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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 1 (71) 

BORYS M. FIRSOW 
Leningrad 

TECHNIKA 
MASOWEJ INFORMACJI I PROPAGANDY 

A CZŁOWIEK 
Autor jest znanym socjologiem radzieckim, pracowni
kiem naukowym Instytutu Problemów Społeczno-Ekono
micznych w Akademii Nauk ZSRR w Leningradzie. Pu
blikowany tu tekst przedstawił jako referat podczas mię
dzynarodowej sesji jubileuszowej Ośrodka Badań Pra-
soznawczych w czerwcu 1976 w Krakowie. 

W ciągu 75 lat naszego wieku nastąpiły bezprecedensowe zmiany 
w dziedzinie przekazu i odbioru obrazu i dźwięku. Kino, radio i po
wstała w ślad za nimi telewizja najsilniej wpłynęły na kulturalną 
aktywność przeważającej większości mieszkańców wielu krajów. 

Pozostałe 25 lat, które dzielą nas od początku przyszłego stulecia 
z całą pewnością charakteryzować będzie dalsze przyspieszenie roz
woju i rozpowszechnienia nowoczesnej techniki (sieci telewizji ko
lorowej, wideo-kaset, satelitów łączności itp.) co musi wywrzeć 
wpływ na wszystkie rodzaje komunikowania w społeczeństwie. 

Ocena społecznych następstw postępu naukowo-technicznego 
w dziedzinie masowego komunikowania stanowi zadanie o dużej 
wadze społecznej. 

Upośrednionry odbiór świata — jednia z prawidłowości rewolucji 
naukowo-technicznej 

Życie w społeczeństwie — włączanie się w skomplikowaną sieć 
stosunków społecznych — wymagało od ludzi nieprzerwanego sto
sowania i odnawiania wiedzy socjokulturalnej. Metody opanowy
wania tej złożonej nauki różniły się jednak w kolejnych okresach 
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historii. Człowiek epoki wspólnoty pierwotnej uczestniczył osobi
ście niemal we wszystkim, co składało się na jego doświadczenie 
społeczne. Człowiek XX w. na odwrót, opiera się na doświadcze
niach innych: znaczna, często decydująca część tego, co wie i czym 
kieruje się w swej wielostronnej praktyce, dotarła do niego z dru
giej ręki. Bezpośrednią znajomość faktu zastąpił opis faktów doko
nany przez innych. Ludzie zaczęli orientować się na ,,wiedzę aksjo-
matyczną": „Rozwój świadomości jednostki i społeczeństwa... składa 
się z coraz szerszej sfery świadomego przyswojonego i samodziel
nie tworzonego powstawania coraz to nowych sfer, gdzie człowiek 
styka się z nową dla niego wiedzą, którą musi przyjąć na słowo. 
Stopniowe, świadome przyjęcie tych sfer na słowo jest wynikiem 
postępującego rozwoju jednostki i świadectwem jej aktywnego, 
twórczego pojmowania świata" 1. Innymi słowy, „tradycyjne" spo
soby gromadzenia wiedzy i nawyków ustępują miejsca nowym 
jakościowo procesom poznania. 

Ta metamorfoza sposobów pojmowania realnego świata oparta 
jest na prawdziwie obiektywnych podstawach. Przekształcanie się 
człowieka w zjawisko społeczne związane jest z koniecznością przy
swojenia sobie nagromadzonych doświadczeń poprzednich pokoleń. 
Czym wyższy jest stopień rozwoju społeczeństwa tym wyraźniejsza 
potrzeba przyswojenia różnorodnego bogactwa ludzkiej kultury. Po
nieważ jednak kul tura nie może przechodzić ż pokolenia na poko
lenie drogą genetyczną, to wiedza społeczna, nagromadzenie i roz
powszechnienie informacji społecznej 2, w skład którego wchodzi 
doświadczenie wynikłe z działalności życiowej, pojęcia o świecie itp., 
przekształca się w procesy mające wpływ na zmienność i rozwój 
samego społeczeństwa. 

Z kolei krążenie potoków informacji w organizmie społecznym 
zależy od sposobu komunikowania. W społeczeństwach pierwotnych 
główną rolę odgrywała ustna forma przekazu ważnych wiadomo
ści między jednostkami. Skomplikowanie związków społecznych 
przyniosło zmianę form komunikowania. Obok kontaktów „twarzą 
w twarz" rozprzestrzeniły się liczne sposoby masowego i pośred
niego przekazu. Formy komunikowania w społeczeństwie ulegają 
nieustannym zmianom. Rozwój procesów i środków masowego ko
munikowania jest odbiciem wyników postępu. 

Skutki rewolucji naukowo-technicznej uwarunkowane są metodą 
produkcji społecznej 

Przy badaniu najważniejszych wyników postępu naukowego 
i technicznego w interesującej nas dziedzinie masowego komuniko
wania należy oprzeć się na jednej z podstawowych tez marksistow-
1 Czełowiek—nauka—tiechnika (artykuł redakcyjny). Woprosy Filosofii 1972 
nr 8, s. 35. 
2 Informacją społeczną w szerokim sensie tego słowa jest informacja, „która 
krąży w społeczeństwie i dociera do świadomości ludzi". (W. I. A f a n a s j e w : 
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skich. Postęp niezaprzeczalnie wpływa decydująco na wszystkie 
dziedziny życia współczesnego człowieka, a równocześnie organicz
nie zależy od warunków społeczno-ekonomicznych, w jakich prze
biega. Z tego powodu „odkrycie istoty rewolucji naukowo-technicz
nej wymaga rozpatrywania całego kompleksu jej społecznych 
aspektów, następstw i przesłanek, rozpatrywania społecznego pro
cesu jej rozwoju w różnych systemach społecznych" 3. Mówiąc ina
czej, czy sprawa polega na społecznym zastosowaniu techniki i środ
ków masowego komunikowania w obecnej fazie rewolucji naukowo-
-technicznej, czy też w możliwej do przewidzenia przyszłości — nie 
możemy abstrahować od realnych sprzeczności kapitalizmu mono
polistycznego. Te ostatnie zaostrzają się w epoce rewolucji nauko
wo-technicznej, jeszcze silniej podkreślają genetyczną niemożność 
realnej poprawy sytuacji materialnej mas pracujących w systemie 
kapitalistycznym, brak szansy zlikwidowania antagonizmów między 
pracą a kapitałem, a także niezgodność sposobów produkcji z za
sadniczymi warunkami bytowymi człowieka. 

Równocześnie nie wolno zapominać, że rewolucja naukowo-tech
niczna komplikuje stosunki trzeciego świata z rozwiniętymi krajami 
kapitalistycznymi (rozwierają się nożyce między wynikami ekono
micznymi, odstęp rośnie, zwiększa się wpływ obcego kapitału itp.). 

Tendencje te charakteryzują w szczególności społeczną, ekono
miczną i polityczną sytuację krajów, które wybrały kapitalistyczną 
drogę rozwoju. 

Zupełnie odmiennie przebiega rewolucja naukowo-techniczna 
w warunkach ustroju socjalistycznego. Równolegle z burzl iwym 
rozwojem nauki i techniki obserwujemy przebieg zmian życia, s to
sunku człowieka do przyrody i ludzi między sobą, a także całego 
systemu samorealizacji człowieka. Jest to jeszcze jeden argument 
przemawiający za teoretycznym wywodem marksizmu, zgodnie 
z którym wcześniej czy później wzrost sił materialnych oswobadza 
człowieka i podporządkowuje te same siły kultywowaniu różnorod
nych zdolności ludzi. Socjalizm przybliża ten moment osiągnięcia 
przez społeczeństwo zdolności realizowania — według wskazówek 
Marksa — pełni „ludzkich przejawów życia" 4. 

Potwierdzeniem tego są społeczne zadania współczesnego społe
czeństwa radzieckiego. Zapewnienie jednakowych możliwości kształ
cenia i dostępu do bogactw kul tury wszystkim, zarówno mieszkań
com miast jak i wsi, urodzonym w rodzinie robotnika jak i inteli
genta, ludziom obojga płci; wyrównanie standardów życia w mie
ście i na wsi; zniwelowanie różnic między czasem roboczym a wol
nym, między pracą a potrzebami; połączenie ich w jedno jako róż-

Socyalnaja informacya i uprawlenije obszczestwom. Gospolitizdat, Moskwa 
1975, s. 39). W wąskim sensie słowa jest to „informacja odnosząca się przede 
wszystkim do stosunków między ludźmi, ich współpracy, potrzeb, zaintere
sowań itp." (Tamże, s. 40). 
8 Socyalno-fiłosofskije problemy nauczno-tiechniczeskoj rewolucji. Woprosy 
Fiłosofii 1976 nr 2, s. 40. 
4 K. M a r k s , F. E n g e l s : Iz rannich proizwiedienij. Moskwa 1956, s. 596. 
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nych sfer przejawów działalności życiowej człowieka; rozwój jego 
zdolności — oto tylko niektóre cele programu rozwiniętego socja
lizmu; ich osiągnięcie stało się realne jedynie w określonym, do
statecznie wysokim stadium rozwoju naukowo-technicznego. 

Z kolei „przejście granicy oznaczającej industrialną dojrzałość sił 
wytwórczych jest bezpośrednio związane z koniecznością przezwy
ciężenia antagonizmu klasowego wewnątrz społeczeństwa"5 . Spo
łeczeństwo antagonistyczne i społeczeństwo nieantagonistyczne będą 
w różny sposób (w niemal jednakowych warunkach) korzystać 
z osiągnięć postępu nauki i techniki. 

Technika masowego komunikowania a człowiek (aspekt ideologiczny) 

Twierdzenie, iż postęp naukowo-techniczny w swoich społecz
nych następstwach jest inny w warunkach systemu socjalistycz
nego i kapitalistycznego, ma duże znaczenie ideologiczne. Pozwala 
ono nakreślić niezbędną linię działania między marksistowskim poj
mowaniem rewolucji naukowo-technicznej i interpretacją rewolucji 
naukowo-technicznej przez burżuazyjną filozofię i socjologię. 

Rozwój techniki masowego komunikowania (podobnie jak każdej 
innej sfery życia społecznego) interpretowany jest przez większość 
autorów burżuazyjnych z kłamliwych pozycji. Ich poglądy noszą 
w szczególności zasadnicze piętna technokracji i nastrojów społecz
nego pesymizmu. 

Tak np. możliwości nowej techniki budzą przeróżne iluzje spo
łeczne. Wymienione przez nas wynalazki (TV kablowa, przenośny 
magnetowid, satelity łączności itp.) często i uporczywie zalicza się 
do prekursorów „ery technologii elektronicznej". Z czysto technicz
nego punktu widzenia jest to kwestia bezsporna. Wątpliwości budzą 
się jednak w momencie, gdy tzw. technologię elektronową zaczyna 
się rozpatrywać jako główną siłę napędową rozwoju społecznego. 

Tak np. według przekonania ekspertów kanadyjskich technologia 
elektronowa w niższym, początkowym stadium swego rozwoju „speł
nia rolę ins t rumentu terapii społecznej — wyrównuje nierówno-
mierności i dysproporcje wywołane względami geograficznymi i eko
nomicznymi, sprzyja wzrostowi wzajemnego zrozumienia między 
różnymi wars twami społeczeństwa"6 . Na wyższych stadiach roz
woju, po uzyskaniu pełnej realizacji swych właściwości „genetycz
nych" (zdolność do natychmiastowego i nieograniczonego prze
strzennie rozpowszechniania informacji) technologia ta może jakoby 
występować w charakterze praprzyczyny poważniejszych przemian 
społecznych. Nowa technologia — jak twierdzą autorzy kanadyj
scy — „nieuchronnie ciągnie za sobą umocnienie społeczeństwa ega
litarnego, w k tórym kontrola nad jednostką, która wie bardzo dużo 

5 Socyalno-fiłosofskije «problemy NTR, op. cit., s. 41. 
• Instant World. A Report on Telecommunication in Canada. Ottawa 1971, 
rozdz. 3. 



TECHNIKA PROPAGANDY A CZŁOWIEK 9 

i otrzymuje nowe informacje bardzo szybko, staje się praktycznie 
niemożliwa do urzeczywistnienia"7 . Błąd w takim rozumowaniu 
wynika z przeceniania rzeczywistych możliwości techniki. Sama 
przez się nie jest ona w stanie przełamać barier między społeczny
mi zainteresowaniami różnych wars tw społeczeństwa burżuazyjne-
go, nie może zmienić stosunków własności, a t ym bardziej zlikwido
wać sprzeczności związanych z nierównością klasową. 

Nietrudno dostrzec za argumentacją tego typu apologetykę kapi
talizmu: jeżeli nadaje się technice rangę głównego czynnika rozwoju 
cywilizacji, to problem likwidacji kapitalistycznego sposobu pro
dukcji i towarzyszących mu stosunków przestaje być brany pod 
uwagę. 

Alternatywą „optymizmu" są ponure przepowiednie niektórych 
badaczy na temat zalewu informacji, którego punkt szczytowy 
może doprowadzić do zagłady ludzkości. Tutaj obserwujemy zasad
nicze wpływy idei determinizmu technicznego. Zgodnie z tą filo
zofią techniczne monstra tworzone przez rozum i ręce ludzkie, 
w końcowym rachunku okazują się silniejsze od swych twórców, 
spychając człowieka do roli sługi i niewolnika maszyny. Stąd biorą 
swój początek sformułowania o tyrani i techniki i inne pesymistycz
ne poglądy. 

Zbliżenie techniki do zainteresowań jednostki przekreśla z miej
sca tezę o antagonizmie między człowiekiem a techniką. Całkowita 
niwelacja tego antagonizmu odbywa się oczywiście na drodze bu
dowania życia na podstawach sprawiedliwości społecznej. Inaczej 
mówiąc, problem „uczłowieczenia" techniki wiąże się przede wszy
stkim z cechami postępu społecznego, i dlatego sposób uwolnienia 
się od „tyrani i" techniki polega nie tyle na buncie przeciwko niej, 
co na zmianie na tury stosunków społecznych. 

O drogach rozwoju i wykorzystania środków masowego 
komunikowania 

W warunkach rewolucji naukowo-technicznej aktualizuje się po
trzeba badania drogi rozwoju i sposobów społecznego stosowania 
(wykorzystywania) środków masowego komunikowania — TV, ra
dia i prasy. 

Ludzkość nie od razu doszła do współczesnego poziomu środków 
i systemów masowego komunikowania. Ewolucja prowadząca do 
tworzenia krajowych i międzynarodowych sieci TV, radia i prasy 
t rwała dostatecznie długo. Każdy stopień tej ewolucji z zasady 
stale i niezawodnie wzbogacał człowieka, rozszerzał jego możliwo
ści w zakresie pokonywania barier przestrzennych, czasowych, ję
zykowych, przeszkód związanych z rozpowszechnieniem informacji 
w społeczeństwie. To właśnie pozwala nam twierdzić, że każdy 
środek masowego komunikowania na każdym etapie technicznego 
7 Tamże, s. 30. 
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rozwoju jest równoznaczny z określonym kręgiem indywidualnych 
i społecznych zapotrzebowań, które zdolny jest a priori zaspokoić. 

Rzeczywistość wnosi jednak poważne poprawki do formułowa
nych a priori ocen i propozycji. Każdy środek masowego komuni
kowania programowany jest przez ten system społeczny, którego 
interesy reprezentuje. Tylko i wyłącznie ta okoliczność określa fak
tyczne funkcje wypełniane przez TV, radio i prasę w różnych śro
dowiskach. 

W tym, jak społeczeństwo na różnych poziomach swej s t ruk tury 
społecznej użytkuje dany środek przekazu, odbijają się w pełni po
glądy określonego społeczeństwa na historyczną rolę i przezna
czenie człowieka. Można eksploatować niewyrobiony gust i wszcze
piać uparcie wątpliwe wzory ku l tury burżuazyjnej, utrudniając 
tym samym osiągnięcie autentycznego poziomu intelektualnego 
i estetycznego. Można na odwrót, przyjmować za punkt wyjścia 
społeczne zapotrzebowanie na działalność i twórczość kulturalną 
przy równoczesnej trosce o to, aby kul tura socjalistyczna była na
leżycie różnicowana i zdolna do pomnożenia duchowego potencjału 
narodu. 

Brak „ogólnoświatowych" prawideł rozwoju techniki masowego 
komunikowania łatwo zademonstrować na statystyce rozpowszech
nienia TV, radia i gazet. Środki te rozwijają się nierównomiernie. 
Wpływają na tę nierównomierność nie tylko czynniki czysto eko
nomiczne (poziom rozwoju przemysłowego, wysokość dochodu na
rodowego itp.), ale również czynniki historyczne, kulturalne, nie 
mówiąc już o politycznych. 

Patrząc na te nierównomierności od s t rony ilościowej można je 
zademonstrować przy pomocy wskaźników rozpowszechnienia TV, 
radia i prasy (w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców) dla świata 
jako całości i dla poszczególnych regionów (patrz tab. 1). Obraz 
będzie pełniejszy i bardziej przekonywający, jeśli uwzględnimy 
liczbę ludności zamieszkującej kraje charakteryzujące się wskaź
nikami rozpowszechnienia środków przekazu poniżej norm ustalo
nych przez UNESCO 8. Nasze obliczenia wykazują, że w tej strefie 
dysponującej minimalnymi warunkami dostępu do codziennej infor
macji prasowej znajduje się 68%, radiowej 50°/o, telewizyjnej — 
60% ludności naszej planety 9. 

Jeśli przyjmiemy — twierdzą eksperci UNESCO — że przecięt
na rodzina statystyczna składa się z 4—5 osób, to 200—250 egz. 
gazet codziennych, 200—250 radioodbiorników i tyleż telewizorów 
na 1000 mieszkańców będzie oznaczać, że praktycznie wszyscy mie
szkańcy danego kraju objęci są systemami środków masowego ko
munikowania. Takim kryter iom odpowiada zaledwie 21 państw 
(ZSRR, USA, Kanada, szereg krajów europejskich, Australia, J a -
8 Dla uzyskania określonych celów w rozwoju masowej informacji na świecie 
UNESCO ustaliła następujące minimum: 100 egzemplarzy dzienników, 50 ra
dioodbiorników, 20 telewizorów i 20 miejsc w kinach stałych na każdy tysiąc 
mieszkańców kraju. 
9 Na podstawie danych statystycznych UNESCO 1975. 
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Tabela 1: Wskaźniki rozpowszechnienia środków masowego komunikowania 
dla świata jako całości i poszczególnych regionów (1972 r.)10 

Świa t 
Afryka 
A m e r y k a Północna 
A m e r y k a Pó łnocna bez 

USA 
USA 
A m e r y k a Po łudn iowa 
Azja 
Azja (bez Japoni i ) 
J a p o n i a 
Europa (z ZSRR) 
E u r o p a (bez ZSRR) 
ZSRR 
Oceania 

Ludność 
w min 

3658 
362 
306 

97 
208 
198 

2026 
1920 

106 
746 
501 
245 

20 

Gazet 
(na 1000 
mieszk.) 

100 
9 

240 

80 
314 
63 
38 
11 

530 
268 
236 
333 
255 

Radiood
b io rn ików 
(na 1000 
mieszk.) 

227 
60 

1280 

405 
1695 

147 
61 
40 

441 
346 
306 
430 
262 

Telewizo
rów 

(na 1000 
mieszk.) 

86 
4 

363 

128 
470 

74 
15 
3 

229 
210 
220 
185 
183 

ponia i inne). Przeważająca jednak część krajów (i powtórzmy — 
ludności Ziemi) musi zadowolić się więcej niż skromnymi możli
wościami i po prawdzie wstępuje dopiero na pierwszy szczebel roz
woju komunikowania, tworząc rażący kontrast z wymienionymi 
wyżej państwami i ich ludnością. 

Nierównomierności rozwoju podkreślają jeszcze różnice jakościo
we. Obecnie jest już oczywiste, że niemal każdy kraj dąży do s two
rzenia takiej s truktury komunikowania, która odpowiadałaby na j 
lepiej jego własnym celom społeczno-politycznym. Tę prawidło
wość można uważać za zjawisko ogólnoświatowe. Odnosi się ono 
także do krajów rozwijających się, które dość podejrzliwie przyj
mują standardy organizacyjne i treściowe burżuazyjnej prasy, ra
dia i TV, starając się sformułować narodową politykę w stosunku 
do środków masowego komunikowania. To samo zjawisko charak
teryzuje ich rozwój w krajach kapitalistycznych, zwłaszcza w wy
padkach zwalczania ekspansji i wywierania wpływu przez sieci t e 
lewizyjne, agencje informacyjne i t rus ty prasowe innych krajów 
kapitalistycznych bądź w wypadkach podejmowania przez świat 
burżuazyjny środków dyskryminacji przeciw obozowi socjalistyczne
mu. Wreszcie prawidłowość ta funkcjonuje w krajach socjalizmu, 
które idą i będą nadal iść swoją drogą, troszcząc się o podniesie
nie poziomu ideowego, koordynację i operatywność pracy TV, radia 
i gazet, rozszerzając wpływ masowych środków komunikowania na 
postęp ekonomiki, kultury, nauki, na całe życie społeczeństwa. 

Wyjątkowa rola i znaczenie środków masowego komunikowania 
w życiu społeczeństwa wymaga, aby prawidłowości ich rozpowszech
nienia i wykorzystania miały swoje pełne, naukowe uzasadnie-
10 Obliczono na podstawie danych: World Communications. A 200 Countries 
Survey of Press, Radio, Television and Film. The UNESCO Press, Paris 1975. 
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nie. Próby tego rodzaju w zasadzie w ostatnich latach podejmo
wane są wszędzie. Niektórzy autorzy opisują procesy rozwoju 
środków masowego komunikowania przy pomocy krzywych logi
stycznych n . Inni, chcąc uniknąć matematycznego formalizmu po
przedników, swoje założenia budują w oparciu o czynniki społecz
ne. Tak np. amerykańscy autorzy Merril i Lowenstein twierdzą12, 
że rozpowszechnienie środków masowego komunikowania przecho
dzi przez t rzy stadia. Charakterystyczne dla pierwszego stadium 
jest to, że innowacjami posiłkuje się przede wszystkim elita wła
dzy, własności i wykształcenia. Upodobania określają treść infor
macji. Podstawowa masa ludności odgrodzona jest od informacji 
barierami analfabetyzmu i nędzy. W miarę tego, jak pokonuje się 
bariery (bądź usuwa zupełnie), następuje drugie stadium — okres 
masowego upowszechnienia środków informacji. Powszechna do
stępność w danym wypadku wiąże się nie tylko ze stosunkowo ni
ską, „demokratyczną" ceną na środki informacji, ale także z ich 
treścią. Tym samym — według założenia Merrila i Lowensteina — 
tracą one cechy społecznej i kul turalnej kastowości, charaktery
styczne dla fazy eli tarnej . W trzecim stadium proces rozwoju cha
rakteryzuje wyspecjalizowane stosowanie określonego środka infor
macji. Etap ten rozpat rywany jest jako al ternatywa standardu zu-
niformizowanego i jednorodnego, który wszedł w użytkowanie środ
ka masowego komunikowania przez sam fakt jego umasowienia. 

Opisany model jest wyraźnie niepełnowartościowy. Nie podkre
śla on zasadniczych różnic w procesie rozpowszechnienia i w cha
rakterze wykorzystania środków masowego komunikowania róż
nic uwarunkowanych stosunkami społecznymi. W socjalizmie nie 
istnieją elity, których położenie daje im prawo pierwszeństwa sto
sowania nowego środka i możliwość narzucania swoich gustów. 
Anachronizmem są próby rozpatrywania wpływu przede wszyst
kim takich barier jak nędza i analfabetyzm. Konieczność ogólno
narodowego korzystania z dóbr kulturalnych jest przecież jedną 
z podstawowych zasad państwa socjalistycznego od momentu jego 
powstania. Nie oznacza to, że nie istnieją przeszkody na drodze 
rozwoju środków masowego komunikowania. Niemniej treść ich jest 
biegunowo różna w warunkach socjalizmu i kapitalizmu oraz na 
różnych etapach postępu ekonomicznego. 

Z tego względu niemożliwe staje się interpretowanie procesu 
rozwoju środków masowego komunikowania według założeń przy
jętych przez amerykańskich autorów, chociaż sama myśl o perio-
dyzacji rozwoju zasługuje na uwagę. „10 do 20 lat potrzeba na to. 
aby innowacja dotarła do szerokich kręgów społeczeństwa13 — twier
dzą eksperci francuscy. Czynniki ekonomiczne, możliwości prze-

11 Patrz пр. С C h e r r y : World Communication: Threat or Promise? Lon
don 1971. 
12 J. M e r r i l , R. L o w e n s t e i n : Media, Messages and Men. New Perspec
tives in Communication. New York 1973, s. 33—41. 
18 New Techniques for Dissemination of Culture. Council of Europe. Stras
bourg 1972, s. 3. 
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mysłu w zakresie uruchomienia „masowej produkcji środków infor
macji", czynniki społeczno-kulturalne (kształtowanie społecznego 
zapotrzebowania na nowe środki), psychologiczne (sprawdzenie 
przez ludzi indywidualnych korzyści z danego środka) wpływają 
na szybkość rozpowszechnienia nowego środka przekazu i przebieg 
w czasie krzywej rozpowszechnienia. Stąd zasadniczy okazuje się 
początek rozwoju, wzrost tempa rozwoju środków masowego komu
nikowania i w końcu zbliżenie się do poziomu nasycenia. To ostat
nie charakteryzuje się powszechną dostępnością środka i równo
cześnie złożoną strukturą jego wykorzystania. Znajomość s t ruktury 
w niezbędnych szczegółach okazuje się zadaniem niezwykle waż
nym. 

W miarę tego jak środek staje się ogólnie dostępny, zakres wy
magań w stosunku do niego rozszerza się, otwierając drogę do zin
dywidualizowanego użytkowania. Indywidualizację tę obserwuje
my od dawna w stosunkach między czytelnikami a prasą i stosun
kowo od niedawna, po rozpowszechnieniu się odbiorników t ranzy
storowych — w stosunkach między audytorium a radiem. Koniecz
ność indywidualizacji należy realistycznie przewidzieć również 
w dziedzinie telewizji. Rozwój telewizji sateli tarnej, wieloprogra-
mowych systemów TV kablowej, techniki wideozapisu w warun
kach domowych indywidualizuje szybko użytkowanie telewizora. 
Obecnie jest on jeszcze środkiem zespołowego (rodzinnego) użyt
kowania, w perspektywie dojdzie do utworzenia nowych form łącz
ności między TV a milionami jej odbiorców. 

Przyszłość stawia riowe zadania przed badaczami i praktykami 

Jakościowy skok w rozwoju systemów masowego komunikowania 
i postępującego za nim społecznego zastosowania nastąpi wtedy, 
gdy „tradycyjne" (to jest obecnie używane) środki audiowizualne 
zwiążą się z innymi środkami łączności. 

Techniczna strona problemu zapowiada się przekonywająco. Sy
stemy telekomunikacji, które pojawią się w wyniku wspomnianej 
syntezy, pozwolą na odbieranie, przechowywanie, przepracowywa
nie i przekazywanie praktycznie nieograniczonej ilości informacji. 
Równocześnie prawa aktywnych odbiorców uzyskają nie tylko na
rody czy też odrębne instytucje społeczne. Potoki informacji do
cierają do mieszkań szarych ludzi — rodzina i jednostka otrzymują 
możność dostępu do banków i systemów informacji. Dom człowie
ka stanie się tym miejscem, gdzie zostaną zamontowane końcowe 
urządzenia systemów telekomunikacyjnych. 

Przypomnijmy, że już obecnie żyjące pokolenia mają w swojej 
dyspozycji: kanały przekazu o przelotowej zdolności do setek tyl-
sięcy rozmów telefonicznych; maszyny cyfrowe działające w real
nej skali czasu; systemy kodowania pozwalające przekształcić w do
godny dla tych maszyn materiał każdy sygnał, włącznie z muzyką, 
grafiką i ruchomym obrazem; sposoby przechowywania dowolnej 
ilości informacji z możliwością odszukania ich w ciągu sekund itp. 
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Wszystko to razem wzięte pozwala przedstawić uniwersalny sy
gnał przekazywany drogą „telefoniczną (lub liniami telewizji kablo
wej) na ekranie telewizyjnym. W bloku z ekranem może być zmon
towany pulpit dający możliwość sięgnięcia po informacje zakodo
wane w pamięci maszyny cyfrowej, jak również urządzenia d ru
kujące. Tym samym zasadniczo wzbogacają się możliwości indy
widualnego użycia informacji. Na zasadzie syntezy różnorodnej 
techniki trwają próby budowy elastycznych wielocelowych (dialo
gowych) systemów masowej obsługi informacyjnej. 

Nie ulega kwestii , że założenia podobnych systemów będą w peł
ni podporządkowane zadaniom doskonalenia człowieka, kształ towa
nia wszechstronnie rozwiniętej jednostki. Wypada podkreślić, że 
istota rewolucji naukowo-technicznej polega na radykalnej zmianie 
działalności produkcyjnej człowieka, która „...przekształca się z bez
pośredniego procesu produkcji w dziedzinę kierowania całą p ro
dukcją i tworzenia nowej techniki. W związku z tą zmianą po
działu funkcji, decydującą rolę w samej mater ialnej produkcji 
zaczynają odgrywać nie s t ra ty energii fizycznej człowieka, lecz 
jego zdolności do twórczego rozwiązywania złożonych zadań"1 4 . 
Wynikają stąd nowe wymagania w zakresie wzrostu horyzontów 
kulturalnych, rozszerzenia systemu kształcenia, przygotowania za-
wodowo-technicznego, doskonalenia wszechstronnej i operatywnej 
orientacji społecznej wszystkich bez wyjątku wars tw ludności pań
stwa socjalistycznego. Podołać t y m zadaniom można, opierając się 
na zupełnie nowej bazie technicznej i przy pomocy naukowo uza
sadnionej analizy potrzeb informacyjnych społeczeństwa. 

Zamiast zakończenia 

Przed kilku la ty przeprowadzono bardzo pożyteczne obliczenia 
tego, jak i na co traci w swoim życiu czas przeciętny statystyczny 
człowiek żyjący w różnych epokach oraz z czego składa się życie 
ludzi współczesnych. Oto wyniki (w latach)1 5 . 

Podstawowe rodzaje 
działalności 

Sen 
Jedzenie 
Formalne kształcenie 
Praca 
Czas twórczy i wolny (włą

cznie z zabawą w dzieciń
stwie) 

Różne (lub inne) rodzaje 
działalności 

Człowiek 
prymitywny 

(średnia życia 
18 lat) 

7,5 
0,5 
0,0 
6,0 

3,0 

1,0 

Człowiek 
ery feudalnej 
(średnia życia 

35 lat) 

13,0 
1.0 
1,0 

10,0 

8,0 

2,0 

Człowiek ery 
industrialnej 
(śred\nia życia 

70 lat) 

24,0 
2,33 
4,33 
7,25 

27,0 

5,0 

u Socyalno fiłosofskije problemy NTR, op. cit., s. 45. 
15 Cyt. za J. M c H a l e : The Future of the Future. Balantine Books, New York 
1971, s. 318. 
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Oczywiście obliczenia nie są wolne od błędów, niemniej nie zmie
nia to ogólnego obrazu podobieństw i przeciwności różnych cza
sów i nie przeszkadza w wyciągnięciu głównego wniosku. Czło
wiek nieprzerwanie stopniowo zwiększa swoją władzę nad otacza
jącym go środowiskiem, we wszystkich dziedzinach systemu ekolo
gicznego i dlatego też wzrasta jego zapotrzebowanie na coraz więk
szą ilość wiadomości. Natura nie znosi próżni, a człowiek nie może 
żyć bez uzupełnienia swego życia przemyślaną celową działalno
ścią i postępowaniem. 

Czym większa jest potęga człowieka, tym bogatsza musi być jego 
wiedza i doświadczenie. Świat środków i systemów masowego ko
munikowania w całej pełni współdziała w bezgranicznym rozwoju 
człowieka tylko w społeczeństwie socjalistycznym. 

Tłumaczyła 
Zofia Lewartowska 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 1 (71) 

ALEKSANDER JĘDRZEJCZAK 

PUBLICYSTYKA EKONOMICZNA 

Na prymat problematyki ekonomicznej w socjalistycznej 
prasie wskazywał już Lenin; jej wagę w naszych wa
runkach ostatnio trudno przecenić. Rzecz w tym, jakie 
problemy ekonomiczne się podejmuje i w jaki sposób, 
gdyż to warunkuje ich przyjęcie przez czytelników. Opie
rając się na kilkuletnich badaniach OBP autor szkicuje 
osiągnięcia i niedostatki naszej propagandy prasowej 
w tym zakresie. 

Od paru już lat Ośrodek Badań Prasoznawczych uwzględnia 
w swoich planach dociekania dotyczące publicystyki ekonomicznej. 
W 1971 badano „Stosunek do krytyki prasowej na przykładzie spraw 
gospodarczych", dwa lata później „Propagandę i edukację ekono
miczną na łamach prasy", w 1976 „Publicystykę ekonomiczną na 
łamach wybranych dzienników terenowych i centralnych" i odręb
nie „Gospodarkę żywnościową". 

W latach nie wymienionych wyżej obszernych opracowań docze
kały się handel i budownictwo mieszkaniowe, dużo uwagi poświę
cono sprawom gospodarczym badając zawartość magazynów ilustro
wanych, gazet zakładowych i biuletynów agencyjnych, wyliczono 
nawet, jaka część felietonów ukazujących się w prasie polskiej doty
czy spraw gospodarczych i jak często (raczej — jak rzadko) na ten 
obszar wkracza humor i satyra. 

