12* 
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Charakter wystąpienia wprowa
dzającego miał również referat prof. 
В. D. D a c j u k a z Akademii Nauk 
Społecznych przy КС KPZR pt. „Za
sady partyjnego kierowania prasą". 
Partyjne kierownictwo przejawia się 
w prasie zarówno w sferze organiza
cyjnej, jak i w zawartości gazet, cza
sopism czy programów radiowo-tele-
wizyjnych. „Wszystkie środki maso
wej informacji i propagandy powin
ny być — jak to określił referent — 
orkiestrą koncertującą pod dyrekcją 
partii". W kierowaniu prasą poma
gają partii badania naukowe. Jak 
wynikało z referatu B. D. Dacjuka, 
przy niektórych komitetach partyj
nych w Związku Radzieckim istnie
ją zespoły badania opinii publicznej. 
Między innymi one przyczyniły się 
do obalenia zbyt pospiesznie sformu
łowanej hipotezy, że prasa jest dla 
inteligencji, a telewizja — dla klasy 
robotniczej. 

Oczywiście nie sposób w krótkim 
sprawozdaniu streścić trzydziestu kil
ku referatów. Nie mniej trudno by
łoby scharakteryzować całość obrad 
w kilku zdaniach, bo obszary poru
szanej tematyki były bardzo rozległe. 
Wiele uwagi poświęcono marksistow
sko-leninowskiej teorii dziennikar
stwa socjalistycznego (m. in. A. F. 
B i e r i e ż n o j , W. P i s a r e k , E. P. 
P г о с h o r o w, J. I. P r o n i n, H. 
P ö г s с h к e), roli dziennikarstwa w 
społeczeństwie socjalistycznym (m. in. 
R. P. O w s i e p i a n, F. I b o s, S. 
S t a n с z e w, A. S1 i s z), zadaniom 
dziennikarstwa i podziałowi pracy 

Mówiąc o działalności wydawni
czej Międzynarodowej Organizacji 
Dziennikarzy w okresie między dwo
ma kongresami, to jest od stycznia 
1971, kiedy odbył się VII kongres w 
Hawanie do września 1976 (VIII kon
gres w Helsinkach) mamy na my
śli zarówno czasopisma, jak biulety
ny, książki i broszury, wydawane 
przez wydawnictwo generalnego se
kretariatu MOD. Możemy skonstato
wać, iż w tym okresie znacznie 
zwiększyła się liczba różnych publi-

między poszczególne elementy syste
mu masowej informacji i propagan
dy (m. in. В. G o ł ę b i o w s k i , W. 
D i m i t r o w, M. I w a n o w , M. W. 
S z k o n d i n , E. S c h u l z , W. W i t 
t e n b e с her), sprawności warsztatu 
dziennikarskiego (J. A. B ł a z n ó w , 
W. M. G о г о с h o w, H. R ö h r ) , na
rodowym tradycjom dziennikarstwa 
socjalistycznego (m. in. G. B i a l o -
w o n s, F. P a n a j o t o w, F. R u t-
t к a y, A. S ł o m к о w s к a), powo
jennym doświadczeniom prasy, radia 
i telewizji poszczególnych krajów so
cjalistycznych (m. in. T. K u p i s , M. 
M a n i ) , a także kształceniu dzienni
karzy i badaniom nad prasą, radiem 
i telewizją. 

Dwa popołudnia w ciągu 6-dnio-
wego, pracowitego sympozjum wy
pełniła dyskusja nad opracowanymi 
przez gospodarzy programami dwóch 
przedmiotów na uniwersyteckich stu
diach dziennikarskich, a mianowicie: 
historii dziennikarstwa krajów so
cjalistycznych i krytyce teorii i prak
tyki dziennikarstwa burżuazyjnego. 
Te dwa popołudnia należały z całą 
pewnością do najciekawszych części 
sympozjum. 

Moskiewskie spotkania prasoznaw-
ców z krajów socjalistycznych mają 
już wieloletnią tradycję. Czerwcowe 
sympozjum z roku 1976 — podobnie 
jak wszystkie poprzednie — okazało 
się i bardzo interesujące poznawczo, 
i pożyteczne dla wszystkich uczestni
ków. 

Walery Pisarek 

kacji, do których doszły plakaty i wi
dokówki. 

W roku bieżącym pismo „Dzienni
karz Demokratyczny" rozpoczęło swój 
23. rocznik. Jest to organ sekretaria
tu generalnego MOD, ukazujący się 
w następujących wersjach: The De
mocratic Journalist, Le Journaliste 
Démocratique, El Periodista Demô-
crata — w Pradze; redakcja w Mo
skwie przygotowuje Demokraticzeskij 
Zurnalist. Przez pewien czas ukazy
wała się też wersja Demokratikus 

Działalność wydawnicza MOD między dwoma kongresami 
(Hawana—Helsinki) 
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Ujsagiró w Budapeszcie. Obecnie 
przygotowuje się druk „Dziennikarza 
Demokratycznego" po arabsku w 
Bagdadzie. Odpowiadając na pytanie, 
jakimi kryteriami kieruje się redak
cja „Dziennikarza Demokratycznego", 
trzeba podkreślić, że uwzględnia cele 
Międzynarodowej Organizacji Dzien
nikarzy, zawarte w jej statucie, po
piera wszelkie dążenia tej organiza
cji, która przez trzydzieści lat swo
jej działalności zrobiła wiele dla po
stępowej prasy i dziennikarzy na po
lu współpracy międzynarodowej, zy
skując znaczny autorytet nie tylko 
w krajach o bogatej tradycji dzien
nikarskiej, lecz również w krajach 
rozwijających się. Cennym uzupełnie
niem graficznym „Dziennikarza De
mokratycznego" jest stały dodatek 
fotograficzny. Na zdjęciach o wyso
kim poziomie profesjonalnym, po
chodzących ze wszystkich części świa
ta, pokazuje się aktualne, palące 
sprawy dnia dzisiejszego. Dodatek 
ten jest nierozłącznym elementem 
„Dziennikarza Demokratycznego" oraz 
żywym dowodem posłannictwa i od
działywania nowoczesnej fotografii 
dziennikarskiej. 

Ze stronic wszystkich periodyków 
i publikacji MOD przebija dążenie do 
tego, aby działalność wszystkich środ
ków przekazu służyła wyłącznie postę
powi. Nie omija się też takich zagad
nień, jak rozwój naukowy i technicz
ny w ramach masowych środków prze
kazu. Nie chodzi jedynie o technikę 
drukarką, ale również o specyficzne 
możliwości aplikacji badań nauko
wych i technicznych w radiu i tele
wizji, w wykorzystywaniu satelitów 
do transmisji telewizyjnych itp. Zgod
nie z dążeniami Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy do niesie
nia maksymalnej pomocy w kształ
ceniu młodych dziennikarzy, zwłasz
cza w krajach rozwijających się, pu
blikowane są materiały popierające 
te ważne zadania MOD. Wśród czy
telników „Dziennikarza Demokratycz
nego" są nie tylko członkowie MOD, 
ale też liczni dziennikarze z wszyst
kich kontynentów. Do abonentów na
leżą wydziały dziennikarskie uniwer
sytetów państwowych, instytuty 
dziennikarstwa, biblioteki uniwersy
teckie, związki studenckie i oczywi
ście dziennikarskie, oraz redakcje 
czasopism specjalistycznych. 

„Biuletyn MOD" jest dwutygod
nikiem (Journalists' Affairs, Les Af
faires des Journalistes, Sucesos del 

Periodismo, Aktualny je Woprosy Zur-
nalistiki). Jego sens i zadanie spro
wadza się do szybkiej informacji 
członków związków, grup i instytu
cji dziennikarskich o działalności 
MOD, jej akcjach, wizytach, umo
wach, oświadczeniach, stanowisku 
MOD wobec ważnych wydarzeń świa
towych i o sprawach dotyczących 
środków przekazu. W rubryce „Ze 
świata prasy, radia i telewizji" skon
centrowane są materiały o charakte
rze specjalistycznym, technicznym 
i ideowym, informacje o nowych 
publikacjach dotyczących masowych 
środków przekazu, aktualne analizy 
ważnych politycznych problemów 
międzynarodowych itp. „Biuletyn" w 
praktyce jest kolportowany w całym 
świecie. 

Z analizy działalności publicystycz
nej MOD w okresie między dwoma 
kongresami wynika, że od stycznia 
1971 do połowy 1976 wydano ponad 
50 tytułów książek, broszur i pod
ręczników o charakterze informacyj
nym. Publikacje te zostały wydane 
w typografii oraz „małej poligrafii". 
Jeśli chodzi o „mały offset", trzeba 
podkreślić, że wykorzystuje się tę 
technikę zwłaszcza do druków o cha
rakterze informacyjnym, stanowią
cych materiał roboczy dla dzienni
karzy. Szata graficzna, kolorystyczne 
rozwiązanie okładek i cały sposób 
technicznego wykonania poszczegól
nych broszur wydawanych przez dział 
publikacji MOD uzależnione są od 
zadań ideowych poszczególnych serii 
i kategorii wydawanych prac i od 
ich zastosowania w praktyce. 

Wydawnictwa MOD można w za
sadzie podzielić na pięć działów. Do 
działu pierwszego zaliczyć trzeba ty
tuły, które dotyczą działalności MOD. 
Tu należy np. broszura VII Kongresu 
MOD, 1971 Hawana — Kuba (7th 
Congress of the International Orga
nization of Journalists, 1971 Hava
na — Cuba": „7 Congrès de L'Orga
nisation Internationale des Journa
listes, 1971 La Havane — Cuba"; „7 
Congreso de la Organización Inter-
nacional de Periodistas, 1971 la Ha-
bana — Cuba"; „7-oj Kongress Meż-
dunarodnoj Organizacii Żurnalistów, 
1971 Gawana — Kuba"), będąca obszer
nym przeglądem spraw omawianych 
na tej ważnej konferencji, która po raz 
pierwszy odbyła się na terenie Ame
ryki Łacińskiej. Innym rodzajem pu
blikacji są np. „Fakty o MOD", któ
re ostatnio ukazały się w następują-
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cych wersjach: „Facts about the 
IOJ", „Faits et données à propos de 
l'OIJ" oraz po arabsku. Jest to wła
ściwie portret MOD, zawiera histo
rię tej organizacji, opis pracy jej 
organów, przepisy, przegląd wyda
nych publikacji, specjalnych akcji, 
fundacji, nagród dziennikarskich itp. 
Solidarna postawa MOD wobec po
stępowych dziennikarzy na kontynen
cie afrykańskim przejawia się w pu
blikacji MOD o Afryce, która uka
zała się pt. „The International Orga
nization of Journalists and Africa", 
„L'Organisation Internationale des 
Journalistes et l'Afrique". Zawiera 
ona informacje o statucie MOD, ko
misjach, szkołach, klubach itp., o jej 
solidarności z Afryką, deklarowanej 
w rezolucjach MÓD, zwłaszcza zaś 
w jej prasie. Większa część publika
cji zawiera adnotacje o wszystkich 
artykułach i wiadomościach o Afryce, 
które ukazały się w „Dziennikarzu 
Demokratycznym" lub w „Biulety
nie". Szczegółowy przegląd dziesię
cioletniej działalności Międzynarodo
wej Loterii MOD zawiera broszura, 
która ukazała się pod tytułem: „Ten 
Years of the International Journalists 
Solidarity Lottery", „10 ans de la 
loterie internationale de solidarité 
des journalistes". 

Z uwagi na to, że MOD w tym ro
ku obchodzi trzydziestą rocznicę swo
jego istnienia, wydano publikacje o 
powstaniu MÓD i rozwoju jej dzia
łalności aż do dnia dzisiejszego. Za
wierają one charakterystykę wszyst
kich kongresów, komitetów wyko
nawczych, posiedzeń prezydialnych, 
pokazują rozmach komisji, klubów 
i sekcji, omawiają akcje solidarno
ści MOD itp. Pierwsza ukazała się 
broszura pt. „Trzydzieści lat MOD" 
(„30 Years of the International Or
ganization of Journalists"), prawdo
podobnie ukażą się też dalsze wersje. 
Następnie przygotowano broszurę in
formacyjną zawierającą zwięzły prze
gląd trzydziestoletniej działalności 
MOD w zakresie międzynarodowego 
dziennikarstwa oraz masowych środ
ków przekazu. Broszura ta m. in. 
ukazała się w języku angielskim, 
francuskim, rosyjskim, niemieckim, 
hiszpańskim, czeskim i fińskim. 
Oprócz tego wymienić należy specjal
ny numer podwójny „Dziennikarza 
Demokratycznego" poświęcony temu 
ważnemu ' jublileuszowi naszej orga
nizacji. Tę publikacyjną działalność 
MOD uzupełnia wydanie kolorowych 

rysunków znanego francuskiego ry
sownika Jeana Effela, poświęconych 
jubileuszowi MOD. Ponadto ukazał 
się plakat, tzw. Pero, którego auto
rem jest polski grafik Jerzy Czer
niawski. Plakat ma tekst angielski, 
ukazał się w małym i dużym forma
cie. Innym plakatem jest tzw. Jaskół
ka, również polskiego autora Jarosła
wa Jasińskiego, formatu A 1, z tek
stem czterojęzycznym. Plakaty prze
znaczone są dla szerokiej publiczno
ści. 

Szereg dalszych publikacji to np. 
„Lenin o prasie" („Lenin about the 
press", „Lénine et la presse"). W r. 
1970 ukazała się też wersja pt. „Le
nin über die Presse". W tym obszer
nym wydawnictwie, przygotowanym 
przez międzynarodowy kolektyw re
dakcyjny, można znaleźć wszystko, 
co W. I. Lenin powiedział lub napi
sał o prasie. Pod względem zawarto
ści dzieło to należy do wyjątkowych. 
Z tą tematyką łączy się też książka 
Georgija Dimitrowa „Prasa to wielka 
siła" („The Press is a Great Force"). 
Zawiera artykuły wodza narodu buł
garskiego napisane przez niego w 
czasie wieloletniego aktywnego udzia
łu w walce o wyzwolenie swojego 
kraju oraz świata od faszyzmu. Po
kazują one, jak wielką rolę odgrywa 
prasa w walce z faszyzmem i imperia
lizmem. Z mniejszych publikacji na
leży wymienić: „Juliusz Fucik a te 
raźniejszość" („Julius Fucik and the 
Present", „Julius Fucik und die Ge
genwart"). Broszura ta nie zawiera 
artykułów Fucika, lecz eseje o nim, 
o jego pracy, działalności dziennikar
skiej itp. Broszura „Egon Erwin 
Kisch (Errinnerungen zum 90. Ge
burtstag)" jest zbiorem wspomnień 
o Kischu, zawiera też charakterysty
kę tego wybitnego dziennikarza, re
portera, należącego do klasyków 
dziennikarstwa światowego. 

W dalszej serii dotyczącej spe
cjalistycznych zagadnień masowych 
środków przekazu wydano w latach 
1971—1976 „Wstęp do dziennikarstwa 
agencji prasowych" („Introduction to 
News Agency Journalism"), napisany 
przez S. Haskovca i J. Firsta. Pod
ręcznik ten zajmuje się specyficzny
mi problemami dziennikarzy pracu
jących w agencjach prasowych. Wy
jaśnia pozycję agencji prasowej 
wśród innych środków przekazu. Po
żytecznym wydawnictwem dla dzien-
nikarzy-studentów oraz dla nauczy
cieli jest Ricarda Cardeta „Podręcz-
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nik dziennikarstwa", który ukazał się 
pt. „Manuel de Periodismo". Publi
kacja „Produkcja gazet, zarządzanie 
i technika" („Newspaper Production, 
Management and Technique") J. Ti-
chego informuje o działalności kon
cernów dziennikarskich w Wielkiej 
Brytanii oraz w USA i o wprowa
dzaniu nowoczesnych procesów tech
nologicznych. Równocześnie anali
tycznie ocenia jednoczenie się gazet 
i koncentrację prasy. Publikacja 
„Wstęp do fotografii prasowej" („In
troduction to the Press Photography") 
P. Tauska zajmuje się problematyką 
fotografii w pracy dziennikarskiej. 
Podkreśla typowe właściwości foto
grafii prasowej, jej posłannictwo 
społeczne. Poświęca uwagę najważ
niejszym trendom rozwojowym foto
grafii dziennikarskiej w przeszłości 
i teraźniejszości. Publikacja zawiera 
próbki fotografii prasowej z całego 
świata, zaznajamia też z nowościami 
technicznymi, zwłaszcza dotyczącymi 
wyposażenia fotoreportera. Książka 
„Prasa monopoli" („The Monopoly 
Press") V. Petrusenki informuje o 
rozwoiu historycznym pierwszych 
druków amerykańskich, zajmuje się 
politycznymi, gospodarczymi i spo
łecznymi walkami o prasę, śledzi ko
mercjalizację prasy USA. Autor uwa
ża amerykańskie środki przekazu za 
biznes, pokazuje, jakie społeczne na
stępstwa z tego wynikają. Broszura 
„Środki masowego przekazu dziś i ju
tro" („The Media Today and Tomor
row") to praca zbiorowa, zawiera ar
tykuły, które ukazały się w wydaw
nictwach MOD na temat wpływu re
wolucji naukowo-technicznej na ma
sowe środki przekazu. Podręcznik pt. 
„Rozwijający się świat a środki ma
sowego przekazu" („Developing World 
and Mass Media") to pożyteczny cykl 
artykułów i studiów na ten temat, 
zwłaszcza dotyczących Afryki. „Koli
zja idei w nowoczesnych środkach 
przekazu" („Clash of Ideas on Mo
dern Media") zajmuje się wpływem 
i należytym wykorzystaniem środków 
przekazu w duchu postępu i pokoju. 
Dotyczy również takiego problemu, 
jakim jest wzrastające niebezpieczeń
stwo monopolizacji zachodnich środ
ków przekazu. Praca O. Buresa, H. 
J. Kittelmanna i H. Künzela pt. 
„Agresywne rozgłośnie" („Agression-
sender") zajmuje się rozgłośniami ra
diowymi służącymi jako instrument 
wojny psychologicznej z krajami so
cjalistycznymi. 

Interesującą i aktualną tematyką 
zajmują się dalsze trzy broszury, 
mianowicie „Afryka Południowa — 
apartheid — środki przekazu" (South 
Africa — Apartheid — Mass Media"), 
„Indyjska prasa monopoli" („India's 
Monopoly Press") S. Banerjee, „Ko
biety i prasa" („Les femmes et la 
presse"). Do podręczników o charak
terze informacyjnym zaliczyć można 
„Adresy najważniejszych organizacji 
dziennikarskich w Europie" („Adres
ses des principales organisations des 
Journalistes en Europe"), „Podręcznik 
o prasie, radio i telewizji w Afryce" 
(„A Directory of Press, Radio, TV in 
Africa"). Wymienione informatory 
mogą być przydatne w pracy każdego 
dziennikarza. Stanowisko Międzyna
rodowej Organizacji Dziennikarzy 
wobec najważniejszych wydarzeń po
litycznych dzisiejszego świata zawar
te zostało w szeregu publikacji: „Woj
na w Indochinach" („U. S. War in 
Indo-China") M. Jankovca i O. Ko-
courka — jest to studium o tej 
okrutnej wojnie mocarstwa imperia
listycznego przeciw narodowi Indo-
chin. Jej ciąg dalszy stanowi „Prze
gląd wydarzeń w Indochinach" (Chro
nology of Events in Indo-China") 
tychże autorów. Jest to omal diariusz 
przebiegu konfliktu wietnamskiego. 
Faktograficzna rekapitulacja wyda
rzeń w Chile jest tematem wielu bro
szur: „Chile, wrzesień 1973" („Chile 
septiembre 1973"), „Przewrót w Chile 
i jego tragiczne następstwa" („The 
Chilean Coup and its Cruel After
math"), „Chile po roku" („Chile un 
ano después"; „Chile one Year La
ter"), „Obecna sytuacja prasy i dzien
nikarzy w Chile" („The Present Si
tuation of the Presse in Chile"; „Si-
tuación Actual de la Pressa y de les 
Periodistas en Chile"). Wszystkie te 
broszury opisują walkę ludu chilij
skiego i jego dziennikarzy z okru
cieństwem junty faszystowskiej. 

Bezpieczeństwa europejskiego i 
współpracy dotyczy bibliografia ma
teriałów publikowanych w prasie w 
latach 1966—1972: „European Security 
and Cooperation — Bibliographical 
Handbook". Z problematyką europej
ską wiąże się tom pt. „Europa, bez-
bieczeństwo, porozumienie i współ
praca" („Europe — Security, Under
standing, Cooperation"; „Europe — 
sécurité, compréhension, coopéra
tion"), zawierający wszelkie doku
menty MOD dotyczące tej problema
tyki a wydane w ostatnich latach 



184 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

oraz pełny tekst Dokumentu Końco
wego, który został podpisany 1 sierp
nia 1975 w Helsinkach. Broszura o 
przestępstwach okupantów izrael
skich w syryjskim mieście Kuneitra 
ukazała się w wersji angielskiej i 
francuskiej („Kuneitra: symbol of 
barbarism"; „Qunaytra — le symbole 
de la barbarie"). Zawiera opis no
wych faktów dotyczących akcji prze
ciw mieszkańcom miasta, leżącego 
na wzgórzach Golan. 

Przyczynek do obchodów trzydzie
stej rocznicy zwycięstwa nad faszyz
mem stanowi wydana przez wydaw
nictwo MOD publikacja „Karykatura 
w walce z faszyzmem" („La carica
ture contre le fascisme"). Są to prace 
autorów różnych narodowości. Przy 
pomocy karykatury i rysunku poli
tycznego unaocznia się apokaliptycz
ną historię faszyzmu hitlerowskiego 
od narodzin aż po ostateczną klęskę 
w roku 1945. Postępowe stanowisko 
MOD wyrażone zostało również w 

szeregu widokówek i plakatów. Zali
czyć tu możemy np. plakat: „Ratujcie 
Chile przed faszyzmem!" („Save Chi
le from Fascizm", „Salvad a Chile 
dal Fascismo"). Ukazała się też kart
ka pocztowa: „Przeciw faszyzmowi 
w Chile" („Contra el Fascismo en 
Chile"). 

Cała działalność Oddziału Publi
kacji przy Sekretariacie Generalnym 
Międzynarodowej Organizacji Dzien
nikarzy służy ideowemu posłannictwu 
MOD, jej dążeniom do osiągnięcia 
postępu i pokoju na całym świecie. 
W działalności tej kładzie się rów
nież nacisk na traktowanie maso
wych środków przekazu jako instru
mentu służącego do osiągnięcia tych 
szczytnych celów całej ludzkości. 

OLDRICH BURES 
redaktor naczelny 

Oddziału Publikacji MOD 

Tłumaczyła Teresa Orłoś 
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25 IX — z okazj i Międzynarodowego 
Roku Kobie t spo tkan ie działaczek K r a j o 
w e j Rady Kobie t Polskich z dz ienn ika rza 
m i poświęcone omówien iu t e m a t u : w j a k i 
sposób masowe ś rodk i p rzekazu p rzeds t a 
wiają p rob l emy kobie t i rodz iny . Obszer
niejsze sp rawozdan ie : Prasa Polska n r 11, 
s. 40. 

2 X — Egzeku tywa KW PZPR w Olszty
n ie dokona ła oceny Gazety Olsztyńskiej 
w os ta tn ich l a t ach . W posiedzeniu wziął 
udzia ł k i e r o w n i k Wydz. P ra sy , Radia i TV 
К С P Z P R K. Rokoszewski . Obsze rn ie j 
sze sprawozd . J . S z y m a ń s k i : S p r a w a 
nasze j gazety . Gazeta Olsztyńska n r 222, 
s. 1, 2. 

13 X — XII P l e n u m ZG Zw. Zaw. P r a c . 
Książki , P r a s y i Radia poświęcone ro l i 
m a s o w y c h ś r o d k ó w przekazu w społeczno-
-ekonomicznym rozwoju k r a j u . 

23 X — w bydgoskie j Wyższej Szkole 
Pedagogicznej sesja n a u k o w a poświęcona 
d y d a k t y c z n o - w y c h o w a w c z y m funkc jom 
prasy . Refe ra ty wygłosi l i m . in.: doc. dr 
J . Ru lka z W S P w Bydgoszczy („Recep
cja in formacj i społeczno-pol i tycznych 
przez młodzież szkolną") , m g r W. Masłow
ski z OBP („Ideały wychowawcze w p r a 
sie"), m g r L. Niez z U n i w e r s y t e t u W r o 
c ławskiego („Rola czasopism dziecięcych 
w w y c h o w a n i u p rzedszko lnym") , dr J . 
P a p u z i ń s k a z UW („Rola p rasy w życiu 
młodzieży") , dr J . Cen tkowsk i z I n s t y t u t u 
P r o g r a m ó w Szkolnych („Społeczne funk
cje pub l i cys tyk i h i s to ryczne j" ) i mj r m g r 
L. Wichrowski z Bydgoszczy („Wycho
wawcze wa lo ry p rasy spor towe j" ) . 

24 X — S e k r e t a r i a t К С P Z P R r o z p a t r y 
wał p r o g r a m działania RSW „Prasa -Ks iąż -
k a - R u c h " ; z aakcep towano również p lan 
RSW na 1976 r . 

25—26 X — s t a r a n i e m Polskiego T o w a 
rzys twa Socjologicznego w K r a k o w i e k o n 
fe renc ja n a u k o w a na t e m a t socjologicz
n y c h p r o b l e m ó w masowego k o m u n i k o w a 
nia . Uczestniczyl i w n ie j p rzeds tawic ie le 
o ś rodków n a u k o w y c h z całego k r a j u . 
Obszerniejsze sprawozd. : J . P o m o r s k i 
— Zeszyty Prasoznawcze 1976 n r 1, s. 197— 
199. 

* Wraz z uzupe łn ien iami za wrzes ień . 

X — w Cen t ra lne j Bibl iotece Wojsko
we j w y s t a w a pn . „Polsk ie czasopiśmien
n ic two wo j skowe 1939—1975". Obszerniejsze 
sprawozd . : Żołnierz Wolności 1975, n r 243. 

X —w warszawskie j Galeri i Domu Woj
ska Polskiego ekspozycja p rac absolwen
tów i s tuden tów Pańs twowej Wyższej Szko
ły Sz tuk P las tycznych w Łodzi, kształcą
cej m. in. specjal is tów w zakres ie grafiki 
p rasowej . Na wys tawie zgromadzono sze
reg propozycj i rozwiązań graf icznych cza
sopism. 

4 XI — Biuro Pol i tyczne КС P Z P R za
poznało się z informacją o udziale Trybu
ny Ludu w mobi l izowaniu społeczeństwa 
do w y k o n y w a n i a uchwał VI Zjazdu PZPR. 
Biuro Pol i tyczne wysoko oceniło udział 
gazety w tworzeniu k l ima tu społecznego 
sprzyjającego realizacji p r o g r a m u przyję
tego na VI Zjeździe. Zwrócono uwagę na 
pot rzebę dalszego pogłębiania p rob lematyk i 
ideologicznej , zwłaszcza w dziedzinie n a u k 
społecznych i twórczości a r tys tyczne j , a 
t akże wzbogacania t ema tyk i gospodarczej 
na ł amach p isma i zwiększania t roski o 
właściwy poziom a zarazem przys tępność 
publ ikacj i . 

5 XI — ko le jne okresowe spo tkan i e I 
s ek re t a r za К С P Z P R E. G ie rka z dz ienn i 
k a r z a m i prasy , r ad ia , agencj i p r a s o w y c h 
i TV. I s ek re t a rz КС s koncen t rowa ł się 
na zagadn ien iach związanych z p r o b l e m a 
m i na je fek tywnie j szego wykorzys t an i a za 
sobów m a t e r i a l n y c h ; wiele u w a g i poświę
cił na jb l iższym zadan iom m a s o w y c h ś r o d 
k ó w p rzekazu w u g r u n t o w a n i u k l i m a t u 
zaangażowania całego społeczeństwa w 
s p r a w y dalszego rozwoju Polsk i . 

18 XI — pod p r z e w o d n i c t w e m zast . k i e 
r o w n i k a Wydzia łu P rasy , Radia i TV К С 
P Z P R J . Grze laka ogólnopolska n a r a d a 
a k t y w u dz ienn ika r sk iego z udz ia łem 
przeds tawic ie l i czołowych k l u b ó w spo r to 
w y c h poświęcona p r o b l e m o m p r a c y w y 
chowawcze j w sporc ie . 

12 XII — po zakończen iu o b r a d VII 
Zjazd P Z P R odbyło się spo tkan ie p rzed 
s tawicie l i nowo w y b r a n y c h władz P Z P R z 
dz i enn ika rzami k r a j o w y m i i zag ran iczny
mi . W spo tkan iu uczestniczyl i cz łonkowie 
Biura Pol i tycznego, s ek re t a r ze К С P Z P R 
E. Bab iuch i J . Szydlak , zas tępca cz łonka 
Biura Pol i tycznego, s ek re t a rz К С J . Ł u k a 
szewicz oraz k i e r o w n i k Wydzia łu P ra sy , 
Radia i Telewizj i — K. Rokoszewski . 
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17X11 — w КС P Z P R ogó lnokra jowa 
n a r a d a r e d a k t o r ó w nacze lnych oraz czoło
wego a k t y w u pa r ty jnego p ra sy , r a d i a i 
te lewizj i poświęcona omówien iu z a d a ń 
m a s o w y c h ś r o d k ó w przekazu po VII Zjeź
dzie Pa r t i i . Refe ra t wprowadza jący w y 
głosił zas tępca członka Biura Po l i t yczne 
go, s ek re t a r z К С J . Łukaszewicz ; d y s k u 
sję podsumował członek Biura Po l i tycz
nego, s ek re t a r z К С P Z P R J . Szyd lak . 

19X11 — I s ek re t a r z К С P Z P R E. Gie
r e k spotkał się z k i e r o w n i c t w e m K o m i 
t e t u do s p r a w Radia i Telewizj i . P r z e 
wodniczący K o m i t e t u M. Szczepański 
p rzeds tawi ł a k t u a l n e p r o b l e m y p r a c y r a 
dia i te lewizj i oraz p e r s p e k t y w y ich roz 
woju . I s e k r e t a r z К С wyraz i ł uznan ie dla 
zespołu dz ienn ikarsk iego i t echn icznego 
za ofiarną i zaangażowaną p r a c ę . 

19 XI I — w Kie lcach ś rodowiskowa n a 
r a d a dz ienn ika rzy p rasy , r a d i a i TV w o 
j e w ó d z t w kie leckiego i r adomsk iego z u -
dzia łem k i e r o w n i c t w k o m i t e t ó w w o j e 
wódzk ich P a r t i i poświęcona upowszech
n i an iu ideowego i p r o g r a m o w e g o d o r o b k u 
VII Zjazdu P a r t i i i omówien iu a k t u a l n y c h 
zadań dz i enn ika r s twa . P o d o b n e n a r a d y w 
Bydgoszczy (20 XII) i Łodzi (23 XII) . 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 

8—10 X — w Warszawie II spo tkan ie 
r edak to rów p ism poświęconych roz ryw
k o m u m y s ł o w y m k ra jów socjal is tycznych. 
Obszerniejsze sprawozd. : Prasa Polska 
1976 n r 1, s. 32—33. 

20—23 X — w Warszawie o b r a d y 27 
sesji Zgromadzenia Ogólnego i 50 sesji 
Rady Adminis t racy jne j OIRT — Między
narodowej Organizacj i Radia i TV. W n a 
radzie b ra ły udział delegacje radiofonii 
i TV z Algierii, Bułgari i , Czechosłowacji , 
Finlandi i , Kuby, Mongolii, NRD, Polski , 
Rumuni i , Węgier i ZSRR oraz obse rwa
torzy z ramien ia UNESCO i UER (Euro
pejskiej Unii Radiowej) . Zgromadzen ie 
ogólne wybra ło nową Radę Admin i s t r a 
cyjną, na której czele s tanął p rzewodn i 
czący Komite tu d/s Telewizji i Radia p rzy 
Radzie Minis t rów Bułgar i i — T. S to ja -
n o w . 

20—28 X — w Moskwie konfe renc ja 
dz iekanów un iwer sy t eck i ch szkół dz ienn i 
k a r s k i c h z k r a j ó w socja l i s tycznych p o 
święcona doskona len iu sy s t emów ksz ta ł ce 
n ia dz ienn ikarzy . Obszerniejsze sprawozd . : 
Prasa Polska 1976 n r 1, s. 15—16; Zeszyty 
Prasoznawcze 1976 n r 1, s. 199—201. 

27—28 X — w Jab łonn ie k . Warszawy 
międzyna rodowe spo tkan ie dz i enn ika rzy 
„ J a b ł o n n a I I I " zo rgan izowane przez SDP; 
wzięło w n i m udział b l isko 100 p rzeds t a 
wicieli gazet , agencj i p r a sowych oraz roz 
głośni r a d i o w y c h i TV z k r a j ó w uczes tn i 
czących w Konfe renc j i Bezpieczeńs twa i 
Współpracy w Europ ie . T e m a t e m s p o t k a 
nia była rola dz ienn ika rzy w p o p u l a r y z a 
cji pos tanowień z a w a r t y c h w akc ie k o ń c o 
w y m KBWE. Z uczes tn ikami o b r a d spot 
k a ł się członek S e k r e t a r i a t u К С PZPR, 
k i e rown ik Wydz. Zagran icznego К С P Z P R 
R. F re l ek . Obszerniejsze k o m e n t a r z e : A. 
W. W y s o c k i — Zycie Warszawy, n r 
247 ; Z. W i l c z e w s k i — Prasa Polska 
n r 12, s. 6—14. 

27 X—2 XI — w Bra tys ławie k o n f e r e n 
cja r e d a k t o r ó w czasopism l i t e rack ich k r a 
j ó w socja l i s tycznych; dyskus ja toczyła się 
wokół 2 t e m a t ó w : „Młoda l i t e r a t u r a a 
czasopisma l i t e r a c k i e " oraz „ F o r m y da l 
szej współpracy czasopism l i te rackich" . Ze 
s t rony polskie j w konfe renc j i uczes tn iczy
li A. B u k o w s k a (Miesięcznik Literacki), Z . 
K u b i k o w s k i (Odra) i J . T e r m e r (Nowy 
Wyraz). 

X — w Warszawie p rzebywa ła de lega
cja K o m i t e t u d/s W y d a w n i c t w p rzy Ra
dzie Min i s t rów L u d o w e j Republ ik i Buł 
gar i i z p rzewodniczącym K o m i t e t u K. 
Wasi lewem na czele. Rozmowy w Mini
s t e r s twie K u l t u r y i Sz tuk i oraz w RSW 
„ P r a s a - K s i ą ż k a - R u c h " n a t e m a t wspó ł 
p r a c y w zakres ie działa lności w y d a w n i 
czej , pol igraf icznej i upowszechnian ia 
p r a sy i książki . 

X — w Bia łyms toku gościła delegacja 
dz ienn ika rzy grodz ieńskich . 

12—14 X l — w Budapeszcie n a r a d a sze 
fów agencj i p r a sowych Bułgar i i , Czecho
słowacji , Kuby , Mongolii , Polski , R u m u 
ni i i Węgier ; o m a w i a n o zagadnien ia zwią
zane z da l szym doskona len iem dz ia ła lno
ści i n fo rmacy jnych agencj i p r a s o w y c h w 
w a r u n k a c h odprężenia na a ren ie między -
n n r o d c w e j , a t akże z koordynac ją ich 
p r acy . 

18 XI — w Ber l in ie podpisanie u m o 
w y o wspó łp racy między S D P a Związ
k i e m Dz ienn ika rzy N R D na la ta 1976— 
1980. 

15—19 XII — na zaproszenie K. S k a l 
n i k a , k i e rown ika Wydziału P r a s y i I n 
formacj i Kance la r i i P r ezyden t a oraz F. 
F ischera , k i e r o w n i k a Wydzia łu P r a s y 
Urzędu Kanc le r sk iego — w Aust r i i p r z e 
bywał rzecznik p r a s o w y rządu PRL, w i 
cemin is te r W. J a n i u r e k . T e m a t e m roz 
m ó w by ły zagadnien ia wza j emne j wspó ł 
p r a c y w dziedzinie in fo rmac j i p r a s o w e j . 

17 X l i — w P a r y ż u podpisano 4-letnią 
u m o w ę o wspó łp racy między po lsk im K o -
in i t e t em do s p r a w Radia i Telewizj i a Ra 
diem F r a n c u s k i m . Umowa umożl iwia roz
winięcie jeszcze wszechst ronnie jsze j p r e 
zentac j i obu k r a j ó w w p r o g r a m a c h r a 
d iowych. 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 
6 X — n a pos iedzeniu P r e z y d i u m ZG 

SDP r o z p a t r y w a n o sp rawozdan ie Rzecz
n ika Dyscypl inarnego ZG R. Ost rowicza 
i d y s k u t o w a n o na t e m a t e tyk i dz ienn i 
k a r s k i e j . Obszerniejsze sprawozd . : Prasa 
Polska n r 12, s. 22. 

11X — z siedzibą w K r a k o w i e p o w o 
łany został do życia K l u b P rasoznawczy 
SDP. P rzewodniczącym zarządu w y b r a n o 
W. Masłowskiego (OBP). 

25 XI — w Ka towicach powołano do 
życia ko le jny (32) k l u b twórczy S D P — 
K l u b Pub l i cys tów Górn iczych . P r z e w o d 
niczącym w y b r a n o W. Wasi lewskiego 
(Trybuna Robotnicza). 

1 XII — spo tkan ie P r e z y d i u m ZG S D P 
z p rzewodniczącymi k l u b ó w twórczych . 
Sp rawozdan ie : Prasa Polska 1976 n r 2, s. 
15—16. 
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RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 

28 X — prezes ZG RSW S. Mojkowski 
spotkał się z sekretarzem KW PZPR B. 
Dubińską i prezydentem Kielc R. Woj-
tarowiczem. Omawiano perspektywy roz
woju kieleckiego ośrodka prasowego łącz
nie z budową kombinatu poligraficznego. 

17 Xi — przekazanie do eksploatacji: 
• Nowoczesnego Zakładu Produkcji Cza
sopism w Warszawie na Wyczółkach; ele
ktronicznie sterowana maszyna firmy Wi-
fag drukuje tygodniowo 14 czasopism ko
lorowych o jednorazowym nakładzie po
nad 2,5 min egz. 9 Gmachu redakcyjne
go przy Al. Jerozolimskich. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
16 X — w n-rze 42 Literatury omówie

nie (w publikacji „Nasza ankieta") wyni
ków ankiety czytelniczej (ogłoszonej w 
nrza 20 z 15 maja). Wśród respondentów 
przeważają ludzie młodzi (do 30 lat) — 
nauczyciele i uczniowie. Więcej niż po
łowa respondentów czyta pismo od po
czątków wydawania. Dużym zaintereso
waniem cieszą się komentarze o wyda
rzeniach politycznych w Polsce i na świe
cie, reportaże. Czytelnicy o zainteresowa
niach i zawodach humanistycznych postu
lują rozbudowanie działu analiz i inter
pretacji literackich oraz syntetycznych 
materiałów o zjawiskach sztuki i litera
tury. 

X — w n-rze 10 Radaru omówienie 
wyników ankiety czytelniczej (ogłoszonej 

21 — inauguracja IV programu Pol
skiego Radia (emitowany na falach ul
trakrótkich przez 17 godzin dziennie); 
podstawą programu są audycje oświato
we i muzyczne. Od 2 stycznia łączny 
czas emisji centralnego programu radio
wego wynosi 70 godzin na dobę, rozgłoś
ni regionalnych — 48 godzin. 

12—161 — staraniem Wydziału Prasy, 
Radia i TV КС PZPR w Serocku semi
narium o tematyce społeczno-ekonomicz-
nej dla czołowego aktywu dziennikarskie
go. W seminarium wzięli udział: członek 
Biura Politycznego КС PZPR, sekretarz 
КС J. Szydlak i kierownik Wydz. Prasy, 
Radia i TV K. Rokoszewski. Obszerniej
sze sprawozdanie: Z. Z i e l i ń s k i : Kie
runki publicystyki ekonomicznej. Nasze 
Problemy nr 2, s. 46—48. 

13—141 — w Warszawie sesja nauko
wa poświęcona 25-leciu studiów dzienni
karskich na Uniwersytecie Warszawskim. 
W ciągu ćwierćwiecza studia dziennikar
skie ukończyło 1700 osób (90% znalazło 
zatrudnienie w różnych placówkach dzien
nikarskich). Podczas sesji — uczestniczyli 
w niej przedstawiciele uniwersyteckich 
szkół dziennikarskich z Bułgarii, Czecho
słowacji, NRD i ZSRR — omawiano naj
ważniejsze problemy związane z kształce
niem dziennikarzy. 

w styczniu 1975). 69,9% ankiet nadesłały 
dziewczęta; miesięcznik najczęściej czyta
ją uczniowie szkół średnich i zawodowych 
(67,7%). Wśród respondentów przeważają 
członkowie ZHP (31,8%). 25% responden
tów mieszka w miastach wojewódzkich, 
22,9% — na wsi. Największe zaintereso
wanie problematyką muzyki młodzieżowej 
(81,6%), teatrem i filmem (67,9%) i spor
tem (65,3%) ; małe zainteresowanie pro
blemami nauki i techniki (15,7%) i zagad
nieniami społeczno-obyczaj owymi (19,9%). 

5 XI — na łamach Życia Warszawy 
rozpoczęto publikowanie nowej rubryki 
poświęconej telewizji. 

15 XI — Zycie Warszawy rozpoczęło 
druk ankiety czytelniczej pn. „Razem re
dagujemy Zycie". 

20 XII — w n-rze 278 Ilustrowanego 
Kuriera Polskiego omówienie (w publ ika
cji „ T a k t r zymać" ) w y n i k ó w ank ie ty czy
telniczej ogłoszonej z okazji 30-lecia ga
zety. 