Prawie wszystkie wymienione badania i analizy przeprowadzono 
za pomocą jednakowych metod i technik, w większości przypadków 
szukano też odpowiedzi na podobnie brzmiące pytania. Dzięki temu 
w opracowaniach OBP znalazła się pokaźna już ilość materiałów 
porównywalnych, pozwalających dostrzegać, co w tej dziedzinie pu
blicystyki jest trwałe, a co ma tylko sezonowy charakter: czy i w ja
kim kierunku zmieniają się zainteresowania dziennikarzy i redakcji? 
Jakimi argumentami chętnie posługiwano się przed laty, a po jakie 
najczęściej sięga się dziś? Co można pochwalić, a co zganić w języku, 
jakiego używają publicyści ekonomiczni? O ile publicystyka gospo-
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darcza nadąża za gospodarczym życiem i w jakich okresach łatwiej 
to jej przychodzi? Jak odporne na krytykę prasową są niektóre go
spodarcze nieprawidłowości? 

W niniejszym artykule chcę podjąć próbę bez porównania skrom
niejszą. Na podstawie analiz przeprowadzonych w roku 1976 przed
stawić zamierzam: 
— uwagi, jakie nasuwa ilość publikacji na tematy gospodarcze; 
— przykładowe zmiany w ujmowaniu wybranych, do dziś bardzo 

aktualnych tematów. 

Bariera nudy zbyt blisko 

Prymat tematyki ekonomicznej jest istotną cechą prasy państw 
socjalistycznych. Wiąże się to z jednym z fundamentalnych założeń 
ustroju, z dążeniem by każdy członek socjalistycznego społeczeń
stwa czuł się współgospodarzem swojego zakładu pracy, swojego 
regionu i kraju. 

Kształtowaniu takiej postawy mogą służyć publikacje, które: 
— pobudzają zainteresowanie problematyką ekonomiczną; 
— przedstawiają i tłumaczą te problemy; 
— wskazują, co czytelnik może zrobić dla ich rozwiązania; 
— zachęcają do określonego działania. 

Publicystyka ekonomiczna, na ogół, spełnia te warunki. Celne ar ty
kuły i reportaże zbyt często jednak występują w towarzystwie ma
teriałów też poświęconych tematyce gospodarczej, ale opracowanych 
gorzej, poruszających zagadnienia mogące interesować tylko nikłą 
część czytelników lub po prostu niepotrzebnych. W tej sytuacji bar
dzo wysokich wskaźników dotyczących ilości publikacji ekonomicz
nych nie można, bez zastrzeżeń, oceniać pozytywnie. 

Przesycenie dzienników materiałami o pokrewnej tematyce grozi 
uzyskaniem efektów odwrotnych niż zamierzone. Taka lawina może 
zniechęcać czytelnika, zamiast pobudzać zainteresowanie — nudzić. 
Czytelnik kupuje gazetę, ale przeglądając ją starannie omija publi
kacje zbyt podobne do widzianych wczoraj i przedwczoraj. 

W dwunastu dziennikach poddanych analizie znaczna część infor
macji i pozycji publicystycznych dotyczy problematyki ekonomicz
nej. Średnio w numerze ukazuje się po kilkanaście informacji i go
spodarczych pozycji publicystycznych. Zdarzają się numery pism 
terenowych zawierające po 7 i 8 większych — ponad 150 wier
szy druku — pozycji omawiających sprawy gospodarcze. 

W dalszej części artykułu będzie mowa o publikacjach i kampa
niach prasowych zasługujących na ocenę dobrą, bardzo dobrą, na
wet — znakomitą. Czytając te uwagi należy pamiętać, że ich efek
tywność mogły zmniejszać warunki zewnętrzne, że po prostu tonęły 
w powodzi materiałów tematycznie zbliżonych, lecz gorszych, za
mulających kanały, którymi powinny swobodnie przepływać ważne 
i przekonująco sformułowane informacje i komentarze. 

Dane o ilości publikacji dotyczą czwartego kwartału roku 1975 
i pierwszego kwartału 1976. Może to nasuwać przypuszczenie, że za-

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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lew tematyki gospodarczej spowodowały czynniki niezależne od re
dakcji. Domniemanie takie nie wytrzymuje konfrontacji z liczbami. 
Rzecz jasna, publikowana w tym czasie anormalnie wielka ilość ma
teriałów oficjalnych musiała odegrać tu pewną rolę. Wielkie płachty 
sprawozdań i przemówień na pewno nie zwiększają atrakcyjności ga
zet. Na pewno też — przy bardzo ograniczonej możliwości zwięk
szania liczby kolumn — wypierają inne materiały. Ma to jednak 
większy wpływ na wrażenia niż na wskaźniki. Przy obliczaniu ilości 
pozycji gospodarczych p o m i n i ę t o : sprawozdania z przedzjazdo-
wych konferencji partyjnych, sprawozdania z VII Zjazdu PZPR 
i dokumenty publikowane w związku ze zjazdem, sprawozdania 
i przemówienia związane z kampanią przedwyborczą, posiedzeniami 
Sejmu, kongresami ZSL i SD, z XXV Zjazdem KPZR, choć więk
szość tych materiałów zawierała duży ładunek ekonomicznych infor
macji i wykładni o znaczeniu podstawowym. 

Przytoczone liczby i wskaźniki ukształtowały publikacje ogłasza
ne obok oficjalnych materiałów. Ostatnia analiza OBP wykazała 
odsetki informacji i pozycji publistycznych bardzo zbliżone do uzy
skanych we wcześniej przeprowadzonych badaniach. Te wskaźniki 
przesądzają o małej atrakcyjności dzienników terenowych, wzbudza
ją obawę o efekty ekonomicznej propagandy. 

Wskaźniki te są prawie jednakowe w dziennikach centralnych 
i terenowych. Uderzająca jest też ich zbieżność w pismach partyj
nych i popołudniowych. 

Procentowo prawie równy udział problematyki ekonomicznej 
w pismach centralnych i terenowych działa na niekorzyść tych 
ostatnich. Potwierdzają to wyrywkowe opinie czytelników. Zapy
tywani (osoby w wieku 20—25 lat, z wykształceniem średnim lub 
wyższym) bez wyjątku wskazywały Trybunę Ludu i Życie Warsza
wy jako pisma znacznie ciekawsze niż dzienniki regionalne, a tak
że — w odpowiedzi na bezpośrednie pytanie — twierdzili, że TL 
i ŻW zawierają znacznie mniej „kobył ekonomicznych". Daleko 
idąca rozbieżność danych liczbowych i wrażeń najprawdopodobniej 
wynika stąd, że dzienniki centralne mogą znacznie więcej miejsca 
poświęcać działom pominiętym w analizie ilościowej (sport, nekro
logi, reklamy i ogłoszenia, rozrywki umysłowe, humor, satyra, ho
roskopy, prognoza pogody, kalendarzyk imprez). 

Pewną rolę mogło odegrać i to, że dzienniki centralne mniej krzy
kliwie eksponują swoje cykle publicystyczne, a dużą część tema
tycznie pokrewnych publikacji gromadzą na kolumnach w całości 
poświęconych danemu zagadnieniu (dotyczy to przede wszystkim 
TL); wśród kilku lub kilkunastu tytułów dotyczących np. transpor
tu łatwiej znaleźć „coś dla siebie", a nawet jeśli całą kolumnę uzna 
się za nieciekawą, pozostaje dziewięć innych. 

Dzienniki terenowe, pod tym względem, są w gorszej sytuacji. 
Mniejsza liczba kolumn, przy prawie identycznych wskaźnikach, 
znacznie przybliża „barierę nudy". A o odbiorze treści zawartych 
w gazetach decydują wrażenia. Mniejszej liczby kolumn nie można 
jednak uznać za jedyną przyczynę zniechęcającego oddziaływania 
publikacji ekonomicznych w większości pism terenowych. 
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W bok od zainteresowań czytelników 

Badania przeprowadzone przez OBP wykazały, że zainteresowa
nie czytelników problematyką gospodarczą wiąże się wyraźnie tyl
ko z dwoma kategoriami demo-społecznymi, z wykształceniem i wie
kiem. W pierwszym przypadku, regularnie, im wyższe wykształce
nie tym szersze i żywsze zainteresowanie gospodarką, w drugim — 
znaczne ożywienie zainteresowań gdzieś koło trzydziestki i dalszy 
ich wzrost, aż do granicy aktywności zawodowej. 

Biorąc pod uwagę te wyniki i dane o zagęszczeniu tematów eko
nomicznych w gazetach, można by dojść do wniosku, że nasze dzien
niki redaguje się wyłącznie dla ludzi z wykształceniem wyższym, 
zbliżających się do wieku emerytalnego. Publiczność poszczegól
nych tytułów jest jednak zupełnie inna. Zdecydowanie przeważają 
czytelnicy w wieku dalekim od emerytalnego, około 80% ma wy
kształcenie mniej niż średnie, 18—30% zaledwie podstawowe lub 
niepełne podstawowe, podczas gdy wyższe i niepełne wyższe 9—19°/o. 
Bez ryzyka, że popełni się błąd zbyt gruby, można też przyjąć, że 
na tę ostatnią grupę przypada lwia część osób czytających gazetę 
centralną obok lokalnej. 

Głęboki rozziew między zawartością pism a oczekiwaniami czy
telników jeszcze wyraźniej ukazały badania bezpośrednio dotyczące 
zainteresowań. Zadano wtedy pytanie: Jakie tematy interesują Pana 
(Panią) w czytanych pismach najbardziej? — Odpowiedzi potwier
dzają wyrażone wcześniej obawy. Generalnie, we wszystkich ba
danych tytułach, problematyka gospodarcza i tematy o zbliżonym 
charakterze spotykają się z niskim lub najniższym zainteresowa
niem czytelników. 

Dociekano też, jak często czytelnicy rozmawiają o sprawach go
spodarczych (co może stanowić pewien układ odniesienia dla ich 
zainteresowań). Z zadziwiającą prawidłowością okazało się, że czy
telnicy częściej rozmawiają o gospodarce, niż skłonni byliby szu
kać artykułów na jej temat w prasie. Podpowiada to wniosek, że 
treść publikacji ekonomicznych i sposób ich przedstawiania na ła
mach prasy są nieadekwatne do oczekiwań czytelników. 

Wyniki tych samych badań wskazują, że niektóre tematy gospo
darcze jednak budzą znaczne zainteresowanie. Są to sprawy: za
trudnienia, płac i zarobków. Mniejszym, ale wciąż jeszcze znacz
nym zainteresowaniem cieszą się też sprawy: budownictwa mie
szkaniowego, komunikacji, handlu, usług, przemysłu spożywczego, 
a więc sprawy bardziej bezpośrednio związane z codziennym ży
ciem czytelników. 

Niewiele w tych ocenach zmieni — prawdziwe skądinąd — twier
dzenie, że zainteresowania czytelników nie są jedyną przesłanką, 
jaką kierować się winny redakcje przy doborze publicystycznych 
tematów. Lekceważenie czytelniczych upodobań nieraz też nie wy
chodzi na zdrowie zaleceniom dysponenta prasy, a także ambicjom 
samych redakcji. Dość dosadnie można to wykazać na przykładzie 
gospodarki żywnościowej. 

z* 
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Realizacja programu żywnościowego, wytyczonego na XV Ple
num КС PZPR wymaga „szerokiego zaangażowania mas" w zna
czeniu bardziej dosłownym niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie. 
Gospodarka żywnościowa zatrudnia ok. 46°/o ogółu pracujących 
w kraju. Niektóre konieczne przedsięwzięcia, np. racjonalizacja spo
życia, dotyczą praktycznie wszystkich. Tempo i efektywność nie
których zamierzeń zależy od przełamania przestarzałych, lecz sze
roko rozpowszechnionych ocen i poglądów, a także anachronicz
nych lecz uświęconych tradycją obyczajów i nawyków. Wymie
niam wyłącznie zagadnienia najbardziej podatne na agitację i pro
pagandę. Obok nich występuje cała masa innych, o których nale
żałoby przynajmniej rzetelnie informować. Na podstawie wspomi
nanych już badań wolno przypuszczać, że sprawy związane z go
spodarką żywnościową będą interesowały znacznie szerszy krąg 
odbiorców prasy niż np. plany rozwoju stoczni remontowych czy 
fabryki średniowarstwowych elementów scalonych. Mimo to w ba
danym okresie materiały dotyczące gospodarki żywnościowej sta
nowiły bardzo niewielką część wszystkich publikacji ekonomicz
nych. 

Wygrane i wpadki 

W okresie objętym analizą zwraca uwagę daleko idąca zbieżność 
tematów omawianych na łamach dzienników centralnych i tereno
wych, a także — partyjnych, „czytelnikowskich" i popołudniowych. 
W poszczególnych rodzajach gazet pisze się inaczej, ale w zasadzie 
o tym samym. 

W czwartym kwartale 1975 zdecydowanie dominują publikacje 
związane z przygotowaniami do VII Zjazdu PZPR i przełomem pię
ciolatek, w praktyce nie dające się jakoś wyraźniej rozdzielić. Do
robek kraju (regionów, przedsiębiorstw)* bardzo często ukazywano 
w kontekście dziesięciolecia, a narzucające się przez to kontrasty 
wykorzystywano do przypominania i pogłębiania znajomości zmian, 
jakie w naszej polityce gospodarczej nastąpiły po przełomie grud
niowym. 

Podstawowy ton publikacji streścić można następująco: Njigdy 
dotąd, w tak krótkim czasie, nie zrobiliśmy tak wiele. Stać nas na 
więcej. Potrafimy lepiej. Mamy wszelkie dane, aby dalszy postęp 
osiągać mniejszym kosztem. 

Podobny ton utrzymuje się w pierwszym kwartale 1976. Teraz 
jednak większa część publikacji omawia konkretne zadania wyni
kające z uchwał VII Zjazdu i II Plenum КС PZPR. Odpowiednio 
do tego na łamach pojawiają się takie cykle jak: „Patrz na jakość 
w fabryce, nie (dopiero) w sklepie", „Szósty rok dekady", „Wy
zwalamy rezerwy", konkursy „Moje stanowisko pracy", a nawet 
konsultacje wyjaśniające treść terminów ekonomicznych, które — 
w związku z wyzwalaniem rezerw — będą musiały wejść do bar
dziej powszedniego użytku. 
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W każdym z pism objętych analizą można wskazać pozycje bar
dzo dobre, znacznie przewyższające przeciętny poziom publikacji 
ekonomicznych w danym dzienniku, a nierzadko też zasługujące 
na wysoką ocenę w jakiejś szerszej skali. Przykładem mogą być ar
tykuły ,,Ile naprawdę pracują budowlani" (Express Wieczorny) i „Ba
riery budowlanego postępu" (Dziennik Zachodni). 

Z bardzo wielu możliwości wybieram te właśnie przykłady, gdyż 
wskazują one inną ważną cechę publicystyki ekonomicznej. Sumu
jąc i chwaląc niewątpliwe sukcesy naszej gospodarki, w zasadzie 
potrafiono uniknąć taniego lakiernictwa. Osiągnięcia przedstawiano 
nie zapominając o cenie, jaką przyszło za nie zapłacić; wśród ma
teriałów przedstawiających osiągnięcia nie zabrakło miejsca na rze
czową, choć nieraz surową krytykę. 

Rzecz jasna i w tym okresie nie obyło się bez potknięć, niepo
rozumień i przeoczeń — omawiam je przy charakterystyce wybra
nych grup tematycznych. Tu jednak należy zwrócić uwagę, że w pra
sie terenowej Polska, a przede wszystkim gospodarka Polski, wy
stępuje prawie wyłącznie w formie informacji agencyjnych i da
nych statystycznych. Jedynie gospodarka morska i przemysł moto
ryzacyjny mają swoich stałych propagatorów także w regionach 
odległych od morza i Fabryki Samochodów Małolitrażowych. Inne 
trafiają na łamy sporadycznie, z okazji świąt branżowych (np. Bar
bórki) lub na wyraźne polecenie dysponenta (np. Huta „Katowi
ce"). Budowę Dworca Centralnego w Warszawie należy zaliczyć do 
wyjątków potwierdzających regułę. 

Dzienniki centralne dają bez porównania pełniejszy, a przede 
wszystkim żywszy obraz gospodarki kraju. 

W analizie publicystyki ekonomicznej szczególną uwagę zwró
cono na następujące grupy tematyczne: współzależność wyższej ja
kości pracy i wyższego poziomu życia, warunki zachowania równo
wagi rynkowej, międzynarodowa współpraca gospodarcza i wymia
na towarowa, gospodarka zasobami pracy, inwestycje, budownictwo 
mieszkaniowe, nowe zasady zarządzania, transport. 

W opracowaniu pt. „Gospodarka żywnościowa" wyodrębniono 
następujące tematy: polityka rolna, intensyfikacja produkcji, nauka 
dla gospodarki żywnościowej, produkcja dla rolnictwa, przetwór
stwo i magazynowanie żywności, racjonalizacja spożycia. 

Próba omówienia w jednym artykule tak wielu ważnych i zło
żonych tematów musiałaby się skończyć klęską. Bardziej celowe 
wydaje się nieco szersze omówienie paru tylko wybranych tema
tów, przede wszystkim tycb, przy których wcześniej przeprowa
dzone badania pozwalają uchwycić pewne zmiany, lub ich brak, 
mimo że byłyby pożądane. 

Warunki zachowania równowagi rynkowej 

Grupa tematów wiążących się z problemami równowagi rynkowej 
jest bardzo rozległa i złożona, wygodnie będzie podzielić ją na dwie 
podgrupy: do pierwszej zaliczyć wszystko, co może mieć wpływ 
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na zwiększenie podaży towarów i usług, do drugiej — sprawy de
cydujące o ilości pieniędzy trafiających na rynek: przestrzeganie 
prawidłowych relacji ekonomicznych, dyscyplinę finansową, wła
ściwą — tj. zgodną z możliwościami zaopatrywania rynku — struk
turę cen. 

O ile grupa pierwsza ma na ogół dobrą lub bardzo dobrą obsłu
gę prasową, druga raczej rzadko przyciąga uwagę redakcji. 

Kluczowa dla równowagi rynkowej sprawa przestrzegania prawi
dłowych relacji ekonomicznych trafia na łamy — niemal wyłącz
nie — w postaci krótkich, szablonowych wtrętów do informacji 
i artykułów o działalności przedsiębiorstw: „...wszystko to przy za
chowaniu prawidłowych (podstawowych) relacji ekonomicznych". 
Żadnych prób porównywania relacji w pokrewnych przedsiębior
stwach, a tym bardziej żadnych prób wyjaśniania, dlaczego wystę
pują tu duże różnice. 

O potrzebie przestrzegania dyscypliny finansowej przypomina się 
częściej, ale tylko w materiałach oficjalnych, głównie w komenta
rzach do komunikatów o posiedzeniach Biura Politycznego i rządu. 

(Gwoli sprawiedliwości dodajmy, że tygodniki, w tym tygodniki 
społeczno-gospodarcze, też stronią od tych problemów.) 

Międzynarodowa współpraca gospodarcza 

Odpowiednio do rangi, jaką rozwojowi międzynarodowej współ
pracy gospodarczej nadały „Wytyczne..." i uchwała VII Zjazdu, pu
blicystyka ekonomiczna podejmuje często związane z nią tematy. 

Zarówno w dziennikach centralnych jak i terenowych wiele pu
blikacji tłumaczy konieczność zwiększenia eksportu i racjonalizacji 
importu, znaczenie rozwoju kooperacji międzynarodowej dla popra
wy naszego bilansu płatniczego. 

W stosunku do lat poprzednich można stwierdzić pewną popra
wę w ukierunkowaniu propagandy w tym zakresie: częściej, bar
dziej przekonująco pisze się o sprawach, na które przeciętny czy
telnik może mieć wpływ; o jakości produkcji, terminowości dostaw, 
kosztach produkcji — jako o czynnikach warunkujących powodze
nie naszych wyrobów na rynkach zagranicznych. Częściej też zwra
ca się uwagę na znaczenie eksportu usług (np. w gospodarce mor
skiej). 

Nadal bardzo ważnym zadaniem propagandy i agitacji ekonomi
cznej pozostaje kształtowanie przychylnego stosunku społeczeństwa 
do eksportu. Można wskazać cały szereg publikacji umiejętnie po
ruszających ten problem, głównie przez pobudzanie dumy z dosko
nałości własnej pracy, sprawdzanej w trudnej konkurencji. Także 
przez efektywność wytwarzania długich serii, co w kraju takim 
jak Polska bardzo często jest możliwe tylko przy odpowiednim po
ziomie współpracy z zagranicą. Natomiast nie jest pewne, czy wtrą
cane przy wszelkich możliwych okazjach zdanko „... w tym część na 
eksport" działa w tym samym kierunku. 

Jednak i tu można wskazać pewne niedostatki. 
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Ulubionym tematem naszych korespondentów zagranicznych i ko
mentatorów gospodarczych, w omawianym okresie, były kłopoty 
szejków naftowych spowodowane nadmiarem petrodolarów i ponu
re prognozy ich wpływu na gospodarkę świata. Roztrząsając te 
sprawy, nikt nigdy ani słowem nie wspomniał, że na rynku świa
towym utrzymują się dwie różne ceny na ropę naftową, choć to 
właśnie wywiera znaczny i dość bezpośredni wpływ na ważne decy
zje gospodarcze w wielu krajach, w tym także w Polsce. 

Gospodarka zasobami pracy 

Przesłanki demograficzne i ekonomiczne nakazujące szybką ra
cjonalizację gospodarki zasobami pracy wszystkie pisma propagują 
wystarczająco. W ogóle ten obszar publicystyki ekonomicznej cie
szy się dużym wzięciem w redakcjach i u poszczególnych publicy
stów; w ich wspólnym dorobku należy zapisać: 

Po stronie plusów: 
— konsekwentne wyjaśnianie, że poprawa formalnej dyscypliny 

pracy jest tylko małą częścią przedsięwzięć koniecznych dla pełniej
szego niż dotychczas wykorzystywania czasu pracy; 

— takież propagowanie podwyższania kwalifikacji, jako czynni
ka pozwalającego na bardziej intensywną gospodarkę zasobami 
pracy; 

— kilka akcji publicystycznych poświęconych dociekaniom, gdzie 
czas ucieka, konkretnych, często prowadzących do formułowania 
sensownie brzmiących diagnoz, postulatów i rad praktycznych; 

— coraz częstsze, szczególnie w pierwszym kwartale 1976, wska
zywanie postępu organizacyjnego i technicznego jako klucza do wy
korzystywania rezerw zatrudnienia. 

Po stronie minusów: 
— głównie bezkrytyczny stosunek do powtarzającego się w bar

dzo wielu wypowiedziach dyrektorów i sekretarzy — stwierdze
nia „...wykonaliśmy mimo zatrudnienia niższego niż przewidywał 
plan". Jaki to był plan, według jakich zbudowany przesłanek? 
O ile uwzględniał planowane na innych arkuszach zamierzenia orga
nizacyjne i techniczne? Jak wypada obsada poszczególnych komó
rek i stanowisk w porównaniu z przodującymi przedsiębiorstwami 
w kraju? — pytania tego rodzaju nie przychodzą naszym publicy
stom do głowy. 

Natomiast wyraźnym błędem jest przemilczanie bodźców mate
rialnych, mających stymulować racjonalizację zatrudnienia. Możli
wości dodatkowego wynagradzania za dodatkowe prace, wynikają
ce z uszczuplenia załogi zatrudnianej na danym odcinku, nie docze
kały się w omawianym okresie ani jednej publikacji. Za to bzdurne 
(z każdego punktu widzenia) specjalne premie za nieopuszczanie 
dniówek w ciągu miesiąca lub kwartału znalazły gorliwych propa
gatorów w prawie wszystkich tytułach. 

Niczego tu nie zmienia fakt, że zarządzenia pozwalające nagra
dzać większą intensywność pracy wprowadzono wcześniej, przed 
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okresem objętym analizą. Waga zagadnienia i jego podatność na 
działania propagandowe nakazywały o istniejących możliwościach 
przypominać. 

Inwestycje 

W stosunku do wyników, jakie przyniosły podobne analizy prze
prowadzone w latach 1973—1975, w publicystyce traktującej o in
westycjach nie zaszły bardziej istotne, pozytywne zmiany. Tak jak 
dawniej obserwuje się skłonność do zachłystywania się wielkością 
nakładów, po staremu chętniej odwiedza się place budowy zorgani
zowane wzorowo, niż takie, na których panuje bałagan, po staremu 
też apelom i administracyjnym przedsięwzięciom zmierzającym do 
skrócenia frontu inwestycyjnego towarzyszy milczenie na temat no
wych inwestycji, rozpoczynanych nielegalnie. W dziennikach obję
tych analizą znalazł się tylko jeden artykuł napomykający nieśmia
ło i gołosłownie, że czyny społeczne bywają pretekstem do zaha
czania nieplanowanych inwestycji o plan. 

Ciekawe wyniki daje zestawienie ilości publikacji poświęconych 
poszczególnym fazom procesu inwestycyjnego. Najczęściej pisze się 
o realizacji inwestycji, dużo rzadziej, ale też jeszcze dosyć często 
o programowaniu (przy czym wyraźna jest zwykle tendencja do 
tłumaczenia władzom centralnym, że ta właśnie inwestycja koniecz
nie powinna znaleźć miejsce w planie). Projektowanie, faza decy
dująca o kosztach inwestycji, terminie jej realizacji i efektach, ja
kie będzie przynosić — prawie nigdy nie trafia na łamy. 

Ranga zawodu rolnika 

Zadaniem, w którego realizacji prasa może i powinna odegrać 
rolę szczególną, jest podnoszenie rangi zawodu rolnika. Uwagi na 
ten temat wypada zacząć stwierdzeniem, że niemal już bez śladu 
zniknęły z łamów prasy opinie i oceny traktujące przeprowadzkę 
ze wsi do miasta jako bezdyskusyjną formę społecznego awansu. 
Nawet zdarzają się już publikacje sugerujące coś wręcz przeciwne
go. W zasadzie jednak podwyższaniu rangi zawodu rolnika służą 
materiały, w których szkicuje się sylwetki kierowników wielkich 
przedsiębiorstw rolnych i wyróżniających się rolników indywidual
nych. Sylwetki są dobrą okazją do wykazywania, że praca na roli 
wymaga dziś nie mniejszego zasobu wiedzy fachowej i organizator
skiej niż praca w przemyśle i że tak samo jak praca w przemyśle 
daje szansę społecznego i materialnego awansu. Szkice ponętnych 
perspektyw wiążących się z prowadzeniem gospodarstwa rolnego 
adresowane są dość wyraźnie do młodych rolników. 

W sumie działalność prasy na rzecz podnoszenia rangi zawodu 
rolnika ocenić można pozytywnie. Zastrzeżenia budzi jedynie to, 
że satysfakcję, jaką może dawać praca w rolnictwie, ukazuje się 
niemal wyłącznie na przykładach członków kadry kierowniczej wiel-
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kich przedsiębiorstw i (rzadziej) rolników posiadających indywi
dualne gospodarstwa. Zgubiono gdzieś, prawie zupełnie, „średnią 
kadrę techniczną": agronomów, zootechników, instruktorów specja
listycznych upraw i zabiegów agrotechnicznych — ludzi, którzy na 
wsiach odgrywają rolę podobną do tej, jaką w fabrykach spełniają 
mistrzowie. Robotnik rolny też bardzo rzadko gości na łamach. 

Racjonalizacja spożycia 

"Spośród rozpatrywanych problemów racjonalizacja spożycia jest 
najbardziej podatna na agitację i propagandę. Biorąc pod uwagę 
poważne wady powszechnego w kraju modelu spożycia można też 
powiedzieć, że w tej dziedzinie zadania prasy są rozległe i trudne. 
Wyniki analizy natomiast wskazują, że prasa spełnia je tylko fra
gmentarycznie i powierzchownie, wielu istotnych zagadnień nie do
strzega, czasem odnosi się wrażenie, jakby nie zdawała sobie spra
wy z tego, że w ogóle istnieją. 

Obok reklam konsekwentnie (ale przecież bez udziału redakcji) 
nakłaniających do spożywania drobiu i ryb, właściwie tylko jedna 
akcja zasługuje na pozytywną ocenę. W październiku 1975 wszyst
kie dzienniki zaczęły gwałtownie propagować konsumpcję jarzyn, 
niektóre czyniły to w taki sposób, że można mówić o kampaniach 
prasowo-organizatorskich. 

Poza tym do omówienia zostają właściwie już tylko niedostatki, 
przeoczenia i błędy. 

Wady powszechnego modelu spożycia prasa przedstawia rzadko 
i prawie wyłącznie w formie półfachowych artykułów straszących 
otłuszczeniem serca, wzrostem poziomu cholesterolu i innymi scho
rzeniami. 

Nie próbuje się zwalczać spożywczych snobizmów ani sprzyja
jących ich kultywowaniu tradycji (święta, wesela i inne uroczy
stość rodzinne). Jeśli już zdarzy się, że któraś z gazet podejmie ten 
temat, to znów czyni to przeważnie w tonie mentorskim, podczas 
gdy jest to dziedzina, w której największe sukcesy może dać felie
ton, żart, anegdota wpleciona w tekst, nawet niekoniecznie dotyczą
cy spraw żywnościowych. 

Za rzadko i zbyt nieśmiało pisze się o tym, że w krajach wysoko 
rozwiniętych jada się co innego niż u nas, a imprezy towarzyskie 
znacznie rzadziej są tam pretekstem do zbiorowego obżarstwa. 

Są to, oczywiście, sprawy, bardzo delikatne, wymagające roz
wagi i umiaru. Przy utrzymujących się niedostatkach zaopatrzenia 
w niektóre towary spożywcze zbyt natarczywe ich poruszanie na 
łamach prasy może robić wrażenie, że próbuje ona (prasa) nie tyle 
doradzić czytelnikom coś rozsądnego, co odwrócić ich uwagę od 
braków. 

Bez żadnych zastrzeżeń można natomiast wytknąć zupełny brak 
zainteresowania takimi sprawami jak: lekcje gospodarstwa domo
wego w szkołach, działalność ośrodków „Nowoczesna gospodyni" 
i „Praktyczna pani", a także pracą instruktorek racjonalnego ży-
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wienia. Nawet z okazji Dnia Kobiet, wspomniano o nich tylko gdzieś 
na trzecim marginesie. 

O placówkach żywienia zbiorowego pisze się często, ale prawie 
nigdy nie patrzy się na nie jako na ośrodki mogące odegrać istotną 
rolę w omawianej tu dziedzinie. Pierwsze próby w tym kierunku 
już podjęto (ŹTW doniosło, że pracownicy FSO dostają w stołówkach 
obiady przyrządzane według receptur opracowanych w Instytucie 
Żywności i Żywienia), należałoby więc stwarzać tym próbom przy
chylną atmosferę. 

Mimo że kobiety stanowią bardzo znaczny odsetek czytelników 
gazet objętych niniejszą analizą, prawie żadna z nich nie zamie
szcza porad kulinarnych. Nie we wszystkich omawianych dzienni
kach porady takie byłyby na miejscu, wiadomo jednak, że kobiety 
najchętniej czytują gazety popołudniowe, w których propozycje ja
dłospisów na dany tydzień lub dzień nikogo nie powinny razić, 

Wnioski 

1. Przeprowadzone badania nie pozwalają wskazać poważniej
szych, w jakiś sposób charakterystycznych różnic między publicy
styką ekonomiczną w dziennikach centralnych i terenowych. Jed
ne i drugie przedstawiają prawie identyczne problemy, różnice 
w poziomie opracowań też nie są zbyt duże, w jednych i drugich 
obok materiałów bardzo dobrych trafiają się średnie i słabe. Uwzglę
dnienie charakteru i odmiennych zadań poszczególnych tytułów 
niweluje dostrzegalne różnice do reszty. 

2. Zupełnie inaczej musi brzmieć odpowiedź na pytanie o szanse 
osiągania propagandowych i agitacyjnych efektów. Na gotowość 
czytelnika do przyjęcia — przeczytania i ewentualnego przyswo
jenia sobie — treści zawartych w gazecie bardzo duży wpływ ma 
pierwsze wrażenie, jakie robi wzięty do ręki egzemplarz. Pod tym 
względem dzienniki centralne zdecydowanie przewyższają pisma 
terenowe. 

3. Wadą główną, nakazującą wątpić, czy materiały o tematyce 
gospodarczej — szczególnie większe — w ogóle są czytane, jest ich 
nieumiarkowany natłok. Odsetki stałych nabywców gazet tereno
wych są bardzo wysokie, a poszczególne numery robią wrażenie, 
jakby ich redaktorzy, w każdym z osobna, wszystkim wszystkie 
naraz sprawy gospodarcze chcieli przedłożyć, o ważności wszyst
kich przekonać. Prawdopodobieństwo, że osiągają efekt odwrotny 
niż zamierzony, wydaje się duże. 

4. Podkreślana wielokroć lawina materiałów o tematyce gospo
darczej nie znaczy wcale, że omawiane dzienniki cierpią z powodu 
nadmiernej ilości publicystyki ekonomicznej. To raczej publicy
styka cierpi z powody złego redagowania dzienników. Zbyt liczne 
i zazwyczaj dość marne towarzystwo materiałów podobnych prze
słania ją, przygniata, uprzedza do niej czytelników. 



PUBLICYSTYKA EKONOMICZNA 27 

5. Istotną część materiałów zamulających kanały, którymi waż
ne tezy ekonomiczne mogłyby — i powinny — docierać do czytel
ników, stanowią duże informacje, zbiory informacji i a r tykuły 
o działalności poszczególnych przedsiębiorstw. (Nie o wydarzeniach 
mogących zainteresować szerszy krąg czytelników i nie o uze
wnętrzniających się tam problemach ekonomicznych, lecz właśnie 
o działalności: robią, zamierzają, kupili, udało się coś sprzedać.) 
Chmary liczb i znacznie rzadsze opisy zamiast udowadniać, ilustro
wać, uwierzytelniać określone tezy, zamazują je i rozwadniają, 
a najczęściej stanowią cel sam w sobie. Częściej mają charakter 
materiałów źródłowych do historii przedsiębiorstw, niż publikacji 
mających kogoś o czymś przekonać, do czegoś zachęcić, przed czymś 
ostrzec. 