21 XII — w n-rze 51/52 Dookoła świata 
omówienie wyników ankiety czytelniczej 
przeprowadzonej przez Zakład Badań Czy
telnictwa RSW „P-K-R". Dookoła świata 
było pismem najpopularniejszym wśród 
czytelników znajdujących się w następu
jących grupach wieku: 25—29, 21—24 i 
15—16 lat. Bardziej poczytne było pismo 
wśród dziewcząt. 37% czytelników mie
szkało w dużych miastach, co czwarty 
czytelnik był mieszkańcem wsi. 40% ba
danych czytało pismo dłużej niż 4 lata. 
Najbardziej poczytny był dział humoru; 
w dalszej kolejności artykuły poświęcone 
młodzieży (57%) i sportowi (56%). 

141 — pod przewodnictwem rzecznika 
prasowego rządu, wicemin. W. Janiurka 
spotkanie rzeczników prasowych mini
sterstw i centralnych urzędów poświęco
ne omówieniu roli służb prasowo-informa-
cyjnych resortów w realizowaniu zadań 
wynikających z programu VII Zjazdu. 

221 — prasa codzienna opublikowała 
Komunikat GUS o rozwoju gospodarki 
narodowej i wykonaniu Narodowego Pla
nu Społeczno-Gospodarczego w 1975 r. 
Globalny nakład gazet i czasopism wy
niósł 3633 min egz. W 1975 r. wzrosła o 
5,7"/o liczba abonentów telewizji, osiąga
jąc 6450 tys. Liczba abonentów radiowych 
wyniosła 8010 tys., co w porównaniu z 
1974 r. oznacza wzrost o 22 tys. (0,3%). 

241 — pod przewodnictwem zastępcy 
członka Biura Politycznego, sekretarza КС 
J. Łukaszewicza — w КС Partii ogólno
krajowa narada redaktorów naczelnych 
poświęcona zadaniem prasy, radia i TV 
po II Plenum. Referat na ten temat wy
głosił kierownik Wydz. Prasy, Radia i 
TV КС PZPR K. Rokoszewski. 

12II — kolejne spotkanie I sekretarza 
КС PZPR E. Gierka z dziennikarzami; 
w trakcie spotkania E. Gierek poruszył 
sprawy związane z obradami II i Ш ple
num КС i zmianami Konstytucji. Por. 

(1 stycznia — 30 czerwca 1976) 
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k o m e n t a r z J . B i j a k a : Spo tkan i e z E d 
w a r d e m Gierkiem. Polityka, n r 8. 

16 I I — S e k r e t a r i a t K W P Z P R w Szcze
cinie omawia ł realizacje, u c h w a ł y Egzeku
t y w y K W P Z P R w sp rawie rozwoju ś r o 
dowiska dz ienn ika r sk iego (z m a j a 1972). 
Obszerniejsze sprawozd. : Glos Szczeciński 
n r 38, s. 1, 2. 

20II — k i e rown ic two nowo w y b r a n e g o 
Cen t ra lnego K o m i t e t u S t r o n n i c t w a D e m o 
k r a t y c z n e g o spo tka ło się z p r a c o w n i k a m i 
Wydawn i c t wa „ E p o k a " w celu omówie 
nia zadań wyn ika j ących z U c h w a ł y X I 
Kongresu SD. 

2 I I I — z okazj i „Tygodnia ze Sztan
darem Młodych" sekre ta rz KW P Z P R w 
Olsztynie L. Kłonica przyjął k i e r o w n i c 
two Sztandaru Młodych. 

7 III — I s ek re t a rz K Ł P Z P R B . K o 
pe r sk i spo tka ł się z dz i enn ika rzami łódz
k i m i ; o m a w i a n o p r o g r a m rozwoju Łodzi . 

I I I — p rzedmio tem posiedzenia Egze
k u t y w y K W P Z P R w Olsztynie by ła a n a 
liza t reśc i l is tów nap ływa jących do r e 
dakcj i Gazety Olsztyńskiej. Obszerniejsze 
sprawozd. : J . S z y m a ń s k i : Codzienne 
ludzkie sp rawy . Gazeta Olsztyńska, n r 56. 

28 l v — spo tkan ie I s ek re t a r za К С 
P Z P R E. G ie rka z dz i enn ika rzami p rasy , 
r ad ia i TV. I s ek re t a rz К С omówił a k 
tua lne p r o b l e m y społeczno-gospodarcze , 
koncen t ru j ąc się zwłaszcza na e f e k t a c h 
ekonomicznych uzyskanych w I k w a r t a l e 
b r . 

3 V — z udzia łem I s ek re t a r za K W P Z P R 
T. F iszbacha i I wiceprezesa ZG RSW 
„Prasa -Ks iążka -Ruch" W. Beka spo tkan ie 
k ie rowniczego a k t y w u p ra sy gdańsk i e j ; 
o m a w i a n o a k t u a l n e zadania mie j scowe j 
p rasy w real izacj i zadań społeczno-gospo
darczego i k u l t u r a l n e g o rozwoju reg ionu . 

8—9 VI — z okazj i 20-lecia Ośrodka Ba
d a ń P rasoznawczych w K r a k o w i e między 
n a r o d o w a konfe renc ja n a u k o w a poświę 
cona marks i s towsko- l en inowsk ie j teor i i i 
metodologi i b a d a ń n a d ś r o d k a m i m a s o w e j 
informacj i i p ropagandy . Obszerniejsze 
sprawozd . : „Kron ika n a u k o w a " — Zeszy
ty Prasoznawcze 1976 n r 4. 

15 VI — w Radomiu pod p rzewodn ic 
t w e m I sek re t a rza K W P Z P R J . P r o k o -
p i a k a Egzeku tywa KW dokona ła oceny 
m a s o w y c h ś r o d k ó w informacj i w w o j . r a 
domsk im. Obszerniejsze sprawozd. : Zycie 
Radomskie, n r 142. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
131 — w Moskwie podpisano p ro tokó ł 

o wspó łp racy w 1976 r . między Związk iem 
Dzienn ikarzy Radzieckich a S D P . 

211 — w Goerl i tz spo tkan i e k i e r o w 
nictw wrocławskie j Gazety Robotniczej i 
Słowa Polskiego oraz miejscowej Saechsi-
sche Zeitung poświęcone omówieniu p r o 
g r a m u współpracy w r. 1976. 

21—231 — w Warn ie m i ę d z y n a r o d o w a 
konfe renc ja przeds tawic ie l i k i e r o w n i c t w 
redakcj i gazet spor towych Bułgari i , 
Czechosłowacji , K u b y , NRD, Polski , R u 
muni i , Węgier i ZSRR. O m a w i a n o p r o b l e 

m y obsługi p r a s o w e j igrzysk o l impi jskich 
w I n n s b r u c k u i Mont rea lu . Dz ienn ika r 
s two polskie r ep rezen towa l i m . in. M. 
Bilski i J . J a b r z e m s k i (Przegląd Sporto
wy) oraz J . J e l eń i Z . Dobrowolny 
(Sport). 

23 I — obowiązki warszawsk iego k o r e s 
p o n d e n t a Prawdy objął W. Fomin . 

241 — w Warszawie podpisano u m o w ę 
o wspó łp racy między S D P a Związkiem 
Dzienn ika rzy Bułgar i i n a la ta 1976—1980. 

291 — w Ber l in ie podpisano u m o w ę o 
wspó łp racy między o r g a n e m p r a s o w y m 
FDGB Tribüne oraz Głosem Pracy. Red. 
naczelny Tribüne С. F r i ed r i ch wyróżn io 
n y został dyp lomem h o n o r o w y m z okazji 
25-lecia Głosu Pracy. 

I — na zaproszenie Trybuny Ludu w 
Warszawie p rzebywał r edak to r nacz. Nép-
szabadsag i . K a t o n a ; r o z m o w y n a t e m a t 
pogłębienia wspó łp racy między o b u b r a t 
n imi o r g a n a m i . 

I — w Polsce p rzebywa ła — na zap ro 
szenie K o m i t e t u do s p r a w Radia i Te le 
wizji — delegacja D y r e k c j i Gene ra lnego 
K o m i t e t u do s p r a w Radia i Telewizj i 
Arabsk i e j Republ ik i Sy ry j sk ie j . Podp i sa 
no (211) u m o w ę o w z a j e m n e j wspó łpracy , 
k t ó r a p rzewidu je dalsze rozszerzenie w y 
m i a n y p r o g r a m o w e j , o rganizac ję specja l 
n y c h p r o g r a m ó w , wza j emne ko rzys t an i e 
z us ług t echn icznych . 

12 I I — podpisan ie u m o w y o wspó łp racy 
S D P ze Związkiem Dzienn ikarzy Węgier 
sk ich na la ta 1976—1980. 

12—13 11 — w San ta Mar ia del Mar (k. 
H a w a n y ) n a r a d a m i n i s t r ó w zarządzających 
s p r a w a m i łączności (w t y m kolpor tażem 
prasy) k r a j ó w socja l i s tycznych. Delegacj i 
polskie j p rzewodniczył podsek re t a r z w Mi
n i s t e r s tw ie Łączności M. Miśkiewicz. O b 
szerniejsze sp rawozdan ie : Nasze Problemy 
nr 4, s. 33—35, 

27II — M. J a r a n o w s k i (koresponden t 
Sztandaru Młodych w Berlinie) o t rzymał 
odznaczenie i nag rodę Związku Dziennika
rzy NRD. 

I I — w Moskwie podpisanie p ro toko łu 
o wspó łp racy między P A „ I n t e r p r e s s " a 
„Nowos t i " . P rzewidu je się rozwój w y m i a 
n y se rwisów p ra sowych , w y d a w a n i e wspól 
n y c h b iu l e tynów poświęconych p r o b l e m a 
tyce k r a j o w e j i zagran iczne j . Równocześ
n ie o t w a r t o w Moskwie n o w e b iuro „ I n 
t e r p r e s s u " , k t ó r e będzie spełniać ro l ę 
oś rodka wspó łp racy między prasą polską 
a radz iecką . 

16—19 I I I — ^ Polsce p rzebywa ła d e 
legacja Radia Węgierskiego. Podpisano 
(18 III) i uzgodniono p l an wspó łp racy na 
la ta 1976—1977. 

24 III—2 IV — na zaproszenie F r i ed r i ch -
Eber t -S t i f tung w R F N przebywa ła g rupa 
r e d a k t o r ó w nacze lnych i pub l icys tów p r a 
sy polsk ie j . Goście polscy zostali przyjęci 
przez kanc l e r za R F N — H. S c h m i d t a i 
m i n . s p r a w zagr . — H. D. Gensche ra . 

30 I I I — w t r a k c i e tygodnia k u l t u r y 
polsk ie j w Tunezj i , podpisano pro tokó ł 
w y m i a n y k u l t u r a l n e j i naukowo- t echn icz 
n e j m iędzy Polską a Tunezją. P rzewidu je 
się zacieśnienie wspó łp racy w zakres ie 
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masowych środków komunikowania (m. in. 
między PAP i Tunezyjską Agencją Pra
sową). 

III — w Polsce przebywali prezesi Ra
dia Portugalskiego J. A. de Figueiredo 
oraz Telewizji Portugalskiej M. P. Mar
ques. 15 III podpisanie umowy przewidu
jącej wymianę audycji radiowych i tele
wizyjnych, organizację specjalnych pro
gramów z okazji świąt narodowych oraz 
wymianę ekip telewizyjnych i reporterów 
radiowych. 

3IV — podczas pobytu w Polsce de
legacji II kanału telewizji francuskiej 
przeprowadzono rozmowy w sprawie dal
szej współpracy między obu organizacja
mi telewizyjnymi. 

6—8 IV — w Warszawie kolejne spotka
nie kierownictw organizacji dziennikar
skich — członków MOD z krajów RWPG. 
Przewodniczących delegacji przyjął za
stępca członka Biura Politycznego, sekre
tarz КС PZPR J. Łukaszewicz, kierownik 
Wydz. Prasy, Radia i TV K. Rokoszewski, 
rzecznik prasowy rządu, wicemin. W. Ja-
niurek. Uczestniczący w spotkaniu sekre
tarz generalny MOD J. Kubka wręczył 
medale honorowe im. J. Fuczika M. Hoff
manowi, S. Mojkowskiemu i R. Wojnie. 
Obszerniejsze sprawozd. : Prasa Polska nr 
6, s. 4—7. 

8IV — w Warszawie podpisano umo
wę o współpracy na lata 1976—1980 mię
dzy SDP a Związkiem Dziennikarzy Kuby. 

21—30 l v — w RFN przebywała z ofi
cjalną wizytą delegacja SDP z przewodni
czącym ZG SDP J. Mietkowskim na czele. 

23IV — w Warszawie sympozjum po
święcone problemom technologii drukowa
nia gazet. Sympozjum zorganizowane zo
stało przez Sekcję Poligrafów SIMP i 
szwedzką Fabrykę Farb „Grafisk Farg". 

IV — w Jugosławii przebywała dele
gacja Komitetu do spraw Radia i TV; 
podpisanie umowy o 3-letniej współpracy. 

IV — na zaproszenie КС KPZR w Mo
skwie przebywała delegacja Wydziału Pra
sy, Radia i TV КС PZPR z kierownikiem 
Wydziału K. Rokoszewskim na czele. De
legacja przeprowadziła rozmowy w Wy
dziale Propagandy КС PZPR oraz odwie
dziła redakcje Prawdy i Izwiestii, agencji 
„Nowosti" oraz centrum TV, zapoznając 
się z doświadczeniami kierowania przez 
partię masowymi środkami przekazu. De
legacja została przyjęta przez sekretarza 
КС KPZR M. Zimianina. 

IV — w Damaszku podpisano porozu
mienie między SDP a Syryjskim Związ
kiem Dziennikarzy na lata 1976—1980. Po
rozumienie znacznie rozszerza zakres i 
formy wymiany dziennikarskiej oraz in
formacji o osiągnięciach i rozwoju obu 
krajów. 

IV — w Polsce przebywał dyrektor ge
neralny agencji prasowej Ghany — GNA, 
К. В. Brown, zapoznając się z pracą Pol
skiej Agencji Prasowej oraz uzgadniając 
z kierownictwem PAP formy współpracy 
między obydwiema agencjami. 

IV — w Bratysławie seminarium po
święcone rozwojowi TV w krajach so
cjalistycznych. 

IV — w Budapeszcie doroczna narada 
redaktorów naczelnych prasy związkowej 
krajów socjalistycznych poświęcona wy
mianie doświadczeń dotyczących oświetla
nia na łamach prasy związkowej udziału 
załóg w zarządzaniu zakładami pracy. Pol
skie doświadczenia w tej dziedzinie przed
stawili: M. Kegler (Przegląd Związkowy) 
i W. Rogowski (Glos Pracy). 

3—10 V — w Krakowie międzynarodo
wa studencka sesja językoznawcza, po
święcona kształtowaniu się języka tzw. 
ogólnego w wyniku procesów integracyj
nych. Poloniści, rusycyści, germaniści i 
angliści z Polski, CSRS, Rumunii, RFN, 
Węgier, Włoch i ZSSR omawiali m. in. 
wpływ prasy, radia i telewizji na kształ
towanie się języka. 

7 V — w Szczecinie gościli przedstawi
ciele największego stowarzyszenia wydaw
ców i kolportażu dzienników i czasopism 
skandynawskich „Nordisk Distributions
klub". Podczas spotkania z przedstawicie
lami ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch" i 
Szczecińskiego Wyd. Prasowego wymie
niono poglądy mające na celu pogłębie
nie współpracy w dziedzinie kolportażu 
prasy w Polsce i państwach skandynaw
skich. 

17—26 V — z inicjatywy centrali handlu 
zagranicznego „Centromor" i „Navimor" 
na Wybrzeżu II Międzynarodowa Sesja 
Dziennikarzy Pism Morskich. W sesji 
wzięło udział 15 redaktorów najbardziej 
wpływowych w Europie zachodniej pism 
morskich; celem spotkania były zagad
nienia związane z popularyzacją polskiej 
gospodarki i techniki morskiej. 

31V—4 VI — w Polsce przebywała dele
gacja radia i telewizji Maroka z dyrekto
rem generalnym A. A. Khalesem. Roz
mowy nt. współpracy między organiza
cjami radiowo-telewizyjnymi. 4 VI podpi
sano protokół, w którym ustalono zasa
dy wymiany audycji, wzajemnego udo
stępniania programów telewizyjnych, wy
miany reporterów. 

V — na zaproszenie Zjednoczenia Go
spodarki Turystycznej i PLL „LOT" w 
Polsce przebywała 30-osobowa grupa dzien
nikarzy i pisarzy amerykańskich zajmu
jących się zagadnieniami turystyki. 

V — na zaproszenie Komitetu do spraw 
Radia i TV, w Polsce przebywał podse
kretarz stanu do spraw radia Ministerstwa 
Łączności i Transportu Stanów Zjednoczo
nych Meksyku M. A. Acosta; podpisanie 
umowy o wymianie i współpracy w dzie
dzinie radia i TV. 

2 VI — I sekretarz КС PZPR E. Gierek 
przyjął grupę dziennikarzy RFN repre
zentujących najpoważniejsze ośrodki tele
wizyjne, radiowe oraz czasopisma. 

8—9 VI — w Krakowie VII robocze spot
kanie Międzynarodowej Komisji Koordy
nacyjnej do spraw dokumentacji praso-
znawczej. Obszerniejsze sprawozd.: S. 
D z i k i — Zeszyty Prasoznawcze 1976, nr 4. 

10 VI — w Warszawie podpisano umo
wę o współpracy między SDP a Powszech
nym Związkiem Dziennikarzy Finlandii na 
lata 1976—1980. 
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22—24 VI — w Moskwie międzynarodo
we sympozjum dziennikarzy krajów so
cjalistycznych poświęcone XXV Zjazdowi 
KPZR. 

SDP I KLUBY TWÓRCZE 
IS I — IV Plenum ZG SDP poświęco

ne kierunkom rozwoju i doskonalenia pra
cy dziennikarskiej w świetle uchwał VII 
Zjazdu PZPR. Podstawowy referat wygło
sił przewodniczący ZG SDP J. Mietkow-
ski. Streszczenie referatu oraz omówienie 
dyskusji — Prasa Polska nr 3, s. 60—65. 

231 — w Krakowie inauguracyjne po
siedzenie krakowskiej sekcji Klubu Za
gadnień Polonijnych. 

3—i II — w Krakowie seminarium zor
ganizowane przez Klub Reporterów oraz 
Publicystyki Społeczno-Prawnej nt. „Re
porter i publicysta". Wstępem do dysku
sji były wystąpienia T. Kucharskiego i S. 
Podemskiego. 

23—24II — sesja Klubu Redakcyjnego 
poświęcona aktualnym problemom zawar
tości serwisów agencyjnych w świetle po
trzeb redakcyjnych. Sprawozdanie: Prasa 
Polska nr 5, s. 37—38. 

29 III — plenum ZG SDP poświęcone 
problemom związanym z kształceniem i 
doskonaleniem umiejętności młodych kadr 
dziennikarskich. Sprawozdanie: Prasa Pol-
ska nr 5, s. 3—7. 

8 IV — w Krakowie posiedzenie Klubu 
Prasoznawczego; odczyt B. Garlickiego 
(OBP) pt. „Kto i po co wyjeżdża za gra
nicę — czyli efektywność dziennikarskich 
wyjazdów służbowych na przykładzie wy
branych redakcji dzienników i czaso
pism". 

15 V — w Gdańsku wyjazdowe posie
dzenie Prezydium ZG SDP poświęcone 
ocenie działalności Oddziału Morskiego 
SDP. Obszerniejsze sprawozd. : Prasa Pol
ska nr 7—8, s. 44—45. 

28 V — w Łodzi sesja Klubu Redakcyj
nego poświęcona roli prasy, radia i tele
wizji w świetle zadań społeczno-gospodar
czego rozwoju kraju. Referat wprowadza
jący wygłosił red. naczelny Głosu Robotni
czego J. Pukała. 

5 VI — z okazji święta Trybuny Robot
niczej na terenie budowy huty „Katowice" 
posiedzenie rozszerzonego Prezydium ZG 
SDP. W posiedzeniu wzięli udział: czło
nek Biura Politycznego КС, I sekretarz KW 
PZPR w Katowicach Z. Grudzień, zast. 
członka Biura Politycznego, sekretarz КС 
J. Łukaszewicz. Obrady, którym przewod
niczył przewodniczący ZG SDP J. Miet-
kowski, były poświęcone zadaniom prasy, 
radia i TV w upowszechnianiu osiągnięć 
i doświadczeń budowniczych wielkich in
westycji. Obszerniejsze sprawozd.: Prasa 
Polska nr 7—8, S. 24—25. 

VI — członkowie Klubu Publicystyki 
Społeczno-Politycznej spotkali się z kie
rownikiem Wydz. Pracy Ideowo-Wycho-
wawczej КС PZPR W. Klimczakiem. Te
matem dyskusji były aktualne problemy 
działalności polłtyczno-propagandowej w 

realizacji uchwał VII Zjazdu PZPR, wy
chowania patriotycznego i edukacji eko
nomicznej. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
171 — w nrze 13 Gazety Współczesnej 

omówienie (w publikacji „Czytelnicy o Ga
zecie Współczesnej") wyników ankiety czy
telniczej. W ankiecie wzięło udział 485 osób 
(w tym 136 kobiet), wśród nich przeważają 
ludzie w wieku od 30 do 50 lat. Największy 
odsetek respondentów legitymuje się wy
kształceniem średnim lub niepełnym wyż
szym (34%) ; 48% respondentów to pracow
nicy umysłowi; 27% mieszka na wsi. Naj
większą poczytnością cieszą się humor, 
rozrywki, krzyżówki (58%), publikacje dot. 
polityki międzynarodowej (55%). Zdaniem 
respondentów Gazeta zbyt mało uwagi po
święca problemom dyscypliny społecznej, 
socjalistycznego wychowania młodzieży, 
sprawom kultury na co dzień. Znaczny od
setek respondentów (51%) aprobuje kry
tyczne wypowiedzi gazety. 

9II — z okazji 25-lecia Życia Literac
kiego sesja naukowa, w trakcie której re
feraty wygłosili: rektor UJ, prof, dr M. 
Karaś, (tekst referatu — Zeszyty Praso
znawcze, nr 2, doc. dr W. Maciąg (o pra
cy redaktora w piśmie literackim), prof, 
dr H. Markiewicz (o obecnej sytuacji na
uki literatury w Polsce), doc. dr W. Na
wrocki (integracyjna rola prasy literac
kiej) oraz prof, dr J. Szczepański (publi
cystyka a nauka). 

12 И — w 34 nrze Głosu Szczecińskiego 
omówienie (w publikacji „Czytelnicy o 
«Spojrzeniach»") wyników ankiety czytel
niczej dotyczącej cotygodniowego przeglą
du społeczno-kulturalnego „Spojrzenia". W 
ankiecie wzięło udział 817 osób. „Spojrze
nia" są czytane przez 55% czytelników 
Giosu. 34% czytelników „Spojrzeń" czyta 
je systematycznie. Czytelnikiem „Spojrzeń" 
jest pracownik umysłowy w wieku 30—50 
lat, o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, 
częściej mieszka poza Szczecinem. 42% re
spondentów twierdzi, że na łamach „Spoj
rzeń" znajdują właściwe odzwierciedlenie 
najistotniejsze problemy społeczno-kultu-
ralne ziemi szczecińskiej. 

8 III — Z. J a w o r s k i w publikacji 
„Czytelnicy razem z nami redagują gaze
tę" (Żołnierz Wolności, nr 57—59) omawia 
wyniki ankiety czytelniczej. 

12—13 III — we Wrocławiu doroczna 
(szósta z kolei) sesja naukowa zorganizo
wana staraniem Wrocławskiego Wydawnic
twa Prasowego, Instytutu Filologii Polskiej 
i Instytutu Nauk Politycznych Uniwersy
tetu Wrocławskiego. Podczas sesji, w któ
rej uczestniczyli przedstawiciele Ośrodka 
Badań Prasoznawczych, Redakcji Analiz 
Prasowych ZG RSW „P-K-R", Młodzieżo
wej Agencji Wydawniczej, Uniwersytetu 
Warszawskiego i Wrocławskiego oraz Aka
demii Ekonomicznej we Wrocławiu, wygło
szono ponad 30 referatów. Obszerniejsze 
sprawozd. : Prasa Polska nr 5, s. 19—20. 

13 III — z okazji 30-lecia Echa Krako
wa — staraniem redakcji, ośrodka Badań 
Prasoznawczych i Krakowskiego Wydaw
nictwa Prasowego — sesja naukowa nt. 
prasy popołudniowej w Polsce. Referaty 
wygłosili: Z. Andruszkiewicz, W. Bek, W. 
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Pisarek, z . Lewartowska i Z. Bajka. Skró
ty referatów w okolicznościowej publika
cji pt. „Prasa popołudniowa w Polsce" 
(Kraków 1976). Obszerniejsze sprawozd. : 
Cz. M o r a w e t z: Funkcje prasy popołud
niowej. Nasze Problemy nr 5, s. 22—23. 

31 III—3IV — ,,Dni Trybuny Ludu" 
w woj. sieradzkim. O dorobku imprezy 
por. wypowiedź sekretarza KW PZPR T. 
Szymańskiego — Trybuna Ludu 1976, nr 85. 

7—8 V — z okazji 25-lecia uniwersytec
kich studiów dziennikarskich i 10-lecia pi
sma Merkuriusz, na Uniwersytecie War
szawskim sesja naukowa nt. modelu prasy 
studenckiej. Obszerniejsze sprawozd. Prasa 
Polska nr 7—8, s. 33—37. 

28 V — w Legnicy — z okazji doroczne
go święta Gazety Robotniczej — ogólnopol
skie sympozjum dziennikarskie poświęcone 
formom i treściom popularyzowania ludzi 
dobrej roboty. Referat wprowadzający wy
głosił dr R. Karpiński, kierownik Ośrodka 
Analiz i Dokumentacji Prasowej Wrocław
skiego Wydawnictwa Prasowego. 

V — we Wroławiu — z okazji 1000 nru 
Wiadomości — konferencja naukowa po
święcona: 1. funkcjom społecznym Wiado
mości i kształtowaniu świadomości obywa
telskiej czytelników (referat dra R. Kar
pińskiego; drukowany w Wiadomościach, 
nr 26), 2. problemom historycznym na ła
mach Wiadomości (referat doc. dra B. Pa
sierba Wiadomości, nr 25). Obszerne spra
wozd. : Cz. K r y c z e k — Wiadomości nr 
24, s. 1, 2. 

10—13 VI — w woj. toruńskim „Dni 
Trybuny Ludu"; o dorobku imprezy por. 
wypowiedz sekretarza KW PZPR w Toru
niu T. Filipowicza — Trybuna Ludu 1976, 
nr 148. 

15 VI — z okazji 30-lecia Górnika — 
dwutyg. ZZ Górników sesja, na której 
omówiono problemy rozwoju prasy związ
kowej i zadania prasy górniczej. 

18 VI — z okazji święta Gazety Połud
niowej seminarium nt. „Prasa regionalna 
jako popularyzator socjalistycznego stylu 
życia". Referat wprowadzający wygłosił 
doc. dr hab. H. Kubiak z UJ. 

19 VI — w nrze 139 Gazety Południowej 
S. C i e p ł y (w publikacji „Cenzurka od 
czytelników") omawia wyniki ankiety czy
telniczej (ogłoszonej 15 maja). Wśród res
pondentów przeważają mężczyźni (60%) ; 
pod względem wieku: do 18 lat — 27%, od 
19—26 lat — 26%, od 30—49 lat — 28%. 
40% respondentów legitymuje się wykształ
ceniem podstawowym, 20% — wyższym. 
78% respondentów czyta Gazetę systema
tycznie. 75% korzystnie ocenia zmiany do
konane w redagowaniu dziennika w ostat

nim roku; uznaniem cieszy się wszech
stronność i rozmaitość Gazety. Bardzo po
czytne są: humor, korespondencje ze świa
ta, felietony, ciekawostki naukowe, repor
taże i publicystyka. 

W II KWARTALE ANKIETY CZYTEL
NICZE OGŁOSIŁY: GZos Pracy (nr 79, 81— 
85), Prawo i Zycie (nr 20) i Za i przeciw 
(nr 24). 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNIGZY 

Nowe tytuły: 
I — 1 nr kwartalnika Badania Oświato

we. Wyd. : Wydawnictwa Szkolne i Pedago
giczne. Format: B-5, objętość: 160 str.; na
kład: 1000 egz. Cena 1 egz.: 40 zł. 

I — 1 nr kwartalnika Rękodzieło Arty
styczne. Pismo Związku Spółdzielni Ręko
dzieła Ludowego i Artystycznego „Cepe
lia". Format: A-4, objętość: 48 str., na
kład: 3000 egz. 

Zmiany tytułu: 
I — dwutygodnik Gazeta Sądowa zmie

nił tytuł na Gazeta Prawnicza. 

Zmiana formatu i objętości: 
I — od pierwszego tegorocznego nru 

kwart. Pokolenia ukazuje się w zmienio
nym formacie: 12,5X17,5 (poprzednio: 15X 
X21). Zmianie uległa także objętość ze 180 
do 260 kolumn. 

I — od pierwszego tegorocznego nru 
zachodnioeuropejska edycja mieś. Polska 
ukazuje się w zmienionym formacie: 21X28 
(28X36,5). Zmianie uległa także objętość 
z 56 do 76 kolumn. 

II — od lutego tyg. Piłka Nożna uka
zuje się w zmienionym formacie: 27,5X37,5 
(31,5X47) i w objętości zwiększonej do 12 
kolumn. 

1IV — wydanie sobotnio-niedzielne Ex-
pressu Wieczornego zwiększono z 8 do 12 
stron. Cena powiększonego wydania — 2 zł. 

1IV — Sztandar Młodych zwiększył 
objętość tygodniową do 42 kolumn (3 X W 
tygodniu 6 kolumn i 3 X 8 kolumn). Cena 
1 egz. wszystkich wydań — 1 zł. 

Zmiana wydawcy: 
1IV — Wydawnictwo Współczesne RSW 

„Prasa-Książka-Ruch" przejęło od Pań
stwowego Wydawnictwa Literatury Popu
larnonaukowej „Wiedza Powszechna" wy
dawanie dwutygodnika Nowe Książki. 

Opracował: Sylwester Dziki 
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SKRÓTY TYTUŁÓW: 

AWZ — Aktualnyje Woprosy Zurna-
listiki 

JA — Journalists' Affairs 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ —. Neue Zürcher Zeitung 
PMS — Problemy Mira i Socyalizma 

SR — Sowietskaja Rossija 
WM — Wiecziemaja Moskwa 

REDAGOWANIE 
INDIE. 1 kwietnia 1976 utworzono Pan-
stwowe Towarzystwo Telewizyjne. Oddzie
lenie TV od radiofonii ma służyć przede 
wszystkim szybszemu rozwojowi telewizji. 
(NDP 1976 nr 10 s. 14) pd 
USA. City magazines — magazyny miej
skie, różniące się między sobą zarówno 
treściami, jak i formami wydawniczymi a 
nawet częstotliwością ukazywania się, 
oprócz nazwy mają jeszcze jedną wspólną 
cechę: odnoszą sukcesy finansowe. O ile 
w magazynach ogółem ilość zyskownych 
stron reklamowych w 1975 roku zmniejszy
ła się wyraźnie, o tyle magazyny miejskie 
jako grupa mają do odnotowania przyrost 
1100 stron reklamowych w porównaniu z 
r. 1974 (wzrost zysków o ponad lOVo). 

Aż cztery spośród nich znalazły się w 
pierwszej piątce amerykańskich magazy
nów osiągających największe dochody z 
reklamy. Ponieważ ten rodzaj publikacji 
nie jest u nas znany, przedstawiamy ową 
czwórkę. Według wysokości nakładu pierw
szy z nich to magazyn Chicago (nakład 
140 000 egz.), pismo z 24-letnią tradycją, do 
r. 1971 ukazujące się jako bezpłatny infor
mator miejski. W r. 1971 nowy redaktor 
naczelny R. Nordstrand wprowadził arty
kuły i reklamy, rozszerzając pismo do 
znacznych rozmiarów. Obecnie typowy nu
mer zawiera 230 stron, w tym 100 stron 
reklam. Nadal jednak jego zawartość sta
nowią głównie kalendarzyki imprez (obej
mujące informacje o blisko 1000 imprez 
lokalnych), omówienia filmów (ok. 80 w 
numerze), programy radiowe i telewizyjne. 
Część redakcyjna jest nader szczupła. 

Następny magazyn Los Angeles (100 000 
egz.) w ciągu 15 lat istnienia zdobył sobie 
bogatych czytelników takimi tekstami, jak 
lista 52 propozycji spędzenia weekendu, 
przewodnikami po lokalnych kortach teni
sowych itp. Głównym tematem magazynu, 
także w części redakcyjnej, jest czas 
wolny. 

The Washingtonian (64 000 egz.) wycho
dzi od 10 lat, zawiera podobnie jak po
przednie magazyny część przewodnikową, 
uzupełnioną lekkimi tekstami. Nie stroni 
od polityki, z tym że zajmuje się nią od 
plotkarskiej strony. Wreszcie czwarty ty
tuł Cleveland (45 000 egz.) ma zaledwie 
cztery lata, a już się może pochwalić naj
większym spośród wszystkich miesięczni
ków amerykańskich wzrostem zysków z 
reklamy. 

Magazyny miejskie spotykają się jed
nak z krytyką, głównie dlatego, że służą 
najbogatszej grupie mieszkańców miast 
jako swego rodzaju przewodniki „jak, 
gdzie i na co wydawać pieniądze", ignoru
jąc problemy życia w mieście, na jakie 
natrafiają gorzej sytuowani czy też zwłasz
cza ,,kolorowi" czytelnicy. (Time z 29 
marca 1976 r. s. 6 i 46 i 47) ar 

USA. Prof. George Gerbner z Annenberg 
School of Communications ogłosił pt. 
„Violence Profile No. 7" sprawozdanie z 
badań nad przedstawianiem przemocy w 
telewizji. Prowadzona przez 9 lat analiza 
wykazała, że aktualnie 80—90°/o programów 
zawiera sceny przemocy, a na pojedynczy 
program przypada przeciętnie 5—6 takich 
scen. Jest to najwyższy wskaźnik w ostat
nich latach i odnosi się także do progra
mów dziecięcych, zwłaszcza do kreskó
wek. 

Podkreślono, że od jesieni 1975 stacje 
ABC, CBS i NBC zobowiązały się — w 
wyniku akcji specjalnej komisji Kongresu 
i opinii publicznej — do radykalnego 
zmniejszenia scen przemocy w progra
mach. W rezultacie wprowadzono w godz. 
19—21 tzw. „Family Hour" respektującą 
tę zasadę, ale nie ograniczono horroru w 
pozostałych godzinach. Wprawdzie CBS we 
własnych badaniach stwierdza ogólne 
zmniejszenie jego wskaźnika o 24*/» i o 36% 
w programach własnych, lecz tłumaczy się 
to różnym definiowaniem „scen przemo
cy"; stacje telewizyjne zupełnie pomijają 
np. ich występowanie w filmach rysunko
wych dla dzieci. Raport prof. Gerbnera 
wskazuje, że przestępcą w programach te
lewizyjnych jest z reguły „fajny facet" 
(good guy), a jego ofiary stanowią ludzie 
starzy, z warstw niższych, obcokrajowcy, 
kolorowi, przede wszystkim kobiety. 

Nowe problemy rodzi rozpowszechnia
nie telewizji kablowej, dla której nie ist
nieją obecnie żadne prawne przeszkody w 
przekazywaniu seksu i zbrodni. (NZZ z 
20 V 1976 s. 31) pd 
USA. Jak obliczono na Uniwersytecie w 
Pensylwanii, sceny przemocy na ekra
nach telewizyjnych były w roku ubiegłym 
jeszcze liczniejsze. 54°/o wszystkich progra-
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mów pokazywało morders twa , r abunk i , 
gwał ty i bójki. Fi lmy ry sunkowo dla dzie
ci w 2/3 zawierały t ak ie sceny. (NDP 1976 
a r 10 s. 14) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
AUSTHIA. Najwyższy g lobalny n a k ł a d 
dz ienn ików od 194S r. (wówczas p o n a d 2,5 
min egz.) zanotowano pod koniec ub . г.: 
2,405 min egz. Przed 20 laty, na przełomie 
1955/1956 nak ład był najniższy i liczył za
ledwie 1,25 min egz. 

Większość nak ładów — 1,56 min — k o n 
cent ru je się W Wiedniu. (ZV+ZV 1976 n r 23 
s. 876) pd 

AUSTRIA. Główną role. w pras ie codzien
n e j odgrywają : 

Die Presse — p o r a n n y dz iennik wiedeń
ski (nakład ok. 61000 egz.), l ibera lno-kon-
se rwa tywny , mający duży wp ływ na „rzą
dzących" — jak, s am zapewnia w jednej z 
r ek lam. Wśród gazet aus t r iack ich Die 
Presse dysponuje największą siecią ko re 
spondentów zagranicznych. 

Za oficialny organ rządowy uważa się 
Wiener Zeitung dziennik po ranny (nakład 
ok. 25 000 egz.), ukazujący się od 1703 r. 
Zamieszcza oficjalne k o m u n i k a t y pa r la 
m e n t u i rządu a w charak te rze doda tku 
dołącza się „Biule tyn oficjalny" (Bundes
gesetzblat t ) . 

Największą gazetą pod względem wiel
kości nak ładu (819 000 egz.) jest Kronen-
-Zeitung, ukazująca się w dwóch m u t a 
cjach wiedeńskie j i górnoaus t r iack ie j . Ga
zeta ty lko w szczegółach różni się od 
spr ingerowskie j Bild-Zeitung. 

Nas tępne miejsce pod względem nak ła 
du zajmuje dziennik p o r a n n y i popołudnio
wy zarazem — Kurier (490 000 egz., w n ie 
dzielę 651000 egz.), uważany za dziennik 
niezależny. 

Organem cen t ra lnym Socjalistycznej 
Par t i i Austr i i jes t Arbeiter Zeitung (107 000 
egz. n a k ł a d u ) . 

Osobną pozycję zajmuje dziennik K o 
munis tycznej Par t i i Austr i i Volksstimme 
(44 000 egz.) oraz teore tyczny i pol i tyczny 
miesięcznik tej par t i i , Weg und Ziel. Oby
dwa te o rgany ukazują się w Wiedniu. 
(AWZ 1975 n r 11 s. 9—11) gs 

CYPR. Od 20 lat gazeta Charagwi s łuży 
klasie robotniczej . Je j p ierwszy n u m e r 
ukaza ł się w r. 1956, k iedy to Cypryjczycy 
kończyl i w a l k ę z b ry ty j sk im kolonial iz
m e m . Charagwi przejęła sztafetę od zam
knięte j Neos Dimocratis po zakazaniu dzia
łalności AKEL i je j organizacjom m a s o 
wym przez Bryty jczyków. 

Charagwi — jedna z najbardziej popu
l a rnych gazet na Cyprze — zajmuje k o n 
sekwentn ie an ty imper ia l i s tyczne s t anowi
sko. Real is tyczne podejście do rozwiązania 
złożonych p rob lemów Cypru, poważna i 
k o n s t r u k t y w n a analiza działalności rządu 
zyskały p i smu szacunek szerokich w a r s t w 
społeczeństwa. Nakład osta tnich n u m e r ó w 
osiągnął imponującą (w w a r u n k a c h Cypru) 
liczbę 25—30 tys . egz. (PSM 1976 n r 6 s. 91) 

dkn 

JUGOSŁAWIA. 17 V1976 wyszedł z d r u k u 
tys ięczny numer tygodnika Komunist — 
organu Związku Komunis tów Jugosławii . 
P i smo ukazu je się we wszystk ich j ęzykach 
na rodów SFRJ w nakładzie bl isko 400 tys . 
egz. W ub . roku minęło 50 lat od powsta
nia tygodnika . (Prawda z 18 V1976 s. 5). 
lp 

RFN. Kolejność 20 p ie rwszych czasopism 
o największej liczbie sp rzedanych egzem
plarzy była w I kw. 197G nas t ępu j ąca : 
Ilörzu (p rogramy RTV) 3182 tys., Bild am 
Sonntag (gazeta niedzielna) 2171 tys., Fern-
sehwoche (progr. RTV) 1395 tys., Burda 
(moda) 1620 tys. , Funk-Uhr (progr . RTV) 
1424 tys., Neue Post (kobiece) 1410 tys. , 
Brigitte (kobiece) 1220 tys., Stern (maga
zyn ii.) 1147 tys. , Frau im Spiegel (kobie
ce) 1104 tys. , TV Hören-Sehen (progr. 
RTV) 1061 tys. , Bravo (mag. młodz.) 1033 
tys., Das neue Blatt (mag. rodzinny) 1002 
tys. , Tina (kobiece) 996 tys. , Bunte (mag. 
il.) 974 tys. , Neue Revue (mag. il.)) 914 tys. , 
Freizeit Revue (kobiece) 821 tys. , Praline 
(mag. il.) 819 tys. , Wochenend (mag. rodz.) 
756 tys. , Für Sie (kobiece) 699 tys. , Quick 
(mag. il.) 615 tys . egzemplarzy. (ZV+ZV 
1976 nr 17—18 S. 586—587) pd 

RFN. Nadzwycza j wysok i jes t globalny 
n a k ł a d czasopism fachowych , szacowany 
na ok . 40 m i n egz. p r z y 3 do 3,5 ty s . t y 
tu łów. Dla p o r ó w n a n i a : j edno razowy n a 
k ł ad dz i enn ików liczy m n i e j niż 24 m i n 
egz. (ZV+ZV 1976 n r 24 S. 894) pd 

RPA. Histor ia p r a sy tego kra ju rozpoczęła 
się w r. 1800 pows tan iem Cape Town Ga
zette, p ierwszego dz iennika na k o n t y n e n 
cie a f rykańsk im, redagowanego w języ
kach angielskim i ho lendersk im. Ak tua l 
n ie wychodz i tu ok. 500 dz i enn ików i p e 
r iodyków, p rzy czym większość g rupu je 
się w najs i ln ie j z a ludn ionym regionie Wit-
w a t e r s r a n d . Ze względu na ogran iczony 
k r ą g odbiorców, b ia łych A f r y k a n e r ó w , 
n a k ł a d y są na ogół ba rdzo n isk ie . 