6. Badania nad czytelnictwem wskazują znaczną rozbieżność 
między zainteresowaniami czytelników a treścią informacji i pu
blicystyki gospodarczej, co nie może pozostawać bez wpływu na 
skuteczność propagandy ekonomicznej. 

Niezbyt fortunny (z punktu widzenia ekonomisty) podział na 
grupy tematyczne, k tórym posłużono się w tych badaniach, do
starcza wskazówki, poprzez jakie t ematy propaganda może docie
rać do szerokiego kręgu czytelników. 

Z kolei — zestawiając zainteresowania czytelników z treścią go
spodarczych lub społeczno-gospodarczych mater iałów w prasie — 
można stwierdzić, że chodzi tu nie tyle o inne tematy, co o zmia
nę rodzaju argumentacji i przykładów, którymi publicyści i lustru
ją głoszone tezy. Częściej trzeba sięgać po przykłady z tych dzie
dzin gospodarki, które bardziej bezpośrednio związane są z co
dziennym życiem czytelników. Pewien zwrot w tym kierunku już 
nastąpił, najwyraźniej jednak nie jest on dostateczny. 

Największe zainteresowanie czytelników budzą sprawy zarob
ków, cen i płac, t raktowane przez większość publicystów margi
nesowo lub w ogóle pomijane, podczas gdy właśnie te zagadnie
nia stanowią znakomity punkt wyjścia do omawiania celów i spo
sobów realizacji naszych planów gospodarczych. 

7. Należy głębiej zróżnicować cele i metody publicystyki zależ
nie od rodzaju pism. Możliwość prowadzenia sensownej edukacji 
ekonomicznej jest t y m większa, im bardziej określony jest krąg 
czytelników danego pisma (z reguły więc odwrotnie proporcjonal
ny do nakładu). Próby znalezienia treści i form jednakowo atrak
cyjnych dla wszystkich wywołują na ogół powszechną irytację: 
jednych denerwuje oczywistość, innych zraża trudność, nikt nie 
ma ochoty na lekturę, która męczy i nudzi równocześnie. 

Innego rodzaju zróżnicowanie potrzebne jest w zakresie propa
gandy ekonomicznej. Zachowując dążenia redakcji, by czytelnicy 
orientowali się (mogli się orientować) w podstawowych, ogólnych 
problemach gospodarki, selekcję tematów należałoby prowadzić pod 
kątem realnej możliwości oddziaływania czytelników na dany pro
blem. 
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ROLA MASOWYCH 
ŚRODKÓW KOMUNIKOWANIA 

WE WSPÓŁPRACY KULTURALNEJ RFN 
Z ZAGRANICĄ 

RFN jest jednym z tych krajów zachodnioeuropejskich, 
które przywiązują wielką wagę do współpracy kultural
nej z zagranicą i określają tę dziedzinę swej aktywności 
jako „zagraniczną politykę kulturalną". Korzysta
jąc ze źródłowych publikacji zachodnioniemieckich dr J. 
Mądry z Instytutu Śląskiego w Katowicach pokazuje 
propagandową rolę środków komunikowania w tym za
kresie. 

T ata bieżące dziesięciolecia nacechowane są w europejskich sto-
-^sunkach międzynarodowych dążeniami do odprężenia i poko
jowego współistnienia państw o różnych systemach społecznych. 
Przygotowania do KBWE, a następnie jej przebieg i podpisany 
w Helsinkach dokument końcowy wyznaczają kolejne, najważniej
sze etapy realizacji tych dążeń. Każdy spośród nich — przełamując 
takie czy inne niechęci niektórych krajów — coraz wyraźniej uprzy
tamniał wszystkim ogólnohumanistyczne cele przedsięwziętego dzie
ła, pokazywał pola ogromnych możliwości ich urzeczywistnienia 
i przyczyniał się jednocześnie do ożywienia kontaktów poszczegól
nych państw we wszystkich dziedzinach. Na tej drodze większego 
niż w latach poprzednich rozmachu nabrały też międzynarodowe 
stosunki kulturalne, które stanowiły — i w dalszym ciągu stanowić 
mogą — istotny czynnik umacniania bezpieczeństwa i wzajemnego 
zaufania państw i narodów. 

Republika Federalna Niemiec jest jednym z tych państw zachod
nioeuropejskich, które od początku lat siedemdziesiątych przywią
zują dużą wagę do rozszerzenia — zarówno w sensie ilościowym, jak 
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i jakościowym — swych kontaktów kulturalnych z zagranicą 1. Te
mu celowi służyła też i została w pełni podporządkowana gruntow
na reforma programu i modelu organizacyjnego współpracy kultu
ralnej z zagranicą oraz proces udoskonalania form jej realizacji, 
między innymi za pośrednictwem masowych środków komuniko
wania i związanych z nimi instytucji. 

Wspieranie polityki zagranicznej współpracą kulturalną oraz pro
pagandowe oddziaływanie na dane państwa i narody za pośrednic
twem składających się na nią dóbr i wartości nie jest, oczywiście, 
wynalazkiem ostatnich lat2. Ale w polityce zagranicznej RFN zja
wisko to miało od początku, to jest od 1949 roku, szczególnie do
niosłe znaczenie3. W tej dziedzinie zagranicznej aktywności politycy 
RFN nawiązali bezpośrednio do wzorców i doświadczeń Republiki 
Weimarskiej. Znalazło to odzwierciedlenie nawet w samym apara
cie pojęciowym omawianej tu dziedziny polityki zagranicznej, która 
w RFN od początku nie była określana terminem „współpraca kultu
ralna z zagranicą" czy „międzynarodowa współpraca kulturalna", 
lecz właśnie „zagraniczna polityka kulturalna"4. Notabene, ten 
ostatni termin najzupełniej odpowiadał i odpowiada również dziś 
jej programowemu charakterowi, celom i zadaniom. Z tej przyczy
ny tym właśnie terminem posługiwać się będziemy w szkicu niniej
szym. 

Od 1949 roku głównym imperatywem programu była tak zwana 
samoprezentacja (Selbstdarstellung) RFN i dorobku kultury nie
mieckiej w jak największej liczbie krajów, a najbardziej doraź
nym celem politycznym poprawienie obrazu Niemca w świecie, 
dyskredytacja NRD (bo i w tym zakresie obowiązywały rygory 
doktryny Hallsteina), a nawet pomniejszanie wartości dorobku kul-

1 J. M ą d r y : Przeobrażenia programowo-organizacyjne zagranicznej polityki 
kulturalnej RFN w latach 1969—1974. Przegląd Stosunków Międzynarodowych 
1975, nr 5, s. 37—62. W publikacji przedstawiony został m. in. proces dosto
sowywania modelu organizacyjnego i programu współpracy kulturalnej z za
granicą do nowej sytuacji międzynarodowej i klimatu politycznego Europy. 
2 M. S u c h o c k i : Główne zagadnienia zagranicznej polityki kulturalnej RFN. 
Przegląd Zachodni 1966, nr 3, s. 19—35; А. К w i 1 e с к i, M. В о г а 1: Między
narodowe stosunki kulturalne. Sprawy Międzynarodowe 1973, nr 5, s. 7—25; 
J. M ą d r y : Kultura w służbie polityki. Przegląd Stosunków Międzynarodo
wych 1974, nr 3—4, s. 64—76. W przytoczonych publikacjach sporo szczegó
łów i przykładów wykorzystywania przez wiele państw wartości kultural
nych dla potrzeb polityki i propagandy zagranicznej. 
3 J. M ą d r y : Współpraca kulturalna RFN z krajami trzeciego świata. Źró
dła szczególnej aktywności, cele i formy realizacji programu. Przegląd Sto
sunków Międzynarodowych 1976, nr 4. W publikacji przedstawiono m. in. po
wody, dla których RFN szukała po roku 1949 kontaktów kulturalnych przede 
wszystkim z tymi krajami, które nie uczestniczyły bezpośrednio w II wojnie 
światowej bądź nie zostały nią dotknięte w takim stopniu jak niektóre kraje 
europejskie. 
4 J. M ą d r y: Zagraniczne stosunki kulturalne Republiki Weimarskiej i III 
Rzeszy. Cele, zadania i problemy organizacyjno-programowe. Zaranie Śląskie 
1975, z. 4, s. 540—557. W publikacji tej przedstawiono m. in. pochodzenie tego 
terminu oraz programowe zadania zagranicznej polityki kulturalnej i sposo
by oraz formy ich urzeczywistniania w okresie Republiki Weimarskiej. 
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turalnego innych krajów socjalistycznych 5. Zadanie generalne spro
wadzało się do działania na rzecz możliwie szybkiego zepchnięcia 
w niepamięć lat faszyzmu i wojny 6. Powtarzam : zepchnięcie w nie
pamięć, a nie rozliczenie się z tego okresu, czego miały wszakże 
prawo oczekiwać zwłaszcza niektóre narody i ku czemu istniały 
wtedy niepowtarzalne niemal warunki7. Taki, jak to pokrótce zre
ferowano wyżej, program i cele realizowano niemal przez dwa 
kolejne dziesięciolecia, aczkolwiek już od początku lat sześćdziesią
tych w prasie naukowej i codziennej RFN pojawiać się zaczęły 
głosy krytyczne, wskazujące na potrzebę programowo-organizacyj
nych przekształceń zagranicznej polityki kulturalnej. Konkretne 
kroki w tej sprawie podjęto jednak dopiero na początku lat siedem
dziesiątych 8. 

Już w deklaracji rządowej ówczesnego kanclerza federalnego, Wil
ly Brandta, z 28 października 1969 roku zaakcentowane zostały no
we zadania programowe i nowe funkcje zagranicznej polityki kul
turalnej w całokształcie polityki zagranicznej rządu9. Niemal bez
pośrednio po tej deklaracji podjęte zostały konkretne działania, 
w których wyniku już w rok później Departament Kultury MSZ 
dysponował bardzo skrupulatnie opracowanym dokumentem — „Wy
tycznymi do zagranicznej polityki kulturalnej" 10. Określa on głów
ne kierunki, cele i zasady — przedsięwziętej wtedy a trwającej do 
dziś n — reformy zagranicznej polityki kulturalnej i precyzuje jed-

5 Por. J. M ą d r y : Uwagi o niektórych publikacjach zachodnioniemieckich 
na temat kultury polskiej. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1969, nr 11, 
s. 55—66. 
6 Nie ukrywają tego nawet zachodnioniemieccy znawcy zagadnienia. Por. 
W. B ö l l : Kulturelle Verpflichtungen und Chancen der Bundesrepublik 
Deutschland, (w:) Die kulturelle Stellung der Bundesrepublik in der Völker
gemeinschaft. Tagung der Friedrich-Ebert-Stiftung 24—26 XI1958; W. R i e-
s e: Zur auswärtigen Kulturpolitik der Bundesrepublik Deutschland — Bil
dungshilfe als Kulturpolitik. Deutsche Studien 1964, nr 8, s. 479. 
7 J. M ą d r y : Das westdeutsche Polenbild und das Problem der Normalisie
rung der Beziehungen auf dem Gebiet des Kulturaustausches zwischen der 
Volksrepublik Polen und der BRD, (w:) Probleme der Zusammenarbeit und 
des Kulturaustausches zwischen Staaten unterschiedlicher Gesellschaftsord
nung. Red. E. Hexelschneider, Leipzig 1974, s. 76—81. W publikacji przedsta
wiono niewykorzystane przez ówczesny rząd federalny warunki i możliwości, 
jakie stworzyło rozgromienie III Rzeszy. 
8 Narastanie tej dyskusji w ciągu całego dziesięciolecia oraz ważniejsze pro
jekty i propozycje przeobrażeń programowych i organizacyjnych przedstawio
no w odpowiednich częściach przytoczonych już publikacji. Por. J. M ą d r y : 
Kultura w służbie..., s. 71—74 oraz t e n ż e : Przeobrażenia programowo-orga
nizacyjne..., s. 37—42. 
9 Por. Bulletin. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung nr 132 
z 29X1969. 
10 Por. Die Auswärtige Politik der Bundesregierung Deutschland, Köln 1972, 
s. 781—787. Dok. nr 307: Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik, Dezem
ber 1970; Dokumentation. Auswärtiges Amt. Leitsätze für die auswärtige Kul
turpolitik, Dezember 1970. Zeitschrift für Kulturaustausch 1973, nr 1, s. 62—65. 
11 Por. H. A r n o l d : Aktuelle Aspekte deutscher auswärtiger Kulturpolitik 
in Europa. Europa Archiv 1975, nr 5, s. 163—170; t e n ż e : Reform der aus
wärtigen Kulturpolitik, „Liberal" 1976, nr 4, s. 258—268. 
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nocześnie jej nowy, obecnie obowiązujący model organizacyjny, pro
gram, zadania i formy realizacji. Zawiera też sporo postulatów 
i ustaleń dotyczących instrumentarium wykonawczego, w którego 
składzie środki masowego komunikowania i związane z nimi bezpo
średnio bądź pośrednio instytucje otrzymały miejsce odpowiednie 
do aktualnych możliwości. 

Do tych kilku faktów i uwag ograniczyć musimy — ze względu 
na ramy tematyczne i zadania niniejszego szkicu — rozważania nad 
kierunkami rozwoju zagranicznej polityki kulturalnej RFN oraz 
nad jej programowo-organizacyjnymi przeobrażeniami, dokonanymi 
w latach 1969—1976. Poszczególne etapy tej reformy, a także jej 
ideowo-polityczny sens oraz liczne związane z tym fakty i refleksje, 
przedstawione zostały w przytoczonych do tej pory publikacjach, 
opartych głównie na oryginalnych źródłach zachodnioniemieckich. 

T T żyteczność masowych środków komunikowania w realizacji pro-
^ gramu zagranicznej polityki kulturalnej nie jest również wy
nalazkiem polityków RFN, lecz „odkryta" została jeszcze w okresie 
Republiki Weimarskiej 12, kiedy to coraz bardziej intensywnie za
częto się posługiwać prasą, radiem i filmem propagandowym i gdy 
pod osłoną problematyki kulturalnej między innymi „Niemiecka 
Fala" („Deutsche Welle") rozpowszechniała w Europie informacje 
i poglądy nie mające z kulturą nic wspólnego 13. Wtedy jednakże nie 
masowe środki przekazu, lecz inne instytucje wykonawcze realizo
wały główne zadania programu zagranicznej polityki kulturalnej, 
co wszakże nie oznacza, że obecnie są one instytucją najważniejszą. 
Są po prostu jedną z tych, które już odgrywają bardzo znaczącą 
rolę, a w przyszłości odgrywać będą jeszcze większą. 

Liczba instytucji wykonawczych, realizujących współczesny pro
gram omawianej tu dziedziny polityki zagranicznej, waha się obec
nie w granicach 450—500 14. Różnią się one wyspecjalizowaniem 
tematycznym i terytorialnym, liczbą zatrudnionych pracowników, 
latami doświadczeń i dorobku oraz wieloma innymi właściwościa
mi. Ich organizacyjno-prawne sylwetki oraz zakres działań i spo
soby realizacji wyznaczonych im zadań przedstawione zostały dość 
obszernie w odrębnym szkicu 15. W tym przypadku najbardziej inte
resować nas będą te, które są bezpośrednio związane z masowymi 
12 Obszerne i źródłowo udokumentowane sîudium na ten temat opublikowbł 
J. S o b c z a k : Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski. 
Poznań 1973. 
18 J. M ą d r y : Zagraniczne stosunki kulturalne..., ,s. 544—550. W publikacji 
wiele przykładów na temat metod realizacji oraz instytucji wykonawczych 
zagranicznej polityki kulturalnej Republiki Weimarskiej. 
14 Por. M. A b e l e in : Die Kulturpolitik des Deutschen Reiches und der Bun
desrepublik Deutschland. Köln 1968, s. 137; H. J. R o j e k : Die Arbeit der 400 
deutschen Auslandesgesellschaften. Kulturpolitische Korrespondenz 1973, nr 
177, s. 23. 
15 J. M ą d r y: Instytucje wykonawcze zagranicznej polityki kulturalnej RFN. 
Biuletyn Instytutu Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu 1976, nr 9. 
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środkami komunikowania oraz one same. Czołowe miejsce zajmuje 
tutaj — rzecz zrozumiała — Federalny Urząd Prasy i Informacji 
(Presse- und Informationsamt). 

Powstał, a właściwie reaktywowano go, już w 1949 roku. Tra
dycjami sięga jednak końca pierwszej połowy XIX wieku. W r. 1841 
król pruski Fryderyk Wilhelm IV powołał instytucję, której zada
niem miało być rozpowszechnianie informacji politycznych i kul tu
ralnych w myśl potrzeb centralnych władz państwa pruskiego1 6 . 
W praktyce przeważały jednak funkcje cenzorskie i działalność po
legająca na wydawaniu zakazów i nakazów oraz stosowaniu repre
sji wobec dziennikarzy, którzy, omijając zarządzenia władz, rozpo
wszechniali informacje zakazane lub niewłaściwe z punktu widze
nia interesów rządu. Szczególnie ostro nasiliły się tego rodzaju funk
cje w czasach Bismarcka. Ta centralna komórka rządowa od po
czątku podlegała ministerstwu spraw wewnętrznych. W czasie pierw
szej wojny światowej jej rola zmalała nieco, gdyż polityka praso
wa i rozpowszechnianie informacji podlegało sztabowi generalne
mu. W 1917 roku Urząd Prasowy — bo taką nazwę otrzymała wte
dy ta instytucja —• podporządkowano Kancelarii Rzeszy i podobnie 
pozostało w pewnym sensie do dziś. W okresie Republiki Weimar
skiej przeszedł dalszą reorganizację, w której wyniku stał się cen
tralną placówką informacyjno-propagandową państwa. Po przejęciu 
władzy przez Hitlera wszedł w skład nowo powołanego ministerstwa 
propagandy z J. Goebbelsem na czele. 

Obecnie, zgodnie z oficjalnym statutem, Urząd ten podlega bez
pośrednio Federalnemu Urzędowi Kanclerskiemu i spełnia dwa pod
stawowe zadania: po pierwsze, informuje prezydenta i rząd fede
ralny o wszelkich doniesieniach zagranicznych i krajowych oraz 
o opiniach i poglądach mających jakieś znaczenie dla polityki rządu 
federalnego a wyrażanych w prasie i telewizji RFN bądź też innych 
krajów; po drugie, informuje masowe środki przekazu o decyzjach, 
planach i poglądach rządu federalnego oraz przekazuje informacje 
na ten temat społeczeństwu RFN 17. Jednakże jedną z najpoważniej
szych dziedzin działalności Urzędu i jednym z jego najistotniejszych 
zadań — chociaż statut tego wyraźnie nie podkreśla — jest infor
mowanie — w porozumieniu i we współdziałaniu z MSZ — zagra
nicy o problematyce RFN i jej osiągnięciach, o zagadnieniach nie
mieckich oraz o polityce zagranicznej rządu federalnego i oddziały
wanie tą drogą na międzynarodową opinię publiczną oraz na po
szczególne państwa 18. Krótko mówiąc, zagraniczna działalność pro
pagandowa. 

Stosunek Urzędu Prasy i Informacji do innych resortów federal
nych określa art. 65 Konstytucji, przyznający każdemu ministrowi 
federalnemu prawo do samodzielnego i na własną odpowiedzialność 
16 S. W y s o c k i : Federalny Urząd Prasy i Informacji, (w:) Informator o NRF. 
Warszawa 1973, s. 65—70. Opracowanie oparte na bogatym zachodnioniemiec-
kim materiale źródłowym. 
17 Amtliche Pressestellen und ihre Grenzen. Die Feder 1967, nr 6, s. 4. 
18 C. Ch. S c h w e i t z e r : Chaos oder Ordnung? Einführung in die Probleme 
der Internationalen Politik. Köln 1973, s. 98. 
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podejmowania działań należących do danego resortu. Uprawnienia te 
obejmują także działalność informacyjną. Poszczególne ministerstwa 
posiadają rozbudowane komórki informacyjne oraz własne poważ
ne środki budżetowe na ten cel. Zadania Urzędu ogniskują się więc 
głównie na polityce rządu federalnego jako całości, w tym rów
nież na jego polityce zagranicznej, natomiast zadania w tym zakre
sie poszczególnych ministerstw obejmują przede wszystkim informa
cje fachowe danego resortu. W zakresie informacji wewnątrzkrajo-
wej Urząd współdziała głównie z Ministerstwem Spraw Wewnętrz
nych, w którego kompetencjach leży między innymi prawo prasowe, 
informacja w zakresie obrony cywilnej oraz nadzór nad „Deutsch
landfunk" i „Deutsche Welle". W tym miejscu między innymi jego 
działalność sprzęga się mocno z propagandą zagraniczną jako jedną 
z dziedzin zagranicznej polityki kulturalnej. 

Poważnym forum działalności Urzędu Prasy i Informacji są kon
ferencje prasowe, które z zasady odbywają się trzy razy w tygodniu 
z udziałem rzecznika rządu federalnego, jego zastępcy oraz często — 
w charakterze gości — kanclerza i ministrów federalnych. Na kon
ferencjach tych rzecznik oraz przedstawiciele rządu składają infor
macje z posiedzeń gabinetu, oświadczenia do aktualnych wydarzeń 
oraz odpowiadają na pytania krajowych i zagranicznych korespon
dentów prasowych. Członkami federalnej konferencji prasowej są 
bowiem dziennikarze krajowi (około 300 osób) oraz Stowarzyszenie 
Prasy Zagranicznej, zrzeszające korespondentów zagranicznych akre
dytowanych w Bonn (około 150 osób). Kilkakrotnie w ciągu dnia 
Urząd drukuje komunikaty („Mitteilungen an die Presse"). 

/~* entralnymi organami kierownictwa, podporządkowanymi bezpo-
^-* średnio zastępcy szefa Urzędu są następujące komórki: 
— Biuro Planowania — koordynuje długofalowe zadania propagan

do wo-informacyjne opierając się na ustaleniach nauki o komu
nikowaniu oraz na doświadczeniach fachowej reklamy; 

— Biuro kontroli skuteczności pracy propagando wo-informacyj ne j 
(Erfolgskontrolle). Jego zadaniem jest kontrola odbioru i wpły
wu działalności informacyjno-propagandowej rządu federalnego, 
analiza relacji nakładów i efektów skuteczności poszczególnych 
form i sposobów działalności przy pomocy metod badania opinii 
publicznej ; 

— Przedstawicielstwo Berlin (były referat III Departamentu Infor
macji Krajowej, od 1968 roku bezpośrednio podporządkowane 
kierownictwu Urzędu) — z siedzibą w Europa-Center w Berli
nie Zachodnim. Przedstawicielstwo dzieli się na dział informacji 
krajowej i zagranicznej i zatrudnia ponad 60 pracowników. 

Urząd składa się poza tym z pięciu departamentów: 
. — Departament I — Administracja Ogólna (Abteilung I Allgemeine 

Verwaltung). Obejmuje referaty: budżet i finanse, sprawy ka
drowe, służbę techniczną, zagadnienia prawne, organizację, bez
pieczeństwo, obronę cywilną, dokumentację prasową, przetwa
rzanie danych; 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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<— Departament II — Informacja (Abteilung Nachrichten). Obejmu
je referaty: analizy materiału informacyjnego, centralę informa
cyjną, badanie i analizę informacji krajowych o RFN i NRD, 
rejestrację i badania informacji zachodnich masowych środków 
przekazu, rejestrację i badania informacji agencyjnych i maso
wych środków przekazu państw wschodnioeuropejskich, służbę 
ruchu oraz technikę informacji i przekazu; 

— Departament III — Wewnątrzkrajowy (Abteilung Inland) z refe
ratami: polityki wewnętrznej, spraw ogólnoniemieckich i spraw 
przesiedleńczych, polityki gospodarczej i socjalnej, nauki, kobiet, 
młodzieży i sportu, kościołów, redakcji „Biuletynu Niemieckie
go", zagadnień publicystycznych i problematyki obronnej; 

— Deportament IV — Zagranica (Abteilung Ausland) z siedmioma 
referatami polityki informacyjnej (podział na części świata i kra
je) oraz z trzema referatami problemowymi; 

— Departament V — Masowe środki przekazu, z pięcioma refera
tami: telewizja, film, radio, publikacje, dokumentacja fotogra
ficzna. 

Każdy z departamentów ma więc ściśle określone zadania i za
kres pracy. Najbardziej interesuje nas działalność Departamentu V 
i w znacznym stopniu IV, który zajmuje się problemami zagranicz
nymi. Obejmuje on swoim zasięgiem prawie cały świat. Ponad 70% 
całości budżetu Urzędu przeznaczone jest na jego działalność19. 
Głównym zadaniem Departamentu jest informowanie rządu fede
ralnego o kształtowaniu się zagranicznej opinii publicznej na temat 
RFN i innych spraw oraz wpływanie na kształtowanie w świecie 
odpowiedniego obrazu Republiki Federalnej Niemiec. Departament 
współpracuje bezpośrednio z zagranicznymi korespondentami akre
dytowanymi w RFN, zaopatruje ich w bieżącą informację, dostar
cza materiałów, organizuje konferencje prasowe, wywiady itp. Do
starcza też codziennej informacji referentom prasowym zachodnio-
niemieckich przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą. Aktual
ny serwis informacyjny o RFN nadawany jest drogą radiową i da
lekopisową zarówno po niemiecku, jak i w językach obcych. Nie
miecka Agencja Prasowa (Deutsche Presseagentur DPA) pośredni
czy też w obsłudze informacyjnej krajów nie mających własnych 
korespondentów w RFN. Ściśle współdziałają z tym departamentem 
wspomniane już rozgłośnie „Deutsche Welle" i „Deutschlandfunk'\ 
Prowadzi on również branżową i problemową kartotekę personalną, 
obejmującą między innymi krąg osób odwiedzających RFN na za
proszenie agencji rządowych, a także zagranicznych odbiorców ma
teriałów informacyjnych z RFN oraz ważne w procesie kształtowa
nia opinii publicznej osobistości życia politycznego, kulturalnego 
i publicystycznego, czyli osoby reprezentujące tak zwane środowi
ska opiniotwórcze różnych krajów świata. 

Dziennie analizuje się informacje w ponad 17 językach, publi
kowane przez 21 agencji informacyjnych, 47 programów radiowych, 
19 S. W y s о с к i: op. cit., s. 68. 
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5 programów telewizyjnych. Opracowuje się też i rozpowszechnia 
kilka przeglądów informacyjnych: 
— „Przegląd Informacyjny I", wydawany codziennie rano, zawiera 

zestawienie najważniejszych informacji dla polityki niemieckiej; 
— „Przegląd Informacyjny II", wydawany w porze południowej, 

zawiera zestawienie najważniejszych zagranicznych informacji 
i ostatnich wiadomości; 

— „Przegląd Informacyjny Kraj I", wydawany rano, zawiera 
oświadczenia polityków, partii, związków oraz informacje o audy
cjach radio wo-tele wizyjny eh; » 

— „Przegląd Informacyjny Kraj II", wydawany w południe, zawie
ra przegląd komentarzy i wiadomości prasy zachodnioniemiec-
kiej ; 

— „Przegląd Informacyjny Wschód". Wychodzi rano, zawiera prze
gląd sytuacji w NRD i krajach socjalistycznych. 

Poza tym ukazują się: 
— „Serwis Komentarzy": zestawienie najważniejszych wyciągów 

z politycznych komentarzy i relacji korespondentów niemieckich 
i zachodnioeuropejskich stacji radiowych i telewizyjnych oraz 
pełne teksty oświadczeń czołowych polityków emitowane przez 
te stacje; 

— „Przegląd NRD": zestawienie wiadomości agencji informacyj
nych, stacji radiowych i telewizyjnych dotyczących tego kraju; 

— „Informacje Wschód": zestawienie wiadomości radiowych i agen
cji informacyjnych z częścią dokumentalną, emitowanych w kra
jach socjalistycznej Europy wschodniej. 

Oprócz tego Urząd, analizuje publicystykę wojskową oraz infor
macje o charakterze militarnym. We własnym zakresie wydaje też 
publikacje książkowe i broszury o rocznym nakładzie około 300 tys. 
egzemplarzy oraz czasopisma adresowane do zagranicy. Przy ich 
pomocy prowadzi się przede wszystkim kampanie propagandowe 
RFN w różnych krajach świata. 

Z jego inicjatywy i w opracowaniu zatrudnionych w poszczegól
nych departamentach specjalistów ukazują się też biuletyny specja
listyczne oraz dwie stałe, pokaźne publikacje coroczne — „Bonner 
Almanach" i „Jahresbericht der Bundesregierung". Obie zawierają 
wyczerpujące informacje o sprawach politycznych, gospodarczych 
i kulturalnych oraz o aktualnych osiągnięciach RFN w tych dzie
dzinach, jak również sprawozdania z działalności poszczególnych mi
nisterstw federalnych. 

Ważną z punktu widzenia realizacji zagranicznej polityki kultu
ralnej działalność prowadzi również Departament V Urzędu, który 
specjalizuje się we współpracy z masowymi środkami komuniko
wania. Jego poszczególne referaty utrzymują bezpośrednie kontak
ty z radiem, telewizją, filmem i wydawnictwami. Departament ini
cjuje i zleca różnym przedsiębiorstwom i towarzystwom produkcję 
filmów, programów telewizyjnych, wydawnictw książkowych i in
nych środków działalności propagandowo-informacyj nej. Koordynu

j e 
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je także całość produkcji zlecanej przez agendy rządowe. Jego refe
rat telewizyjny stanowi ogniwo kontaktowe pomiędzy rządem a sta
cjami telewizyjnymi, obserwuje sytuację i wnioskuje odpowiednie 
przedsięwzięcia ze strony rządu. Rocznie zleca się średnio produkcję 
około 25 filmów telewizyjnych o charakterze dokumentalnym dla 
około 90 krajów. Ponadto prowadzi się wymianę zachodnioniemiec-
kiej produkcji telewizyjnej z zagranicą oraz współpracuje z przed
stawicielami telewizji różnych krajów. Referat dysponuje archiwum 
filmów telewizyjnych (ponad 2000 tytułów) dla potrzeb krajowych 
i zagranicznych. 

Referat filmowy zajmuje się produkcją i dystrybucją filmów do-
kumentalno-informacyjnych. Zestawia też co miesiąc filmowy prze
gląd wydarzeń politycznych, kulturalnych i gospodarczych w RFN 
w ponad pięciuset kopiach i w dziesięciu językach. Roczna produk
cja kolorowych filmów dokumentalnych, dotyczących warunków ży
cia i problemów aktualnych w RFN, wynosi od trzydziestu do czter
dziestu. Referat zajmuje się także aktualną informacją filmową 
w kraju, prezentując filmy propagandowe, przedstawiające politykę 
rządu federalnego. 

Referat radiowy utrzymuje ścisłe kontakty ze stacjami radiowy
mi. Opracowuje bezpośrednio wiele audycji radiowych o tematyce 
bieżącej polityki rządu federalnego dla ośrodków radia w RFN oraz 
opracowuje dla zagranicy serwis informacyjny, dostarczany na taś
mach magnetofonowych dla osiemdziesięciu krajów, w około dwu
dziestu językach 20. 

Referat publikacji realizuje projekty wydawnicze Urzędu i kol
portuje wespół z zawodowymi wydawnictwami, autorami i publicy
stami polityczne wydawnictwa informacyjne w kraju i za granicą. 
Natomiast referat dokumentacji fotograficznej z archiwum fotogra
ficznym odpowiedzialny jest za bieżące dokumentowanie wydarzeń 
życia politycznego w RFN. Zaopatruje on redakcje krajowe i zagra
niczne w serwisy zdjęciowe. Archiwum posiada ponad 800 tys. ne
gatywów i pozytywów zarejestrowanych chronologicznie i proble
mowo. Roczny przypływ wynosi tutaj ponad 25 tys. ujęć fotogra
ficznych. 

Urząd współpracuje również z takimi instytucjami jak: Inter Na-
tiones, Bundeszentrale für Politische Bildung, Institut für Gesamt
deutsche Angelegenheiten oraz wieloma innymi towarzystwami i in
stytucjami wykonawczymi zagranicznej polityki kulturalnej21. 

O zadaniach, jakie na Urzędzie Prasy i Informacji spoczywają, 
można się również tego i owego dowiedzieć, badając przyrost za
trudnionych w nim osób oraz rozwój budżetu. W 1949 roku — 12 
osób, 1950/1951 — 136; 1954 — 350, 1961 — 500; 1968 około 650; 
1972 ponad 700 osób22. Poważnie wzrastał również jego budżet. 
W 1949 roku — 879 900 marek; 1950/1951 — 5 800 000; 1954 — 

20 Ibidem, s. 65. 
21 G. V e i t l i n g e r : Das Bonner Presseamt — Eine Zentrale der psycholo
gischen Kriegsführung, Dokumentation der Zeit' 1969, nr 22, s. 9—10. 
« ibidem, s. 3. 
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16 131 500; 1961 — 78 025 600; 1968 — 112 500 000 marek 2 3 . W 1968 
roku dysponował on na przykład 60 milionami, przeznaczonymi na 
tak zwaną „pracę publiczną" poza granicami RFN, wobec 151 milio
nów, które posiadał wtedy Departament Kultury MSZ na całą za
graniczną politykę kulturalną24 . 