Najważniejszą grupą dz ienników dyspo
nu je Argus P r in t i ng and Publ i sh ing С о т р . , 
k tó ra pośrednio i bezpośrednio kon t ro lu 
j e The Star, ТЦе Cape Argus, The Natal 
Daily News, The Diamond Fields Adverti
ser i The Friend. Druga znacząca g rupa — 
South African Associated Newspaper s Ltd. 
kont ro lu je Rand Daily Mail, Sunday Ex
press i Sunday Times w y d a w a n e w J o 
h a n n e s b u r g s 

5 dz ienn ików ukazu je się w stolicy, 3 
w Pre tor i i , 3 w Cap, 2 w Durban ie , 3 w 
Por t El isabeth i 3 w East London. Mnie j 
sze mias ta są pozbawione p ra sy codzien
ne j , wychodzą tu ty lko tygodniki lub p i s 
m a 'Ukazujące się 2 r azy w tygodniu — 
wszys tk ie w j ęzyku angie lskim i a f ryka -
ne r sk im. Interstages 1976 n r 110 s. 16—20) 
zl 

USA. Jak w y n i k a z o p u b l i k o w a n y c h os t a t 
nio d a n y c h Mura r e k l a m telewizj i , po raz 
p ie rwszy od 25 lat popularność amerykań
skiej tv spadła: czas odbioru w ciągu 
dnia by ł k r ó t s z y niż w r o k u 1974. N a j 
dłuższy odbiór w ciągu dnia wynosił ś r ed
nio 6 godzin i 14 min . na dobę. (Zurna-
list 1976 n r 4 s. 68) zl 

W. BRYTANIA. W ostatnim dziesięciole
ciu nakłady globalne 9 dzienników poran
nych spadły z 15,6 min do 14,1 min egz. 
Bessa ta objęła wszys tk ie ty tu ły z wyjąt
k iem bardzo popu la rnego The Sun, k tó ry 
w tym s a m y m czasie zwiększył nak ład 
z 1,3 min do 3,4 min egz. oraz poważne 
go Financial Times, k t ó r y doszedł ze 150 
tys . do 180 tys . egz. nak ładu . 

Najmocniej ucierpiały dwie londyńskie 
gazety wieczorne : Standard i Evening 
News, k tó rych nak ład obniżył sie n iemal 
o połowę (z 1,8 min egz. do 1 min) oraz 
wydan ia • niedzielne, k tó re w dziesięciole
ciu spad ły z 24 min do 20 min egz. 

13 — Zeszyty P rasoznawcze 
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Najwyższy nakład w prasie brytyjskiej 
ma nadal Daily Mirror drukujący 4 min 
egz. jednakże o 1 min egz. mniej niż przed 
10 laty. (Interstages 1976 nr 110 s. 22) zl 

ODBIORCY 
RFN. Instytut Emnid w Bielefeld przepro
wadził reprezentatywne badania na te
mat czytelnictwa dzienników wśród 1013 
mieszkańców Republiki. 

79% czyta systematycznie przynajmniej 
jeden dziennik. Najaktywniejsze są oso
by w wieku od 30 do 64 lat (82% czytują
cych), podczas gdy powyżej tego wieku 
czytelnictwo stwierdzono wśród 75%, a 
wśród młodzieży do 19 lat ok. 2/3. 

Najpowszechniejsze jest zainteresowa
nie sprawami lokalnymi — 40%, potem 
dopiero polityką — 23%, pozapolityczny
mi wiadomościami z całego świata — 19% 
i sportem — 18%. Dalej interesowano się 
ogłoszeniami reklamowymi — 12%, tema
tyką gospodarczą — 11% i kulturalną — 
4%. 

Zróżnicowane wyniki uzyskano dla obu 
grup płci. Mężczyźni najbardziej intere
sowali się polityką — 31% i sportem — 
29%, kobiety zaś przede wszystkim wiado
mościami lokalnymi — aż 51%, przed in
formacjami ze świata — 23%, reklama
mi — 17 i wiadomościami politycznymi — 
16%. (ZV+ZV Й76 nr 19 s. 645) pd 

AGENCJE 
BARBADOS. Nowo powstała agencja Ca-
ribian News Agency (CANA) wzięła na 
siebie pełną odpowiedzialność za zbiera
nie, opracowywanie i rozpowszechnienie 
informacji regionalnej, eliminując z tych 
zadań Reutera. Agencją kieruje rada dy
rektorów, wybranych spośród członków 
Caribian Publishing and Broadcasting As
sociation. (Zurnalist 1976 nr 4 s. 68) zl 

INDIE. Jak oświadczył w parlamencie mi
nister informacji i radia Indii — kraj po
trzebuje jednej agencji informacyjnej, 
która zdoła naświetlić zdarzenia we wszy
stkich regionach kraju i wyjaśniać po
ciągnięcia rządu o charakterze ogólnona
rodowym. Po długich dyskusjach kierow
nicy 4 hinduskich agencji osiągnęli ramo
we porozumienie odnośnie do planów zjed
noczenia się. (Zurnalist 1976 nr 4 s. 68) zl 

Z początkiem kwietnia 1976 podjęła pra
cę państwowa agencja informacyjna „Sa-
machar" (Wiadomość). Powstała ona w 
wyniku dobrowolnej fuzji czterech po
przednio pracujących agencji. (NDP 1976 
nr 10 s. 14) pd 

MOZAMBIK. W połowie marca 1976 podję
ła działalność krajowa agencja informa
cyjna AIM — Agencia de Informaçao Mo-
çambique w Maputo. (NDP 1976 nr 8 s. 
12) pd 
TAJLANDIA. Rząd rozpatruje projekt 
uruchomienia krajowej agencji informa
cyjnej. Ma to być przedsiębiorstwo pań
stwowe, w którym organy masowej pro
pagandy „mogą mieć swój udział kapita
łowy, co pozwoli im wejść do rady dy
rektorów". Agencja będzie sprzedawać in
formacje wszystkim przedsiębiorstwom, 
które są nimi zainteresowane. (Zurnalist 
1976 nr 4 s. 68) zl 

EKONOMIKA 
MIĘDZYNARODOWE. W biuletynie Rady 
Europejskiej opublikowano 2 dokumenty 
związane z zagadnieniem koncentracji pra
sy. Podkreśla się w nich, że różnorodność 
gazet jest warunkiem demokracji, gdyż 
prasa powinna odzwierciedlać opinie wszy
stkich kategorii społecznych. 

Przy równoczesnym wzroście napływu 
informacji prasa lokalna i regionalna, 
a także dzienniki krajowe szerokiego za
sięgu cierpią na Zachodzie na szczególne 
trudności. Koniunktura ekonomiczna, a 
zwłaszcza: inflacja, zwyżka cen kolporta
żu i papieru, spadek ilości ogłoszeń rekla
mowych — nie rokują poprawy. W więk
szości krajów Europy zach. opracowano 
plany pomocy prasie, niezbędne jest jed
nak ustalenie kryteriów subsydiowania. 
Formuła pierwsza zakłada pomoc dla 
wszystkich pism przez ulgi podatkowe, 
dotacje i poprawę dystrybucji. Jej po
zytywem jest utrzymanie niezależności 
pism, niemniej pozostaje wątpliwość, czy 
słuszne jest podtrzymywanie zarówno ga
zet mocnych, jak i o słabym odbiorze. 

Formuła druga to pomoc selektywna. 
W tym wypadku, jeśli wybór następuje 
według kryteriów politycznych, prasa tra
ci niezależność. 

Zgromadzenie Rady Europejskiej suge
ruje rządom synchronizację pomocy kra
jowej ze środkami podejmowanymi na 
szczeblu międzynarodowym: opracowanie 
typowego statutu personelu redakcji, 
stworzenie ośrodka informacji w ramach 
Rady Europejskiej, analizę procesu kon
centracji prasy, zdefiniowanie kryteriów 
polityki informacyjnej i kooperację z or
ganizacjami prasowymi. (Interstages 1976 
nr 109 s. 19—21) zl 
FRANCJA. „Imperium prasowe" 91-letnie-
go Jeana Prouvosta uległo rozbiciu. Już 
przed rokiem musiał on odstąpić dziennik 
Le Figaro, w połowie br. wydawnictwo Ha
chette nabyło za szacunkowo 100 min fr. 
magazyn ilustrowany Paris-Match, czaso
pismo telewizyjne Télé 7 Jours oraz pismo 
dla rodziców Magazins Parents. (Hachette, 
największa francuska oficyna książkowa 
wydaje poza tym bulwarowy dziennik 
France-Soir, magazyn polityczny Le Point, 
magazyn kobiecy Elle i czasopismo gospo
darcze Le Nouvel Economiste; mimo 78 
min franków deficytu z wydawnictw pra
sowych w r. 1974, chciała przejąć całość 
prasy Prouvosta.) 

5 czasopism kobiecych przekazał Prou-
vost swym pięciu wnuczkom. Jego wydaw
nictwo miało ostatnio roczne obroty w 
wysokości 700 min flanków, a przez wiele 
lat przynosiło pokaźne zyski. (Prouvost 
jest wielkim przemysłowcem tekstylnym, 
w tej branży ma roczne obroty przekra
czające miliard fr. i zatrudnia 15 tys. pra
cowników). Pozycją na rynku prasowym 
umocnił po II wojnie światowej, chociaż 
w pierwszych latach ukrywał się jako b. 
minister informacji kolaboracyjnego rządu 
Pétaine'a. „Oczkiem w głowie" Prouvosta 
był renomowany Paris-Match, którego na
czelną redakcję sorawował osobiście. Jego 
wydawnictwo dominowało w dziedzinie pra
sy kobiecej; wydawał m. in. Marie-Claire 
i francuską edycje Cosmopolitan. W 1970 r. 
został jedynym właścicielem i dyrektorem 
generalnym Le Figaro — i tu datuje się 
początek jego końca: w 1974 Figaro przy
niósł 2 miliony fr. stratv, jednocześnie na
stąpiła stagnacja lub spadek nakładów ma
gazynów kobiecych i Paris-Match. W ub. 
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roku wydawnic two p rasowe Prouvos ta 
miało podobno dług b a n k o w y rzędu 60 min 
f ranków. 

Prouvos t nie był j e d y n y m kapital is tą 
p rzemys łowym za in te resowanym prasą. 
Marcel Dassaul t , budowniczy samolotu 
„Mirage" , posiada magazyn i lus t rowany 
Jours de France, „kró l b a w e ł n y " Marcel 
Boussac jes t właścicielem dziennika Auro
re. (Zeit 1976 n r 28 s. 20). 

5 lipca br . rzecznik wydawnic twa Ha
chet te poinformował o odprzedaży France 
Soir za 55 min f ranków na rzecz Sté P r e s 
se Aliance. Koła przemysłowe podają, że 
od s u m y sprzedaży t rzeba będzie odjąć 
s t ra ty dziennika (wydawanego w 600 tys . 
egz.) za miesiące lipiec i s ierpień, oblicza
ne na 5—6 min f ranków. (ZV+ZV 1976 n r 
28. „. . .ostatnie wiadomości") pd 

F R A N C J A . Dziennik i f rancusk ie , k t ó r e 
uc ie rp ia ły poważnie w s k u t e k zmniejszenia 
w p ł y w ó w f inansowych z r e k l a m y skorzy
stają z pomocy w formie dotacj i r ządowej 
w wysokości 0,05 f ranka za sp rzedany 
egzemplarz . 

Subsyd ium przys ługuje wszys tk im ga 
zetom, k t ó r e ukazują się co na jmn ie j 5 
r azy w tygodn iu i k t ó r y c h ś redn i n a k ł a d 
w r . 1975 osiągnął co n a j m n i e j 200 tys . 
egz. P o n a d t o w a r u n k i e m jes t przedłoże
nie dowodów, że w p ł y w y ogłoszeniowe 
dz ienn ika n ie p rzek roczy ły 30% obro tów. 

Subwencja przysługuje wstecznie za rok 
1975. {Interstages 1976 n r 110 s. 21—22) zl 

RFN. „Kryzysowy r o k " 1975 przyniós ł w y 
dawcom p r a s o w y m najwyższe zyski w p o 
w o j e n n y m 30-leciu, p rzekracza jące n a w e t 
osiągnięte w r o k u p rospe r i ty 1968. Np . 
w y d a w c y dz ienn ików skasowal i okrągło 
mil iard m a r e k (NDP 1976 nr 12 s. 14) pd 

SZWAJCARIA. Renomowany dziennik Neue 
Zürcher Zeitung miał w r. 1975 znacznie 
mnie jsze wp ływy niż rok wcześnie j — 55,4 
m i n f r an k ó w wobec 59,4 min . Z ogłoszeń 
wpłynę ło 38,6 min , poprzednio 45,2 min ; ze 
sprzedaży na tomias t o 1,1 min fr. więcej . 
Czysty zysk w kwocie 260 tys." f r anków 
(1974: 470 tys.) daje 8°/o dywidendy (o 2% 
mniej) p rzy kap i ta le 1,8 min f ranków. 
(ZV+ZV 1976 n r 17—18 S. 604) pd 

USA. Obumie ran ie gazet doprowadzi ło do 
typowe j sy tuac j i w mias t ach a m e r y k a ń 
skich, gdzie z r e g u ł y ukazu je się t y l k o 1 
dz iennik p o r a n n y i 1 wieczorny . W No
w y m J o r k u n p . 25 lat t e m u ukazywa ło się 
jeszcze 10 dzienników, obecnie ukazują się 
t am już ty lko 3 dzienniki pol i tyczne: New 
York Times, Daily News i wieczorowa New 
York Post. Szczególnym przypadk iem, nie 
l iczonym w tym zestawieniu, jes t giełdo-
wo-gospodarczy Wall Street Journal. (ZV+ 
ZV 1976 n r 22 s. 820) pd 

USA. J a k podało p ismo Advertising Age, 
i m p e r i u m Hears ta — jedna z na jwiększych 
ko rpo rac j i r odz innych w S t a n a c h — o b e j 
m u j e 8 gazet codz iennych o j e d n o r a z o w y m 
nak ładz ie 1,5 m i n egz., 12 czasopism, 4 s t a 
cje rad iowo- te lewizy jne . P o n a d t o Hears t 
Corp . rozporządza k r o n i k ą filmową, a g e n 
cją publ icystyczną, w y d a w n i c t w e m książek 
k i e szonkowych i ma udzia ły w fabryce 
pap ie ru , p rzeds ięb iors twach górniczych, 
hodowlach bydła i n ie ruchomośc iach . 

Obro ty i zyski u t r z y m u j e się w t a j e m 
nicy. Szacuje się j e d n a k dla r . 1975, że sam 
ty lko obrót wydawnic tw gaze towych wy
niósł 265 m i n doi., a czasopism 95 m i n . G e 
n e r a l n y d y r e k t o r Hears t Corp. , J. R. Mil

ler oświadczył , że by ły to naj lepsze w y 
niki po wojnie . (ZV+ZV 1976 n r 14—15 S. 
510) pd 

REKLAMA 
AUSTRIA. Ogółem 2453 tys . szyl ingów wy
d a t k o w a n o na r e k l a m ę w med iach w ub . 
r . Z tego 48°/o p rzypad ło na p rasę (36°/o na 
same dzienniki ) , 34% na tv, 10°/o na rad io 
i 6% na r ek l amę plakatową. (ZV+ZV 1976 
n r 23 s. 848) pd 

RFN. P r z e p r o w a d z o n o po równawcze bada
nia n a d zauważalnością ogłoszeń h a n d l u 
deta l icznego w pras ie reg iona lne j wśród 
p r e n u m e r a t o r ó w — kobie t j ako pods t awo
wej g rupy n a b y w c ó w dla lat 1968 i 1974/75. 
Wynik i w y k a z a ł y wzrost dost rzegalności o 
ll°/o. Wyciągnię to wniosek, że właśnie ga
zety dają k l i en towi za pomocą r e k l a m y 
dobrą or ientac ję rynkową (ZV+ZV 1976 n r 
16 s. 537) pd 

SZWAJCARIA. Po r az p ierwszy od r . 1970 
bi lans r e k l a m o w y 1975 wykaza ł n o m i n a i n y 
spadek w y d a t k ó w o ok. 9%. Zmiany w po
r ó w n a n i u z r o k i e m poprzedn im ukazu je 
zes tawienie (w procentach) : 

Wpływy We f r ankach S t ron /minu t 
r e k l a m o w e (nominalne) r e k l a m y 

(realne) 
Czas. fachowe — 11,3 — 16,7 
Czas. p o p u l a r n e — 6,2 — 14,4 
Dziennik i + 2,3 — 8,3 
Telewizja + 3,8 — 5,0 

(ZV+ZV 1976 n r 13 s. 376) pd 

W. BRYTANIA. P ięć czołowych bry ty j sk ich 
konce rnów p ra sowych — „In te rna t iona l 
Publ i sh ing Corporat ion Ltd." , „Beaver-
b rook Newspape r s Ltd." , „Thomson Orga
nizat ion Ltd." , g rupa Murdocha i z jedno
czenie gazetowe Daily Telegraph — w la
t a ch 1974—1975 z t y t u ł u pub l ikowan ia r e 
k l a m uzyska ły 5180 tys . fun tów sz ter l in-
gów. Na tomias t gazeta b ry ty j sk ich k o m u 
nistów Morning Star do kwietn ia 1975 nie 
o t r zymywała w ogóle zleceń na zamieszcza
n ie p ł a tnych rek lam, zaś w pozostałych 
ośmiu miesiącach ub . r. zyskała z tego ty
tu łu zaledwie 1000 funtów szterl ingów. (RS 
z 2 IV 1976 s. 3) Ip 

ZAWÖD DZIENNIKARSKI 
FRANCJA. 21 ma ja 1976 nie ukaza ły się 
gazety , agencja F r a n c e Presse p rze rwa ła 
p racę , r ad io n a d a w a ł o ty lko m u z y k ę i 
k r ó t k i e serwisy ak tua lnośc i . S t r a jkowa l i 
f r ancuscy dz ienn ika rze , a na znak popa r 
cia przyłączyl i się do n ich d r u k a r z e . Dzien
n ika rze domagal i się p rzede wszys tk im 
ochrony przed n i eogran iczonymi zwolnie
n i a m i z p r a c y i przedsięwzięcia ś r o d k ó w 
w celu zmniejszenia bezrobocia . Wiąże się 
to z zamknięc iem w os ta tn ich la tach we 
F ranc j i szeregu dz ienn ików i czasopism. 
(Prawda z 22 V 1976 s. 5). Ip 

KENIA. S tosunek a u t o r y t e t ó w loka lnych 
do dz ienn ika rzy w n i e k t ó r y c h p a ń s t w a c h 
a f r y k a ń s k i c h pozos tawia n ieco do życze
nia . Tak n p . w n o w y c h k a s y n a c h w Nai
rob i u wejścia wi ta p rzybyszów ogłosze-

13* 



nie „Osobom niepowołanym i dzienni; а-
rzom wstęp wzbroniony'' (Interstages 197iJ 
nr i Li) 8. 2o) zl 
R'̂ 'N. W ród członków Związku Dzlennika-
г"у pr?c]:-ov,'V.iïzono ankiet«; na lee^it w-i-
nmków pincy i socjalno-bytowych dzier-
niî.Lî'zy. Wyniki ankiety analizowano na 
zjeździe Związku w Dusseldorfie. Jak wy
nika z ankiety, naczelni redaktorzy naj
większych gazet w RFN są zgodni, że sy
tuacja dziennikarzy чк';!а znacznemu po
gorszeniu. Wśród redaktorów naczelnych, 
gazet o mniejszym znaczeniu zdania są po
dzielone: 1 ;'•'•) uważa, że położenie dzienni
karzy jest bardzo złe a 20°/o uważa jo za 
normalne. 

40% naczelnych redaktorów chciałoby 
zmniejszyć liczbę zatrudnionych w swojej 
tedakcji dziennikarzy. W średnich i ma
łych redakcjach to samo pragnie uczynić 
10 redaktorów naczelnych, a 14n/o z tej gru
py myśli o przejściowej redukcji zatrud
nionych. 

O iobny prcbJem to sytuacja praktykan
tów. W ankietowanych 39 redakcjach pra
cowało ie:i v omawianym okresie 219. Do
tychczas byli prawie pewni, że po zakoń
cz; niu praktyki pozostaną na stałym eta
cie w redakcji. Tymczasem jak wynika z 
ankiety, tylko 2fi% redaktorów naczelnych 
ma zamiar wszystkim zaproponować sta
ły etat. Przypuszcza się, że po zakończe
niu prakiyhi z 219 praktykantów pozosta-
mz w redakcjach co najwyżej połowa. 

Prawie wszystkie gazety pragną ogra
niczyć ilość miejsc stażowych. Przemawia 
za tym lakże obserwowana w redakcjach 
prawidłowość, że praktykanci miast się 
doskonalić w dziennikarskim fachu, wy
korzystywani są często w charakterze ta
niej siły roboczej, co przeczy założeniom 
praktyki, zł ankiety wynika, że dotych
czas w niektórych redakcjach jeden prak
tykant przypadał na 3—4 redaktorów, ale 
znane są wypadki gdzie stosunek prakty
kantów do redaktorów wynosi 1 : 1. Wśród 
młodych praktykantów tylko 15% kończy 
praktykę w redakcji z pozytywnym wy
nikiem. 

Połowa ankietowanych dziennikarzy 
pracuje w prasie lokalnej a 1/3 w gazetach 
centralnych. Starsi wiekiem i stażem pra
cy dziennikarze posiadają wykształcenie 
wyższe aniżeli ich młodsi koledzy. 

Wyniki ankiety nie są reprezentatywne, 
gdyż Związek Dziennikarzy nie dysponu
je pełnymi danymi dotyczącymi liczebno
ści i struktury swoich członków. Celem 
przedstawionej ankiety było ukazanie 
pewnych charakterystycznych cech poło
żenia zachodnioniemieckich dziennikarzy. 
(JA 1975 nr 4 s. 9—10 oraz AWZ 1975 nr 19 
s. 13—16) r/s 

RFN. Ogarniająca prasę rewolucja elek
troniczna napotyka pierwsze opory ze stro
ny dziennikarzy! Ich zrzeszenie zawodowe 
w Hamburgu zwróciło się do Zarządu Zw. 
Dziennikarzy z żądaniem obwarowania 
wprowadzenia elektroniki do prasy szere
giem warunków. M. in. domaga się obsłu
gi urządzeń elektronicznych przez dotych
czasowe siły redakcyjne, prawa odmowy 
p zdjęcia takiej obsługi bez jakichkolwiek 
restrykcji, maksymalnie 4 godzin pracy 
dziennie przy urządzeniach elektronicz
nych. (ZV+ZV 1976 nr 23 s. 878) pd 

USA. Pierwsza kobieta została tu prezente
rom telewizyjnym — dziennikarzem pro
wadzącym dziennik wieczorny (w rodzaju 
naszego „Monitora") trzeciego co do roz-

\TFGRMACJE Z K R A J U I ZE U V V J A T A 

Б. Walters i jej ,,rozmówca" we wstawce 
reklamowej 

Jak zazwyczaj, tak i tu tło kontraktu 
stanowi komercjalna reklama. 3 czołowe 
koncerny telewizyjne z CBS na czele dzie
lą między sobą roczny budżet wynoszący 
2,5 miliardów doi. Stwierdzono jednak w 
I kwartale 1976, że osobowość prezentera 
w CBS przyciągała wieczorem przed ekra
ny 27% widzów, podczas gdy w NBC 25%, 
a w ABC tylko 19%. Jednocześnie przy 
obrotach sięgających 650 min doi. CBS mia
ła 110 min zysków, podczas gdy ABC przy 
550 min obrocie musiała się zadowolić zy
skiem niespełna 50 min. W zależności bo
wiem od stwierdzonej liczby odbiorców i:-i-
serenci płacą za minutę wstawki reklamo
wej od 35 tys. do 80 tys. dolarów. Zwięk
szenie liczby odbiorców zaledwie o 2 do 
3% oznaczałoby dla ABC roczny wzrost zy
sków o 6 min doi. Koncern uważa więc, że 
wydatkowanie na Barbarę Walters jednego 
miliona powinno się zwrócić kilkakrotnie. 
Nadmienić należy, że w półgodzinnym mo
nitorze wieczornym wstawki reklamowe 
zajmują przeciętnie 8 minut. 

Programy Barbary Walters, której każ
de słowo w ABC będzie kosztowało 10 do
larów, są klasycznym przykładem zastępo
wania w amerykańskiej TV informacji 
przez rozrywkę. (Spiegel 1976 nr 22 s. 191— 
195) pel 

S Z K O L N I C T W O D Z I E N N I K A R S K I E 

GÓRNA WOLTA. Pod auspicjami UNE
SCO powstaje tu instytut filmu i telewizji, 
placówka o charakterze dydaktycznym. 
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W ciągu 3-łetnich studiów przyszli rea
lizatorzy telewizyjni zapoznają sie. nie tyl
ko z problemami techniki zawodowej, ale 
również wysłuchają wykładów z antropo
logii, psychologii i nauk pokrewnych, hi
storii sztuki, filmu i kultur afrykańskich. 
(Interstages 197G nr 110 s. 22) zl 

ZSRR. Program zawarty w postanowie
niach КС KPZR „O środkach w dziedzinie 
kształceni?, i doszkalania kadr dziennikar
skich" jest realizowany. Otwarto 2-letnie 
wydziały dziennikarstwa w Wyższych Szko
łach Partyjnych w Taszkiencie. Nowosy
birsku, Gorkim i Rostowie. Ustalono no
we warunki przyjęcia na studia kierunko
we i nowy typowy plan zajęć we wszyst
kich formach nauczania. Do zasadniczych 
dyscyplin włączono: naukowe podstawy 
propagandy i metody pracy ideologicznej, 
budownictwo partyjne i radzieckie, nauko
we podstawy zarządzania i planowania w 
gospodarce narodowej, analizę gospodarki 
przedsiębiorstw i psychologię społeczną. 
Specjalizacja studentów ma 3 profile: eko
nomiczny, partyjny i naukowo-kultural-
ny, dotyczy także typu środków informa
cji (gazety, czasopisma, tv, radio, wydaw
nictwa, TASS, APN). Przedłużono do 30 
tygodni praktyki studentów. 

Przyjmowanie na wydziały dziennikar
stwa następuje wg nowych reguł z zasto
sowaniem indywidualnej selekcji i kon
kursów. Wszyscy kandydaci przedstawia
ją publikacje i rekomendacje redakcji. 

W ramach doszkalania w 72 uniwersy
tetach marksizmu-leninizmu otwarto wy
działy dziennikarstwa, w których uczy się 
4,5 tys. pracowników prasy, radia i tv. Po
nad tysiąc adeptów dokształcają terenowe 
oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy. Do 
2 tys. specjalnych szkół uczęszcza 75,5 tys. 
korespondentów społecznych. (Zurnalist 
1976 nr 4 s. 4—10) Zl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 

MIĘDZYNARODOWE. Z końcem marca 
1976 odbyło się w Tunezji międzynarodowe 
sympozjum na temat rozwoju mediów w 
krajach niezaangażowanych. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele 46 państw oraz 
UNESCO i innych organizacji międzyna
rodowych. Uchwała konferencji domaga 
się wyswobodzenia mediów w tzw. „III 
świecie" spod kurateli służb informacyj-
no-propagandowych mocarstw kapitalisty
cznych. (NDP 1976 nr 10 s. 15) pd 
MIĘDZYNARODOWE. Międzynarodowy in
stytut Prasowy IPI zrzeszający 2 tys. 
członków z krajów kapitalistycznych prze
niósł swą siedzibę z Zurychu do Londynu. 
(NDP 1976 nr 12 s. 14) pd 

RFN. Od 1 kwietnia 1975 obowiązuje usta
wa, na mocy której będzie corocznie prze
prowadzana przez rządowy Urząd Staty
styczny ankietyzacja wydawnictw praso
wych. Statystyka obejmuje m. in. liczbę 
zatrudnionych, wysokość obrotów, koszty 
osobowe i rzeczowe, liczbę oraz rodzaj 
wydawnictw i wydań, objętość itp. dane 
edytorskie, udział i ceny ogłoszeń, sposób 
kolportażu, sprzedaż egzemplarzową. Każ
dorazowo we wTześniu będzie sporządzane 
zestawienie służące opracowaniu rządowe-
sprawozdania o sytuacji prasy. (ZV+ZV 
1976 nr 23 s. 879) pd 

RFN. 50-lecie istnienia obchodził w poło
wie maja br. Institut für Zeitungsforschung 
w Dortmundzie. Zgromadził on. 22 tys. rocz
ników gazet i 21 tys. roczników czasopism, 
a prasoznawcza biblioteka podręczna liczy 
27 tys. tomów. Ponadto sfilmowano 30 min 
stron gazetowych na 720 tys. metrów ta
śmy. 

Instytut koncentruje się na prasie nie
mieckiej XVII i XVIII w., na prasie okresu 
Wiosny Ludów, prasie ruchu robotniczego, 
Republiki Weimarskiej i III Rzeszy. 

Liczba osób korzystających rocznie ze 
zbiorów w okresie powojennym wzrosła 
z 300 do 4000 osób. (ZV+ZV 1976 nr 22 
s. 822) pd 

PRAWO 
RFN. Sąd Konstytucyjny stwierdził w wer
dykcie z 24 III br., że prasa prywatna — w 
przeciwieństwie do publiczno-społecznych 
mediów, jak RTV — nie jest; zobowiązana 
do neutralności w kampanii wyborczej. 
Może zatem nie zamieścić zarówno ogło
szeń partii, jak również korespondencji nie 
odpowiadających jej kierunkowi politycz
nemu. (ZV+ZV 1976 nr 17—18 s. 581) pd 

TECHNIKA 
BELGIA. Brukselski dziennik La Dernière 
Heure przeszedł na fotoskład. Montaż i 
uruchomienie trwało tylko 4 tygodnie, co 
jest rekordem technologicznym. Należyte 
użytkowanie systemu pozwoli wkrótce 
dziennikowi tej samej grupy La Libre Bel
gique włączyć się i korzystać z tych sa
mych urządzeń i instalacji. (Interstages 
1976 nr 109 s. 21) zl 
IRAN. Krajowa służba informacyjna PARS 
uruchomiła teleksowy system łączności w 
języku perskim. Informacja napływająca 
do PARS kierowana jest teraz operatyw
nie do prasy, radia i tv. Poprzednio roz
syłano ją jedynie w postaci biuletynów. 
(Zurnalist 1976 nr 4 s. 69) zl 
KANADA. Wśród ogółem 115 dzienników 
49 wytwarzano w offsecie (ok. 43%). Z glo
balnego nakładu 5,1 min egz. przypadało 
na nie tylko 845 tys. egz., czyli niespełna 
17% (ZV+ZV 1976 nr 22 s. 817) pd 
USA. Jak informuje „American Newspa
per Publishers Association", w ub. roku 
63 dalsze gazety przeszły na druk offseto
wy. Łącznie tą techniką wytwarzano 1173 
dzienniki, czyli 2/3 ogółu 1768 tytułów. Na
kład dzienników offsetowych wynosił jed
nak tylko 17,2 min egz. jednorazowo, co 
stanowiło niespełna 28% globalnego nakła
du prasy codziennej. (ZV-j-ZV 1976 nr 22 
s. 817) pd 
USA. Rotacja wielobarwna znacznie się 
rozwinęła: w 1956 r. 10 gazet stosujących 
najwięcej koloru w ogłoszeniach miało ra
zem 15,4 min wierszy druku wielobarwne
go, w 1975 r. już 41,1 min wierszy. (ZV+ 
+ZV 1976 nr 22 s. 815) pd 
USA. Przewiduje się, że do roku 1980 
liczba komputerowych systemów składu 
osiągnie 7 tysięcy. Liczba czytelników ma 
wzrosnąć 4-krotnie i osiągnąć 3 tys. Przy 
produkcji gazet ma się wówczas stosować 
ok. 100 laserowych systemów wytwarza
jących matryce, w produkcji znajdą też 
zastosowanie laserowe systemy łamania. 
(ZV+ZV 1976 nr 22 s. 799} pd 
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USA. Czy Stany Zjednoczone stoją przed 
krokiem w „drugą erę" audiowizji? Obec
nie ponad 12 min czyli co piąte gospodar
stwo domowe jest podłączone do sieci ka
blowej TV, co umożliwia np. w Nowym 
Jorku korzystanie z 26 różnych kanałów 
(w tym z 5 oferujących tekstowe wiado
mości bieżące). M. in. Home Box Office, 
filia koncernu „Time" oferuje miesięcznie 
40 filmów fabularnych nie przerywanych 
uciążliwymi wstawkami reklamowymi. 

Przede wszystkim jednak przewiduje się 
rychły koniec dotychczasowych odbiorni
ków małoekranowych, które mają zastąpić 
duże ekrany ścienne. Przed dwoma laty 
renomowana firma Hi-Fi KLH wytworzyła 
prototyp „Video Beam 2000", wyświetlający 
z rzutnika obraz na ekran o wymiarach 
2X3 m (mniejszy model „Video Beam 75" 
ma rozmiar 1,2X1,8 m). Ich rozpowszech
nieniu stoi dotąd na przeszkodzie cena: 
większy model kosztuje prawie 4 tys. do
larów czyli 10 razy więcej od najdroższego 
odbiornika kolorowego, mniejszy 1800 doi. 
Jakość obrazu ma być bez zarzutu. (NZZ 
z 24 VI1976 s. 31 i n.) pd 

PAPIER 
KANADA. Przemysł papierniczy pokrywa 
37,6»/o światowego zapotrzebowania na pa
pier gazetowy. Gdy jednak w 1974 r. eks
portowano 8,8 min t, to w roku następnym 
już tylko 7,7 min t. (ZV+ZV 1976 nr 22 
s. 819) pd 

HISTORIA 
PERU. W maju br. minęło 150 lat od po
wstania najstarszej gazety Peru i Ameryki 
Łacińskiej Diario Official el Peruana. Jej 
założycielem był Simon Bolivar. Obecnie 
gazeta jest oficjalnym organem Rewolucyj
nej Junty Wojskowej. (Prawda z 22 V 1976 
s. 4) Ip 
ZSRR. Minęło 30 lat od powstania kinoga-
zety „Sowietskij Sport". W tym czasie 
ukazały się 342 numery filmowej kroniki 
radzieckiego sportu. Jubileuszową taśmę 
zmontowano z fragmentów pierwszych wy
dań. (WM z 7 VI1976 s. 3) lp 

RÓŻNE 

MIĘDZYNARODOWE. Hebrajski Uniwer
sytet w Jerozolimie nadał tytuł doktora 
honoris causa ultrareakcyjnemu wydawcy 
prasowemu z Hamburga Axelowi Springe
rowi — w uznaniu „przyjaźni do narodu 
żydowskiego, państwa Izrael i miasta Jero
zolimy". (ZV+ZV 1976 ПГ 19 S. 650) pd 

HOLANDIA. Wioska Stafortst jest swoi
stym unikatem: żaden z mieszkańców nie 
posiada radioodbiornika, a tym bardziej te
lewizora. Przyczyna? Wszyscy mieszkańcy 
wioski są kalwinami, a to wyznanie reli
gijne zabrania — będącego grzechem — 
fotografowania się lub robienia zdjęć in
nym, a także korzystania z audiowizual
nych przekaźników komunikowania. (SR 
z 30 VI1976 s. 3) dkn 

NIGERIA. Na żądanie rządu nigeryjskiego 
USA zmuszone zostały do likwidacji ra
diostacji nasłuchowej Foreign Broadcast In
formation Service w mieście Kaduna. Przez 
dłuższy czas radiostacja ta prowadziła 
działalność szpiegowską. (Zurnalist 197S nr 4 
s. 68) zl 

USA. Wiosenny strajk drukarzy Washing
ton Post zakończył się ich porażką, gdy 
redakcyjni pracownicy biurowi po krótko
trwałym przeszkoleniu przejęli ich czyn
ności. (ZV+ZV 1976 nr 22 S. 798) pd 

USA. Telestudio w Richmond (stan Wirgi
nia) zwróciło się do szeregowego policjan
ta Mitchella Webera z prośbą o pomoc w 
zorganizowaniu programu, z którego by 
się słuchacze dowiedzieli, jak „nudna i 
bezbarwna" jest praca policji. Kamery 
ustawiono na jednym ze skrzyżowań w 
mieście, nakręcano obraz, jak Weber 
sprawdza prawa jazdy szoferów. Wszystko 
rzeczywiście szło „nudno i bezbarwnie" do 
chwili, gdy z jednego z aut, które próbo
wał zatrzymać Weber, nie rozległa się se
ria z automatu. Przestępców ujęto po wie
logodzinnej obławie i blokadzie domu, w 
którym się ukryli. (Zurnalist 1976 nr 4 
s. 68) zl 

ZSRR. Po raz pierwszy w historii prasy 
radzieckiej przeprowadzono przewóz setek 
tysięcy kompletów gazet i czasopism z 
Moskwy do miasta Chimki, gdzie stanął 
nowoczesny 10-piętrowy gmach archiwum 
gazet. Ustalono skalę operacji: 2 min 
zszywek pism z różnych okresów i róż
nych terytoriów ZSRR, ponad 2,5 tys. ton 
gazet. 

Coroczny napływ do archiwum sięga 8 
tys. tytułów w dziesiątkach języków na
rodów radzieckich. (Zurnalist 1976 nr 4 s. 
35) zl 
ZSRR. Obok 16 dziennikarzy nagrody za 
najlepsze publikacje w 1975 roku (przy
znawane przez Związek Dziennikarzy 
ZSRR) otrzymali również dwaj radzieccy 
kosmonauci: W. Sewastianow i P. Kli-
muk — za telewizyjne reportaże przekazy
wane z pokładu statku kosmicznego ,,So-
juz- 18" i stacji orbitalnej ,,Salut-4". (lz-
wiestija z 5 V1976 s. 4) lp 
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Бронислав Г о л э м б и о в с к и й : Роль массовых средств передачи в пре
вращении личности и культуры общества 

Международную научную сессию по случаю ХХ-летия Центра печато-
ведческих исследований в Кракове открыл выступлением на эту тему за
меститель заведующего Отделом идейно-воспитательной прессы Централь
ного Комитета ПОРП, декан факультета журналистики и политических 
наук Варшавского университета. Принципиальный исследодательско-ана-
литический вопрос в области изучения прессы в Польше — после первого, 
основного этапа широкой популяризации культуры и искусства средствами 
массовой передачи, — докладчик сформулировал следующим образом: ка
кова роль массовых средств передачи в преобразовании личности и куль
туры развернутого социалистического общества, а затем общества, строя
щего коммунизм? Докладчик представил этот вопрос на фоне борьбы меж
ду идеологией современного социализма и высокоразвитого капитализма, 
обсудил серьезную роль средств массовой передачи в деле культурных пре
образований в Народной Польше, в деле преобразования личности в духе 
социализма и социалистической концепции жизни. Первое место в процессе 
развития культуры всего народа занимает культура труда и культура со
циалистического общежития. В заключительной части своего выступления 
докладчик обратился к выступлениям руководителей партии на VII съезде 
ПОРП и XXV съезде КПСС, посвященным этим проблемам. (Резюме ре
дакции) 

Валеры П и с а р е к: Марксистско-ленинская теория и методология иссле
дований средств массовой информации и пропаганды: основные положения 
и директивы 

Основой каждой теории и методологии исследований какого-либо явле
ния является сама теория этого явления. В нашем случае за основу мар
ксистско-ленинской теории и методологии исследований средств массовой 
информации и пропаганды (далее СМИиП) необходимо принять марксист
ско-ленинскую теорию СМИиП. Вот её основные положения: 

1. особенности СМИиП, действующих в данной общественной системе, 
определяются системой общественных отношений, в которой они дей
ствуют; 

2. характер отдельных периодических изданий, а также отдельных теле-
и радиопрограмм обусловлен интересам того класса или общественной 
группы, которым они служат прямо или косвенно; 

3. общественная роль социалистических СМИиП — как элемента над
стройки социалистического общества или как выразителя интересов 
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трудящихся масс в капиталистическом обществе — существенно отли
чается от общественной роли коммерческих СМИиП как элемента над
стройки капиталистического общества; 

4. социалистические СМИиП выражают взгляды и интересы самых широ
ких народных масс; 

5. роль СМИиП в социалистическом обществе состоит прежде всего в том, 
чтобы приобщать к общественной жизни отдельных членов общества, 
чтобы мобилизовать их для совместной деятельности на благо социа
лизма, а также воспитывать в них непримиримость к взглядам и дей
ствиям, направленным против социализма; 

6. социалистические СМИиП являются орудием воспитания нового чело
века, образованного, высокоидейного и нравственного, пламенного па
триота и последовательного интернационалиста; 

7. для социалистических СМИиП характерна партийность; 
8. социалистические СМИиП тесно связаны с массами; 
9. социалистические СМИиП отличаются объективностью и правдиво

стью: 
10. социалистические СМИиП проникнуты боевым духом, непримиримо

стью. 