W RFN unika się terminu propaganda. W. Ross, dyrektor Insty
tu tu Goethego, powiedział nawet bez ogródek: „nasza propaganda 
nie może sobie pozwolić na to, by być po prostu propagandą"2 5 . 
Ma to swoje źródła zarówno w przesłankach historycznych (głów
nie chodzi o przykre wspomnienia o byłym resorcie Goebbelsa), jak 
i z aktualnopolitycznych. Toteż nawet fachowcy zachodnioniemiec-
cy są zdania, że termin ten, jako skompromitowany w okresie III 
Rzeszy, budzi do dziś pejoratywne skojarzenia2 6 i obniża efektyw
ność działań skierowanych do różnych krajów świata w ramach za
granicznej polityki kulturalnej. Bez względu jednak na to — jak czy
tamy również w zachodnioniemieckich opracowaniach — czy działal
ność tę nazywa się w RFN kształtowaniem poglądów czy też pracą 
„publiczno-informacyjną", jest ona po prostu działalnością propagan
dową27. A w realizacji tego zadania i tej dziedziny zagranicznej po
lityki kulturalnej RFN w głównej mierze wyspecjalizowany jest 
właśnie Federalny Urząd Prasy i Informacji. 

^ Urzędem tym jak najściślej powiązana jest Inter Nationes. In-
^ stytucja powstała w 1952 roku z inicjatywy i w wyniku poro
zumienia między Federalnym Urzędem Prasy i Informacji oraz De
partamentem Kultury MSZ. Oficjalnie — co zresztą zostało podkre
ślone również w podtytule nazwy — do jej zadań należało (i tak jest 
do dziś) umacnianie stosunków między narodami, a zwłaszcza sto
sunków między Republiką Federalną Niemiec a innymi krajami 
w ruchu pokojowej współpracy. Jednym z pierwszoplanowych za
dań jest również rozbudzanie i umacnianie w różnych krajach świa
ta sympatii dla RFN jako tego państwa, które kultywuje i rozwija 
najlepsze niemieckie tradycje kulturalne i cywilizacyjne. Tak for
mułuje w każdym razie zadania tej instytucji jej deklaracja progra
mowa. Od początku jej działacze realizować mieli ten program przez 
kontakty kulturalne, rozpowszechnianie książek i czasopism oraz in
formacji o kulturze niemieckiej i RFN, przez kontakty z ludźmi 
związanymi z oświatą, nauką, masowymi środkami komunikowania 
i organizacjami społecznymi różnych krajów2 8 . 

88 Ibidem, s. 4. 
u. С Ch. S c h w e i t z e r : op. cit., s. 98—99. 
25 W. R o s s : Deutsche Kulturpolitik im Ausland. München 1966, s. 268. 
26 E. N o e l l e - N e u m a n n , W. S c h u l z : Publizistik. Frankfurt/M. 1971, 
s. 307; R. M. E m g e: Auswärtige Kulturpolitik. Eine soziologische Analyse 
einiger ihrer Funktionen, Bedingungen und Formen. Berlin (Zachodni) 1967, 
s. 115—116. 
27 Ibidem, loc. cit.; H. E n d : Zweimal deutsche Aussenpolitik. Köln 1973, 
s. 103. 
28 Por. Die Welt z 20 VIII 1968. 
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Jest to więc jeszcze jedna organizacja wykonawcza zagranicznej 
polityki kulturalnej, która już z samej mocy programu zakłada od
działywanie na tak zwane środowiska opiniotwórcze. Dysponując 
zaś niebagatelnym budżetem i działając przy pomocy atrakcyjnych 
metod, może w istocie osiągać liczące się rezultaty. 

Według danych, jakie zamieścił w przytoczonej już publikacji 
Gert Veitlinger 29, roczny budżet Inter Nationes wynosi 30 min ma
rek. Opłaca się z niego 80 tys. czasopism wysyłanych bezpłatnie do 
różnych krajów, 3 min książek i innych materiałów drukowanych 
w wielu językach, 59 tys. taśm w dwudziestu czterech językach 
oraz 100 tys. kopii filmowych. Wszystkie dane dotyczą oczywiście 
jednego roku sprawozdawczego. Chcąc sobie więc wyrobić zdanie 
o zasięgu oddziaływania tej instytucji, trzeba wymienione dokona
nia pomnożyć przez lata jej działalności. 

Inter Nationes wyposaża również w odpowiednie materiały za
graniczne placówki zachodnioniemieckich instytutów kulturalnych. 
Własnym nakładem wydaje i rozpowszechnia tłumaczenia współcze
snej zachodnioniemieckiej l i teratury pięknej i politycznej. Same pla
cówki zagraniczne Instytutu Goethego otrzymały od Inter Nationes 
dziesiątki tysięcy książek, które wzbogaciły zbiory biblioteczne jego 
poszczególnych ośrodków i filii zagranicznych. Instytucja zatrudnia 
obecnie nie mniej niż dwustu stałych pracowników, ale niezależnie 
od tego w codziennej działalności posługuje się liczną rzeszą współ
pracowników, przede wszystkim tłumaczy i redaktorów. Własnym 
nakładem wydaje miesięcznik pt. Deutsche Kulturnachrichten, k tó
ry ukazuje się w sześciu językach, oraz periodyk informacyjny 
o charakterze polityczno-kulturalnym pod nazwą Kulturbrief, rów
nież w kilku wersjach językowych 30. Oba pisma rozprowadzane są 
(ściślej mówiąc, rozsyłane) bezpłatnie do organizacji i pojedynczo 
do ludzi różnych środowisk zawodowych w wielu krajach świata. 

Formalnie Inter Nationes jest instytucją samodzielną, lecz w prak
tycznej działalności, a zwłaszcza przez źródła czerpania finansów, 
powiązana jest z większością instytucji wykonawczych zagranicznej 
polityki kulturalnej. Przede wszystkim zaś współdziała z Federal
nym Urzędem Prasy i Informacji, z Departamentem Kultury MSZ, 
z Instytutem Goethego oraz z Instytutem Stosunków z Zagranicą. 
Biorąc pod uwagę zarówno środki finansowe, jakimi ta instytucja 
dysponuje, jak i metody jej działania, powiedzieć można, że stano
wi ona istotne ogniwo zagranicznej polityki kulturalnej, zwłaszcza 
w zakresie rozpowszechniania druków i informacji oraz liczący się 
instrument realizacji jej aktualnego programu. 

Prasą, a zwłaszcza radiem, telewizją i filmem posługują się bar
dzo często wszystkie instytucje wykonawcze. Oprócz tego jednak ma
sowe środki komunikowania są również samodzielną instytucją wy
konawczą zagranicznej polityki kulturalnej. Ich rolę i znaczenie 
w realizacji jej programu omówił szczegółowo w przytoczonym już 

29 G. V e i t l i n g e r : Das Bonner..., s. 9. 
8« Die Welt z 20 VIII 1968; Por. Kulturbrief 1975, nr 11. 
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opracowaniu H. M. Emge 31. Nie będziemy więc tutaj powtarzać je 
go przemyśleń i ustaleń, lecz przedstawimy kilka faktów i spraw 
najistotniejszych oraz najnowszych. 

RFN dysponuje obecnie około 2200 instytucjami spełniającymi 
rolę masowego środka przekazu3 2 . Są to oczywiście instytucje bar
dzo zróżnicowane w zakresie możliwości udziału w realizacji pro
gramu zagranicznej polityki kulturalnej. W tej wielkiej liczbie mie
szczą się bowiem zarówno gazety i czasopisma oraz agencje infor
macyjne o bardzo zróżnicowanym zasięgu terytorialnym i tematycz
nym, jak i stacje telewizyjne oraz rozgłośnie radiowe o różnej sile 
nadajnika, liczbie godzin programu na dobę i jego tematycznej za
wartości. Oprócz tego, wśród rozgłośni radiowych działających na 
terenie RFN — niezależnie od takich jak: Radio Free Europe, Voice 
of America, BBC-Köln czy Radio Liberty, które pozostają w dyspo
zycji aparatu propagandowego różnych państw zachodnich i znala
zły w RFN dogodny przytułek — są takie, które specjalizują się 
wyłącznie bądź przede wszystkim w produkcji i emitowaniu progra
mów do różnych narodów i różnych krajów świata. 

TVT aj starszą, założoną już w 1953 roku, radiową stacją nadawczą, 
-L ^! związaną od początku z zagraniczną polityką kulturalną, jest 
rozgłośnia „Deutsche Welle"33 , z siedzibą główną w Kolonii. Jej 
najpierwotniejszym zadaniem — jak pisze W. Riese — było „kształ
towanie w krajach, do których docierały audycje, pozytywnego 
obrazu RFN oraz informowanie słuchaczy o przemianach politycz
nych i kulturalno-duchowych, dokonujących się w Republice Fede
ralnej Niemiec"3 4 . Podobnie więc jak cała ówczesna zagraniczna 
polityka kulturalna i wszystkie instytucje wykonawcze „Deutsche 
Welle" nastawiona była na samoprezentację RFN, czyli na działal
ność czysto propagandowo-polityczną, a audycje adresowane w ol
brzymiej większości do krajów pozaeuropejskich, głównie do afry
kańskich, bliskowschodnich oraz Ameryki Północnej. Z biegiem lat 
przybyło tematów i godzin nadawania programu, a rozgłośnia sta
wała się coraz mocniejszym ośrodkiem dywersji ideologicznej. Od 
początku lat sześćdziesiątych przybywało też audycji nadawanych 
w językach obcych, co oczywiście rozszerzało zasięg i skuteczność 
oddziaływania. Pierwsze audycje obcojęzyczne nadawano — rzecz 
charakterystyczna — nie w języku angielskim, francuskim czy ro
syjskim lecz arabskim, tureckim i perskim oraz w językach Indo
nezji, jak również hiszpańskim i portugalskim dla krajów Ameryki 
Łacińskiej. Dopiero później lista ta została rozszerzona o język an
gielski, francuski i rosyjski. W połowie lat sześćdziesiątych przystą
piono do nadawania audycji w języku polskim, czeskim, słowackim, 
węgierskim, bułgarskim, serbo-chorwackim oraz greckim i wło-

81 R. M. E m g e : op. cit., s. 245—253. 
82 Рог. к. M. B o i t e , F. N e i d h a r d t , H. H o l z e r : Deutsche Gesellschaft 
im Wandel. Opladen 1970, s. 192—194. 
88 E. N o e l l e - N e u m a n n , W. S c h u l z : Publizistik..., s. 38—41. 
84 W. R i e s e : op. cit., s. 499. 
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skim, a także hiszpańskim i portugalskim dla europejskiego obszaru 
tych języków. Ostatnio rozgłośnia nadaje audycje w ponad trzy
dziestu językach, wśród których jest podobno nawet urdu i hindi 35. 

Pod wpływem generalnych przeobrażeń programu zagranicznej 
polityki kulturalnej zmieniła się również forma audycji, co wszakże 
nie oznacza, że zrezygnowano z propagandy politycznej i ideologicz
nej. Często stosowaną formą realizacji programu są obecnie tak 
zwane audycje cykliczne. Do najpopularniejszych należy wśród nich 
cykl noszący tytuł „Hallo Freunde". Wzbudza on dość głośne echa 
w niektórych regionach świata, zwłaszcza zaś w krajach Ameryki 
Łacińskiej3 6 . 

W 1973 roku „Deutsche Welle" obchodziła jubileusz dwudziesto
lecia wznowienia działalności po zakończeniu drugiej wojny świato
wej. (Wznowienia, gdyż początki i pierwszy okres jej rozwoju się
gają okresu Republiki Wąimarskiej — zob. źródła w przypisach 12 
i 13.) Z tej okazji w prasie zachodnioniemieckiej ukazało się wiele 
publikacji okolicznościowych, wyliczających dorobek i zasługi tej 
rozgłośni dla propagandy zagranicznej RFN. Jedną z najbardziej 
informatywnych i kompetentnych znajdujemy w tygodniku Das 
Parlament37. Między innymi dowiadujemy się, że „Deutsche Welle" 
zatrudnia obecnie — a chodzi tu tylko o rozgłośnię centralną, zlo
kalizowaną w Kolonii — 1200 pracowników fachowych, że przewi
duje się w najbliższym czasie dalsze zwiększenie mocy produkcyj
nej tej rozgłośni oraz polepszenie warunków i możliwości jej dzia
łania. W tym celu w budżecie federalnym na lata 1974—1979 prze
widziano pokaźne sumy, z których znaczna część przeznaczona zo
stanie na dalszą modernizację urządzeń i budowę gmachu głównego 
w Kolonii. „Deutsche Welle" szkoli też — w ramach pomocy roz
wojowej RFN dla krajów trzeciego świata — dziennikarzy oraz 
techników radiowych i telewizyjnych dla tych krajów i zaopatruje 
ich rozgłośnie radiowe w taśmy z gotowymi programami. Bez ob
szernych analiz można sobie wyobrazić, jak ogromne znaczenie ta 
działalność może mieć dla realizacji programu zagranicznej polityki 
kulturalnej. Równie ważną — chociaż mniej znaną formą działal
ności tej rozgłośni — jest bezpośredni udział jej pracowników (dzien
nikarzy, techników i innych niezbędnych fachowców) w opracowy
waniu programów radiowych rozgłośni własnych wielu krajów trze
ciego świata. 

Formą działania za pośrednictwem radia, telewizji i filmu jest 
również wymiana, sprzedaż lub nawet bezpłatne rozpowszechnianie 
w różnych krajach taśm dźwiękowych i filmów, wyprodukowanych 
w RFN przez firmy zachodnioniemieckie. W tej formie środkami 
masowego komunikowania posługują się najczęściej Federalny 
Urząd Prasy i Informacji oraz Fundacja Fryderyka Eberta. 

as Ibidem, s. 400. 
36 Kulturpolitische Korrespondenz 1973, nr 177, s. 30. Jest to audycja prze
znaczona dla niemczyzny zagranicznej na całym świecie. 
« Zwanzig Jahre Deutsche Welle. Täglich 70 Programme in mehr als 30 
Sprachen. Das Parlament nr 39, z 29IX 1973. 
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TĄ7ażną dla zagranicznej polityki kulturalnej dziedziną działania 
* * jest również niemieckojęzyczna prasa wydawana w wielu kra

jach świata. Na specjalnie dla tego celu zorganizowanej w 1973 roku 
wystawie przedstawiono 141 najważniejszych tytułów z 31 krajów, 
bez prasy niemieckojęzycznej wydawanej w Austrii, Szwajcarii czy 
Luksemburgu3 8 . Najwięcej tego rodzaju pism o niebagatelnym zna
czeniu dla realizacji programu omawianej tutaj dziedziny polityki 
zagranicznej ukazuje się w Stanach Zjednoczonych (28), Kanadzie 
(23) i w Brazylii (11). 

Od 1972 roku działa nawet w RFN specjalna instytucja pod na
zwą Internationale Assoziation Deutschsprachiger Medien, której za
daniem jest popieranie i wspomaganie niemieckiej prasy oraz radio
wych i telewizyjnych rozgłośni i audycji zagranicznych3 9 . Instytu
cja ta rozwija bardzo aktywną działalność na wszystkich kontynen
tach, posiada już dziś bardzo rozgałęzione kontakty i środki finan
sowe. Jej stałą siedzibą jest Kolonia, a prezesem szef „Deutsche 
Welle", Werner Bader 40. 

W RFN wydaje się również sporo pism obcojęzycznych, przezna
czonych dla różnych krajów i narodów, zwłaszcza zaś krajów trze
ciego świata. Własne pisma wydają też wszystkie większe towa
rzystwa zachodnioniemiecko-zagraniczne, będące instytucjami wyko
nawczymi zagranicznej polityki kulturalnej. 

Niektórzy eksperci zachodnioniemieccy są zdania, że masowe 
środki komunikowania nie są do tej pory wykorzystywane przez 
działaczy tej dziedziny polityki zagranicznej stosownie do możli
wości, jakie w tym zakresie posiadają41. Jest to — jak się zdaje — 
rezultat działania według dawnego modelu, który kładł większy niż 
obecnie nacisk na rozgłośnie wyspecjalizowane w dywersji politycz
nej i ideologicznej, między innymi na „Deutsche Welle", zaniedbu
jąc potencjalne możliwości, jakimi dysponują wszystkie inne urzą
dzenia i zasoby techniczne zachodnioniemieckich masowych środ
ków komunikowania. Jeśli jednak wziąć pod uwagę to wszystko, 
czym one obecnie dysponują, trzeba powiedzieć, że dziś już stano
wią bez wątpienia ważną, a w najbliższej przyszłości mogą stać się 
jedną z najistotniejszych instytucji wykonawczych współczesnego 
programu zagranicznej polityki kulturalnej. 

K Ibidem, s. 30—31. 
89 Im Dienst der deutschen Presse und deutscher Rundfunksender im Aus
land. Ziele und Aufgaben einer weltweiten neuen Medienkontaktstelle, Kul
turpolitische Korrespondenz 1973, nr 177, s. 28—29. 
40 Ibidem, s. 2. 
41 R. W. D i l l : Rundfunk und auswärtige Kulturpolitik, Ausscnpolitik 1973, 
nr 2, s. 178—180. 
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POŻYTKI Z BŁAZEŃSKIEJ CZAPKI 
(Glos o felietonie) 

Jacek Maziarski dokonał w Zeszytach Prasoznawczych (1976 nr 
3) interesującej analizy narracji felietonu. Ta narracja — różnorod
ne środki tworzące „swoisty dystans — ironiczny, żartobliwy lub 
szyderczy — jest wyrazem postawy autora ostentacyjnie nieoficjal
nej, prywatnej../". 

Jeżeli tak, to narracja felietonowa jest cechą nie tylko tej formy 
prasowej, którą przywykło się uważać za felieton — stałego odcin
ka, drukowanego zwykle kursywą i łatwo identyfikowanego przez 
podpis autora, pisującego stale w tym miejscu swoje „śmieszne ka
wałki". 

Typ narracji felietonowej opisany przez J. Maziarskiego stoso
wany jest często w recenzjach i reportażach, w prasie sportowej 
i zakładowej. 

Nic więc dziwnego, że zaangażowani przez Stanisława Gawora 
trzej dziennikarze tylko 49 na 355 tekstów zakwalifikowali jedno
myślnie jako felietony*); skoro jednak wzięto pod uwagę aż 355 
materiałów to znaczy, że wszystkie one noszą jakieś cechy narracji 
felietonowej. Potwierdzałoby to wrażenie, że w naszych czasopis
mach i gazetach ukazuje się szczególnie dużo tekstów stosujących 
właściwe felietonowi środki wyrazu. 

Trudności, na jakie natrafiono przy klasyfikacji felietonu poka
zują, że płodne obszary prasoznawstwa zaczynają się tam, gdzie do
tychczasowe sposoby analizy okazują się niewystarczające. 

Analiza sposobu argumentacji — środków wyrazu, którą przepro
wadził J. Maziarski pozwala skuteczniej szukać odpowiedzi na py
tanie: jak to, co się drukuje w gazetach, oddziałuje na odbiorcę. 
Prasoznawstwo musi być przecież konfrontacją prasy z rzeczy wisto-

*) A. Ropa: W poszukiwaniu istoty felietonu. Zeszyty Prasoznawcze 1976 
nr 2, s. 85. 
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ścią psychospołeczną a nie tylko porównywaniem poszczególnych 
gazet i zakresów tematycznych między sobą lub analizą systemu 
znaków używanych w masowych środkach przekazu. 

Felieton jest — moim zdaniem — u nas tą formą uprawiania 
dziennikarstwa, która wyraża samopoczucie dosyć szerokich warstw 
społeczeństwa. Jest felieton przejawem dosyć powszechnego sposo
bu bycia — swoistego „felietonowego" dystansu, brania rzeczy po
ważnych w żartobliwy cudzysłów. Trzeba podkreślić, że jest to spo
sób bycia a nie postawa, bo wesołkowatość niekoniecznie jest wy
razem szyderstwa czy cynizmu, lecz najczęściej przeciwnie, jest 
paradoksalną formą zatroskania lub bezradności. 

Narracją felietonową jest język nastolatków. Te same cechy 
mają prywatne rozmowy w przerwach uroczystych sympozjów 
naukowych czy akademii. Kto spędził dłuższy czas w fabryce •— 
choćby w drukarni — dostrzeże również skłonność do felietonowej 
narracji, nie mówiąc już o zebraniach towarzyskich, gdzie rozmowa 
zwykle polega na żartowaniu a w braku pomysłowości przynaj
mniej opowiada się gotowe kawały. 

Różny jest poziom felietonów, rozmów żartobliwych i kawałów, 
bezspornym faktem natomiast jest powszechna skłonność do brania 
spraw poważnych w żartobliwy cudzysłów. 

Dlaczegóż tyle „podmiotów manifestuje ostentacyjnie prywatny 
i przekorny stosunek do poruszanej problematyki"? — jak fachowo 
wyraża się J. Maziarski. Można by na to pytanie odpowiedzieć fe
lietonowo: na dworach były tylko dwie dobre posady — króla 
i błazna. 

Ale — moim zdaniem — takiego sposobu bycia nie tworzą treści 
naszej rzeczywistości społecznej, tylko jej zewnętrzne formy 
a szczególnie sposób ukazywania spraw poważnych przez masowe 
środki przekazu. Sami dziennikarze muszą reagować na nienaturalną 
powagę, a co dopiero ich czytelnicy, telewidzowie i radiosłuchacze. 

Telewizor w domu jest czymś w rodzaju powszechnej „odśmie-
walni". Każda postać z nienaturalnie wypiętą piersią i wciągniętym 
brzuchem brana jest przez polską rodzinę i gości w „żartobliwy cu
dzysłów", a odbywa się to co gorsza przy dzieciach. 

Wiedział o tym niebezpieczeństwie — jak się zdaje — de Gaulle, 
który będąc postacią niecodziennie dostojną popierał równocześnie 
wszelkie formy żartobliwego przedstawiania swojej osoby. 

Autorzy posługujący się w naszej prasie manierą felietonową 
stają się na ogół autorami najpoczytniejszymi. Sam jestem nałogo
wym czytelnikiem felietonów, chociaż często postawa autora jest 
jawnie odpychająca i społecznie szkodliwa. Ta żartobliwa konwen
cja dziennikarska pozwala wypowiadać sądy krańcowe i nieudoku
mentowane, natomiast łatwo zapadające w świadomość czy pod
świadomość czytającego. 

Nieodpowiedzialność za słowo jest przecież niejako wkalkulowa
na w ten typ dziennikarstwa. Człowiek wyśmiany w felietonie nie 
ma na ogół możności obrony bez narażenia się na jeszcze większe 
ośmieszenie. 
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A znaczna ilość felietonów pisana jest w tonie napastliwym. Jest 
to produkcja gorszego rodzaju dowcipnisiów, którzy potrafią zaba
wiać towarzystwo, ale zawsze czyimś kosztem. Nie czują nawet 
wrogości do ofiary, potrzebują jej po prostu jako kanwy dla swoich 
żartów. 

Cóż więc robić? Ograniczyć ilość felietonów? Przekonywać ludzi, 
że nie powinni tak ze wszystkiego żartować? To by dopiero było 
śmiechu... A może w ogóle nie ma o czym mówić? 

Myślę, że jest o czym mówić. Chociaż nie można bowiem utożsa
miać powszechnej skłonności do wesołkowania z postawą społeczeń
stwa, to jednak ta powszechna skłonność jest jakąś formą demobili
zacji społecznej i spłycania kontaktów międzyludzkich. Łaskotany, 
traci siły, a powszechny nawyk wymiany żartów prowadzi do zani
ku zdolności wymiany myśli. 

Można by zapytać, co to wszystko ma wspólnego z prasoznaw-
stwem? Otóż wydaje mi się, że tak samo jak J. Maziarski w nowy 
sposób przyjrzał się rzeczom śmiesznym drukowanym w gazetach, 
tak należałoby poddać analizie rzeczy nadmiernie poważne. Nie po 
to, aby się jeszcze raz uśmiać, ale po to, aby wypracować wspólnie 
z dysponentem politycznym prasy, radia i TV taki sposób prezen
towania spraw publicznych, który odpowiada najlepiej tempera
mentowi naszego narodu i przez to uczyni mu te sprawy bliższymi. 
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Obyczaje 

O BEZRUCHU „RUCHU" 
Zjawisko jest znane wszem i każdemu z osobna: przedsiębiorstwo 

powołane do u p o w s z e c h n i a n i a prasy drogą jej к o 1 p o r-
t a ż u i noszące popularną nazwę „Ruch" — nawala. 

Przyczyny tego stanu są niewątpliwie złożone. Może błąd tkwił 
już w samym założeniu, gdy w latach międzywojennych paru panów 
wpadło na myśl zorganizowania na dworcach kolejowych sieci kio
sków sprzedających to, co podróżnemu przydatne być może, a więc 
o b o k prasy i książki — pocztówek, mydełek, grzebyków itd., itp. 
Teraz „Ruch" ugina się pod brzemieniem, które wówczas dla rzadko 
rozsianych kiosków nie stanowiło problemu. 

Żebyż tylko o wielorakość prowadzonych w „Ruchu" towarów 
chodziło! Prawdziwym jarzmem dla naszej bratniej firmy stała się 
ta nieznośna prasa. To się tak tylko wydaje potencjalnym nabyw
com, poniektórym prasoznawcom, że łatwo coś zmienić w sieci roz
prowadzania — np. tak, by „w starym miasteczku wielkopolskim 
(6000 mieszkańców)" można było otrzymać jakikolwiek dziennik *. 
Albo że trzeba w miejscowościach wczasowych różnicować nadziały 
w sezonie urlopowym i martwym2. Lub że tygodnik wychodzący 
z drukarni w czwartek powinien być w sprzedaży w piątek, najdalej 
sobotę, nie zaś w poniedziałek i później 3. 

Wyraża się tęsknotę za czasami, kiedy to „każde pismo samo za
opatrywało swoich abonentów" 4. W jednym z wielkich miast dy
rektor wydawnictwa prasowego chciał lub nawet próbował (!) 
wskrzesić poranne dostarczanie gazet do mieszkań. Lecz jakoś mu 
przeszło i ucichło, chociaż w innym niezbyt małym mieście takich 
roznosicieli, tylko pracujących na własny rachunek, czyli sprzeda
jących prasę po własnych cenach, spotykamy na prastarym Rynku 
i w okolicznych lokalach nieprzerwanie od wielu lat. No, ale to jest 
inicjatywa całkowicie prywatna, więc łatwo się jej żyje i pracuje. 
1 Korespondencja w Życiu Literackim nr 1228. 
2 A. M o z o ł o w s k i : Zrobi się przerzut... Polityka nr 945. 
3 J'.w.; Listy do redakcji Polityki, nry 962, 969, 983; Osobiste doświadczenia 
niżej podpisanego. 
4 Listy do redakcji, Polityka nr 983. 
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Natomiast „Ruch" jako wielkie przedsiębiorstwo uspołecznione 
spętany jest tym wszystkim, co niesie z sobą nowoczesna organi
zacja pracy i zarządzania: przede wszystkim trybami administra-

, ej i, kooperacji, mechanizacji, komputeryzacji i biurokracji. Cho
ciaż rozumna biurokracja w „Ruchu" aż się prosi, np. gdy nie wy
jaśnia bezpośrednio lub przez swych nie mniej możnych kooperan
tów (Ars Polona, CHZ), dlaczego sprowadzane za twardą walutę pi
sma zagraniczne przychodzą z brakującymi wkładkami problemo
wymi lub w ogóle nie przychodzą przez — bagatela w przypadku 
miesięcznika — pół roku 5. Albo gdy wprowadza się zmianę termi
nu przedpłat dla prenumeratorów indywidualnych, zawiadamiając 
o tym publicznie po tym terminie, co spowodowało olbrzymie za
mieszanie wśród abonentów w całym kraju6. 

Czasami zresztą sprawy regulują się same. Osobiście znam przy
padek, że sierpniowy numer Prasy Polskiej dotarł do pewnej zain
teresowanej żywo jego treścią redakcji ni stąd ni zowąd w poło
wie października 1975. Podobnie rzecz się miała w lipcowymi No
wymi Drogami roku następnego, ale wówczas już na podstawie re
klamacji. Za to także w październiku, może jako moralną rekom
pensatę po raz drugi dostarczono czerwcowe Kino7. Natomiast we 
Wrocławiu w r. 1976 prenumeratorzy w miejsce Literatury otrzymy
wali Kulisy 8. 

By uzyskać empiryczny dowód, że nie „Ruch" jako taki ponosi 
za to wszystko winę, przeprowadziliśmy skromny test. Nie czekając 
na egzemplarz prenumerowanego kwartalnika zagranicznego, zwróci
liśmy się wprost do redakcji z prośbą o egzemplarz recenzyjny. 
Otrzymaliśmy go 9 czerwca, prenumerowany dotarł 24 lipca. Róż
nicę łatwo obliczyć w dowolnych jednostkach czasu. 

Może by więc wrócić do form wymiany naturalnej, eliminując 
pośredników? Nic z tego, nie te czasy. Pozostaje nam tylko liczyć, 
że kierownictwo „Ruchu" znajdzie kiedyś czas na przejrzenie sporej 
sterty ekspertyz, choćby wykonanych w OBP na temat rejonizacji, 
sezonowości, funkcjonowania naszego kolportażu i wdroży (brr, co 
za wyraz!) wnioski, dyktowane również przez zdrowy rozsądek. 

Jest także wyjście alternatywne: wyrzucić z obrotu prasę, która 
jest u nas bardzo nietypowym towarem i odpowiednio zmienić na
zwę firmy. Jestem jednak przeciwny splagiatowaniu „1001 drobiaz
gów" 9, natomiast idealnie adekwatny i bądź co bądź nawiązujący 
do tradycji wydaje mi się „Bezruch". 

Pawel Dubiel 
5 Korespondencja OBP z sierpnia 1975 i Zeszytów Prasoznawczych z sierp
nia 1976. 8 Listy do redakcji, Polityka nr 983. 7 Niepewność dostawy prenumerowanych Zeszytów Prasoznawczych dopro
wadziła pewnego naszego współpracownika do oryginalnego rozwiązania: gdy 
tylko zobaczy nowy numer w jakimś punkcie sprzedaży — kupuje na wszel
ki wypadek. W ten sposób rzadko musi reklamować w „Ruchu", za to niektó
re numery ma podwójne i może z nich korzystać na przemian, co niewątpli
wie przedłuża ich żywot. 8 Korespondencja, Kultura nr 702. 9 Listy do redakcji, Polityka nr 969. 
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CZESŁAW LECHICKI 

CZYM BYĆ FELIETON POWINIEN, 
JAKIE JEGO DZIEJE I PRZEZNACZENIE? 

(Głos sprzed wieku) 

Ciekawym przyczynkiem do kontynuowanej obok dysku
sji o współczesnym felietonie prasowym okazuje się wy
powiedź zapoznanej publicystki sprzed stu lat. Przyję
tym w tej rubryce zwyczajem, fragmenty oryginalnego 
tekstu „o feletonie" poprzedzamy wizytówką jej autorki 
i środowiska, w którym tworzyła. 

Czymś nadzwyczajnym, niezwykłym i wyjątkowym, że takie py
tanie postawił sobie już tak dawno ktoś sam początkujący, nikomu 
nie przedstawiony i zawsze pisujący bezimiennie, stąd nieznany na
wet historykom prasy. Pytanie postawione w nagłówku zadała pu
blicznie kobieta. A z badań szczegółowych nad felietonistami i kro
nikarzami warszawskimi wynika 1, że za pierwszą w Warszawie ko-
bietę-felietonistkę uchodzić może dopiero Eugenia Żmijewska (ok. 
1870—1923), uprawiająca zawodowo pracę dziennikarską i literacką. 
Pisywała ona w Bluszczu około 1910 r. felietony pt. „Z daleka 
i z bliska". 

Dziwny zbieg okoliczności, że tego samego nagłówka używała 
już w XIX wieku w prasie poznańskiej osoba, której publicystyczne 
zdolności i dorobek przypomniano wprawdzie zaraz po jej śmierci, 
ale w dość wąskim kręgu przyjaciół Czasu i w momencie nie sprzy
jającym zgoła takim wspominkom, gdyż podczas pierwszej wojny 
światowej Dopiero pół wieku później bratanek zmarłej publicystki 
poświęcił jej ciepłe słowa w swych wspomnieniach 2, nazywając „ra
sową felietonistką, żywo interesującą się wszystkimi przejawami ży
cia intelektualnego". 
1 J. J. Li p s к i: Warszawscy „Pustelnicy" i „Bywalscy", Warszawa 1973, t. II, 
s. 170—175. 
8 K. M o r a w s k i : O Kazimierzu Morawskim, Kraków 1973, s. 157—162 
(z fot.). Por. życiorys Konstancji Morawskiej w ZP 1976, nr 4, s. 125—126. 
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Konstancja M o r a w s k a (1842—1917) miała lat 36 i żadnego 
doświadczenia zarówno dziennikarskiego, jak literackiego, gdy od
ważnie podjęła się pisania stałych, cotygodniowych felietonów 
w Kurierze Poznańskim w 1878 r. Był to dziennik kierunku ultra-
montańsko-zachowawczego, wychodzący od stycznia 1872 z inicjaty
wy grona arystokratów poznańskich pod auspicjami infułata Jana 
Koźmiana, reprezentanta miejscowej kurii biskupiej, i cieszący się 
aprobatą samego arcybiskupa gnieźnieńsko-poznańskiego Mieczysła
wa hr. Halka-Ledóchowskiego. Celem nowego pisma było przeciw
stawienie się obozowi liberalno-narodowemu z jego organem Dzien
nikiem Poznańskim. Wybuch „Kulturkampfu" umocnił pozycję Ku
riera Poznańskiego, który w oczach liberałów uchodził za „monitor 
kardynała Ledócłiowskiego". Przyznał się też z uznania godną 
otwartością w r. 1878 (nr 224), że „poparci przez najwyższe i na j -
majętniejsze sfery społeczeństwa naszego, chociaż stoimy ofiarą, 
mamy byt materialny zapewniony" (podkr. Kuriera Poznańskiego). 
Redakcją kierowali najdłużej: ks. dr Antoni Kantecki w latach 
1876—1887 i jego brat, dr Maksymilian Kantecki w latach 1887— 
1899, po nich zaś Franciszek Morawski i ks. Kazimierz Zimmermann 
aż do zawieszenia dziennika z początkiem 1905 r. Osiem lat przed
tem stał się on własnością arcybiskupa Floriana Stablewskiego 
(1897). 

Po śmierci ks. Jana Koźmiana jesienią 1877 zajął się działem lite
rackim Kuriera Poznańskiego brat zmarłego, Stanisław Egbert Koź-
mian 3 , b. redaktor Przeglądu Poznańskiego, znany literat i publicy
sta. Wzorem dla tego anglofila było dziennikarstwo angielskie, suro
wo natomiast oceniał prasę francuską, „znikczemnioną" pod rząda
mi Napoleona I I I 4 . Ponieważ S. Koźmian pozyskał współpracę Kon
stancji Morawskiej i instruował ją, warto poznać przyswojone sobie 
przez nią jego poglądy na felieton. 

Redaktorzy „zasiadłszy na wysokościach, spoglądają na felietoni
stów, jak w Paryżu mieszkańcy pierwszego piętra na rzemieślni
ków pracujących pod schodami" 5... „Dano mu (felietonowi) wszelką 
niepodległość i swobodę choćby do swawoli posuniętą. Byle tylko 
posiadał nieco stylu i krasy, wolno mu w najróżnorodniejsze pusz
czać się kierunki i jak arlekinowi w coraz dziwniejsze przyodziewać 
się stroje. Ośmielony tym pobłażaniem nieraz pozwala sobie strzelać 
na własnych przyjaciół..." Domagał się Koźmian ścisłej zgodności 
felietonu z ogólną linią dziennika. „Zgoła rozchmurzać nagromadzo
ne ponad nim burze, przytępiać ostrze zbyt dolegliwych pocisków, 
wesołością koić zasępione politycznymi niesnaskami twarze, dobro-
dusznością zbliżać przeciwników, być tym, czym jest przy wspólnej 
biesiadzie pogadanka po swarliwym zgromadzeniu — natchnieniem 
i początkiem zgody — oto właściwe powołanie felietonu. Winien 
zachować oblicze dziennika, ale być rozmarszczonym onego wyra-

3 Polski Słownik Biograficzny, t. XV, s. 59—61. 
4 Artykuł: „Dziennikarstwo" z Przeglądu Poznańskiego 1864, s. 221—238, prze
druk w Koźmiana „Pismach wierszem i prozą", Poznań 1872, t. II, s. 167—186. 
5 To zdanie powtarza dosłownie Konstancja Morawska. 
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zem" 6. Z tym wszystkim dla Koźmiana felietony to „pyłki krążące 
w przestrzeni i o tyle tylko nabierające barwności i ceny, o ile je 
słońce aktualności opromienia". 

W ówczesnej prasie poznańskiej był to dział nowy. Pierwszy pró
bował felietonów z niewielkim zresztą powodzeniem sam Koźmian 
w bezimiennych „Listach znad Orli", pomieszczanych w półurzędo-
wej, nie czytanej, ledwie wegetującej Gazecie Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego w latach 1861—1862. Przedmiotem ich wyłącznym 
była literatura i literaci z domieszką facecji i anegdot o nich. Drugą, 
udatniejszą próbą w tym gatunku były „Listy Wojtusia z Zawad do 
Pafnusi", 54 felietony humorystyczne w Dzienniku Poznańskim 
w latach 1865—1867, pióra Marcelego Mottego 7. O ściśle lokalnym 
charakterze, ograniczone do kręgu życia społeczno-kulturalnego sa
mego Poznania, celowały zacięciem satyrycznym i subtelnym dowci
pem. To poprzednicy pierwszej felietonistki polskiej, Morawskiej. 
Następcy po niej Kurier Poznański nie znalazł. 

W niedzielnych numerach Kuriera Poznańskiego zaczęły się 21 
października 1878 ukazywać duże, podwójne, czteroszpaltowe felie
tony: „I zbliska i zdaleka", sygnowane początkowo E. R., niebawem 
anonimowe, ówczesną praktyką. Oto tematyka pierwszych dziesięciu 
felietonów: Łatwiej o dalsze niż o bliższe nowiny, te ostatnie są 
obecnie tylko żałobne. Pochwała hetmańskich rodów, ich żywotno
ści, przyczyny śmiertelności. Obudzenie umysłowe Galicji przeciw
stawione zastojowi kulturalnemu Poznańskiego. Znaczenie „Grun
waldu" Matejki na tle porównawczym i na wystawie w Paryżu. 
Francuskie nowości literackie. Mowa Szujskiego na inauguracji Uni
wersytetu Jagiellońskiego. Jubileusze czasopism, Lelewel jako geo
graf, życiorysy Grottgera i Liszta. O dziele H. Taine'a: „Les origines 
de la France contemporaine" i odkryciu pierwowzoru „Filotei" św. 
Franciszka Salezego. Wyśmiewanie Polaków ze sceny francuskiej, 
pamięć o smutnej gwiazdce biednych dzieci. 

Tematy ostatnich dziesięciu felietonów: Fantasmagorie skłonnych 
do marzeń umysłów. Prąd pobożnych pielgrzymek. Wypędzanie za
konów z Francji. Pochwała roli jezuitów w Wielkopolsce, ze szcze
gólnym akcentowaniem zasług ojca Antoniewicza. Zaniedbanie języ
ka w wychowaniu domowym. Brak jedności i braterstwa ogólno
ludzkiego. Brak litości nad ludem wydawanym w obce ręce. Marno
trawstwo sił. O pojednawczość społeczną i indywidualną. O ludziach 
i dziełach niedokończonych. 

Autorka świeci nie tylko skromnością jako debiutantka prasowa, 
lecz także samokrytyką. Felieton swój traktuje jako „lichego pachoł
ka w ruchu umysłowym". Uważa go za „najpodrzędniejszy wyrób 
rzemiosła" dziennikarskiego. Usprawiedliwia się na pożegnanie po 
97 regularnych felietonach 11 września 1880: „Gdyby nie obfite 
przytoczenia nieznanych dotąd ustępów ze spuścizny po znakomi
tych pisarzach, moglibyśmy nazwać naszą zbierankę „śmieciami"... 

6 „Pisma wierszem i prozą", j .w. , t. II, s. 179, 180, 181. 
7 С K ę d z i e r s k i : M. Motty jako „Wojtuś z Zawad", Kurier Poznański 
1929, nry 265, 271, 273. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Bądź co bądź były one w najlepszym razie wirującymi pyłkami, 
które świeciły tylko w promieniu pobłażliwości czytelników". Jeśli 
w jakim dziele, to w tym „potrzeba świeżości i ciągłego odmładnia-
jącego wpływu". Czyli zmiany pióra. 

Wyznaje, że „nie brakło nam ani zachęty, ani pochwał". Ze strony 
najpierw jej opiekuna literackiego, to jest Koźmiana, który ją 
w trzech wypadkach (15 marca 1879, 9 sierpnia t.r. i 28 sierpnia 
1880) sam zastąpił. Najtrwalszym dowodem powodzenia było nie
zwłoczne, już po kilku miesiącach wydanie setki tych felietonów 
w książce8 nakładem Jana Konstantego Żupańskiego, którego po
chwałę, jako księgarza-wydawcy, na imieniny przyniósł felieton 
z 11 listopada 1878. Jeden jedyny Jan Lam doczekał się wówczas już 
za życia książkowego wyboru swych felietonów. Morawska więc 
doznała nie byle jakiego zaszczytu, ona, którą ks. Walerian Kalinka 
przesadnie nazwał niedługo potem „najznakomitszym z polskich fe
lietonistów" 9, nie dodając: w spódnicy i na tle swego wieku XIX 
właściwie bez konkurencji. Nie tylko Poznańskiego i nie tylko prasy 
konserwaty wno-klerykalne j . 

Na skróceniu w książkowym wydaniu o mniej więcej trzecią część 
felietony Morawskiej raczej zyskały. Nie tyle staroświecka wielo-
mówność autorki, ile przeładowanie szczegółami kosztem refleksji 
stanowiło ich słabość. Uderza wszędzie i od razu zadziwiająca swo
boda wypowiedzi i poruszania się autorki na obszarze współczesnego 
życia kulturalnego i to nie tylko rodzimego. Mieszkając przy rodzi
cach na wsi wielkopolskiej (i posyłając swe rękopisy na ręce Koź
miana do Poznania) — czego ona nie czytała, o czym nie słysza
ła, czym się nie interesowała, skąd czerpała tyle informacji! Obok 
stałej, bogatej kroniki kulturalnej nie brak tu licznych, niebanalnych 
apostrof i aluzji do pewnych aktualnych zjawisk życia społecznego, 
z lekką domieszką moralizowania, bez naiwności, ciasnoty, bez para-
fiańszczyzny. Przy ostentacyjnym bagatelizowaniu roli i wartości 
felietonu, ileż tu troski o jego wszechstronne urozmaicenie, jakie 
poczucie odpowiedzialności za słowo i za rzetelność informacji, jaki 
szacunek dla dorobku kultury obcej i swojej. Na ten gawędziarski 
kalejdoskop składały się: literatura, teatr, sztuka, prasa itd., śledzo
ne z pasją, z zamiłowaniem i nawet powagą. Autorce zbywało na 
dowcipie, humorze, żyłce satyrycznej, lecz intelektualnego polotu 
i rzutkości słowa odmówić jej niepodobna. Słabą stroną tych felie
tonów jest brak kolorytu lokalnego, regionalnego, oderwanie od 
realiów życia miasta Poznania i jego atmosfery. Zdawała sobie 
autorka sprawę, że felieton „grając na potocznych wypadkach, wi
nien... znać tajemnicę odmładzania się i za każdym wystąpieniem 
świeżą, wiosenną przywdziewać szatę". Słowem: mieć rumieniec 
aktualności. Unikała aluzji politycznych. 

Przytaczając z nieznacznymi skróceniami i w zmodernizowanej 
pisowni felieton z rzędu jedenasty na zakończenie roku 1878, niejako 
8 I zbliska i zdaleka. Poczet stu feletonów (sic!) umieszczonych w Kurierze 
Poznańskim od października 1878 do września 1880. W skróceniu, Poznań 1881, 
s. 501. Książka ta jest dziś rzadkością bibliograficzną. 
9 Kwartalnik Historyczny 1887, s. 126. 
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„programowy", samemu temu gatunkowi dziennikarskiemu poświę
cony, chcemy dla lepszej orientacji przypomnieć cztery próby defi
nicji felietonu przez: Piotra Chmielowskiego10, Wilmonta Haacke-
go u , Jana Józefa Lipskiego 12 i Jacka Maziarskiego 13. Felietony Mo
rawskiej były datowane w nagłówku. 

(30 grudnia 1878) 

[...] My wolimy zamiast wyliczania naszych dotychczasowych braków 
i usterek postawić sobie zapytanie, czym być feleton (sic!) powinien, jakie 
jego dzieje i przeznaczenie? 

I tę fraszkę umysłową i tego różnobarwnego motylka literackiego zrodziła 
Francja, matka nikłych błyskotek i jednodniowych żyjątek. Podawało się 
szczególniej ku temu usposobienie krajowców, którzy lubią i umieją potocz
nie a nader zgrabnie o wszystkim mówić, niczego nie zgłębiając, a lekko 
ślizgając się po każdej powierzchni. Nigdzie indziej rozmowa salonowa nie 
została tak doskonale wykształcona. Tam też feleton jest wiernym jej odbi
ciem. Oczywiście nie mówimy tu o takim, co zawiera sprawozdania naukowe, 
recenzje literackie, podróże lub powieści, ale o tej pstrej wiązance, co się 
mieści pod nazwą Miscellanea, Olla podrida, De omnibus rebus i tym podob
nych nagłówków. Spomiędzy tysiąca we Francji ochotników na tym kwieci
stym polu, Jules Janin * dostąpił godności wodza i mistrza. Zawsze wesół, 
niewyczerpany, biorąc głównie wątek z przedstawień teatralnych, rozśmieszał 
Francję, co tydzień przez lat czterdzieści dowcipnym gadulstwem. 

W poważnej Anglii rodzaj ten literackiego trzpiotostwa nigdy się przyjąć 
nie zdołał. W Niemczech same tylko koślawe i poronione płody wydaje [...] 

19 „Felietonem nazywam (bez względu na pierwotne znaczenie wyrazu) swo
bodną pogadankę, lekko i dowcipnie omawiającą jakąś sprawę, która w danej 
chwili zajmuje umysły" (Pamiętnik Literacki 1902, s. 275). 
11 „Pojęcie felietonu jest wiecznie zmienne. Treścią swą jest on zawsze płodem 
otaczającego czasu, jego praw i smaku, jego zwyczajów i nie na ostatku 
mniej lub bardziej ograniczonej przez każdorazową zwierzchność swobody 
dyskusji (...) Zabawianie i pouczanie pozostały do dziś korzeniami każdego 
felietonu, każdego felietonowego dodatku i każdego felietonowo nastawionego 
czasopisma" („Handbuch des Feuilletons", Emsdetten 1951, t. II, s. 167, 168. 
12 „Felieton jest gatunkiem z pogranicza literatury i szeroko rozumianej pu
blicystyki, gatunkiem organicznie związanym z prasą, często sięga do form 
charakterystycznych dla literatury pięknej i na tym w znacznej mierze polega 
Jego „pograniczność"; na ogół nosi piętno wyraźnego, nie ukrywanego subiek
tywizmu; ujęciami właściwymi felietonistyce, występującymi razem lub osob
no i w różnych swych odmianach, są humor i satyra" (Warszawscy „Pustel
nicy" i „Bywalscy", j . w., t. I, s. 6). 
18 „Felietonem nazywać będziemy krótki utwór ogłoszony za pośrednictwem 
środków masowego przekazu, napisany w sposób lekki i efektowny, utrzyma
ny w osobistym tonie, który sposobem swej realizacji w druku (...) nawiązuje 
do przyjętej w danym konkretnym przekaźniku konwencji publikowania tek
stów o takich własnościach gatunkowych" („Wokół felietonu, Materiały i pro
blemy". Maszynopis w Bibliotece OBP, Kraków 1966, s. 43). 

1) Janin Jules Gabriel (1804—1874), krytyk teatralny, przez 41 lat prowadził felieton 
teatralny w Journal des Débats, członek Akademii Francuskiej. Felieton wprowadził 
tam J. L. Geoffroy w 1800 г., a u nas już przedtem Bohomolec w Monitorze. 

4* 
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U nas, już to przez pochopne zawsze naśladownictwo wszystkiego, co 
z Francji pochodzi, już przez modę nakazaną prądem czasu i przez koniecz
ność, że żaden z większych dzienników bez feletonu obyć się nie może, ro
dzaj ten rychło dostąpił praw obywatelskich. Atoli niezmiernie spoważniał. 
Znikła bowiem spomiędzy nas wesołość, salonów nie ma, dawnej szlachec
kiej krotochwilności, dykteryjek, facecji, ledwie ślad pozostał. Stańczykowie 
stali się zakapturzonymi politykami2, a młoda junakieria nie wydała dotąd 
nic prócz rubasznych paszkwilów. Feleton więc musiał się ograniczyć do 
szkiców literackich, do sprawozdań z bieżącego piśmiennictwa, do ciekawszych 
wiadomostek ściąganych z zagranicy, a jeśli niekiedy ważył się dotknąć wad 
narodowych lub spraw publicznych, to chyba dlatego, aby okazać, że dzien
nik, niby ta wróżka, co zmieniła według potrzeby swój buńczuk w zwitkę 
puchu, usiłuje po ciężkich a częstokroć bolesnych rozprawach w głównym 
swym oddziale, po zmordowaniu ostro zaciętego pióra, połechtać sposępnio-
nych czytelników odwróconą jego kitką i przelotny uśmiech w nich obudzić. 
W Warszawie udawało się to czasami jako tako Aleksandrowi Maliszewskie
mu s i kilku innym, we Lwowie Łozińskiemu4, a dotąd Lam 5 dzierży tam 
berło humorystyki; w Krakowie Lucjan Siemieński6 nie tylko wszechstronną 
wiedzą, lekkością pióra, dowcipem, prześcignął wszystkich feletonistów pol
skich, ale i wytrwałością, bo przez lat 29 nieznużenie przyozdabiał Czas wy
bornymi szkicami swymi. 

Wielkopolska, zamknięta więcej w sobie, ociężała bliższym zetknięciem 
z żywiołami germańskimi, stępiona nauką niemiecką, nie może się poszczycić 
mnogimi objawami lekkiej a uciesznej humorystyki. Wydała też jednego tylko 
znakomitego feletonistę. Wprawdzie Libelt7 i Berwiński8 próbowali swych 
sił w tych szrankach, ale jeden zbyt filozofem, drugi zbyt poetą, a ich fele-
tony były raczej estetycznymi rozprawami, niż polotnym przeglądem bieżą
cych wypadków. Bezimiennego9 „Listy znad Orli" w Gazecie W. Ks. Poznań
skiego sprawiały przez czas pewien wielkie wrażenie, a upamiętniły się tym, 
że Tytus Działyński10 dowcipnie a grzecznie dotknięty w jednym z tych 
świstków, ofiarował 500 talarów na cele dobroczynne, jeśli kto odkryje auto
ra.. Pojawił się nareszcie pisarz zakrawający na prawdziwego feletonistę. Nie
oceniony Wojtuś11 przez kilkanaście miesięcy zaciekawiał, bawił, śmieszył, 
karcił, a nikogo nigdy nie obraził, wzniecając swym gromkim i żartobliwym 

2) Stańczykowie, aluzja do Teki Stańczyka w Przeglądzie Polskim 1869 i jej auto
rów, skąd później nazwa obozu młodych konserwatystów krakowskich. 

3) Miniszewski Józef Aleksander (1821—1863), literat, publicysta, rzecznik prasowy 
polityki margrabiego Wielopolskiego w cyklu felietonów pt. „Rzeczy społeczne" w Dzien
niku Powszechnym od 1861, co przypłacił śmiercią z wyroku sądu narodowego. 

4) Łoziński Władysław (1843—1913), felietonista Czasu w latach 1870—1873, anonimowy 
i pod kryptonimem Del... 

5) Lam J a n (1838—1886), pierwszy felietonista galicyjski w lwowskiej Gazecie Naro
dowej i Dzienniku Polskim od 1868 r. 

6) Siemieński Lucjan (1807—1877), k ie rownik l i teracki Czasu prawie od założenia, r e 
dak to r jego felietonu i Dodatku Miesięcznego do Czasu, twórca k r y t y k i fel ie tonowej . 

7) Libelt Karol (1807—1875), filozof, wspó ł redak to r czasopisma Rok pod Względem 
Oświaty, Przemysłu i Wypadków Czasowych (1843—1846) i Dziennika Polskiego (1849— 
1850). 

8) Berwińsk i Ryszard Wincenty (1819—1879), poeta , wspó łpracownik Gazety Polskiej 
(1848—1850). 

9) Stanis ława Egber ta Koźmiana . 
10) Dzia łyński Ty tus (1796—1861), założyciel Biblioteki Kórn ick ie j , w y d a w c a źródeł 

h is torycznych i mecenas sztuki . 
11) Motty Marceli (1818—1898), pedagog, t łumacz k lasyków s tarożytnych, au tor felie

tonowych „Przechadzek po mieśc ie" (Poznaniu) , wspó ł redak to r Gazety Polskiej (1848— 
1850). 
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piórem tak powszechne zajęcie, że gdy jego ramotki ustały w Dzienniku Po
znańskim, zdało się, jak gdyby ostatni blask dowcipu i wesołości zgasł na 
naszym horyzoncie [...] 

Jeżeli obecnie, nie sięgając bynajmniej po dowcip i po wyższe zaszczyty, 
skusiliśmy się wejść znowu na to pole, to 1) z powodu, jakim się zwykle 
osłaniają pisarze chciwi ujrzeć się w druku, a niepewni powodzenia, to jest 
na żądanie przyjaciół, — 2) aby rejestrować pobieżnie wiadomości, na które 
w innych oddziałach Kuriera nie ma miejsca, — 3) aby zaznajamiać czytelni
ków z wypadkami i dziełami, których obszerne roztrząsanie musi nasze pis
mo z przyczyny ciasnoty swych kolumn albo całkiem uchylać, albo do póź
niejszej odkładać pory [...] 

Weźmy tego robaczka [felieton] choćby pod zwiększający go nad wartość 
mikroskop i zapytajmy się, jakie powinien mieć znamiona i zalety? 

Stanie się to jego naprzód przymiotem, jeśli wiernie odwzorowywać będzie 
prąd czasu, w lot chwytać i odbijać szybko zmieniający się wizerunek spo
łeczności, podnosząc piękne jej strony, wytykając skazy i usterki. Wszystko 
dziś pędzi już nie siłą pary, ale rączością iskry elektrycznej. Piorunna ta 
rzutkośc nadaje się wybornie takiemu dorywczemu kronikarzowi, jakim jest 
feletonista. Przy tym wykształcenie i cała pochopność teraźniejszej społeczno
ści przyzywa takiego rodzaju kronikarstwo, przegląda się w nim ochotnie 
i lubuje [...] 

Niezbędnym także warunkiem wartości feletonu jest zupełna zgodność 
z zasadami i z całą dążnością dziennika, którego jest pomocnikiem. Wielu 
z czytelników (mówi jeden z naszych pisarzy) uważa dotąd feleton za coś 
odrębnego od głównej części dziennika. Wyznać należy, że redaktorowie 
trybem przez siebie przyjętym zbyt często potwierdzają to przekonanie. Za-
siadłszy na wysokościach, spoglądają na feletonistów, jak w Paryżu miesz
kańcy pierwszego piętra na rzemieślników pracujących pod schodami [...] 
Jeśli kiedy znowu przypuszczą odcinek do zaszczytu obradowania nad spra
wami publicznymi, rzadko się troszczą o jego zgodność z zasadami i głów
nym pisma tokiem, nie poczuwając się do odpowiedzialności za to wypusz
czone spod opieki dziecię. Dano mu przeto wielką niepodległość i swobodę, 
choćby aż do swawoli posuniętą. Byle tylko posiadał nieco stylu i krasy [...] 

Feleton więc, jeśli chce spełniać właściwe sobie powołanie, powinien 
utrzymywać jawny związek, najdobitniejszą zgodę, nieprzerwaną zażyłość 
z olimpijskim sądem, który tam u góry [dziennika] swe wyroki ogłasza [...] 

Niech więc zachowuje oblicze dziennika, ale niech będzie rozmarszczonym 
onego wyrazem. Tamten z konieczności musi niekiedy wpadać w pesymizm, 
ten niech się raczej nachyla ku optymizmowi, niech o ile tylko może być, 
wszystko widzi i przedstawia w różowym kolorze. Tam często rydwan poli
tyczny kołace się, jak po grudzie, tu niech się lekko zawsze sunie i ślizga 
po wiecznej sannie. 

Co do wyboru przedmiotów wypada mu unikać takich, co wymagają 
uczonych wywodów i uwag obszernych. Dydaktyczny, wyłuszczający ex 
cathedra suche reguły i prawidła (jak oto wyjątkowo niniejszy) feleton znu
żyłby i najstateczniejszych czytelników. Kiedy przyjdzie ocenić dzieło jakie, 
niech to spełni kilkoma jędrnymi rzutami, przywiązując się głównie do czę
ści onego anegdotycznej [...] 

Rozumie się samo przez się, że tu tok i styl tym odpowiedniejszym się 
stanie, im będzie lżejszym i posuwistszym. Unikać należy długich, zawiłych 



54 CZESŁAW LECHICKI 

frazesów, mozolnie zbudowanych. Jeśli gdzie, to tu jasność, zwięzłość, po-
skoczność jest konieczną [...] Styl jasny, barwny, bez przesady, może nie
kiedy w tym literackim kalejdoskopie przywdziewać błyskotliwość migającą 
światłem robaczka, a nawet jaskrawość tęczowych farb chińskiego motyla. 

[...] Starać się będziemy w tygodniowych pogadankach zdawać regularnie 
sprawę z literatury zagranicznej, oceniać każdą pojawiającą książkę polską, 
zaznajamiać czytelników z tak licznymi j ^ ż u nas pismami periodycznymi, 
podnosząc ważniejsze ich artykuły. Nie będziemy oraz pomijali wybitniej
szych wypadków z innych dziedzin życia narodowego i towarzyskiego. Cza
sem się zdarzy nam uczynić wycieczkę w rozmaite strony Wielkopolski i opi
sywać pamiątki historyczne lub siedziby ziemian naszych. Znajdują się też 
w naszej tece płody wierszem i prozą kilku znakomitych autorów, odrzu
cone przez nas, ale pochodzeniem swoim zasługujące na ogłoszenie. Tymi 
niekiedy ośmielimy się krasić nasze sprawozdania [...] 
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KIERUNKI BADAWCZE 
KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

W JUGOSŁAWII 

Pracownik naukowy Wydziału Socjologii Nauk Politycz
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu w Lublanie przed
stawia historyczny rozwój badań prasoznawczych w Ju
gosławii i szczególnie w jednej z republik — Słowenii. 
Wylicza najważniejsze instytucje badawcze, charaktery
zuje podstawowe kierunki prowadzonych badań, krytycz
ne przezwyciężanie teorii burżuazyjnych, aktualnie do
minujące tendencje. 

S zkic ten nie zakłada dokładnej analizy kierunków rozwojowych 
twe współczesnych jugosłowiańskich badaniach prasoznawczych, 

lecz pragnie w miarę możliwości systematycznie przedstawić sytua
cję podstawową, co można by potraktować jako wstęp do głębszego 
zapoznania się z charakterem jugosłowiańskich procesów komuni
kowania oraz badań prasoznawczych. Zajmując się tymi problema
mi nie można pominąć faktu, że Jugosławia jest federacją składa
jącą się z sześciu republik (Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, «Chor
wacja, Macedonia, Słowenia, Serbia) i dwóch regionów autonomicz
nych (Kosowo na południu i Wojwodina na północy Serbii), w ra
mach których żyją różne narody i narodowości, charakteryzujące się 
szczególnymi tradycjami językowymi, kulturalnymi, ekonomiczny
mi i innymi. Pomimo szybMego zacierania się różnic społecznych 
i gospodarczych między republikami i regionami po drugiej wojnie 
światowej, w której narody jugosłowiańskie nie tylko wywalczyły 
niezależność, lecz jednocześnie urzeczywistniły rewolucję społeczną, 
jeszcze do dnia dzisiejszego zachowały się różnice nie tylko w za
kresie kultury, lecz również rozwoju gospodarczego. Na przykład 
leżąca na północnym zachodzie Jugosławii Słowenia, którą zajmie-
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my się szczególnie, należy do najbardziej rozwiniętych geopolitycz
nych części państwa i to niewątpliwie odbija się również w dzie
dzinie komunikowania masowego i badań prasoznawczych. 

Badań społecznych nie możemy dziś sobie wyobrazić bez badań 
prasoznawczych. Historia wskazuje na to, że masowe środki prze
kazu i ich odbiór stały się przedmiotem badań naukowych dopiero 
przed drugą wojną światową. Z drugiej zaś strony należy być świa
domym, że badania nad komunikowaniem społecznym na przestrze
ni kilkudziesięciu lat, co jest okresem stosunkowo krótkim, szybko 
się rozwinęły: w tym czasie doszło nie tylko do uniwersalizacji 
problematyki badawczej (od pierwotnego wąskiego zainteresowania 
propagandą polityczną do pełnego zakresu komunikowania społecz
nego), ale również do uniwersalizacji wiedzy prasoznawczej, która 
pod rozmaitymi nazwami (wiedza o komunikowaniu, komunikolo-
gia, socjologia komunikowania, wiedza o publikowaniu itp.) rozpo
wszechniła się na starym kontynencie. 

"1Ж7 ramach socjologii badania problematyki prasoznawczej w Ju -
^ * gosławii zaczęły się rozwijać bardziej intensywnie na początku 

lat sześćdziesiątych; na rozwój ten miało duży wpływ oddziaływa
nie nauk politycznych przez utworzenie wydziałów nauk politycz
nych na uniwersytetach w Lublanie (Słowenia), Belgradzie (Serbia) 
i Zagrzebiu (Chorwacja), później jeszcze w Sarajewie (Bośnia i Her
cegowina). Wkrótce po przeprowadzeniu pierwszych badań doświad
czalnych w zakresie komunikowania społecznego (za pierwsze moż
na uważać badania Instytutu Socjologii i Filozofii w Lublanie z ro
ku 1962) zaczął ukazywać się kwartalnik Novinarstvo (Dziennikar
stwo; 1964), który pozostał do roku 1975 jedynym periodykiem, 
w całości poświęconym problematyce dziennikarstwa i komuniko
wania społecznego traktowanych jako przedmiot badania naukowe
go. W roku 1975 zaczął się ukazywać — również w Belgradzie — 
drugi, podobny do poprzedniego, periodyk pod tytułem RTV — teo-
rija in praksa (RTV — teoria i praktyka; R = radio, TV = tele
wizja), poświęcony przede wszystkim badaniom nad elektroniczny
mi środkami komunikowania. Przy czym nie można zlekceważyć 
faktu, że przez cały ten czas również inne pisma periodyczne bar
dzo interesowały się badaniami naukowymi z zakresu komuniko
wania społecznego. Wymienić tu należy przynajmniej pisma na j 
ważniejsze: Teorija in praksa (Teoria i praktyka, Lubiana), Naśe 
teme (Nasze tematy, Zagrzeb), Politićka misao (Myśl Polityczna, 
Zagrzeb), Revija za socijologiju (Czasopismo Socjologiczne, Zagrzeb), 
Socijologija (Socjologia, Belgrad), Kultura (Belgrad), Przegled (Prze
gląd, Sarajewo), bez ambicji wyczerpania szerokiego wachlarza pra
sy socjologicznej, w której publikowane są zarówno rozprawy nau
kowe jak i artykuły o komunikowaniu społecznym. Szczególną wa
g ę ' w rozwoju publicystycznej działalności prasoznawczej mają biu
letyny, wydawane regularnie przez ośrodki zajmujące się badania
mi radia i telewizji oraz ich odbiorców w Lublanie, Zagrzebiu, Bel
gradzie, Sarajewie i innych miastach. Naukowcy z tych ośrodków 
informują węższy krąg specjalistów o wynikach badań; biuletyny 
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przynoszą również informacje o krajowych i zagranicznych teoriach 
badawczych z zakresu masowego komunikowania. 

P oczątek empirycznych badań nad masowym przekazem informa
cji oraz świadomość planowego kształcenia kadr: zarówno dzien

nikarzy jak i badaczy masowego komunikowania, która mani
festowała się w założeniu odpowiednich wydziałów uniwersytec
kich — wymagały także odpowiedniej działalności edytorskiej: wy
dawania prac łączących osiągnięcia teoretyczne z wynikami badań. 
Działalność tę jeszcze dziesięć lat temu uprawiały prawie wyłącz
nie instytuty badawcze i wydziały uniwersyteckie (przede wszyst
kim uniwersytetów w Lublanie i w Belgradzie), w ostatnich latach 
zadań tych coraz częściej i pomyślniej podejmują się instytucje wy
dawnicze. W tym celu w Zagrzebiu w roku 1975 zaczęto nawet wy
dawać specjalną edycję pod tytułem „Biblioteka komunikacijske 
znanosti" (Biblioteka nauki o komunikowaniu), pierwszą tego ro
dzaju w Jugosławii; jej celem było przyczynić się znacznie do 
„oświecenia w zakresu komunikowania". Podobnie podchodzą do 
tej działalności i wydawnictwa w pozostałych republikach, które 
umieszczają w swoich planach wydawniczych coraz więcej prac nau
kowych jugosłowiańskich i zagranicznych, poświęconych problemom 
nauki o komunikowaniu oraz procesom interesującym tę naukę. Po
dobnie jak działalność publicystyczna i wydawnicza z zakresu wie
dzy o komunikowaniu, tak i nagły wzrost liczby instytutów badaw
czych można traktować jako wyraz szczególnej uwagi, jaką społe
czeństwo jugosłowiańskie poświęca problematyce masowego prze
kazu. Nim zajmiemy się przekrojem dotychczasowych ukierunko-
wań badawczych w poszczególnych instytutach, należy wyliczyć 
najważniejsze z nich: 

• w Serbii: Institut za novinarstvo (Instytut Dziennikarski), Insti
tut drustvenih nauka (Instytut Nauk Społecznych), Institut za 
politićke studije pri Fakultetu politićkih nauka (Instytut studiów 
politycznych w ramach Wydziału Nauk Politycznych Uniwersy
tetu Belgradzkiego); 

• w Chorwacji: Institut za politićke znanosti i novinarstvo pri Fa
kultetu politićkih znanosti (Instytut Nauk Politycznych i Dzien
nikarstwa w ramach Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Zagrzebskiego), Institut za drustvena istrazivanja pri Filozofskom 
fakultetu (Instytut Badań Społecznych w ramach Wydziału Filo
zoficznego Uniwersytetu Zagrzebskiego), Institut za istrazivanje 
emigracija (Instytut Badań Migracyjnych); 

• w Słowenii: Center za raziskovanje javnega mnenja in mnożić-
nih komunikacij pri Fakulteti za sociologio, politićne vede in 
novinarstvo (Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Masowego Ko
munikowania w ramach Wydziału Socjologii, Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Lublańskiego), Institut za socio
logy e in filozofije (Instytut Socjologii i Filozofii); 
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• w Bośni i Hercegowinie: Institut za drustvena istrazivanja pri 
Fakultetu politićkih nauka (Instytut Badań Społecznych w ra
mach Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Sarajewskiego); 

• w Macedonii: Institut za socijolośki i pravno-politicki istrazuva-
nja (Instytut Badań Socjologicznych i prawno-politycznych). 