Эти десять положений содержат в себе главное ядро марксистско-ленин
ской теории СМИиП. Они указывают на м е с т о СМИиП в общественной 
системе (положения 1—3), на з а д а ч и социалистических СМИиП (поло
жения 4—6, а также на черты социалистических СМИиП (положения 
7—10). На эти положения, а также на марксистской эпистемологии и всей 
теоретической системе марксизма-ленинизма основана теория исследова
ний СМИиП. Её наиболее важные элементы можно свести к пяти следу-
щюим пунктам: 

1. характер и общественная роль СМИиП, а также роль каждого элемента 
в процессе массовой передачи информации познаваемы; 

2. марксистско-ленинские исследования СМИиП характеризуются классо
вым подходом; 

3. удовлетворение общественных потребностей через СМИиП, а также 
участие СМИиП в выполнении исторических задач, стоящих перед на
родом — вот главная исследовательская проблема в марксистско-ленин
ских исследованиях СМИиП; 

4. исследования СМИиП имеют в виду совершенствование их функцио
нирования в обществе; 

5. проверкой правильности результатов и вьшодов в исследованиях СМИиП 
является их применение в практике прессы, радио и телевидения. 

Система исследовательских директив составляет методологию. Они опи
раются на определенную теоретическую систему. Директивы марксистско-
ленинской теории СМИиП представляют собой логическое продолжение 
марксистско-ленинской теории СМИиП и теории исследований СМИиП: 

1. характер и воздействие СМИиП необходимо изучать в связи с обще
ственно-политической жизнью и историческими условиями; 

2. в исследованиях СМИиП необходимо стремиться к познанию всех их 
аспектов и проявлений^ 

3. СМИиП необходимо исследовать в их развитии, рассматривая их воз
действие как непрерывный процесс; 

4. в изучении СМИиП необходимо использовать различные методы и тех
ники, отдавая предпочтение наиболее точным; 

5. результаты исследований, обобщения и теоретические прогнозы необхо
димо проверять в практической деятельности. 

Представленные здесь общие положения и директивы, несомненно, хоро
шо известны исследователям СМНиП в странах социализма, но автор счи-
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тает, что их необходимо напомнить в связи с частым злоупотреблением 
понятия марксизма на западе для определения ревизионистских или 
ультралевых концепций. (Резюме автора) 

Анна Р а б и я ш : Активное участие в культурной жизни. Поведения и по
зиции 

Автор настоящей статьи работает на кафедре социологии Экономической 
академии в Кракове. В первой части статьи обсуждаются способы представ
ления проблематики участия в культуре некоторыми социологическими 
трудами последних лет, во второй-характеризуются образцы поведения, 
связанного с активным участием в культуре. 

Этой проблематике посвящается — особенно за 15 последних лет — 
много социологических трудов. В некоторых работах (например, А. Ко-
бус-Войчеховской) участие в культуре, его формы, интенсивность и т. п. 
рассматриваются как один из элементов характеристики отдельных обще
ственных групп с учетом профессии, образования, дохода. Происходящие 
в Польше перемены (распространение системы образования, технический 
прогресс, выравнивание экономических различий) ведут к выравниванию 
степени участия в культурной жизни, прежде всего — к уменьшению дис
пропорций между рабочими и служащими. В других работах (например, 
Р. Дионизяка) степень участия в культурной жизни является основанием 
для выделения некоторых общественных групп по сходному образу жи
зни. А. Тышка сосредоточивает свое внимание на индивидуальном уча
стии в культурной жизни, представлении различных типов участия, охва
тывающего представителей различных общественных слоев, хотя автор 
и отмечает некоторые различия в способах участия в культурной жизни 
в зависимости от общественного положения. 

Вопросами культурного подъема занимается 3. Бокшаньский, представ
ляющий типологию участия в культурной жизни, основанную на трех по
казателях: уровень участия (количественно), стандарт участия (качествен
ный), черты участия (праздничность, отдых, повседневность, аскетизм). 
В работе А. Клосковской анализируются проявления з7частия з культурной 
жизни жителей небольшого города на фоне объективных условий. 

Вторая часть статьи посвящена анализу действий и позиций, свойствен
ных активному способу восприятия культуры. Из-за степени активности 
можно выделить некоторые типы участия в культурной жизни: от пассив
ного, требующего минимальных усилий и незначительных расходов, до 
активного, поглощающего память, внимание, требующего згмственного на
пряжения, расходов, дополнительных действий, времени, усилий. Актив
ное участие в культурной жизни, предоставляющее человеку множество 
различных переживаний, существенным образом влияет на другие области 
жизни, на мировозрение, оценку явлений, образ жизни. (Резюме автора) 

Инна П и м е н о в а : Публицистика ТВ в Польше 

Интенсивное развитие журналистики телеэкрана в Польше относится 
к 1964—1965 годам, подготовленное укреплением материально-технической 
базы телевидения, расширением телевизионного кинопроизводства, стабили
зацией сетки вещания, увеличением доли участия местных студий в об
щепольской программе. К этому времени телевидение становится уже 
значимым фактором общественной жизни: более 2 млн тслевизовор озна
чают около 8 млн потенциальной аудитории. Наряду с прессой и радио, 
телеэкран открывает новые возможности для повседневной политической, 
социально-экономической, морально-этической пропаганды. 

В документальных программах 60-ых годов наблюдается постепенное 
вытеснение декларативно-иллюстративных методов отражения актуаль-
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ных проблем современности подлинно публицистическими, многомерно-
-аналитическими, что закономерно приводит к созданию таких передач, 
как „Турнир городов", „Без апелляции", „Передний край", „Польша из-за 
седьмой межи", „Час искренности", наконец — „Гражданской трибуны". 
Эти телевизионные циклы явились зрелой формой участия ТВ в процес
се социальных преобразований, формой, в которой ТВ заявило себя не 
только как деятельный агитатор и пропагандист, но и как коллективный 
организатор. 

Практика 70-ых годов закрепила и обогатила эту тенденцию новыми 
творческими достижениями. В таких циклах как „Форум", „Ценность на
шей работы", „Принять или отвергнуть", „Цена решения", „Встречи в пу
ти" телеэкран все увереннее обретает специфику с а м о с т о я т е л ь 
н о г о средства выразительности. Уникальность телевидения в названных 
программах проявляется в том, что экран приобщает зрителя к непосред
ственному исследованию факта (события, проблемы, явления), воспроизво
дит а н а л и т и ч е с к у ю фазу познания, п у т ь от факта к его худо
жественной интерпретации. ТВ как суверенная эстетическая возможность 
охватыавет ту зону переходных жанров, которые на левом фланге тяго
теют к документальным приемам анализа, на правом — к игровым и ко
торые обобщенно принято называть „художественной публицистикой". 

При всем разнообразии способов исследования жизни все лучшие про
изведения польской тележурналистики объединены одной существенной 
чертой: они вовлекают зрителя в самый творческий акт публициста. При
чем разворачиваемая на экране действительность выступает не в произ
вольном саморазвитии, а в наиболее характерных своих проявлениях, то 
есть подчиняется осознанной „сверхзадаче" автора. Способ типизации — 
не собирательный, присущий традиционному искусству, а и з б и р а т е л ь 
н ы й , свойственный публицистике. 

Польских теледокументалистов издавна привлекали передачи с непо
средственным участием зрителей — турниры, конкурсы, пресс-конферен
ции, телевизионные „суды". Главный творческий принцип такого рода 
зрелищ заключается в том, что сугубо коммуникативная особенность ТВ — 
систематическое обращение к относительно постоянной аудитории (то, 
что мы называем периодичностью, цикличностью, серийностью) реализу
ется здесь в плане э с т е т и ч е с к о м : путь от факта в его образной ин
терпретации осуществляется уже не через авторскую идею (точнее — не 
только через нее), а через концепцию с а м о г о з р и т е л я . Он уже не 
просто психологически сопричастен авторскому познанию факта, а ове
ществляет, материализует свою сопричастность: предлагает, например, раз
личные способы разрешения той или иной проблемы („Есть идея!". „Без 
тоги"), сам становится действующим лицом передачи („Ставка городов" 
„Свидетели"). 

Последний момент представляется наиболее существенным: для публи
цистики, в том числе телевизионной, правомерны не только такие формы 
творчества, где достигается психологическое соучастие аудитории в из
ображаемой ситуации, мысленная идентификация с позицией журналиста, 
но и такая, где непосредственным участником выступает сама аудитория, 
а процесс формирования общественного мнения материализуется через 
акт его выражения. Произведения, реализующие первоэлемент телеви
зионной эстетики, обогащают, таким образом, само с о ц и а л ь н о е со
держание телевидения, делают возмомным превращение ТВ в подлинно 
демократическое орудие общественных преобразований в социалистическом 
государстве. (Резюме автора) 

Анджей М а л и ш е в с к и й : Несколько методологических замечаний об 
исследовании „мнения" 

Определяя мнения как „суждение, оценивающее какой-либо предмет, 
явление или процесс, выраженное конкретным человеком в виде одного 
или нескольких предложений, прямо или косвенно указывающих на на-
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правление и силу оценки данного предмета, явления или процесса", автор 
указывает, что мнение всегда объективизировано и что оно имеет струк
туру, самыми существенными элементами которой являются: оценка, со
держащаяся в мнении, и аргуметны, обосновывающие эту оценку. Аргумен
тами могут здесь быть как отчетные, так и оценивающие или постулирую
щие суждения. Подробно анализируя мнение, следует обсудить вопрос 
о том, каковы функции отдельных аргументов по отношению к глобаль
ной оценке, содержащейся в мнении, а также взаимное отношение аргу
ментов между собой. 

Такое определение мнения дает возможность рассматривать его как 
совершенно отдельное явление, отличное от занимаемой позиции. Мнение 
может, хотя и не обязательно, отражать отношение к какому-либо пред
мету, явлению, процессу. В итоге, автор выделяет пять основных черт 
мнения, отличающих его от позиции: 1) мнение всегда „выражается", в то 
время как позиция — это определенное состояние ума, а ее проявление 
может приобретать различные формы; 2) мнение всегда объективизи
ровано, т. е. оно таким или иным образом передается другим лицам, по
зиция ж е может не выполнять этого условия; 3) мнение — это явление 
статическое, позиция — динамическое; 4) мнение о данном предмете в зна
чительной мере обусловливается ситуацией, в которой находится данный 
человек, следовательно — это чаще всего своеобразный синтез двух отно
шений: отношения к предмету и отношения к ситуации; 5) если мнение вы
ражает отношение к какому-либо предмету, то им отражается не позиция 
как таковая, а центральность этой позиции. (Резюме автора). 

Адам Р о п а : Оценки, применяющиеся в художественной критике на стра
ницах печати 

На основании анализа критических высказываний, опубликованных 
в первой четверти 1975 года на страницах журналов Культура, Литера
тура, Жиче литерацке и газет Трибуна люду и Жиче Варшавы, автор 
пытается определить критерии, употребляемые рецензентами для оценки 
произведений искусства. 

Чаще всего применяются критерии, касающиеся художественных (вну
тренних) достоинств данного произведения, учитывающие такие категории 
как: своеобразность, хорошая конструкция, мастерство, способность воз
действовать на публику. 

Значительно реже применяются познавательные критерии, оценивающие 
способы представления в данном произведении внехудожеетвенной дей
ствительности. В этой группе критериев учитывается подлинность пере
дачи, знание действительности, новизна затрагиваемой проблематики, спо
собность побуждать публику к мышлению. 

Соверженно спорадически выступают в оценке художественного твор
чества идейно-воспитательные критерии. В этом случае рецензенты обра
щают внимание на степень идейности, гуманизм и прогрессивность произ
ведения. 

В целом, в критических высказываниях, публикующихся на страницах 
польской печати, проявляется тенденция к отходу от оценки произведений 
искусства в пользу описания и интерпретации. Рецензии, особенно те, 
в которых проявляются более высокие стремления авторов, становятся 
похожими на фельетоны. Замечается также неправильное распределение 
пропорций при выражении оценок: предпочтение отдается формальным, 
художественным критериям, в ущерб познавательным и идейно-воспита
тельным. (Резюме автора) 

Лнджей К о п ф ф : Несколько замечаний о газетных опровержениях 

Профессор юридического факультета Ягеллонского университета в Кра
кове предлагает ввести в новое польское законодательство о печати прин-
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щга опровержения „на страницах этой ж е газеты, таким же шрифтом 
и на той колонке, на которой была опубликована подвергающаяся опро
вержению статья". (Аннотация редакции) 

Ежи У р б а н : Голос в дискуссии о фельетоне 

В рамках дискуссии о фельетоне, ведущейся на страницах журнала Зе-
шиты прасознавче начиная с двух предыдущих выпусков, высказывает
ся автор, занимающийся этим жанром уже много лет в главных польских 
еженедельниках. (Аннотация редакции) 

Зофия Л е в а р т о в с к а я : Оптимализация занятости как элемент орга
низации работы редакции 

Вне заинтересованности специалистов по исследованию печати остава
лись до сих пор два, связанных друг с другом, вопроса: производитель
ности труда и оптимализации количественного персонального состава ре
дакций. 

Во всей мировой литературе не найдем более глубоких разработок дан
ной тематики. Поэтому занятость „рационализируется" автоматически 
в каждой редакции, в капиталистической системе — в завивимости от рен
табельности прессы, в нашей — на основании уверенности в расчетливости 
и хозяйственности руководства редакций. В результате этого, — если даже 
предположить, что существуют некоторые ограничения стихийной деятель
ности, — существует излишнее место для произвольности: количество со
трудников отдельных редакций такого ж е типа совершенно несопоставимо. 
Редакции попадают из одной крайности в другую: от больших коллекти
вов к небольшим и наоборот. Отчетливо проявляется паркинсонская тен
денция к „набуханию" штатов. К тому же, явление нарастающей — под
линной — перегрузки штатных журналистских кадров в редакциях вы
зывает подозрение, что многочисленные работы дублируются, захо
дят друг на друга, сводятся к бесцельной суете, вызванной излишней 
атомизацией действий. Такое положение возникает в результате расхож
дения между расширением штатных мест и объективными потребностями 
и здравым смыслом. 

Свои соображения по этому поводу автор проверяет на конкретном при
мере двух разных редакций: утренней и вечерней газет. На основании 
таблиц и диаграмм она констатирует, что размеры занятости в редакциях 
не влияют на популярность данной гадеты и ее тираж:; влияние на эконо
мические результаты по крайней мере проблематично, так как экономи
ческие показатели растут благодаря рекламе; они не зависят ни от коли
чества мутаций, ни от объема газеты Пропагандистское воздействие тоже 
не имеет ничего общего с количеством сотрудников в редакции, так как 
оно полностью зависит от идейного уровня журналистских кадров. То же 
самое относится и к популярности газеты. 

Рост количества штатных мест в редакциях вызывается, как правило, 
размножением отделов или изданий либо ж е дублированием некоторых 
функций. Первый вариант проявляется в росте количества заведующих 
отделами и нового персонала, прежде всего — технического. Второе на
правление имеет все черты формулы Паркинсона: в определенное время 
оказывается, что то, что до сих пор выполнял один сотрудник, сейчас 
должны делать — три человека. Это не относится к кадра'.: по репортер
ской информации, в небольшой степени касается пишущих журналистов. 
Ярче всего это проявляется в секретариатах редакций и в технически-гра
фических отделениях. 

В заключительной части статьи автор обсуждает пропорции, выступаю
щие в разных странах, высказываясь в пользу среднего, не слишком раз
дутого личного состава редакций. Это положительным образом влияет на 
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организацию труда в рабочих коллективах, на точное определение задач, 
рост чувства ответственности и вопреки видимости — облегчает работу, де
лая ее более производительной. (Резюме автора) 

Анджей С в и о н т к о в с к и й: О коллективных трудовых договорах 
в американских газетло-издательских концернах 

В статье анализируются принципы и правовая конструкция коллектив
ных трудовых договоров в двух американских концернах — Нью-Йорк 
Тайме и Вашингтон пост. В этих газетах работают самые выдающиеся 
специалисты, они представляют собой настоящие институты в американ
ской общественной жизни. Коллективные трудовые договоры отражают 
считающиеся самыми современными и прогрессивными тенденции трудо
вого и социального законодательства. Автор делает обзор положений кол
лективных договоров, Еыделяя — из-за их юридического характера — об-
лигаторкые и нормативные, сосредоточиваясь главным образом на послед
них, обсуждает вопросы: права на труд, равноправия работников неза
висимо от расы, пола, цвета кожи, национального происхождения, веро
исповедания; занимается вопросами вознаграждения за работу, права на 
отдых, трудового отдыха и свободных от работы дней, представляет пра
вовые аспекты дисциплины труда и стабилизации трудовых отношений. 
По мнению автора, в рассматриваемых коллективных трудовых договорах 
недостаточным образом регулироются положения трудового права, необ
ходимые для выработки чувства безопасности работников, способствующие 
соблюдению принципов равноправия в трудовых отношениях; стабилиза
ции трудовых отношений, вознаграждения за сверхурочную работу, за 
работу в выходные дни. Особо неудовлетворительны положения по охране 
труда женщин в период беременности и во время декретного отпуска. 

Положительным образом оценивается автором подробное определение 
предпосылок на случай увольнения с работы (при однозначно отрицатель
ной оценке системы стабилизации трудовых отношений), выделение тру
дового стажа как существенного фактора по определению и дифферен
циации трудовых прав работников. Затем обсуждаются рост правосозна
ния и положительная регулировка положений о времени работы — о днев
ных и недельных трудовых нормах. (Резюме автора) 

Цегмидийн М у н х ж а р г а л : Журналистика в МНР 

В начале статьи автор кандидат философских наук, представитель 
ВПШ при ЦК МНРП показывает становление и развитие современной 
журналистики в Монголии и ее роль на каждом историческом этапе раз
вития нашего общества, статистическими данными иллюстрирует достиже
ния монгольской периодической печати укрепление материально-техни
ческой базы книгоиздательского дела. 

В статье рассказывается создание и современное состояние радиоширо
ковещания и телевидения в МНР. 

Дальше автор подробно остановливается на вопросах подготовки и пе
реподготовки журналистских кадров, рассматривает о различных формах 
обучения и повышения квалификации журналистов. 

Причинами необходимости подготовки, переподготовки партийных пу-
блицистов-подчеркивает автор-являются объективная закономерность об
щественного развития, укрепление мощи социалистического содружества, 
расширение мирового революционного процесса, осуществление ленинского 
принципа мирного сосуществования двух мировых систем, обострение 
идеологической борьбы между капитализмом и социализмом, ускорение 
научно-технической революции и т. д. 
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В конце статьи автор коротко коминтерует деятельности Союза Монголь
ских Журналистов, которая в настоящее время направлена на пропаганды 
решения XXV съезда КП СС, XXVII съезда МНРП, также III съезда мон
гольских журналистов. (Резюме автора на русском языке). 

Губерт К о з л о в с к и й : Печать ФРГ, не входящая в эстаблишмент, как 
фактор преобразования общественного сознания 

Автор считает, что, расматривая прессу, как фактор, воздействующий 
на общественное сознание в ФРГ, нельзя ограничиваться только анализом 
печати буржуазного эстаблишмента, особенно — принадлежащей 9 крупней
шим концернам. Существенным элементом, влияющим на процесс посте
пенных, продолжающихся целые годы преобразований^ также их выра
зителем стали многочисленные, не входящие в эстаблишмент, журналы — 
главным образом, молодежные, профсоюзные и местные, не всегда и не
регулярно рассматривающиеся в западногерманских работах по исследо
ванию печати (например, Штамм — Лейтфаден фюр Прессе унд Вербунг). 

Из-за затруднений в получении и укомплектовке такого рода изданий, 
в качестве типичного примера такого направления приводится провин
циальный, культурно-критический журнал для молодежи „Blätter des 
Bielefelder Jugendkulturringes" из Билефельда — самое старшее из такого 
типа изданий в ФРГ; сборник главных статей вышел в 1975 году отдель
ным, также местным, изданием. На примере этого журнала можно выде
лить три характерных для такого типа печати основных направления 
тематики и воздействия; первое — это политическая проблематика, в пре
делах которой с польской точки зрения заслуживает внимания опубли-
кованая в 1962* году статья, посвященная первой в истории ФРГ поездке 
молодежи в Польшу, что в настоящее время перестало быть редкостью; 
второе — проблемы молодежи, причем журнал представляет собой свое
образный барометр настроений очередных молодых поколений; третье — 
культурная — в широком толковании этого слова — проблематика, про
тивостоящая консервативным и правым силам. 