We wszystkich republikach i regionach autonomicznych przy roz
głośniach radiowych i telewizyjnych działają specjalne grupy ba
dawcze, które zajmują się środkami masowego przekazu, zwłaszcza 
radiem i telewizją. W Jugosławii istnieje ponad 20 instytucji ba
dawczych, których głównym lub jednym z głównych tematów ba
dawczych jest komunikowanie społeczne. Przed II wojną światową 
i w pierwszych latach po niej nie było w Jugosławii ani jednej in
stytucji tego typu. Badania nad komunikowaniem mają więc w Sło
wenii i innych republikach jugosłowiańskich krótkie dzieje, zale
dwie 15 lat. W dalszym ciągu tego szkicu postaramy się określić 
podstawowe cechy rozwojowe względnie młodej działalności ba
dawczej z zakresu wiedzy o komunikowaniu. 

\\7 okresie, który dzisiaj możemy uważać za początkowy w roz-
* * woju współczesnej wiedzy o komunikowaniu (chodzi o okres 

pierwszej wojny światowej i lata po niej), panowały w świecie dwie 
orientacje ogólne: historyczno-klasyfikacyjna, która zajmowała się 
systematyzacją masowych środków przekazu (czasopism, gazet, pla
katów w ich poszczególnych gatunkach) i próbowała je umieścić 
w ogólnych modelach historii człowieczeństwa (przede wszystkim 
tak zwana Zeitungslehre i Zeitungswissenschaft w Niemczech) oraz 
orientacja empiryczna, która powstała w Stanach Zjednoczonych 
i zajęła się najpierw przede wszystkim badaniami propagandy (nie
przypadkowo, gdyż właśnie wtedy powstało pierwsze państwo so
cjalistyczne) i dopiero potem zaczęła badać użytkownika masowych 
środków przekazu. Bardziej całościowe definicje zjawisk z zakresu 
komunikowania zaczynają się dopiero po drugiej wojnie światowej; 
w tym okresie zaczęły się pojawiać zarówno badania teoretyczne jak 
i doświadczalne, które szukały oparcia w filozofii marksistowskiej 
i starały się rozszerzyć jej założenia też i na zakres komunikowania 
społecznego. 

W porównaniu z tendencjami badań nad komunikowaniem na 
świecie jugosłowiańskie badania tego typu cechują się tym, że z jed
nej strony wynikały z teoretycznej oceny światowych badań w tym 
zakresie, z drugiej zaś — w pierwszej fazie doświadczalne prace ba
dawcze zostały zaszeregowane przede wszystkim do badań opinii 
publicznej, a więc do badań socjologicznych. Początkowe braki do
świadczalnych badań nad komunikowaniem ujawniały się w nie
których jednostronnych i nieusystematyzowanych założeniach, które 
zostały przezwyciężone dopiero przez nowsze badania. 

Gdybyśmy jako punkt wyjściowy oceny dotychczasowego rozwo
ju jugosłowiańskich badań nad komunikowaniem potraktowali mo
del o czterech podstawowych płaszczyznach przekazu (składniowej, 
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na relacji znak — znak; sygmatycznej, na relacji nadawca — znak; 
semantycznej, na relacji znak — rzecz oznaczona; oraz pragmatycz
nej, na relacji znak — odbiorca), to wymienione założenia jedno
stronne okazałyby się dominantami badania pragmatycznej pła
szczyzny komunikowania. Przyczyny takiej orientacji najprawdo
podobniej znaleźlibyśmy w braku kadr i w słabo organizowanej 
i planowanej pracy, co stanowi ogólną cechę każdej rozwijającej 
się dyscypliny naukowej. Przy czym trzeba oczywiście brać pod 
uwagę fakt, że problematyka masowego przekazu należy do grupy 
tych zagadnień socjologicznych, które bez kompleksowego warszta
tu badawczego oraz specyficznych właśnie dla tej gałęzi naukowej 
metod badawczych trudno opracować przynajmniej względnie cał
kowicie. Początkowa orientacja na badanie opinii publicznej jest 
nie tylko założeniem jednostronnym (rozpatrywana oczywiście z per
spektywy historycznej), lecz także charakterystyczną cechą jugo
słowiańskich badań nad komunikowaniem. Mimo specyficznego po
łożenia geopolitycznego i otwartości komunikacyjnej Jugosławii ba
dacze jugosłowiańscy przystąpili najpierw do badań nad własnym 
systemem komunikowania, a nie — jak to się zdarza przeważnie 
na Zachodzie — do badań wpływów obcych masowych środków 
przekazu, zwłaszcza propagandowych. Na taką orientację w kie
runku własnej problematyki złożyły się przynajmniej dwie ważne 
przyczyny: 1. teoretyczne osiągnięcia badaczy zagranicznych nale
żało krytycznie ocenić pod względem wagi pierwiastków, z któ
rych wynikają i przystosować ich wagę do badań procesów komu
nikowania w socjalistycznym systemie samorządowym, jaki budo
wany jest w Jugosławii; 2. początek badań nad komunikowaniem 
w Jugosławii pokrywa się z czasem, w którym zaczynał się gwał
towny rozwój telewizji (pierwsze badanie w Słowenii w roku 1962 
pokazało, że tylko 10% Słoweńców regularnie ogląda program tele
wizyjny, dziś zaś ponad 80%). 

T) oczątkowa niesystematyczność jugosłowiańskich badań nad ko-
*• munikowaniem polega przede wszsytkim na niekontynuowa-
nych i nie zharmonizowanych badaniach odbiorców masowych środ
ków przekazu. Do takiej niesystematyczności przyczyniły się prze
de wszystkim teoretycznie niedostatecznie uzasadnione pierwsze 
badania, które wynikały z niecałkowitego zrozumienia procesów ko
munikowania. W takich okolicznościach zdarzało się, że badano pro
blemy, które miały tylko chwilowe znaczenie praktyczne (jest to 
oczywiście potrzebne, ale nie wystarczające) lub problemy, o któ
rych nieprzygotowany człowiek tylko na podstawie własnej wiedzy 
i doświadczeń może sądzić wyłącznie subiektywnie (lub w ogóle 
może nie mieć zdania). 

Do przezwyciężenia takich kłopotów badawczych niewątpliwie 
w dużym stopniu przyczyniły się nowo powstałe wyższe uczelnie 
w Lublanie, Zagrzebiu i Belgradzie oraz Instytut Nauk Społecz
nych w Belgradzie, które zaczęły rozwijać myśl teoretyczną. Za 
przełomowy moglibyśmy uważać rok 1965, kiedy to w Lublanie 
i Belgradzie ukazały się dwie pionierskie na obszarze Jugosłowian-
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skim książki: Bogdana Osolnika „Javno mnenje" (Opinia publiczna) 
i France Vrega „Sociolośki pristop к problemu mnożićnega komu-
niciranja" (Podejście socjologiczne do zagadnień masowego komu
nikowania). W roku następnym ukazały się książki Igora Leandrova 
„Mnożicno. komuniciranje kot znanstvena disciplina" (Masowe ko
munikowanie jako dyscyplina naukowa) oraz Mate Oreća „Svoboda 
informiranja in propaganda" (Swoboda informowania i propagan
da), potem jeszcze szereg prac wyżej wymienionych i innych auto
rów (Pavle Novosel, Firdus Djinić, Pavle Zrimśek, Tomo Martelanc, 
Slavko Splichal, Aleksandar Todorovic, Toma Djordjevic i inni). 
W tym kontekście nie powinniśmy zapominać o ogromnym dorobku 
w dziedzinie badań naukowych nad dziennikarstwem i publicysty
ką słoweńską i jugosłowiańską zmarłego w 1975 roku Frana Va-
tovca. 

\\T pracy publicystycznej jugosłowiańskich prasoznawców najja-
* * skrawiej -zarysowały się: szybki rozwój jugosłowiańskiej nauki 

o komunikowaniu oraz procesy specjalizacyjne. Oczywiście w tym 
szkicu nie da się przedstawić, nie mówiąc już o ocenie, dorobku po
szczególnych autorów w tej dziedzinie. Z punktu widzenia dzisiej
szego badacza moglibyśmy w wielu miejscach odkryć uproszczenia 
i nieuzasadnione uogólnienia, ale jednocześnie i nowe myśli oraz hi
potezy, które wymagały praktycznej weryfikacji. Należy jednak za
znaczyć, że intensywna praca teoretyczna, mimo niektórych niedo
statków, w licznych przypadkach spowodowała empiryczne bada
nia nad komunikowaniem społecznym i — co ma szczególną wa
gę — zwiększała naukową wagę badań. 

Zastosowanie w procesie badań doświadczalnych osiągnięć teo
retycznych opartych przede wszystkim na krytycznej ocenie bur-
żuazyjnej nauki o komunikowaniu, nie przebiegało równolegle z roz
wojem myśli teoretycznej. Około roku 1970 można usytuować dwa 
punkty krytyczne w jugosłowiańskich badaniach nad komunikowa
niem: 1. myśl teoretyczna poprzedzała badania doświadczalne, wsku
tek czego 2. badania doświadczalne w niewystarczającej mierze wy
nikały z opanowanego zakresu wiedzy teoretycznej, a z drugiej stro
ny — badania te wymienionego zakresu ani nie powiększały, ani 
treściowo nie wzbogacały. Różnice w rozwoju założeń teoretycz
nych i badań doświadczalnych zaczęły się zmniejszać w momencie 
reorientacji badań doświadczalnych na zasadnicze dziedziny nauki 
o komunikowaniu, zwłaszcza przez zlikwidowanie dominacji badań 
opinii publicznej, w których badacze przeważnie albo nawet wy
łącznie poświęcali uwagę aktywności odbiorców. 

Dopiero dzięki przezwyciężeniu dotychczasowych jednostronno
ści zaczęła się w Jugosławii formułować nauka o komunikowaniu 
na prawach odrębnej dyscypliny naukowej. W ujęciu praktycznym 
połączenie badań teoretycznych i doświadczalnych na nowym po
ziomie jakościowym znalazło wyraz w zorganizowaniu studiów po
dyplomowych w Lublanie i Belgradzie. W systemie tych studiów 
(łączenie teoretycznej i doświadczalnej pracy badawczej) oraz 
w strukturze dyscyplin naukowych, na których polega treść stu-
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diów podyplomowych, ujawnia się jakość, którą osiągnęła nauka 
o komunikowaniu w Jugosławii. 

W tym przekroju ograniczymy się tylko do dwóch tendencji w ju
gosłowiańskiej nauce o komunikowaniu, które w ostatnim czasie 
wyraźnie ujawniają się i intensywnie powiększają swoje znaczenie: 

1. Przesunięcie akcentu badawczego z badań odbioru treści prze
kazywanej przez masowe środki przekazu (a więc: czytania, słu
chania, oglądania) na procesy produkcji przekazu: od środków pro
dukcyjnych, potrzebnych przy produkcji środków przekazu, do środ
ków przekazu jako materialnych nosicieli przekazu oraz treści prze
kazywanych, produkowanych przez instytucje nadawcze i przekazy
wanych publiczności; 

2. Tendencje do kompleksowych badań nad komunikowaniem, 
które biorą pod uwagę nie tylko zagadnienia specyficzne, lecz sta
rają się badać procesy komunikowania w całości. 

Przesunięcie akcentu w badaniach doświadczalnych, wynikające 
z dotychczasowej pracy teoretycznej w kraju i na świecie, świad
czy przede wszystkim o przezwyciężaniu byłej hyperstezji pragma
tycznej płaszczyzny komunikacyjnej. Zwłaszcza we względnie spóź
nionych badaniach kompleksowych propagandy ujawniła się nie
przydatność starych koncepcji badawczych, które w niewystarcza
jącej mierze zwracały uwagę na funkcję semantyczną komunika
tów (a w przypadku propagandy na ideową określoność używania 
języka). Badania nad treścią komunikatów łączyły się z awansem 
w zakresie analizy danych (choć nie zawsze) i metodologii badań 
doświadczalnych w ogóle, co spowodowało stosowanie osiągnięć ba
dań socjologicznych w nauce o komunikowaniu. W takim samym 
stopniu w warunkach jugosłowiańskich zjawiskiem raczej nowym 
jest również ukierunkowanie badań na zakres składniowych cech 
przekazu; to samo można stwierdzić w przypadku badań produkcji 
przekazów i ich selekcji (badania płaszczyzny sygmatycznej komu
nikowania oraz tak zwane analizy „gatekeeping"). 

ДД7" kontekście całościowych (przede wszystkim socjologicznych 
* * i politycznych) badań społecznych można zauważyć, że zwięk

szanie perspektywy w tematycznie wyspecjalizowanych badaniach 
wymagało kompleksowych badań społecznych (a więc i nad komu
nikowaniem), zwłaszcza zaś poszukiwania podstawowych prawidło
wości we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Zmiany w poli
tycznym systemie jugosłowiańskim, spowodowane przyjęciem no
wej konstytucji federalnej oraz poszczególnych konstytucji i ustaw 
konstytucyjnych w republikach i regionach autonomicznych (1974), 
wymagały szeregu nowości również w zakresie masowego komu
nikowania, które należy realizować w praktyce. Równocześnie 
z szybkim rozwojem wewnętrznym nauki o komunikowaniu w Ju 
gosławii zmiany społeczne stanowią dodatkową aspirację w kierun
ku systematycznych i kompleksowych badań zjawisk komunikowa
nia, a zwłaszcza badań nad funkcjami masowych środków przekazu 
w związku z wprowadzeniem w życie samorządowego systemu de-
legacyjnego. Zadanie wiedzy o komunikowaniu w rozwijającym się 
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społeczeństwie socjalistycznym nie powinno być ograniczone do 
rozpatrywania poszczególnych zagadnień, lecz musi dążyć do badań 
wewnętrznych związków i zależności społecznych zjawisk komuni
kowania, a tym samym przezwyciężać naukę burżuazyjną, która 
zajmuje się nimi w izolacji od stosunków społecznych i traktuje je 
jako czynniki statyczne, które zmieniają się wyłącznie formalnie. 
Tym podejściem oraz syntezą dotychczasowych osiągnięć teoretycz
nych i doświadczalnych uzasadniona jest perspektywa długotermi
nowych ukierunkowań badawczych, ewentualnie doświadczalnych 
projektów badawczych, które poszukują odpowiedzi na zasadnicze 
problemy rozwoju komunikowania społecznego w Jugosławii, jego 
roli w realizacji systemu delegacyjnego na wszystkich poziomach 
organizacji społecznej oraz miejsca jugosłowiańskiego systemu ko
munikowania w świecie. Obecnie pozostaje otwarty problem kom
pleksowych badań komunikowania międzynarodowego, wymagają
cych przede wszystkim ściślejszej współpracy naukowej z państwa
mi socjalistycznymi i niezaangażowanymi. 

Przełożył 
Tone Pretnar 
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PROJEKT FUNKCJONALNEJ GRAFIKI 
GAZETY CODZIENNEJ 

Przedstawiony tu materiał jest fragmentem pracy ma
gisterskiej, obronionej na ASP w Krakowie pod kie
runkiem doc. Ryszarda Otręby. Punktem wyjścia była 
dla autora analiza szaty graficznej krakowskiego DZIEN
NIKA POLSKIEGO, jednak opracowany projekt ma cha
rakter modelowy, podporządkowując graficzne środki 
w gazecie codziennej jednej koncepcji formalnej. Przed
stawiając tę — na pewno dyskusyjną — propozycję, 
podkreślamy dążenie autora, by informowanie docho
dziło do skutku w najbardziej racjonalny sposób. 

1. Cel i założenia 

Forma typograficzna i poligraficzna dzienników jest często zaprzeczeniem 
celu, dla jakiego zostały wydane, co w znacznej mierze utrudnia prawidłowy 
odbiór treści. 

W projekcie funkcjonalnej grafiki gazety codziennej skoncentrowano się 
głównie na zapewnieniu odbiorcy maksymalnej higieny i selektywności czy
tania; projekt stanowić ma propozycję wzorcowego modelu typografii gazety 
codziennej. 

Funkcjonalna grafika jest sumą: 
— elementów czytelności, 
— elementów typograficznych, 
— układu typograficznego. 

2. Analiza stanu istniejącego 

Wykorzystując przykłady z codziennej prasy (Dziennik Polski z okresu 1 mie
siąca w liczbie 26 egz.)* dokonano analizy gazety oraz skonfrontowano te ba
dania z wynikami badań dostępnymi w literaturze przedmiotu. (Ilustr. od 1A 
do IL. 

1 Przy innym doborze materiału ustalenia procentowe mogą ulec zmianie. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika jeden podstawowy wniosek: użyte ele
menty jak i układ typograficzny przeczą podstawowym zasadom higieny czy
tania. 

Przykłady: 58*/o tekstów ciągłych składane jest zbyt małą czcionką 6 i 7 p 
(IB). Brak korelacji między stopniem pisma, interlinią a szerokością wiersza 
(IB). Format materiału ilustracyjnego jest zbyt mały; 57% zdjęć zajmuje 
szerokość jednej szpalty (IE); materiał ilustracyjny włamany jest ponadto 
w sposób rozbijający ciągłość czytania (II). 

Poza tym gazeta projektowana jest bardzo rozrzutnie, niezasadność uży
wania zbyt wielu środków widać zwłaszcza w liczbie aż 18 2 krojów pism (1A), 
w tytułach składanych w kilku wierszach, każdy innym krojem i stopniem 
(IF—IG). Powoduje to, że otrzymujemy druk chaotyczny, trudny do prze
brnięcia, przypominający wyglądem rodzaj przypadkowej składanki. W tym 
miejscu wyłania się także problem natury ekonomicznej: taka forma gazety 
wymaga w drukarni szeregu czynności kosztujących dodatkowo, czynności, 
które w efekcie niczemu nie służą *. 

3. Wnioski do projektowania 

Typografia gazety (elementy, układ), składniki, za pomocą których nadaje 
się określoną sumę informacji, powinny być tak sformułowane, uporządko
wane i zrealizowane, aby czytelnik prawidłowo odebrał możliwie wszystkie 
informacje zebrane w danym przekazie. Określenie w s z y s t k i e ma tutaj 
charakter teoretyczny i postulatywny. Teoretyczny, gdyż owo optimum jest 
w praktyce nieosiągalne i postulatywny, gdyż chodzi o dążenie do uzyskania 
możliwego maksimum. 

Reasumując: celem projektu jest zakodowanie sumy informacji przez funk
cjonalny układ typograficzny, uwzględniając przy tym zasady higieny czyta
nia (elementy czytelności) w ten sposób, by dekodujący mógł zamienić ufor
mowany zapisem graficznym układ znaków na odpowiadający mu tok my
ślowy (przyjmowanie informacji). Przy czym należy pamiętać, że — używając 
stwierdzenia doc. Krzysztofa Lenka — „typografia dobra to typografia pro
sta" s. 

4. Lektura na kolumnie 

Obfitość drukowanych tekstów, z którymi musimy się codziennie uporać, 
zmusza nas do czytania selektywnego, czytania pobieżnego. Fakt ten w zde
cydowanej większości gazet nie jest brany pod uwagę, co wręcz hamuje czy
tanie. Odbiorca czyta to, czego poszukuje. W pierwszej fazie mamy tzw. 
dekodaż typu przestrzennego — „zamiatanie kolumny" z określoną szybkością. 

Kolejno możemy wyróżnić: 
— lekturę tytułów: z tytułu na tytuł lub w ciągu: nadtytuł, tytuł, podtytuł, 

wstęp, 
— lekturę całostek myślowych, 
— lekturę artykułów. 

* Nieczytelność niektórych elementów graficznych ilustracji wynika ze zróżnicowanej 
jakości przedstawionego materiału (różnice w walorze tła, czcionki, precyzji druku) — 
Red. 
г bacarat, beton, bodoni, folio, gazetowy jasny, kursywa sejmowa, 100, metropol, modena, 
mundus, nil, nysa, Olimpia, paneuropa, pisanka ręczna, rex, signal, stadion. 
•Krzysztof L e n k : Wstęp do programu Pracowni Projektowania Druków Periodycz
nych PWSSP w Łodzi. Zeszyty Prasoznawcze 1976, nr 3, s. 173. 
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Lektura tytułów może się ograniczyć do nich samych lub przygotować do 
lektury tekstów, rozeznania się w całości. 
5. Struktura typograficzna kolumny depeszowej 
Czynniki funkcjonalne, techniczne i ekonomiczne powodują, że projektowanie 
typograficzne musi się stać formą przekazania informacji według pewnych 
opracowanych zasad. 

Wychodząc z tego założenia przeprowadzono test przebiegu czytania. Test 
miał określić konsekwencje wynikłe z zastosowania zróżnicowanego kroju, 
stopnia i koloru czcionki w tytułach. Jako materiału testowego użyto kolum
ny depeszowej Dziennika Polskiego; miarą reprezentatywności była średnia 
liczba artykułów na kolumnie. 

Wyniki testów w postaci wykresów będących średnią z 30 odczytań wy
kazały zupełny chaos i przypadkowość przebiegu (ilustr. 2, 2a). Stwierdzo
no, że: 
1. Brak zdecydowanego wpływu użytych elementów typograficznych na prze

bieg czytania; 
2. kolor użyty w nadmiarze sprowadzony został do roli statycznej; 
3. zróżnicowane kroje pism w tytułach nie mają uzasadnienia. 
Opierając się na wynikach przeprowadzonych testów przystąpiono do za
projektowania takiego układu typograficznego, by posługując się tymi samymi 
elementami typograficznymi zaprogramować przebieg czytania z zachowaniem 
hierarchizacji tekstów. 

Cel został osiągnięty przez zlokalizowanie tytułów artykułów, którym na
dany został priorytet, w jednej szpalcie (pierwszej lewej dla czytającego), 
tekstu — w blokach poziomych. 

Pionowy układ tytułów przez samą kolejność ich występowania hierarchi-
zuje materiał tekstowy. 

Lokalizacja tytułów w jednej szpalcie pozwala na idh odczytanie za po
mocą kilku zatrzymań wzroku; organizacja pozostałej „reszty" materiału 
podporządkowana została zasadzie grupowania w szpalcie pierwszej prawej 
(ilustr. 3, За). 

Materiał tekstowy kolumny depeszowej zaczyna się i kończy na niej, prze
niesienia z jednej strony na drugą dopuszczalne są tylko na rozkładówkach. 

6. Układ typograficzny kolumny publicystycznej 
Układ odpowiada ogólnemu założeniu kolumny depeszowej, z tym, że bez
pośrednio pod tytułem następuje tekst umieszczony w blokach w układzie 
poziomym. 

Z uwagi na występowanie artykułów 4-szpaltowych, aby je zaakcentować 
zwiększono długość tytułów z 1 szpalty do 2 przy zachowaniu pozostałych 
zależności. 
7. Układ typograficzny kolumny reklamowej 
Nie uwzględniając graficznej strony rozwiązań reklamowych zaprojektowano 
dwa gridy: 1) z podziałem w układzie poziomym, 2) w układzie piono
wym — podziały 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, pozwalające różnorodny w tematyce 
i wielkości materiał zamknąć w łatwe do identyfikacji grupy (ilustr. 4). 

Wyklucza się możliwość zamieszczania na kolumnie reklamowej klepsydr 
i innych nekrologów, rezerwując na ten cel miejsce na stronie 2, gdzie znaj
duje się materiał depeszowy. 

S — Zeszyty Prasoznawcze 
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8. Ustalenie elementów typograficznych 
Zaprojektowany układ typograficzny i możliwości rozwiązań, jakie z niego 
wynikają, w zasadniczy sposób wpłynęły na ustalenia poszczególnych elemen
tów typograficznych, a tym samym na ogólny wygląd gazety. 

8.1. Nagłówki 

a. krój 
b. stopień 

с forma znaków 

d. rodzaj składu 
e. sposób ułożenia 

8.2. Teksty ciągłe 

a. układ tekstu 
b. układ wierszy w szpal

tach 

tytuły składać krojem uniwers 75. 
nadtytuł składać 16 p. 
bez interlinii 
tytuł 24 p 

tytuł 
interlinia 
podtytuł 

tytuł 
interlinia 
wstęp 

podtytuł 
interlinia 
wstęp 

24 p 
8 p 

20 p 

24 p 
20 p 
10 p 

20 p 
20 p 
10 p 

Przyjęty krój tytułów uniwers jest krojem 
powszechnie stosowanym w składach mono-
foto. Podane tu 4 przykłady wskazują możli
wości operowania elementami wchodzącymi 
w skład nagłówka prasowego. Zależność mię
dzy stopniem pisma a interlinią w nagłów
kach zapewniają, przy zachowaniu domina
cji tytułu, następujący porządek odczytania; 
1 — nadtytuł 
2 — tytuł 
3 — podtytuł 
4 — wstęp (iłustr. 5). 
tekst w tytułach składać minuskułą. Skład 
minuskułą czytany jest o 10°/o szybciej od 
składu wersalikami (Zachrisson — poz. 16, 
s. 15) 4. 
składać jedną odmianą kroju — uniwers 75. 
składać w proporzec w układzie stopnio
wym, zaczynając na wysokości górnego wier
sza tekstu (tekst z boku tytułu). 

tekst w układzie linearnym, 
wiersze składać w bloki w układzie pozio
mym, wysokość wierszy w bloku < 530 p. 
Bloki tekstu w układzie poziomym zapew
niają większą sprawność czytania (S. Sokół 
poz. 13, s. 88/III). 

* Patrz: Spis literatury na końcu artykułu. 
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c. stopień pisma i interlinia 
d. krój 

e długość wierszy 

f. justunek 

8.3. Wyróżniki typograficzne 

a. akapit 

b. wyróżniki w tekście 

8.4. Odstępy 
a. międzyszpaltowe 

b. odstępy między artyku
łami w poziomie 

- teksty ciągłe składać 9/11 p. 
- opticon. 

Teksty składane wielkościami od 8—12 p 
są jednakowo czytelne. 
Uzasadnienie dla kroju opticon 9 p : Krój 
opticon posiada najwięcej cech pisma gaze
towego. Wielkość 9 p tego kroju jest tak 
samo ekonomiczna jak pisma o 1 stopień 
mniejszego. Można powiedzieć, iż 9 p okre
śla wysokość, a 8 p szerokość litery; jest to 
najmożliwszy kompromis pomiędzy czytel
nością a ekonomią pisma. 

- składać na 16 cycer; 
- wysokość składu 1210 p = 110 wierszy 9/11 p. 
- tekst składać na niejustowany prawy mar

gines — układ w proporzec; 
- wiersz bez przeniesienia kończyć na 4 firetach. 

Skład na niejustowany prawy margines po
zwala na szybsze czytanie (Zachrisson poz. 16, 
s. 107), ujednolicenie spacji między wyrazami 
bez zbytnich zagęszczeń lub rozstrzeleń. Skład 
bez justunku „en jambement" daje możliwość 
podporządkowania intonacji składniowej zda
nia intonacji treści (przykład: poezja). 

- tekst w akapitach kończyć swobodnie, a roz
poczynać od samego brzegu. 
Każdy tekst wymaga dla zachowania ciągło
ści czytania wcięć, które oczom i myślom 
umożliwiają krótki moment odpoczynku. Do
tychczasowe stosowanie wcięcia na początku 
wiersza, nie mające logicznego uzasadnienia, 
jest pozostałością opuszczonego inicjału. 

• akcentowane całostki myślowe, cytaty, poje
dyncze wyrazy składać czcionką 9 p pół-
grubą. 

• Wytłuszczenie stanowi optymalny wyróżnik 
nie burzący rytmu wierszy. 
Stosowane powszechnie spacjowanie zmusza 
do wydobywania wyrazu z łańcucha liter, 
oko zajęte jest obrazem, a nie sensem słowa. 

• 14 p. 
Wynikają z podziału przyjętego formatu ga
zety na 4 szpalty przy zachowaniu niezbęd
nych marginesów (ilustr. 6, 7). 
22 p (wypuszczone dwa wiersze 9/11). 
Odstępy 22 p w poziomie zapewniają łatwe 
wyróżnienie artykułów w całości, dając jed-

5* 
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nocześnie wypoczynek 
i ułatwiają czytanie. 

oczom, rytmizują 

8.5. Materiał ilustracyjny 
a. format 

b. umiejscowienie 

с podpis 

8.6. Nazwisko autora 

8.7. Kolor 

8.8. Papier 

8.9. Format gazety 

8.10. Margines 

8.11. Paginacja 

minimalny format wynosi 72 X 105 mm; 
raster 26 p/cm8. 
Format wynika z podziału kolumny na 16 
pól modułowych określonych przez podziały 
pionowe (szpalty) i podziały poziome zapew
niające relacje boków pola modułowego w sto
sunku 2 : 3 . Pola modułowe mimo pozorów 
ograniczeń pozwalają na dużą swobodę w roz
mieszczeniu materiału ilustracyjnego przez 
łączenie kilku pól. 
ilustracja powyżej tekstu — materiał ilu
stracyjny nie uzupełnia tekstu; 
ilustracja w płaszczyźnie tekstu — materiał 
ilustracyjny odpowiada treści; 
ilustracja poniżej tekstu — materiał ilustra
cyjny wnosi nowe wartości, poszerza walory 
znaczeniowe i ekspresywne tekstu. 
Ciągłość czytania stronicy z ilustracjami po
winna być nieskomplikowana i logiczna, 
tekst podpisu pod materiałem ilustracyjnym 
składać czcionką 8/9 p po wypuszczeniu 
jednego wiersza, 
składać minuskułą — 
10 p nad tekstem. 
Skład uniwersem 66 
wyróżnienie nazwiska 
Zaprojektowany układ typograficzny pozwa
la kolor jako wyróżnik traktować wyłącznie 
okazjonalnie, wykorzystując go do zadruko
wania całego wybranego materiału, 
papier żółtawy — 85e/o nasycenia bielą. 
85% nasycenia żółci bielą zapewnia pożąda
ny kontrast tła z szarością czcionki 75—80°/e 
(ustalenia empiryczne)5. 
315 X 470 mm. 
Format z grupy formatów preferowanych, 
lewy, prawy i górny po 27 p, dolny 30 p. 
W nowym układzie typograficznym klasyczne 
proporcje marginesów nie mają uzasadnienia. 
Podane wielkości zabezpieczają jedynie 
wzrok przed zeskoczeniem (Arnold s. 237). 
składać minuskułą 10 p w prawym górnym 
rogu kolumny. 

uniwers 66 (pochyły) 

zapewnia dostateczne 
z ciągu tytułów. 

* Pożądany walor tła uzyskano poprzez porównawcze pomiary odbicia światła z kolumny 
konwencjonalnej i z kolumn o rożnym stopniu nasycenia kolorem. 
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9. Wnioski końcowe 

Projekt funkcjonalnej grafiki gazety codziennej ustala i przyjmuje w ra
mach przyjętego układu tylko te środki, za pomocą których informowanie 
dochodzi w najbardziej racjonalny sposób do skutku (jeden krój, stopniowa
nie wielkości), podporządkując je jednemu systemowi ideograficznemu i jed
nej koncepcji formalnej. 

Układ typograficzny gazety pozwolił na zredukowanie 18 krojów pism sto
sowanych obecnie w tytułach do jednego kroju podstawowego, inne kroje 
dopuszcza się jedynie jako wyróżnik fikcji literackiej i stałych pozycji gazety. 
Zrezygnowano z całego szeregu niezasadnie używanych elementów graficz
nych. 

Ustalenie stałych zależności między tytułami, tekstem a materiałem ilu
stracyjnym pozwala nieomal na pamięciowe opanowanie zasad organizacji 
elementów typograficznych, których dobór uwzględnia w sposób bardzo ry
gorystyczny zasadę podporządkowania higienie czytania. Higiena rozumiana 
szeroko, poszerzona została o pojemność zmysłu percepcji, czego wynikiem 
jest eliminacja zbędnych i pozornych informacji utrudniających jedynie 
czynność dekodowania, odbioru. 9-punktowy tekst ciągły na 2 p interlinii 
umożliwia w miarę wygodne czytanie w środkach transportu. 2-punktowa 
interlinia skutecznie eliminuje nakładanie się wierszy podczas drgań. Układ 
typograficzny umożliwia swobodne operowanie złożonym formatem gazety. 

Po uwzględnieniu wymienionych czynników gazeta stała się polem upo
rządkowanej informacji w obrębie zorganizowanej całości przy zachowaniu 
swego indywidualnego charakteru. 

LITERATURA 

1. E. Arnold: Modern newspaper design. New York 1969. 
2. H. Evans: Newspaper design. London 1973. 
3. W. Frantz: Szata graficzna gazety. Kraków 1966. 
4. J. Hochberg: Percepcja. Warszawa 1970. 
5. Lectures d'une aire scripturale de la page de journal. Langue Français 

1975 nr 28. 
6. Litera, 1973 nr 53, 1974 nr 56, 57, 1975 nr 58. 
7. M. Kafel: Zarys techniki wydawniczej. Warszawa 1970. 
8. A. Kopff: Szata graficzna i ilustracja prasowa w świetle prawa. Kraków 

1970. 
9. F. Ruchaudeau: La lisibilité. Paris 1969. 

10. H. Spencer: The visible word. London 1969. 
11. B. Taner: Analises de presse. Paris 1963. 
12. S. Sokół: Dzienniki polskie z punktu widzenia higieny wzroku. Zeszyty 

Prasoznawcze 1969, nr 3. 
13. A. Tinker: Legibility of print. Ames 1964. 
14. J. Trzynadlowski: Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie. Warszawa 1975. 
15. В. Zachrisson: The visual presentation of technical data. London 1975. 
16. B. Zachrisson: Studia nad czytelnością znaku. Warszawa 1970. 



"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 1 (71) 

Sondaże OBP 

CZYTELNICTWO PRASY ZACHODNIEJ 
W KLUBACH MPiK 

Materiały, które przedstawiamy, uzyskano z badań nad czytelnictwem pra
sy w czytelniach Klubów MPiK przeprowadzonych przez Ośrodek Badań Pra-
soznawczych w Krakowie w maju 1976. 