В заключение рассматраваютея результаты воздействия не входящей 
в эстаблишмент прессы — представляющей собой подлинное выражение 
общественной инициативы, сильно связанной со своими читателями; отно
шение этой прессы к вопросам внутренней политики; отражающей отно
шение части населения ФРГ к другим странам — в том числе и к Польше. 
Подчеркивается роль провинций ФРГ, в которых многие проблемы или 
разногласия начерчены вполне однозначным образом, заслуживающим 
внимания и дооценки с нашей стороны. (Резюме автора) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 

Bronisław G o ł ę b i o w s k i : The Role of the Mass Media in the Processes of 
Change in Human Personality and Social Culture 

This lecture — delivered by the Vice-Director of the Political and Educa
tional Press Department of the Central Committee of the Polish United Work
ers' Party, and Dean of the Department of Journalism and Political Studies 
at the University of Warsaw — opened the international press research 
session during the recent 20th anniversary celebrations of the Cracow Press 
Research Centre. \ "̂ V* fundamental research and analytical problem in 
Polish press research-, < e saw it, which had already passed the preliminary, 
basic stage of widescale propagation of art and culture through the mass me
dia, was concerned with what was to be the role of the mass media as regards 
culture in the processes of change undergone by the individual personality 
and the culture of a developed Socialist society, on its road towards creating 
Communism. In a detailed discussion of this question he described the struggle 
of the ideologies of contemporary Socialism and advanced Capitalism, and 
subsequently drew attention to the importance of the role to be played by 
the mass media in the cultural and creative transformations taking place in 
People's Poland and the Socialist personality and way of life. The leading po
sition in the cultural and creative process of a nation heading towards a de
veloped form of Socialism is occupied by the culture of labour and of the 
community. In the final part of his lecture the speaker noted certain highly 
relevant statements made on the subject by Party leaders at the 7th Congress 
of the Polish United Workers' Party and the 25th Congress of the Communist 
Party of the Soviet Union. (Editor's Summary) 

Walery P i s a r ek: Marxist-Leninist Theory and Methodology of Press Re 
search: Principles and Directives 

The basis of any theory and methodology of research on any phenomenon 
is a theory of this phenomenon. In this case, the basis for the Marxist-Leni
nist theory and methodology of the mass media (abbrev. to MM) research, 
must be the Marxist-Leninist theory of the MM. Its main components are as 
follows: 

1. the nature of the MM operating in any society is determined by the sy
stem of social relations in that society; 

2. the nature of individual newspapers or radio and television programmes 
is determined by the interests of the social class or group which they 
serve either openly or covertly; 



208 

3. ine social rcie of the Socialist ML', as an element in the superstructure 
of a Socialist society, or the mouthpiece of the working class in a Capi
talist country, differs fundamentally from the social role of the commer
cial MM аз an element in the superstructure of a Capitalist society; 

4. the Socialist MM represent the point of view and interest of the mass of 
the people; 

5. the role of the Socialist MM consists primarily in the socialisation of 
the individual members of a society, organising them for the purpose of 
integrated action for Socialism, and counteracting attitudes and activities 
hostile to Socialism; 

6. the Socialist MM are an instrument for the education of a new type of 
individual — an individual that is educated, has high moral and political 
ideals, is deeply patriotic and sincerely internationalistic; 

7. the Socialist MM are characterised by their Party nature; 
3. the Socialist MM are in intimate contact with the masses of the workers; 
9. the Socialist MM exhibit scientific objectivity and truth; 

10. the Socialist MM are marked by their militancy. 

These 10 points contain in a nutshell the basic core of the Marxist-Leninist 
theory of the MM. They indicate the place of the MM in the social system 
ipoints 1—3), the aims of the Socialist MM (points 4—6), and their properties 
(points 7—10). On them and on Marxist epistemology together with the entire 
theoretical system of Marxism-Leninism rests the t h e o r y of MM r e 
s e a r c h . The following 5 principles may be regarded as its most important 
elements: 

1. the nature and social role of the MM may be determined, as also may be 
the role of each particular e l e m e n t in the process of mass communica
tion; 

2. in Marxist-Leninist MM research the dominant tendency is the class aspect; 
3. the chief problem in Marxist-Leninist MM research is the satisfaction of 

social needs through the MM and the participation of the MM in the reali
sation of the historical objectives of the nation; 

4. MM research aims to improve the operation of the MM; 
5. the test of the truthfulness of the results and the suitability of the conclu

sions drawn from MM research is their practical application. 

By methodology we mean the system of research directives. These always 
ensue from the particular theoretical system used. The d i r e c t i v e s of Mar
xist-Leninist methodology in MM research are a consequence of the Marxist-
-Leninist theory of the MM and research into it, and are as follows: 

1. the nature and activities of the MM should be studied within the context 
of social and political life and historical conditions; 

2. research into the MM should aim to determine all its aspects and effects; 
3. the MM should be studied with regard to its changes and development, as 

a continuous process; 
4. various methods and techniques should be applied to MM research, never

theless giving priority to the most precise; 
5. the results of research and of theoretical generalisation and determination 

should be verified by practical application. 

All these principles and directives are no doubt well-known to Socialist 
MM research workers. However, in the author's opinion, it might be worth
while recapitulating them, in view of the frequent use in Western countries 
of the term "Marxism" to denote Revisionist and Leftist concepts. (Authors 
summary) 
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Anna R a b i j a s z: Active Participation in Culture. Behaviour and Attitudes 

The author works in the Department of Sociology at the Academy of Eco
nomic Sciences in Cracow. In the first part of this paper she lists the various 
methods of presentation of the problem of cultural participation as used in 
several Polish sociological works in recent years. The second part of the pa
per is an attempt to analyse in detail behaviour associated with active cultu
ral participation. Cultural participation has frequently been the subject of 
study in Polish sociological research, especially over the past 15 years. In so
me papers (eg. A. Kobus-Wojciechowska) cultural participation, its forms, 
degree of intensity, etc,, are treated as one of the elements in the description 
of social categories distinguished on the basis of profession or type of employ
ment, education, or income. The changes at present taking place in Poland 
(universal accessibility of education, technical progress, diminution of economic 
differences) have brought about a reduction in the differences in level of 
cultural participation, especially as regards the social distance between blue-
collar and white-collar workers. In other papers (eg. R. Dyoniziak) cultural 
participation is the basis for the description of certain distinct cultural groups 
marked by a similar way of life. A. Tyszka on the other hand concentrates 
on the individual's cultural participation, presenting different types of such 
behaviour which — though certain qualifications due to consideration of so
cial group may here be noted as influencing the way of cultural participa
tion — are nevertheless relatively free of limitation by social origin. 

The problem of cultural progression is dealt with by Z. Bokszański by 
meansvc " construction of a typology of cultural participation based on 
three aspèt level of participation (quantitatively); participational standard 
(qualitatively); features of participation (festive nature; leisure; day-to-day or 
routine nature; ascetic quality). A. Kloskowska's paper contains an analysis 
of the inhabitants of a small town, against a background of their material 
living conditions. 

The second part of the paper is concerned with the analysis of the beha
viour and attitudes typical for the active way of cultural reception. One may 
here distinguish various types of such participation, according to degree of 
activity — from the completely passive, requiring only minimal effort on the 
part of the recipient and little expense, to the active, engageing the subject's 
memory, attention, intellectual powers, and necessitating expenditure, addi
tional activities, time, and effort. Such active cultural participation bringing 
varied and abundant cultural experience to the individual, bears a significant 
influence on the other spheres of his life, affecting his attitudes, ways of 
assessment, and life-style. (Author's summary). 

Inna P i m i e n o w a TV Journalism in Poland 

An intensive development of TV journalism in Poland — preceded by the 
strenghtening of the material and technical basis, a build-up in TV-film pro
duction, stabilization of the networks of reception, and bigger participation 
of local centres in the national programme — started in the years 1964—1965. 
Since then the TV has already become an important factor of social life. 
The fact that there are now more than 2 million tv sets in Poland means 
there exists here a potential audience of 8 million viewers. Together with 
press and radio, TV opens new perspectives in political propaganda branch, 
and in socio-economic and moral-ethical fields. 

In documentary programmes of the 60's one could observe how gradually 
the declarative-illustrative methods of reflecting the present-day problems 
were replaced by truly journalistic means, in many aspects of analitical cha
racter. Typical examples were such programmes as "Tournament of Towns", 
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"Without Appeal", "Poland Next Door", and finally "The Citizens' Tribune". 
These series became a fully developed form of the TV's participation in the 
processes of social education, a form in which TV appeared not only as an 
agitator and propagandist but also as a collective organizer. 

The practice of the 70's strengtened and enriched those tendencies with 
new productive achievements. In such series as "Forum", "The Value of Our 
Work", "To Approve or to Refuse", "Price of Decision", "Meetings on the 
Road", the TV worked out and mastered the specificity of an i n d e p e n 
d e n t way of expression. The uniqueness of TV demonstrated in those pro
grammes consists in this tfîat the TV screen engaged the viewers in direct 
participation in facts (events, problems, phenomena), that it reconstructed 
the a n a l y t i c a l phase of cognition, of the way from the fact to its artistic 
interpretation. TV, as a sovereign easthetic possibility comprises this part of 
transistory genres which on the one hand gravitate to documentative me
thods of analysis, and on the other hand to the entertaining ones — generally 
called "artistic journalism". 

Despite a difference as to the ways to study the reality, this what is 
a common feature of the best positions in Polish television journalism is 
the engaging of the viewer in the journalist's productive action. At the same 
time the reality appears on the screen not in the form of a free self-develop
ment but in its most characteristics features, e.g. becomes subordinated to 
the consciously realized task of the author. The method of classifying is here 
not collective, traditional, but s e l e c t i v e , typical for journalism. 

Producers of Polish TV documentaries were always attracted by TV broad
casts directly engaging the viewer — contest, press conferences, TV "courts". 
The chief principle of those programmes is that the communicative speci
ficity of TV — systematic contact with a more less permanent audience (this 
what we call periodicity) is realized on a e s t h e t i c level: the way from 
fact to its pictorial interpretation is realized not only by the author's con
ception but also by the v i e w e r h i m s e l f . He already becomes not only 
psychologically a partner in the author's cognition of the fact, but also ma
terializes his partnership: for instance suggests the ways to develop a pro
blem "Without an Ermine"), becomes himself an active coproducer of the 
programme ("Bank of Towns", "Witnesses"). 

Journalism, including TV journalism, characterizes itself not only by such 
forms of production in which the psychological cooperation of the audience 
and identification with the journalist's point is achieved, but also by such 
forms in which the viewers become participants, become engaged in the 
process of forming social notions. Thus the programmes which realize the 
principle of TV aesthetics enrich throgh that the s o c i a l contents of TV, 
making it a democratic institution of social transfromation in a socielist 
state. 'Summary by the Author translated by A n d r z e j G ł o w a c z ) . 

Andrzej M a l i s z e w s k i : Some Methodological Remarks on „Opinion" Re
search 

Defining opinion as "an evaluative judgement of some object, phenome
non, or process, expressed by a definite person in the form of one or a few 
sentences, which directly or indirectly indicate the trend and intensity of the 
assessment of this object, phenomenon, or process", the author notes that 
opinion is always objectivised and that it possesses a structure in which the 
two elements of the assessment it contains and the arguments for this assess-, 
ment are the most important. Discursive, evaluative, or postulative statements 
may here be equally valid as arguments. Thus in order to analyse an opinion 
in detail, it is necessary to examine the function of each particular argument 
in relation to the total assessment contained in the opinion, as well as the 
mutual relationships of all such arguments with respect to each other. 

Such a definition of opinion enables it to be treated as an independent 
phenomenon, as separate from attitude. Opinion may but need not be the 
reflection of attitude with respect to a certain object. Thus the author envi-
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sages five basic points of difference between opinion and attitude: I. opinion 
is always "expressed", whereas attitude is a certain frame of mind, the ex
pression of which may assume various forms; 2. opinion is always objecti-
vised or, in other words, communicated to other persons in some way, whe
reas attitude need not fulfil this condition; 3. opinion is a static phenomenon, 
whereas attitude is dynamic; 4. opinion regarding a certain object is subject 
to the situation of the tested individual, and thus is frequently an indivi
dualised synthesis of the two attitudes, with respect to the object itself, and 
with respect to the situation; 5. if the opinion expresses an attitude with 
respect to a certain object, then it reflects not the attitude as such, but rather 
the centrality of this attitude. (Author's summary). 

Adam R o p a : Values and Assessments Applied in Newspaper Criticism of 
the Arts 

An attempt was made to determine the criteria applied by critics in their 
""^ment of the arts, using an analysis of critical publications, which ap

peal in the first quarter of 1975 Kultura, Literatura, Zycie Literackie, Try
buna L,udu, and Zycie Warszawy as basic material. 

The most frequent criteria used were those concerning the artistic (inter
nal) qualities of the work, that is, those taking into consideration such aspects 
as originality, construction, extent of technical proficiency, and impact on 
the recipient. 

Less frequently used were factual and cognitive criteria, assessing the 
work's representation of extra-artistic realities. Attention was paid in this 
group to the truthfulness and accuracy of the facts communicated, the no
velty of the subject tackled, and the ability of the work to evoke reflection 
in the recipient. 

There were very sporadic occasions when ideological and educative cri
teria were noted in the assessment of art. In such cases attention was drawn 
to the work's degree of ideological engagement, its humanism and to the 
extent of the progressive qualities in it. 

Throughout the whole of the criticism published in the Polish press there 
was noted a tendency of abandoning evaluative assessment of the particular 
work for the sake of description and interpretation. Critics' columns, and espe
cially the more ambitions ones, tended to be similar to purely journalistic 
or editor's columns. There was also an evident disproportionality in the 
space allocated to the various types of criteria applied, with a distinct pre
ference for the formal and artistic, and neglect of the cognitive and ideolo
gical and educative criteria. (Author's summary). 

Andrzej K o p f f : Some Remarks on the Institution of Corrections in the Press 

The author. Professor of Law at the Jagiellonian University in Cracow, 
proposes the inclusion in the new Polish publishing law of the principle of 
the correction appearing "in the same publication, in the same type and in 
the same column, in which the erroneous material originally appeared". (Edi
tor's note). 

Jerzy U r b a n : A Comment in the Discussion on the Column 

The author, who has been a columnist for many years in the principal 
Polish "Weekly newspapers, makes his own contribution to the discussion 
of this genre which appeared in the two previous issues of this publication. 
(Editor's note). 
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Zofia L e w a r t o w s к a: Тле Optimalisation of Employment as a Factor in 
the Labour Organisation of an Editorial Board 

The two questions of labour efficiency and the quantitative optimalisation 
of editorial staff have so far remained outside the field of subjects tackled 
by press researchers. 

The are no extant detailed analyses on the problem in the whole of the 
world literature of the subject. Hence the question of employment is "ratio
nalised" individually by each editorial board, on a basis of financial return 
in the Capitalist press, and on confidence in the economic efficiency of the 
editorial board m this system. As a result, even if certain limitations are 
assumed for their activities, there still remains too wide a margin of arbitra
riness in editorial boards' policies and the numbers of personnel in editorial 
organisations of a similar type vary incommensurately. Some editorial 
groups go from one extreme to the other, from large teams to small ones, 
and vice versa. There is clear evidence of the Parkinsonian tendency 
of "job inflation". The additional phenomenon of growing and genuine over
work among the professional editorial journalists inevitably points to suspect
ed overlapping, duplication, and inefficiency of labour caused by excessive 
fragmentation of duties. Such a situation may arise when job distribution 
and creation is not in line with real tasks and common sense. 

The author presents her reservations in the light of two different types 
of editorial boards as examples: the morning daily and the afternoon news
paper. On the basis of tables and charts she claims that editorial staff sizes 
bear no relation to readership or edition size, and that their influence on the 
newspaper's economics is at the most highly problematic, since in reality 
advertising is responsible for improvemet of this aspect. They are indepen
dent of the number of mutations and of the size of the newspaper. Also the 
propaganda impact is not correlated to the quantitative nature of the edi
torial team, but rather only to its degree of involvement. 

The increase of the number of employees on an editorial board is usually 
a result of the growth of the number of departments or of magazine editions 
appearing a week, or alternatively may be due to the duplication of certain 
functions. The first possibility is marked by the increase in the number of 
department managers and of personnel, especially technical, assigned to the 
new duties. The second trend is characterised by unmistakably Parkinsonian 
features: there comes a time when a decision is made that what was hitherto 
done by one man, must henceforward be performed by three. This pheno
menon does not appear among reporters' teams, and only to a small extent 
among writing journalists. It is most obvious in editorial offices and in the 
technical and graphical division. 

In the final section the author describes the proportions used in various 
countries. In her summary she recommends a medium-sized, not excessively 
extended personnel for editorial boards. This should prove to be beneficial 
to the team's labour distribution, provide better definition of individuals' 
duties and increase their sense of responsibility, whilst at the same time 
facilitating the work and improving its efficiency. (Author's summary). 

Andrzej Ś w i ą t k o w s k i : Collective Bargaining Programs in American Press 
Concerns 

The author analyses the assumptions and legal construction of the collecti
ve bargaining programs of two American press concerns, t'^e New York 
Times and the Washington Post. These newspapers employ the best journalists 
and are important institutions in American public life. The collective bargain
ing programs regulating the terms of labour of the journalist engaged on 
these editorial teams are an example of the most modern and progressive 
trend in the legislature relating to employment and social relations. The 
author presents the different types of collective bargaining programs and 
draws attention to the obligational and normative types^'on account of their 
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legal nature. Concentrating on these two, he considers the questions of right 
of employment, employees' rights of equality regardless of race, sex, colour, 
ethnic origin, or creed; he deals with the problem of remuneration, the right 
of leisure, including vacations and holidays; and the presents the legal aspects 
of labour discipline and the stabilisation of the attitude to work. In the 
author's opinion collective bargaining guarantees rights of employment to 
an extent conducive to the establishment of the employees' sense of security, 
favouring the realisation of their equal rights in respect of employment, and 
assuming the principles of the stabilisation of the contract, extra pay for 
overtime and for holiday work. A particularly glaring lack is the insufficient 
development of social legislature relating to the protection afforded to fe
male employees during pregnancy and the temporary break in employment 
for delivery and nursing. 

On the other hand, the author commends the detailed definition of criteria 
determing dismissal, though at the same time he is critical of the system of 
stabilisation of employment. He further gives a favourable assessment of the 
criterion of length of employment as the decisive factor in the regulation and 
differentiation of employees' rights and in the formulation of their legal ex
pectations, as well as of a good organisation of regulations determining hours 
of employment, both on a daily and on a weekly basis. (Author's summary) 

Cegmidijn M u n k h z h a r g a l : Journalism in the Mongolian People's Republic 

In the introduction the author,, who is a lecturer at the Party Academy in 
Ulan Bator, describes the origins and development of modern Mongolian 
journalism and its role throughout each of the historical stages of Mongolian 
social development. His statistical data illustrate the achievements of the 
Mongolian periodical press and the consolidation of its material and technical 
editorial foundations. His article also contains a series of information on the 
origins and present situation of radio and television in the MPR. 

He subsequently devotes some attention to the question of basic and further 
training of journalists, and considers the various forms of study and impro
vement of journalist qualifications available. 

The chief reason for the necessity of training and re-training of Party 
journalists is the objective regularity of social development, the consolidation 
of Socialist co-operation, the furthering of the world revolutionary process, 
the realisation of the Leninist principle of peaceful co-existence of two global 
systems, the intensification of the ideological struggle between Capitalism 
and Socialism, the acceleration of the Scientific and Technical Revolution, etc. 

The article ends with a brief description of the activities of the Association 
of Mongolian Journalists, which are now being concentrated on the propa
ganda of the declarations of the 25th Congress of the Communist Party of the 
Soviet Union, the 17th Congress of the Mongolian People's Revolutionary 
Party, and the 3rd Congress of Mongolian Journalists. (Author's summary) 

Hubert K o z ł o w s k i : The Non-Establishment Press in the German Federal 
Republic as a Factor of Change in Social Awareness 

The author uses the basic assumption that, if the press is to be treated as 
a factor of impact on the society of the German Federal Republic, its analy
sis may not be limited to the press of the bourgeois establishment, and in 
particular to the press belonging to the 9 largest concerns. A significant 
feature affecting the process of gradual changes which has been taking place 
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for a number of years, a central means for their expression, have been nu
merous publications from outside the establishment press, and especially the 
juvenile, union, and local press, which tends to appear only fairly irregularly 
in papers on press research published in the German Federal Republic (eg. 
Stamm, Leitjaden für Presse und Werbung). 

Due to the difficulties associated with the accessibility of complete collec
tions of this kind of publication, a provincial, cultural and critical young 
people's magazine from Bielefeld, Blätter des Bielefelder Jugendkulturringes, 
was chosen as a typical example. This is the oldest publication of its type in 
the Federal Republic of Germany, and in 1975 it had its most important 
articles published in a collection, which also appeared on a local basis. Three 
basic subject themes and trends of impact characteristic for this type of 
publication. The first is political affairs, among which an article deserving 
special notice from the Polish point of view is one on a young people's 
study trip to Poland in 1962, the first of its kind in the German Federal Re
public. To-day this form is no longer such a rarity. The second subject is 
young people's affairs — a form of barometer of the mood of successive ge
nerations of youth. And finally the third is a general sphere of culture, linked 
with a series of confrontations with conservative and Right-wing forces. 

In his conclusion the author emphasises the impact borne by the extra-
-establishment press an authentic social initiative marked by strong links 
with "its own" readership — on the attitudes regarding home political affairs 
and certain other countries, including Poland, of a portion of the society of 
the Federal Republic of Germany. He also draws attention to the role of the 
provincial regions of the country, where many of the aspects or differences 
of attitude are fairly clear, and require our attention and appreciation. 
(Author's summary) 

Translated by 
Teresa Baluk 
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