Zrealizowano je w dziesięciu wytypowanych Klubach Międzynarodowej 
Prasy i Książki (spośród 69 aktualnie działających), przy użyciu trzech uzu
pełniających się technik badawczych: ankiety, wywiadu i obserwacji uczest
niczącej. Ankietę rozprowadzono wyłącznie wśród osób, które korzystały z pra
sy obcej w czytelniach MPiK. Tą drogą otrzymano 635 wypełnionych ankiet. 

Tak przeprowadzony sondaż dał nam informację o kręgu odbiorców prasy 
w kategoriach demo-społecznych, pozwolił określić zasięg oddziaływania naj
popularniejszych tytułów, ustalić motywy czytelnicze oraz formy korzystania 
tak z prasy zagranicznej jak polskiej. 

Materiały z badań dały nam wiedzę wystarczającą — naszym zdaniem — 
aby móc wychwycić i zasygnalizować na ich podstawie istotne problemy 
związane z czytelnictwem prasy obcej w Klubach MPiK. Wykazały m. in., że 
o popularności niektórych pism decyduje ich charakter wydawniczy — np. 
kolor, duża ilość ilustracji, ciekawa problematyka itp. Do poszukiwanych 
pism zachodnich należą te, które na naszym rynku wydawniczym są defi
cytowe np. pisma sportowe, żurnale mody, bądź te pisma, które nie posia
dają polskiego odpowiednika ze względu na swój specyficzny charakter. 

Analizując dane z tabeli 1 łatwo zauważyć, że istotne zależności rysują się 
tam, gdzie w grę wchodzą zainteresowania właściwe jednej płci np. polityka, 
sport (zainteresowania mężczyzn) czy moda, przepisy kulinarne, porady (za
interesowania kobiet). Stąd zasięg czytelnictwa pism poświęconych problema
tyce sportowej, dzienników oraz pism o charakterze społeczno-politycznym 
jest szerszy wśród mężczyzn niż kobiet. Daje się też zauważyć duży udział 
kategorii ludzi najstarszych wiekiem w czytelnictwie prasy codziennej oraz 
zachodnich magazynów polityczno-społecznych. Wskaźnik zasięgu wyraźnie 
zwiększa się w miarę przechodzenia od niższych do wyższych kategorii wy
kształcenia. O popularności określonych tytułów zachodnich wśród kobiet 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Tabela 1. Zasięg czytelnictwa najpopularniejszych pism zachodnich w klubach 
MPiK w kategoriach płci, wieku i wykształcenia (w procentach) 

T y t u ł y 

D Z I E N N I K I : 

Frankfurter All
gemeine Zeitung 
Daily Mirror 
The Times 
The Guardian 
Le Monde 

P I S M A S P O Ł E -
C Z N O - K U L T U -
R A L N O - P O L I T . 

Der Spiegel 
Epoca 
Jours de France 
Paris-Match 
Time 
Newsweek 

P I S M A SPOR
TOWE 

Autocar 
Automotor und 
Sport 
Motor 

P I S M A 
KOBIECE 

Brigitte 
Petra 
Für Sie 
Elle 
Marie Ciaire 
Sie + Er 

Ogół 
b a d a 
nych 

4,6 
5,8 
9,9 
4,7 
6,5 

10,4 
6,1 

13,1 
И Л 

7,1 
7,4 

5,8 

4,6 
6,8 

12,6 
9.9 
8,5 

14,2 
6.5 
4,6 

Płeć 

К 

N=255 

1,9 
3,1 
7,8 
1,9 
4.6 

6,2 
4,7 

23,9 
13,7 

5,4 
9,0 

0,3 

0,7 
2,3 

25,0 
17,2 
16,8 
28,2 
13,3 
5,0 

M 

N=353 

6,2 
7,6 

10,7 
6,2 
7,6 

12,7 
7,3 
5,6 
9,9 
8,7 
5,0 

8,4 

6,5 
9,6 

3,9 
3,3 
2,8 
3,6 
1,6 
3,9 

Wiek 

14—29 

N=328 

0,8 
8,4 

11,2 
3,5 
U 

6,0 
4,5 
9,7 
6,9 
8,5 
9,0 

8,5 

6,6 
10,0 

15,8 
11,5 
7.8 

13,0 
4,5 
2,0 

3 0 - 5 9 

N=208 

5,7 
2,8 
7,5 

21,6 
9,5 

14,4 
8,1 

19,6 
14,4 

6,2 
5,2 

2,4 

1,4 
3,3 

11,0 
10,5 
10,0 
17,7 
10,5 
7,6 

60 
i w i ę 

cej 

N=81 

16,0 
1,2 
8,6 
7,3 

20,9 

17,2 
7,3 

11,0 
24,6 

4,9 
6,1 

-

— 
1,2 

4,8 
2,4 
8,5 
8,6 
4,8 
6,1 

Wykszta łcenie 

mnie j 
n iż 

ś r e d 
n ie 

N=122 

— 
8,1 
6,5 
1,6 
0,7 

4,0 
4,8 
5.6 
4,0 
3,2 
0,7 

6,5 

4,8 
4,9 

16,3 
10,6 
8,9 

11,4 
8,9 
0,7 

ś r e d 
n ie 

N=324 

3,6 
10,1 
9,5 
4,4 
5,4 

12,4 
7,2 

21,3 
15,4 

8,3 
12,1 

6,8 

5,8 
8,6 

12,7 
11,7 
9,5 

19,8 
8,8 
5,0 

w y ż 
sze 

N = 176 

9,6 
5,1 

13,0 
9,0 

14,7 

15,9 
7,3 

15,9 
15,9 
9,6 

11,3 

2,2 

1,1 
5,6 

9,6 
6,2 
7,9 

14,2 
5,6 
4,5 

w większym stopniu decyduje chęć rozrywki, niż wśród mężczyzn, którzy 
głównie sięgają po prasę w celu pogłębiania wiedzy o wydarzeniach na świe
cie itd. (tab. 2). 

Oprócz tytułów wymienionych w tabeli odnotowano w badaniach grupę 
takich pism zachodnich jak: L'Humanité, Le Figaro, L'Express, Hobby, The 
Observer, The Illustrated London News, Bunte Österreich, Burda Mode, 
Neue Mode, Zu Hause itp., które nie zostały zamieszczone ze względu na 
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Tabela 2: Motywy czytelnicze prasy zagranicznej w badanych klubach MPiK 
rozpatrywane w kategoriach płci, wieku oraz wykształcenia (w procentach) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

M o t y w y 

Pogłęb ian ie wiedzy o w y 
darzen iach na świecie 
Ciekawość, chęć roz rywki 
Pogłębianie znajomości j ę 
zyka obcego 
Możliwość uzyskan ia infor
macj i n iedos tępnych w p r a 
sie polskiej 
Możliwość wykorzys t an ia 
informacj i w nauce i p r a 
cy zawodowej 
Chęć zdobycia p r a k t y c z 
nych informacj i o w a r u n 
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fakt, że liczba ich czytelników jest minimalna, a prawidłowości, które się 
rysują, są podobne do prawidłowości dotyczących tytułów umieszczonych w ta
beli 1. 

Działalność Klubów MPiK od lat umożliwia szerokiej publiczności zapo
znanie się z zawartością prasy zachodniej, wzbogaca jej wiedzę o życiu in
nych społeczeństw. Fakt ten całkowicie odpowiada postanowieniom Konfe
rencji w Helsinkach, zmierzającym do utrwalania przyjaźni i pokoju między 
narodami. 

Teresa Turlik-Marecka 

e» 
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MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

NAGANOWSKI EDMUND SAS (1853—1915), pseud. E. Działosz, 
Latarnik 

Wielkopolanin pochodzenia ziemiańskiego, urodzony 26IX w Gostyniu. Po 
maturze w Poznaniu i paroletniej guwernerce w Paryżu i Rzymie ukończył 
studia uniwersyteckie w Dublinie. Od 1878 osiedlił się w W. Brytanii, krótko 
jako nauczyciel gimnazjalny w południowej Irlandii, a od 1886 zatrudniony 
w biurze British Museum w Londynie. Wnet po przybyciu do Anglii spróbo
wał z powodzeniem sił w dziennikarstwie. Nawiązał przede wszystkim stałe 
stosunki z prasą krajową, zaboru rosyjskiego i austriackiego. Od 1879 lon
dyński korespondent Przeglądu Lwowskiego, warszawskich Kłosów, a zwła
szcza Biblioteki Warszawskiej, gdzie w latach 1882—1897 umieszczał utrzy
mane w stylu na poły felietonowym a na poły reportażowym kroniki londyń
skie z życia społecznego, literatury, sztuki i nauki. Cechuje je dobra orien
tacja, wszechstronność, chłonna obserwacja, łatwość chwytania zjawisk życia 
na gorąco, w ogóle nerw dziennikarski. Mniej systematycznie informował 
o sprawach angielskich także inne pisma, jak Ateneum, Słowo, petersburski 
Kraj, Gazetę Lwowską. Przygodnie pisywał do dzienników londyńskich i fran
cuskich. Mimo znacznej ruchliwości i łatwości pióra, ambicji także literackich 
(autor powieści, wierszy, opowiadań historycznych) miał trudne warunki egzy
stencji i zabiegał o powrót do ojczyzny. Dziennik klerykalny Przedświt we 
Lwowie, do którego sporadycznie pisywał od 1901, powołał go w lutym 1903 
na redaktora naczelnego z pensją 300 koron miesięcznie. Jednak już po mie
siącu wydawnictwo zerwało umowę, a zatarg tym wywołany oddano pod sąd 
polubowny. Naganowski żądał 3100 koron odszkodowania, przyznano mu 1050 
koron i obciążono częściową odpowiedzialnością za zerwanie. Jeden z sędziów 
polubownych Zygmunt Wasilewski wciągnął teraz poszkodowanego do re
dakcji Słowa Polskiego, gdzie Naganowski wyróżnił się jako sprawozdawca 

* Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opra
cowanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych ośrodkowi przez IBL oraz nade
słanych przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego 
pisma mają układ chronologiczny. Indeks alfabetyczny do całości tych materiałów bio
graficznych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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przebiegu wojny rosyjsko-japońskiej 1904—1905, opierający się o relacje pra
sy angielskiej. Niebawem ustabilizował się na kierowniczym stanowisku bi
bliotekarskim. Znany anglofil, zmarł we Lwowie 2811915. 

Nekrolog : Słowo Polskie 1915 nr 49; J. D ą b r o w s k i : Polacy w Anglii i o Anglii, Kra
ków 1962, s. 260—271 (fot.) ; W. H a h n : Przyczynki do życia i twórczości E. S. Naga-
nowskiego. Gostyń 1938 ; S. H e l s z t y ń s k i : Anglofil E. Naganowski. Gostyń 1938 (fot.) ; 
Słowo Polskie 1903 nr 251. 

Czesław Lechicki 

NEUFELDÓWNA BRONISŁAWA (1865—1931) 

Pochodziła z rodziny żydowskiej zaangażowanej w polskim ruchu powstań
czym 1863—1864. Urodzona w Warszawie 1IV kształciła się w żeńskich szko
łach prywatnych, następnie samodzielnie w zakresie literatury powszechnej 
i polskiej, historii i filozofii. Zdobyła rozległą znajomość kilku języków euro
pejskich, o czym świadczyły jej przekłady z beletrystyki niemieckiej (już 
od 1884), następnie francuskiej, angielskiej i in. Pracę dziennikarską pod 
kierunkiem Bolesława Prusa rozpoczęła w 1882 w Nowinach, finansowanych 
przez S. Kronenberga; prowadziła tu dział wiadomości zagranicznych. Od 
1883 przez dwa lata w tym samym dziale współpracowała z Gazetą Handlową 
i równocześnie z Gazetą Polską, w której prócz tego powierzono jej dział kry
tyki literackiej. W tym samym czasie zasilała przeważnie nie sygnowanymi 
artykułami Tygodnik Ilustrowany. Pod koniec stulecia współpracowała spo
radycznie z wieloma dziennikami i czasopismami warszawskimi, jak Kurier 
Warszawski, Wędrowiec, Kurier Codzienny, Wszechświat i in. Ok. 1904 weszła 
w skład redakcji Nowej Gazety (kontynuacji Gazety Handlowej) S. Kemp-
nera i J. Lorentowicza, zajmując tu bardzo czynną pozycję i prócz wiadomo
ści zagranicznych prowadząc wespół z siostrą M. Łaganowską dział kobiecy. 
Równocześnie odgrywała znaczną rolę w organizacjach zawodowych, jak Kasa 
Literacka, Towarzystwo Literatów i Dziennikarzy, w którego zarządzie za
siadała przez kilka kadencji. Cieszyła się bardzo rozgałęzionymi stosunkami 
w świecie literackim, poza szczególnie jej bliskim B. Prusem, z A. Święto
chowskim (w jego Prawdzie była recenzentem muzycznym i teatralnym w la
tach 1885—1889), H. Sienkiewiczem, W. Reymontem, S. Żeromskim i wielu 
innymi. Kontakty te wpływały na rozszerzenie jej zainteresowań i poziom 
pióra, służącego coraz intensywniejszej pracy przekładowej. Po odrodzeniu 
się państwa polskiego poszerzyła działalność dziennikarską pod względem ga
tunków (felietony, eseje literackie, sylwety pisarzy), ciągle preferując tzw. 
małe formy dziennikarskie, m. in. na łamach Sceny Polskiej, Epoki, Gazety 
Polskiej. Po jubileuszu 50-lecia pracy dziennikarskiej, zorganizowanym przez 
S. Jarkowskiego (1922), otrzymała specjalną rentę prezydenta R.P., następnie 
Krzyż Oficerski Polonia Restituta (1930). Zmarła w Warszawie 10 II1931. 

Encyklopedia Gutenberga; W. O k r ę t : Rocznik Naukowo-Literacko-Artystyczny. War
szawa 1905; Księga jubileuszowa Kuriera Warszawskiego. Warszawa 1896; E. Ż m i j e w 
s k a : O kobietach w dziennikarstwie polskim. Bluszcz 1907; Z. S.: Ćwierćwiecze pracy 
dziennikarskiej Br. Neufeldównej. Tamże; E. S z c z a w i ń s k a : Muzyka w polskich 
czasopismach literackich i społecznych. Kraków b.r. ; Materiały redakcji Nowego Kor
buta IBL w Warszawie. 

Marian Tyrowicz 
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MROCZEK EUGENIUSZ (1911—1939) 

Urodzony 10 XI w Krakowie, syn Józefa i Walerii. Ukończył gimnazjum 
i studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako absolwent prawa rozpoczął 
pracę dziennikarską w miesięczniku Nowy Ustrój (1934:—1937), który reda
gował i podpisywał jako wydawca. W wychodzącym od r. 1937 do stycznia 
1939 Krakowskim Kurierze Wieczornym zatrudniony w redakcji, czas jakiś 
podpisywał go jako redaktor odpowiedzialny. Czynny od 1934 w Legionie 
Młodych, prelegent TUR-u, członek zarządu krakowskiego oddziału Stron
nictwa Demokratycznego. Wydawca i odpowiedzialny redaktor dwutygodnika 
Albo — Albo z końcem 1937 i tygodnika Gazeta Artystów po wznowieniu 
1937. Korespondent Polskiej Agencji Agrarnej. Zmarł 10 VI1939. 

Na podstawie informacji od rodziny. 

• Czesław Lechicki 

PUTEK JOZEF (1892—1974), pseud. Józef Choczyński 

Syn chłopski, rodem z Wadowic, urodzony 4 VII, po maturze w gimna
zjum w Krakowie studiował na UJ (dr praw 1920). Już w gimnazjum pisy
wał do Gazety Ludowej, Przyjaciela Ludu i Gazety Powszechnej. Bojowy 
radykał ludowy, po rozstaniu z Janem Stapińskim przeszedł do PSL Wy
zwolenie na czele grupy Jedności Ludowej i jako jej organ założył 51X1922 
tygodnik Chłopski Sztandar (z antyklerykalnym dodatkiem Kropidło). U sie
bie w domu we wsi Chocznia, pow. Wadowice, sam go redagował i prawie 
sam wypełniał do r. 1931, czyli do fuzji stronnictw ludowych i prasy ludo
wej. Wójt Choczni, adwokat, poseł na Sejm w latach 1919—1930 i 1938— 
1939. Wojujący od młodu antyklerykał, obłożony 28IV1928 interdyktem ko
ścielnym. Przeszedł do opozycji wobec rządów Piłsudskiego w 1927. Więzień 
brzeski, skazany na 3 lata więzienia i ułaskawiony w 1934. Jako wiceprezes 
Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego usunięty z niego w lutym 1938. Poseł 
do Krajowej Rady Narodowej w 1947 i na Sejm 1947—1952, prezes Rady 
Naczelnej Stronnictwa Ludowego 1946—1948, minister poczt i telegrafów 
1946—1947. Płodny publicysta. Zmarł w Choczni 10 V 1974. 

Oddzielnie ogłosił: Kler pod pręgierzem Sejmu. Mowa w Sejmie w dniu 
4 III 1920 (1920); Walka o wolność sumienia w Polsce (1921); Ochrona drob
nych dzierżawców rolnych (1924); Konkordat czy rozdział kościoła od pań
stwa? Mowa wygłoszona w Sejmie 26 III 1925 podczas debaty nad konkor
datem (1925); Obywatelskie prawo zgromadzeń według ustawy o zgromadze
niach (1932); Pierwsze wystąpienia polityczne włościaństwa polskiego (1934); 
Mroki średniowiecza (1935, V wyd. 1966); Przeżytek rosyjski w Polsce (1936); 
Samorząd czy aparat biurokratyczny (1936); Bałagan biurokratyczny i śmierć 
samorządu (1936); O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcim
skiej Jerozolimie (1938); Z dziejów wsi polskiej (1946); Wódka i propinacja 
wrogiem odbudowy człowieka. Polskie prawo przeciwalkoholowe (1947); Sejm 
w Ciemnogrodzie (1948); Miłościwi panowie i krnąbrni poddani (1959, II wyd. 
1969). 



MATERIAŁY 87 

Artykuły umieszczał w czasopismach: Chłopski Sztandar, Dziennik Ludo
wy, Gazeta Powszechna, Przyjaciel Ludu, Samorząd Małopolski, Wieś, Zie
lony Sztandar. 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN; T. R z e p e c k i : Sejm 1919. Poznań 1919; T. i W. 
R z e p e c c y : Sejm 1 Senat 1922—1927. Poznań 1923; T. i W. R z e p e c c y : Sejm i Senat 
1928—1933 (1930) ; D z w o n k o w s k i , M o ś c i c k i : Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 
1919—1927. Warszawa 1930; S. Ł o z a : Czy wiesz, kto to jest? (1938); Studia Historyczne 
XVIII: 1975, S. 423—429. 

(Z materiałów IBL) 

BORZĘCKI WŁADYSŁAW (1899—1976), krypt, „wb" 

Urodzony 6 XI we Lwowie, syn Władysława i Jadwigi z Kostrakiewiczów-
-Zborowskich, ukończył gimnazjum we Lwowie i 3 lata studiów na Wydziale 
Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie ukończył równo
cześnie Konserwatorium Muzyczne. W latach 1918—1919 uczestniczył jako 
żołnierz w walkach o niepodległość Polski. Wyjechał do USA w 1923. W Sta
nach Zjednoczonych brał żywy udział w społecznych pracach tamtejszej Po
lonii, a w szczególności w Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Równo
cześnie uczył gry na fortepianie i pracował najpierw w Kurierze Narodowym 
w Nowym Jorku, a następnie 33 lata jako współredaktor nowojorskiego 
dziennika Nowy Świat, w którym redagował dwie kolumny kroniki Polonii 
nowojorskiej czyli czwartą część każdego numeru. Pełnił przy tym funkcje 
sekretarza redakcji i recenzenta muzycznego. Po upadku Nowego Świata 
przeniósł się do Nowego Dziennika, gdzie pełnił analogiczne funkcje. Polityką 
się nie zajmował. W 1973 powrócił na stałe do Polski. Był członkiem honoro
wym Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. Oznaczony orderem Virtuti 
Militari, Złotym Krzyżem Zasługi i innymi odznaczeniami. Zmarł w Inowro
cławiu 22 II 1976. 

Relacja pisemna W. Borzęckiego w posiadaniu autora. 

Klaudiusz Hrabyk 

Wybór i redakcja biogramów: 
CZESŁAW LECHICKI 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 1 (71) 

ZDZISŁAW KRZYSTEK 

W NOWOJORSKICH REDAKCJACH 
TYGODNIKÓW „TIME" i „NEWSWEEK" (I) 

Przez dwa tygodnie miałem okazję zapoznać się w obu tych redakcjach, 
częściowo również w redakcji dziennika New York Times, z agendami do
kumentacji w szerokim, amerykańskim pojęciu tego terminu. Są to jednak 
zainteresowania specjalistyczne, do oddzielnego spożytkowania, poruszane tu 
tylko w kontekście innych zagadnień. Szersze grono czytelników, kierownic
twa redakcji, wydawców i prasoznawców, a sądzę, że i większość dzienni
karzy bardziej może zainteresować struktura organizacyjna obu redakcji, 
procesy redagowania i wydawania numeru, niektóre mechanizmy amerykań
skiego dziennikarstwa i narzucające się porównania. Są to oderwane spo
strzeżenia własne, z których nie należy wyciągać zbyt daleko idących uogól
nień. Time i Newsweek stanowią czołówkę amerykańskich czasopism pod 
względem poziomu, nakładów, piór dziennikarskich, płac i wyposażenia re
dakcji. Te 2 tytuły i może jeszcze waszyngtoński U.S. News and World Re
port dzieli od reszty w tej określonej dziedzinie pras o wo-wydawniczej prze
paść. 

Rozpocznę od stopki redakcyjnej, po amerykańsku „masthead", która nie 
wtajemniczonego może tylko wprowadzić w błąd, jeśliby chciał z niej wnio
skować o organizacji i strukturze redakcji, faktycznych funkcjach wymie
nionych tam ludzi, o odpowiedzialności i podległości. To pierwsza korzyść 
z autopsji. Naszej nomenklaturze dziennikarskiej i wydawniczej w prasie 
zarzuca się biurokratyczne sformułowania i fikcyjność stanowisk: kierow
nicy jednoosobowych działów, starsi redaktorzy tuż po studiach, po 2—3 za
stępców przy stanowiskach kierowniczych, urzędniczki z tytułami inspekto
rów, ekonomistów itp. W Ameryce to wszystko jest jeszcze spotęgowane i bar
dziej zakamuflowane. Stanowisko i miejsce w stopce jest wypadkową stażu, 
starszeństwa w redakcji, zaszeregowania w układzie zbiorowym i nie kore
sponduje zwykle z faktycznie pełnionymi obowiązkami. Ale nikt tam tytu
łów nie używa, nawet „panie redaktorze", tylko nazwiska (na drzwiach lub 
biurku, za to obowiązkowo) albo imienia (w stosunkach osobistych), więc ta 
otoczka nomenklaturalna nie razi i nie wadzi. Znaczna rozpiętość płac, czyli 
zarobków, o czym będzie jeszcze mowa, pozwala przy tym na zróżnicowane 
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wynagradzanie co pożyteczniejszych pracowników, niezależnie od ich formal
nego zaszeregowania. Jest to szczególnie istotne, skoro nie ma tam hono
rariów, którymi można by sobie w redakcji dorobić. 

Na czele obu stopek widnieje Editor-in-Chief, redaktor naczelny: w Time 
Hedley Donovan, następca twórcy i właściciela pisma, Henry'ego Luce'a, 
w Newsweeku — Osborn Elliot, rzecznik właściciela pisma, koncernu „The 
Washington Post" ze sławną Katherine Graham na czele. Każdy z nich jest 
równocześnie redaktorem naczelnym całego koncernu prasowego, który w przy
padku Тгте'а obejmuje poza jego wydaniami zamorskimi duże tygodniki: 
People, Money, Sport Illustrated, miesięcznik Fortune i wznowiony w in
nej formie, ukazujący się kilka razy w roku periodyk Life oraz wydaw
nictwo książkowe (10. co do wielkości w USA); w przypadku Newsweeka 
również wydania międzynarodowe oraz redakcję programów telewizyjnych, 
która przez 5 lat wyprodukowała 2600 migawek publicystycznych i repor
tażowych dla całej sieci telewizyjnej USA. Redaktorzy naczelni są więc 
współwłaścicielami pisma, posiadaczami pakietów akcji lub przynajmniej 
rzecznikami głównych akcjonariuszy. Ustalają linię i politykę pisma, mało 
udzielają się w pracy redakcyjnej, okazyjnie tylko bywają na cotygodnio
wych planowaniach. 

Nie związani z bieżącym redagowaniem są i inni luminarze, wymieniani 
w stopkach pod kreską: prezes koncernu i jego zastępcy (Presidents), prze
wodniczący zarządu (Chairman of the Board), wydawca (Publisher) i dyrek
tor wydawnictwa prasowego (General Manager), dyrektorzy od handlu, kol
portażu i ogłoszeń. Ich rola i waga jest w prasowym koncernie kapitalistycz
nym nieporównanie większa niż u nas, ponieważ nie istnieje tam nic na 
kształt RSW „Prasa—Książka—Ruch", Ministerstwa Kultury, Naczelnego Za
rządu Wydawnictw, oficjalnej agencji rządowej. 

Faktycznym szefem redakcji, sprawującym obowiązki redaktora naczel
nego a zarazem sekretarza redakcji, o czym będzie jeszcze mowa, jest więc 
w Time Henry Grunwald, z tytułem kierownika redakcji (Managing Editor), 
przykład selfmademana o karierze przypominającej nieco Kissingera. Rocz
nik 1922, emigrant z Wiednia w 1938 roku, pracę w Time zaczął po stu
diach w 1944 roku, w czasie których redagował gazetę uczelnianą od pracy 
ryczałtowego korektora (part-time copy boy), po roku zaczął w Time pisy
wać, po 6 latach i 30 cover-stories został kierownikiem działu, przeszedł ko
lejno przez ich większość, w roku 1966 został zastępcą szefa redakcji, a sze
fem w roku 1968. Szefem redakcji Newsweeka jest od roku Edward Kosner, 
wyłoniony podobnie ze sztabu redakcyjnego, z tytułem tylko redaktora (Edi
tor), mający do pomocy Kennetha Auchinclossa z tytułem Managing Editora. 

Szef redakcji nie posiada oficjalnych zastępców (Vice lub Deputies) lecz 
tylko asystentów (Assistant Managing Editors), którzy wyręczają go w opie
ce nad pewnymi pionami. Pionów tych w obu redakcjach jest po cztery: 
kraj, zagranica, gospodarka (zwana tam „business") i pion około 20 działów 
„tylnych" („back of the book"), na które składa się kultura podzielona na 
film, teatr, sztukę, książki itd., zagadnienia społeczne jak oświata, nauka, me
dycyna, obyczaje, rubryki stałe i listy. Poszczególnymi działami zawiaduje 
w obu redakcjach po 12 Senior Editors. Nie są to starsi redaktorzy w naszym 
pojęciu czy nawet kierownicy działów, lecz jakby członkowie kolegium re
dakcyjnego. 

Jak dalece tytułów amerykańskich nie należy łączyć z funkcją, świadczą 



90 PRASA NA ŚWIECIE 

dalsze fakty. Newsweek dzieli swych redaktorów na 3 stopnie starszych: 
Seniors, Generals i Assiociated Editors oraz 3 stopnie młodszych: Assistants 
Editors, Senior Editorial Assistants i Editorial Assistants. Tytuły te nie znaj
dują odpowiedników w naszej nomenklaturze i praktyce redakcyjnej. Z Se
nior Editors rekrutują się zresztą nie tylko wspomniani kierownicy działów. 
Tytuł ten piastuje w Newsweeku również np. zasłużony publicysta Arnaud de 
Borchgrave, nie mający żadnych obowiązków w samej redakcji i Rod Gan
der, kierownik sieci korespondentów krajowych i zagranicznych, członek 
ścisłego kierownictwa pisma. 

Podobnie umownie trzeba traktować brzmienie pozostałych stanowisk. 
W Ameryce nie ma podziału personelu redakcyjnego na dziennikarzy i pra
cowników redakcyjno-technicznych. W sześciu wymienionych wyżej grupach 
są redaktorzy i publicyści, dokumentaliści, archiwiści, kierownik korekty, na
wet niektóre sekretarki, ale o funkcjach również merytoryczno-działowych. 
Z uwidocznieniem funkcji Newsweek wydziela w stopce tylko kierownika 
artystycznego z zespołem grafików i ilustratorów oraz 2 szefów działów 
technicznych (makieta i skład komputerowy). 

Time ma stopkę bardziej przejrzystą. Redaktorów dzieli tylko na Seniors 
i Associated Editors (jakby starszych i młodszych), oddzielnie figurują pu
blicyści (Senior i Staff Writers), dokumentaliści (Reporters-Researchers), gra
ficy (Art), technicy (Production), ilustratorzy i fotoserwis, wreszcie służby 
redakcyjne (korekta, biblioteka, archiwa i inne). 

Proces redagowania numeru przebiega wg generalnej zasady: każda pozy
cja zaplanowana do numeru Time czy Newsweeka otrzymuje swojego pro
wadzącego. Niekoniecznie kierownika danego działu, lecz najczęściej przyszłe
go autora tej pozycji, współautora, koordynatora przy pracy zbiorowej 
lub zleceniu na zewnątrz. On to firmuje napisany artykuł i przedstawia go 
do akceptacji kierownikowi działu. Artykuł wymaga jeszcze wizy opiekuna 
pionu redakcyjnego (kraj, zagranica, gospodarka, reszta), czyli samego szefa 
redakcji lub jednego z jego asystentów, po czym idzie do produkcji. Przy 
działach 1—2-osobowych, gdy ich kierownik zostaje zarazem autorem pozycji, 
jedno z tych 2 stadiów akceptacji naturalnie odpada. W stadium akceptacji 
przez kierownictwo redakcji zmiany w tekście są już rzadkością, nawet me
rytoryczne, nie mówiąc o stylu czy poprawkach. Nie ma na to już czasu 
i szczebel za wysoki, władny co najwyżej odrzucić materiał. Stadia procesu 
redakcyjnego streszczają się więc praktycznie do dwu: autor (bądź redaktor) 
i kompetentna osoba akceptująca do druku. 

Pozycje stałe czy powtarzalne mają wyznaczonego na stałe i zawsze du
blowanego redaktora odpowiedzialnego. Przy planowanych pozycjach pióra 
zamiejscowego korespondenta odpowiedzialny jest za nie dział korespon
dentów oraz tzw. „news desk", czyli biuro przyjmowania od koresponden
tów i z agencji telexow, telefonów, listów, z których redaguje się bieżącą 
informację dla pisma. Zostaje ona zakwalifikowana jako gotowy produkt na 
łamy, jako zapas — półfabrykat dla publicystów i researcherów bądź su
rowiec do „files", archiwów redakcyjnych. Z materiałów tych powstają po
tem cover-stories, wstępne, większe ilustrowane artykuły. 

Tak uproszczony system redagowania i zatwierdzania materiałów jest 
tylko pozornie łatwy w realizacji. Usprawnia pracę, gwarantuje tempo i od
powiedzialność, wymaga jednak rozbudowanego aparatu pomocniczego: biur 
korespondentów, sprawnej telekomunikacji, archiwów, sekretarek, głównie 
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zaś sztabu dokumentalistów-researcherów, wykonujących dla redaktora (bądź 
autora) całą robotę wstępną przed napisaniem, a dla kierownika działu 
sprawdzenie napisanych tekstów. Researcherów jest w obu redakcjach tyluż 
lub więcej niż piszących (Writers): w Newsweeku 45 :45, w Timie 60 re
searcherów przy 51 piszących. Researcherzy przydzielani są po kilkoro do 
większych działów i po jednym do każdego najmniejszego, gdzie redaktor 
i researcher siedzą razem, biurko w biurko. Każdy z wybitniejszych publi
cystów ma swego stałego researchera. 

Wprowadzone ongiś przez Henry'ego Luce'a w Time zasady nieodróżnia-
nia informacji od publicystyki, traktowania pisma jako wyrazu osobistych 
poglądów wydawcy i jego sztabu, niepodpisywania materiałów — z wolna 
ustępują pola, w innych tygodnikach szybciej niż w Time. Newsweek np. od 
1966 r. podpisuje recenzje i opinie, a od 1975 r. materiały o objętości 1 ko
lumny lub dłuższe. W podpisach pod cover-stories figuruje również obok 
autora główny researcher tematu. W rubryce „Top of the Week", zapowiedzi 
ważniejszych pozycji numeru, podawane są nazwiska osób, które przyczyniły 
się do powstania większych, nawet nie podpisanych pozycji. 

W amerykańskiej prasie nie ma stanowiska sekretarza redakcji ani insty
tucji sekretariatu. Obowiązki sekretarza pełni sam szef redakcji, a jeden 
z jego pomocników jest zwierzchnikiem działu produkcji, wykonującego 
techniczne obowiązki sekretariatu (korekta, makieta, skład komputerowy) 
i służb redakcyjnych (ilustracja, archiwa, foto i in.). 

Najważniejszym wydarzeniem tygodnia jest w obu redakcjach wtorkowe 
planowanie numeru. Jego uczestnicy mają już w ręku numer poprzedni, wy
drukowany w niedzielę i planują jedynie następny, który zamknięty zostanie 
w sobotę po południu (Newsweek) lub w piątek wieczorem (Time), wydru
kowany w niedzielę i rozprowadzony po kraju i świecie od poniedziałku. 
Różnica w czasie zamknięcia między obu pismami wynika z wyższego na
kładu i większej liczby wydań (mutacji) Time'a. Pisma są postdatowane, 
tzn. numer kolportowany z początkiem tygodnia ma datę następnego ponie
działku. 

Planowanie gromadzi kierownictwo pisma, Senior Editors i kierowników 
służb oraz zaproszonych autorów i redaktorów pozycji proponowanych do 
następnego numeru. Oczywiste jest, że część pozycji do tego numeru jest 
już gotowa, nawet zatwierdzona, ale nie zesłana jeszcze do drukarni. W cza
sie planowania zagospodarowywany jest cały numer od początku do końca, po
zycje aktualne, nie tylko informacja, ale i publicystyka. Nawet część cover-
-stories dopiero wówczas jest zlecana do napisania z terminem 3 dni. To 
właśnie czyni z obu pism tak aktualne źródła informacji. Równie oczywiste 
jest, że planowanie poprzedzone bywa naradami działowymi a większość nie
zaplanowanych jeszcze do konkretnego numeru pozycji jest już mocno za
awansowana w robocie. Napisanie, sprawdzenie i zatwierdzenie pozycji do 
numeru w kilka dni wyklucza możliwość zapoznawania się dopiero autora 
z tematem, czytania źródeł, ich wyboru itp. Autor musi albo tkwić głęboko 
w tematyce, jeśli jest korespondentem terenowym lub specjalistą, albo dostać 
wiarogodne dossier do pisania od researchera, z którym jest sprzężony. Re
searcher z kolei ma jeszcze mniej czasu — dzień, półtora, czasem tylko go
dziny — na dostarczenie materiałów autorowi. Jeśli autor nie jest specjali
stą, lecz tylko dziennikarzem szybko i dobrze piszącym na zadany temat, 
rośnie odpowiedzialność researchera. 
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Redakcja musi zatem dysponować bogatym własnym zapleczem doku
mentacyjnym: fotoarchiwum, biblioteką, zbiorem wycinków, produkcją ko
respondentów. Dotyczy to zwłaszcza dwóch omawianych redakcji, mających 
ambicje zamieszczania maksimum własnych materiałów i opracowań. Ogro
mna większość innych czasopism amerykańskich opiera się na abonowanych 
serwisach agencyjnych i przedrukach, co ,dotyczy również fotografii praso
wej. W warunkach kapitalistycznych są to usługi drogie, abonuje się tylko 
ograniczoną' ilość serwisów innych niż konkurencja, na nikogo poza tym 
liczyć nie można. Stąd brak stosunków sąsiedzkich, koleżeńskich, kumoter
skich, współpracy międzyredakcyjnej, tak ważnych w Polsce. 

W omawianych redakcjach do 90 procent treści wykonuje etatowy zespół 
redakcyjny, w pewnej mierze również stali współpracownicy, tzw. Contri
butors. W Newsweeku są nimi takie tuzy jak laureaci Nobla, Milton Fried
man czy Paul Samuelson w dziedzinie ekonomii, czołowi dziennikarze za
chodnioeuropejscy jak Arrigo Levi (Włochy), Theo Sommer (RFN), Olivier 
Todd (Francja), czy sławny karykaturzysta polityczny Ranan Lurie. Z ze
wnątrz bierze się tylko pozycje wyjątkowe, jak np. artykuł (wypowiedź nie 
wywiad) córki Nixona, Julie Eisenhower o ostatnich dniach kadencji prezy
denta. Nawet przy rozbudowanym aparacie redakcyjnym nie sposób mieć 
w redakcji fachowców od wszystkich zagadnień, jakie ukazują się na łamach, 
redaktorów czy researcherów. Jeśli mimo to cały numer w zasadzie jest two
rzony w redakcji, świadczy to o głębokości jej zasobów i operatywności. 

Do tego stadium można by mówić o zbieżnościach w pracy redakcyjnej 
między nami i nimi, podobieństwach rzemiosła dziennikarskiego. Można na
wet zaryzykować tezę — do dyskusji naturalnie — że przeciętny polski 
dziennikarz prasy tygodniowej, z konieczności omnibus i pozostawiony sa
memu sobie, przy minimalnej pomocy, ma znacznie większą wiedzę ogólną 
o kraju czy świecie niż specjalizowany w wycinku procesu redakcyjnego 
amerykański kolega. Natomiast od momentu skierowania tekstu do produkcji 
wszystko tam zaczyna przebiegać wielekroć szybciej niż u nas, głównie w wy
niku używania najnowszej techniki. To właśnie umożliwia planowanie bie
żącego numeru na 4 dni przed jego zamknięciem, druk wielomilionowych 
nakładów szeregu wydań i mutacji w ciągu 1 doby, rozprowadzanie ich po 
Stanach i do 185 krajów świata w ciągu 1V2 doby, z czego większość w pre
numeracie z naklejoną indywidualną fiszką adresową. 

Zatwierdzanie materiałów do następnego numeru odbywa się między śro
dą a sobotą. Tekstów — stopniowo, ale całymi działami, zgodnie z wtorko
wym rozpisaniem numeru. Zdjęć oraz map, diagramów i rysunków — do 
piątku. Okładki i ewentualnych materiałów kolorowych — najpóźniej 
w czwartki, z uwagi na wymogi drukarni. Jest to jeden z powodów unikania 
kolorów w części redakcyjnej. Alternatywne pomysły okładek powstają na 
długo wcześniej, zanim jeden z nich zostanie zatwierdzony tuż przed zesła
niem do drukarni. 

Zatwierdzenie materiałów jest równocześnie początkiem procesu produk
cyjnego pisma. 

Maszynopisy autorskie kierowane są na elektroniczne monitory ekranowe 
(po amerykańsku VDT, Video Display Terminal), na których przechodzić będą 
wszystkie dalsze procesy aż do skierowania zatwierdzonego tekstu do foto
składu w drukarni. Są to maszyny do redagowania tekstów, z klawiaturą 
jak w maszynach do pisania i szeregiem dodatkowych tastrów. W miejsce 
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wałka z papierem mają szklany ekran, na którym wyświetlany jest tekst 
w miarę jego pisania. Po zapisaniu strony o szerokości przyszłej szpalty 
druku tekst zostaje przeniesiony kablem do pamięci dyskowej komputera. 
Pozostanie w niej, dopóki nie zostanie skasowany po skierowaniu ostatecz
nej redakcji strony do drukarni lub wcześniej anulowany. Aby umożliwić 
ponowne przywołanie na ekran monitora, każdej stronie nadaje się numer 
kodowy, którego wystukanie w sekundę wyświetla ją na ekranie dla dalszych 
operacji. Będą to wszelkie poprawki tekstu, wstawianie i kasowanie liter, 
interpunkcji, słów i całych zdań, czyli cała adiustacja i korekta, bez koniecz
ności kilkurazowego przepisywania tekstu. Polega to na elektronicznym rozsu
waniu znaków w wyrazie, całych słów, przesuwaniu wierszy, przenoszeniu 
ich do formatu szpalty itd. 

W redakcjach omawianych czasopism czynności te wykonują jeszcze nie 
sami dziennikarze, autorzy tekstów, jak w agencjach i czołowych dziennikach 
amerykańskich dla maksymalnego przyspieszenia informacji. Nad maszyno
pisem autorskim pracują więc na monitorach specjalnie wyszkolone osoby, 
w dużej części mężczyźni. Z wyświetlonej na ekranie strony uzyskuje się 
w pół minuty odbitkę-wydruk, wykonany na drukarce IBM. Przesyła się ją 
pocztą pneumatyczną do właściwego pokoju redakcyjnego do poprawek, ko
rekty, akceptacji, w zależności od stadium pracy nad tekstem. Gdy odbitka 
wraca tą samą drogą do pokoju monitorów, przywołuje się tekst na ekran 
z pamięci komputera i dokonuje poprawek już bez przepisywania tekstu, 
chyba że jest tak pokreślony, że trzeba go skasować i przepisać od nowa. 
Kolejnych wersji odbitek bywa i kilkanaście, elektroniczny system poprawek 
jest jednak tak szybki, iż droga tekstu od autora do drukarni nie przekracza 
doby. 

Zatwierdzenie tekstu jest początkiem procesu łamania, który przy oma
wianym systemie przebiega w całości w redakcji, nie zaś w drukarni. Na 
podstawie makiety, sporządzonej tradycyjnymi środkami przez redakcyjnych 
grafików, strony zatwierdzonego tekstu przekształca się w szpalty i całe ko
lumny na tych samych monitorach. Każdy wiersz tekstu uzupełnia się w tym 
celu odpowiednimi zestawami symboli, które stanowią wskazówki, a raczej 
już rozkazy dla fotoskładu w drukarni. Dotyczą one kroju pisma, jego 
stopnia, szerokości szpalty, interlinii, wcięć, spacji, vacatow na ilustracje, po
zostałych elementów łamania. Symbole te mają swoje tastry na klawiaturze 
maszyny. Po sformowaniu w ten sposób pełnej kolumny przenosi się ją przy 
pomocy dziurkarek justujących na taśmę perforowaną. Zapis taśmy przeka
zuje się do drukarni kablem telekomunikacyjnym, bywa że i drogą radiową. 
Newsweek ostatnio jeszcze używał do tego telexow, na których przepisuje się 
tekst ze wskazówkami łamania i równocześnie dziurkuje taśmę, ale nowy, 
w pełni automatyczny sprzęt był już w trakcie instalacji. W Time proces 
ten jest już zautomatyzowany. Czytnik optyczny, czyli „oko elektroniczne" 
czyta tekst, rozpoznaje wszystkie znaki i symbole i przenosi je do fotoskładu. 

Dokonywanie merytorycznych czy stylistycznych zmian w tekście w trak
cie opisanego procesu byłoby zaprzeczeniem wszystkich założonych korzyści 
z tak radykalnych posunięć, większych nawet niż swego czasu przy wprowa
dzaniu linotypu. Oszczędności czasowe, kadrowe i pieniężne, osiągane w ca
łym procesie wydawniczym z drukarniami włącznie są zaś zasadnicze. Koszty 
pracy składacza ręcznego, maszynkowego, metrampaża, transportu kolumn 
do redakcji stały się gdzieniegdzie już za drogie w zestawieniu z kosztem 
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nowej aparatury. U nas z kolei, przy relatywnie tańszej robociźnie i bra
kach w technologii, potrzeby kadrowe i konieczność nowych inwestycji w po
ligrafii, czyli inne przyczyny uzasadniają podobne, nowoczesne rozwiązania,, 
i to mimo konieczności importu aparatury. 

Redakcja przekazuje więc tekst kolumny do drukarni, która odbiera go na 
takiejże taśmie perforowanej. Przechodzi ona do składarki, wykonującej foto
skład, którego zasad nie tłumaczę, jest to bowiem część procesu już ściśle 
technicznego. Do gotowych kolumn składu na błonie fotograficznej pozyty
wowej dokleja się zdjęcia we wskazanych przy tekście miejscach, fotografuje 
się całość w potrzebnej liczbie egzemplarzy i rozsyła z głównego zakładu 
produkcyjnego samolotami do wszystkich drukarni wykonujących druk na
kładu. Jeden egzemplarz montażu otrzymuje do kontroli redakcja. Do samego 
końca montażu kolumnę można jeszcze aktualizować telefonem z redakcji 
w Nowym Jorku do redaktora produkcyjnego w drukarni, ale jest to wyjąt
kiem. Chociaż bywają wypadki, że szef redakcji każe zatrzymać maszyny 
i zmienia kolumny, nawet w niedzielę, w niewydrukowanej jeszcze części 
nakładu (głównie na duże miasta). 

Podporządkowanie działów produkcyjnych i drukarń wymogom redakcji 
jest bezdyskusyjne. Stosunki te regulowane są umowami finansowymi. Dru
karnie nie stanowią w Ameryce wąskiego gardła procesu wydawniczego, są 
całkowicie od koncernu zależne bądź stanowią jego własność. Przy druku 
czasopisma można jeszcze ułożyć jakiś harmonogram druku, przy dzienni
kach natomiast każdy z nich ma do dyspozycji swoje rotacje, czynne najwy
żej przez 1 zmianę. Podobnie elastyczny jest kolportaż pisma, żyjący z po
ważnych rabatów od wysokiej ceny egzemplarza (Time — 1 doi., News
week — 75 centów). Niemniej konkurencja i kontrola koncernu nad redakcją 
nie zezwalają jej na wykorzystywanie swych merytorycznych przewag. Dy
scyplina poszczególnych partnerów procesu wydawniczego jest więc żelazna, 
obwarowana grubymi karami konwencjonalnymi, które biją po kieszeni każ
dego redaktora od stopnia kierownika działu w górę, o czym niżej. 

Ilustracje, przewidziane do numeru, wysyła się do drukarni na dzień lub 
dwa przed zmakietowanym tekstem drogą lotniczą, z uwagi na dłuższy niż 
przy tekstach proces produkcyjny. Czasem nawet przed zatwierdzeniem ilu
stracji, wówczas wszystkie alternatywne zdjęcia. Przy makietowaniu redak
cyjnym nie operuje się więc oryginałem zdjęcia, lecz jego reprodukcją, wy
konaną wcześniej w formacie już zminiaturyzowanym, na aparacie reproduk
cyjnym, metodą suchą, w IV2 minuty, tzw. photostatem. Jeśli grafik chce się 
posłużyć przy makietowaniu również tekstem złożonym już w szpalty, a nie 
tylko opisanym maszynopisem, redakcja posiada na miejscu tzw. home-set, 
podręczną drukarnię, wykonującą fotoskład na życzenie. 

Zbliżona do opisywanej technika fotoskładu znajduje właśnie zastosowanie 
w Polsce, na początek w Domu Słowa Polskiego i Zakładach Wklęsłodruko
wych RSW w Warszawie na angielskich urządzeniach typu „Linotron" z ele
mentami krajowymi *. 

W odróżnieniu od praktyki pism amerykańskich, w naszych warunkach 
łamanie odbywać się będzie nadal w drukarni, na podstawie dostarczanego 
przez redakcję bezbłędnego, ostatecznie zatwierdzonego, znormalizowanego 

•Zainteresowanych odsyłam do artykułów Leszka S z e l i g i : Jak pracuje Linotron 
505/TC. Nasze Problemy nr 5/198 z maja 1976 i Romana K i r s c h k e g o : O systemie 
Linotron 505/TC inaczej, w numerze 10/202 tegoż pisma z października 1976. 
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maszynopisu. Wszelkie przyspieszenia i oszczędności będą zatem na razie 
możliwe tylko w poligraficznej części procesu wydawniczego. Przy jednolitej 
strukturze wydawniczej w kraju, gdzie partnerzy tego procesu należą do 
jednego koncernu ,czy dysponenta, są to jednak oszczędności wspólne i tak 
ważkie, że w pełni motywują czasowe perturbacje redakcyjne: przestawienie 
się z domowego, chałupniczego sporządzania maszynopisów na ich bezbłęd
ność, kończenie wszelkiej adiustacji i ingerencji w tekst w stadium maszy
nopisu (wyjątkowo tylko szpalt), nie zaś — jak dotąd — „redagowanie ko
lumn w ołowiu", poprawki nawet na gotowym montażu (ozalidzie, kalandrze). 

Monitory elektroniczne, sprzężone z komputerem, o jakich wyżej mowa, 
stają się znane już i w Polsce. Widzimy je np. w „Locie", gdzie służą do cen
tralnej rezerwacji miejsc w samolotach. Kilka monitorów pracuje też 
w PAP-ie przy redagowaniu wiadomości agencyjnych, przekazywanych na
stępnie abonentom dalekopisem, za pośrednictwem taśmy perforowanej. Po
dejmuje się tam właśnie próby przyuczenia dziennikarzy do redagowania 
informacji bezpośrednio na monitorach, co znakomicie przyspiesza cały pro
ces pracy agencji. 

Opory dziennikarzy przeciw wprowadzaniu do ich trybu pracy tych nowi
nek technicznych nie są naszą specjalnością. W Time zainstalowano monitory 
przed trzema laty, w Newsweeku dopiero obecnie, z wielkimi zastrzeżeniami 
i oporami ze strony personelu redakcyjnego, głównie dziennikarzy. Co tu dużo 
mówić: wymaga to zdecydowanej poprawy formy i treści maszynopisów re
dakcyjnych, podstawy do dalszych operacji, czyli pełnej odpowiedzialności za 
słowo już w tej — dotychczas traktowanej jako wstępna — fazie. 

Główny zakład produkcyjny Time'a mieści się w Chicago. Rozsyła on zmon
towane kolumny do druku 8 drukarniom na terenie USA i 9 na świecie. 
Newsweek ma główny zakład produkcyjny w Dayton, w stanie Ohio, a dru
kowany jest poza tym w 5 drukarniach w kraju i 3 za granicą. Odległość 
drukarni od redakcji przy opisanym systemie sprawnie działającej łączności 
i komunikacji nie ma znaczenia. Decentralizacja druku skraca natomiast dro
gę wyprodukowanego pisma do odbiorcy, gdyż korzysta się tu głównie z sa
mochodów (w mniejszym stopniu z kolei), nie zaś transportu lotniczego. 

Dodać należy, że w wypadku kolumn kolorowych główny zakład produk
cyjny wysyła do pozostałych nie montaże, lecz gotowe formy drukowe (płyty). 
Jest to kolejny powód unikania koloru poza reklamami i okładką. Na pły
ty używa się już nie ołowiu, lecz 50-krotnie lżejszego, miękkiego plastyku, 
unikając stereotypii. Jak wyżej zaznaczyłem, zmakietowany i sperforowany 
tekst można wysyłać nie tylko do głównego zakładu produkcyjnego, lecz 
równolegle do kilku lub wszystkich drukarń. Wówczas drukarnia główna 
rozsyła tylko montaż ilustracji do wstawienia tekstów we własnym zakresie. 
Oszczędza to czasu i kosztów. 

Technika ta jest bardziej skomplikowana w opisie niż w działaniu i wpro
wadzanie jej w naszym kraju, już zapoczątkowane, zależy tylko od środków 
dewizowych. Zupełnie zapoznana jest natomiast u nas dużo prostsza mała 
mechanizacja prac redakcyjnych, aparaty do kopiowania i mikrofilmowania. 
Kopiarek kserograficznych jest w obu redakcjach amerykańskich po kilka
naście, nawet na korytarzach, opiera się też na nich cała dokumentacja. 
W ciągu minuty uzyskuje się suchą kopię każdego listu, wycinka, strony ga
zety, stronicy książki, całego dokumentu, korespondencji przesyłanej w 1 
egzemplarzu, polecenia szefa, odbitkę karty indeksowej. Spora część zaso-
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bów redakcyjnych jest zmikrofilmowana, żądaną klatkę można niezwłocznie 
przywołać na duży ekran czytnika, a przez naciśnięcie guzika otrzymać z niej 
w ciągu minuty kopię kserograficzną. Nie są to bynajmniej zdobycze redak
cyjne, na kserografii i mikrofilmie opiera się już cały system biblioteczny 
Stanów Zjednoczonych. Nie wypożycza się tam już książek i gazet, lecz odbija 
się wybrane strony. Kopia strony z prywatnego automatu, ustawionego gdzieś 
pod dachem, kosztuje od 5 do 15 centów, a są ich tysiące. Magnetofony, za
pisywanie na taśmie dowolnej rozmowy telefonicznej, radiotelefony osobiste, 
należą do wyposażenia typowego. 
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JAN ZAKRZEWSKI 

TV NEWS MADE IN USA 

Mówimy „wiadomości", „informacje" — w Stanach Zjednoczonych mówi się 
„news". „New" to znaczy nowy, „news" jest rzeczownikiem stosunkowo 

młodym, w pewnym sensie odpowiednikiem polskiego słowa „nowiny". Dzien
nik telewizyjny nazywa się „TV news", a pokolenia dziennikarskie uczone 
są na starej opowiastce, że nie jest „news" gdy pies ugryzie człowieka, ale 
jest gdy człowiek gryzie psa. Zgodnie z tym kryterium warte są publikacji 
informacje, że coś podpalono, że ktoś wyskoczył oknem, że inny bluznął po
tokiem straszliwych słów podczas oficjalnego przyjęcia, że polityk przejęzy
czył się w czasie wygłaszania oficjalnego przemówienia, ktoś kogoś obraził, 
podstawił mu nogę, ktoś coś ukradł, zniszczył. Nie jest natomiast „news" 
czyjaś uczciwa praca, wiadomość, że ktoś rozpoczął produkcję, bo rozpoczy
nanie produkcji jest rzeczą naturalną. Nie jest „news" zbożny byt, jest 
„news" niecne zachowanie. 

Co roku, w trzecim tygodniu września, odbywa się w Nowym Jorku wiel
ki zjazd dyplomatów z całego świata na sesje Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
zjazd ministrów spraw zagranicznych, premierów i głów państw, w tym 
wielu państw nowych na mapach świata — nikomu jeszcze nie znanych 
i wartych poznania. Ale to nie jest „news", chyba że w nowym państwie 
ludzie mrą w wyniku tajemniczej choroby albo wzajemnie się wybijają, 
więc żaden z goszczących w Nowym Jorku premierów i szefów państwa 
nie jest godny przeprowadzenia z nim rozmowy przed kamerą telewizyj
ną, bowiem jest ona zajęta „prawdziwymi nowinami". Właśnie oglądałem 
pięciominutowy wywiad z jegomościem w wieku lat 71, którego wypu
szczono z więzienia po czterdziestu jeden latach, dokąd trafił po zamor
dowaniu żony. Jegomość siedzi rozparty i zadowolony z siebie, przed nim 
bateria mikrofonów i paręnaście kamer — odpowiada na kretyńskie py
tania, czy jest obrażony na społeczeństwo, czy dalej będzie mordował, jaki 
ma stosunek do tych, którzy wsadzili go za kratki. Zdumienie w pytaniach, 
że nie zapowiada krwawej rozprawy z otoczeniem. Prawdziwe „news", znale
ziono bohatera dnia. „News" to zamachowczynie na prezydenta, ze wszech 
stron podpatrywane lufami kamer, „news" telewizyjne to milionerska córka, 
Patrycja Hearst, bowiem napadła na kilka banków, czego zwykle milionerskie 
córki nie robią, a więc (krótkie sprawdzenie i porównanie z wzorcową 
teorią) — jest to typowy przykład człowieka gryzącego psa. 

I oto cała zasada budowy dziennika telewizyjnego. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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G dy w latach pięćdziesiątych ogarnęło Stany Zjednoczone szaleństwo tele
wizyjne i stacje powstawały jak grzyby po deszczu, sięgając liczby kilku 

na jedno miasto, teoria budowy dziennika telewizyjnego zaczęła podlegać 
gruntownej zmianie. Na początku było słowo — jak gdyby przeniesienie radia 
do telewizyjnego studia: prezenter odczytywał informacje z kartki, czasami 
'podbudowując je taśmą filmową. Ale potem stał się szczątkowym rekwizy
tem, rozkochano się w obrazie, który musiał odpowiadać zasadzie nadzwy
czajności. Przez lata — i to pokutuje po dzisiejszy dzień w amerykańskiej 
telewizji — obraz sensacyjny ma pierwszeństwo przed obrazem zwykłym. 
Cudowną okazją są rozruchy, demonstracje, pożary, zbiorowe morderstwa, 
katastrofy lotnicze i morskie, powodzie, trzęsienia ziemi, zbiorowe śmierci 
z głodu, rozstrzeliwania, wieszania. 

Z takiego wyboru rodzi się jednostronność przedstawienia problemu. Zbroj
ne demonstracje są rajem dla ekipy telewizyjnej, ale kiedy konfrontacja 
z ulicy przenosi się do sali negocjacji, „news" przestaje być „news". Cóż 
jest ciekawego w obrazie parunastu osób siedzących przy okrągłym stole? 
Telewizja amerykańska rzuca akcenty sensacyjne zjawiska, nie sięga do 
przyczyn i skutków, bowiem nie jest to wizualnie ciekawe. Wietnam jako 
zjawisko był ,jnews", gdy reporterzy dostarczali zdjęcia mordowanych żołnie
rzy wojsk wyzwoleńczych. Kiedy przestraszeni efektem tych zdjęć w kraju 
wojskowi dowódcy armii amerykańskiej wyrzucili reporterów z obszaru 
wojny, Wietnam nagle zniknął z ekranów, aby znowu odrodzić się, gdy 
w miastach amerykańskich i na uniwersytetach zaczęły odbywać się anty
wojenne demonstracje. Tak więc każde zjawisko telewizja amerykańska 
przedstawia raczej w momentach, gdy ma przejawy gwałtowne, a zapomina 
o nim, gdy nie można zrobić spektakularnych zdjęć. 

Mimo że teorie o obrazie zamiast słowa zostały z końcem lat sześćdziesią
tych obalone i dzisiaj dzienniki telewizyjne składają się w równej mierze ze 
słowa dostarczanego przez dziennikarzy widocznych na ekranie, co i z obra
zu, nadal akcent kładzie się na nadzwyczajność wydarzenia. 

Efekty tego są dość wyraźne: Amerykanin, polegający na telewizji jako 
źródle wiedzy o świecie i własnym kraju, jest absolutnie niedoinformowany, 
ma skrzywiony obraz rzeczywistości. Telewizja jest powierzchowna, ustępuje 
o wiele długości radiofoniom amerykańskim, które na normalności i zrówno
ważeniu budują swoją drugą młodość i niesłychaną popularność. 

Dziennikom telewizyjnym — i słusznie — zaczyna zarzucać się w Ame
ryce demoralizowanie społeczeństwa. Ja też bez wahania obarczam telewizję 
odpowiedzialnością za wzrost przestępczości, rozwijanie niezdrowych instynk
tów. Odpowiedzialność ponoszą dzienniki telewizyjne na równi z resztą pro
gramu. Dzienniki propagują kult negatywnego bohaterstwa, eksponują nega
tywne wyczyny, stwarzają negatywnych bohaterów dnia, znieczulają na ko
rupcję, przestępstwo wszelkiej natury, a śmierć gwałtowną i niezwykłą prze
kształcają w wyobraźni telewidza w zjawisko tak codzienne i zwykłe, że 
odbierają lejk przez popełnieniem zbrodni tym, którzy znajdują się na skraju 
normalności ,bądź na krawędzi przestępstwa. Z dzienników telewizyjnych wy
nikałoby — co z pewnością nie jest prawdą — że wszyscy kradną, mordują, 
że każdy może zostać zabity, zgwałcony, okradziony, że kary są względnie 
niskie bądź też żadne, że ryzyko jest małe, bowiem do więzienia na długo 
nikt nie trafi, jeśli ma dobrego adwokata. Telewizje w swoich dziennikach 
wskazują drogę następnym kandydatom na przestępców bądź też uczą ich, 
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jalk unikać błędów. Zupełnie słusznie przywódca republikanów w senacie, 
senator Scott, zwrócił uwagę — po dwóch zamachach na prezydenta Forda — 
że masowe środki przekazu żle czynią, omawiając szczegółowo, jak i kiedy 
prezydent Ford nosi przeciwkulową kamizelkę, bowiem uczą, aby celować na 
przyszłość w głowę. W Kongresie, po tych dwóch zamachach zaczęto w czasie 
przesłuchań głośno narzekać na demoralizujący wpływ prasy. 
3 

Jak dalece telewidz amerykański został przyzwyczajony do pogoni za sen
sacją, unaocznia następujące wydarzenie: po przedstawieniu parokrotnie 

w telewizji domu, w którym ukrywała się w ostatnich miesiącach niegdyś 
porwana, a potem „nawrócona" na terrorystyczną wiarę Patrycja Hearst, 
właściciel domu zaczął sprzedawać bilety tłumom ciekawym obejrzenia do
mu — cena wstępu wynosiła 30 dolarów! 

Dziś telewizje wpadły w pułapkę bez wyjścia, bowiem telewidz żąda 
gwałtu, spodziewa się nadzwyczajności. Telewidz odchodzi niemal zniechęco
ny od telewizora i mówi, że dziennik był nudny, jeśli nie otrzymał spodzie
wanej dawki codziennej trucizny. 

A przy tym wszystkim technicznie dzienniki telewizyjne doprowadzone 
zostały do doskonałości, konstrukcyjnie są naprawdę wspaniałe. 

Stany Zjednoczone to 50 stanów i tysiąc stacji telewizyjnych teoretycznie 
niezależnych, po kilka w każdej stanowej stolicy, po kilka lub nawet kilka
naście w różnych miastach stanu. Mówię tutaj o telewizji komercjalnej, Wiel
kiej Telewizji, której słucha 95 proc. odbiorców. Pozostaje jeszcze tzw. System 
Telewizji Publicznej, czyli luźna federacja stacji niekomercjalnych prowadzo
nych przez organizacje społeczne, uniwersytety, fundacje, środowiska etniczne, 
instytucje naukowe, samorządy obywatelskie lub administracje miejskie. 
Telewizja publiczna dysponuje 5 procentami odbiorców na wyższym poziomie 
intelektualnym, ludzi .normalnych i nie dających się zwariować obłędnymi 
programami telewizji komercjalnej. Programy telewizji publicznej nie demo
ralizują, są pogłębione — stanowią zdrowe zjawisko w chorym telewizyjnym 
świecie amerykańskim. Nie występują w tych programach wielkie gwiazdy 
dziennikarskie żądne pieniędzy, ale solidni sprawozdawcy, bezrobotni akto
rzy, liczeni na rynku w tysiące. Czasami programy są płacone przez wielkie 
koncerny, ale bez prawa do reklamy, w ramach tzw. „gestu społecznego". 
Stacje publicznej telewizji borykają się z trudnościami finansowymi, organi
zują zbiórki funduszów parę razy do roku wśród swoich słuchaczy, stacje te 
„robią bokami". 

Telewizje komercjalne to złota żyła, milionowe dochody. Znakomita więk
szość stacji komercjalnych zawarła kontrakty wyłączności z jednym z trzech 
narodowych koncernów telewizyjnych: CBS, NBC lub ABC. Prawo amerykań
skie przewiduje, że jednemu właścicielowi nie wolno posiadać więcej niż 
pięciu stacji telewizyjnych czy radiowych, aby nie powstał monopol. Ów kon
trakt afiliacji jest obejściem prawa. Stacja jest teoretycznie prywatna, ale 
związana kontraktem nadaje niemal wyłącznie materiał nadesłany jej przez 
„patrona" — CBS, NBC, ABC, trzy konkurujące z sobą giganty produkcji 
telewizyjnej. 

Te wielkie koncerny produkują codziennie jeden poranny, jeden wczesno-
wieczorny, tzw. ogólnokrajowy, narodowy dziennik telewizyjny. Dziennik ten 
nadawany jest przez wszystkie afiliowane stacje niezależnie od dzienników 
własnych, nadawanych o innych porach. 

7* 



100 PRASA NA ŚWIECIE 

D awniej, w latach pięćdziesiątych każda stacja telewizyjna w Stanach nada
wała własny dziennik także w ramach „gestu społecznego", bowiem nie 

było to przedsięwzięcie dochodowe. Mało który ogłoszeniodawca chciał rekla
mować się w czasie dziennika, mało który gotów był zakupić dziennik po to, 
aby widniało na ekranie jego godło. Jednakże ostatnie lata wzrostu sensacyj-
ności życia codziennego — w wydaniu masowych środków przekazu — wy
robienie smaku odbiorców na wspomniany już gwałt, korupcję, brudne kulisy 
każdej sprawy, spowodowały wzrost popytu na „informację". Skandal Water
gate do tego stopnia rozsmakował telewidzów, iż dzienniki telewizyjne roz
rosły się do wielu godzin programu dziennie. Chętnych umieszczania ogło
szeń, a więc płacenia za dzienniki telewizyjne, jest więcej niż potrzeba, mimo 
że półminutowa reklama to bardzo wiele tysięcy dolarów. Po to, aby pomie
ścić dzienną porcję gwałtów, pożarów, skandali, mordów, złodziejstw, brud
nych elementów działalnlości CIA, kulis politycznych korupcji potrzeba 
w istocie wiele godzin. Po to, aby wpakować do dzienników codzienną por
cję strzelanin, demonstracji wokół Białego Domu, wokół stanowych gmachów, 
na ulicach miast, pochodów strajkowych, wybuchów (bardzo wizualnych!), 
gniewu różnych środowisk na pogarszanie się warunków bytowania, pobiera
nia nauk, komunikacji, bezpieczeństwa — na to wszystko potrzeba czasu. 

Wiele z głównych stacji telewizyjnych afiliowanych przy koncernach CBS, 
NBC, ABC nadaje dziennie do pięciu godzin dzienników, przy średniej trzy 
godziny. Można sobie wyobrazić, jak na dłuższą metę działa tego rodzaju 
informowanie, jak kształtuje .świadomość, jak słabych przekonuje, że w tym 
świecie nieustannego wyścigu jedyną drogą do zabezpieczenia sobie dobrej 
dolarowej przyszłości jest droga niezbyt legalna, ale szybsza niż codzienny 
znój przy pracy. Materiał, którym karmiony jest odbiorca dzienników, do
starczany jest w imię społecznego zapotrzebowania i w imię świętego obo
wiązku prasy informowania o wszystkim, konstytucyjnego obowiązku, wyni
kającego z poprawki konstytucyjnej mówiącej o wolności prasy. 

Są dni, kiedy nic się nie pali, nie ma wielkich korupcji, powodzi i trzę
sień ziemi Zawsze istnieje wówczas możliwość stworzenia nastroju taśmą 
filmową. Wystarczy zwykły wypadek drogowy, w którym zginął kochający 
mąż i troje dzieci. Należy wówczas złapać zapłakaną żonę, w parę minut po 
wypadku, podsunąć jej mikrofon, zbliżyć twarz do kamerowej lufy i zadawać 
pytania: co czuje, co teraz zrobi, czy kochała męża, czy miała z nim wspólną 
sypialnię, czy miał polisę ubezpieczeniową. Ulubione są przez telewizję wy
wiady z ojcami, których syn zginął przed kwadransem, z matkami, których 
dziecko zostało porwane, albo zmarło nagle, spaliło się czy zostało zmieżdżo-
ne... 

Dzienniki telewizyjne kwitną! 

K oncerny CBS, NBC i ABC przygotowują swoje narodowe dzienniki, nada
wane codziennie na cały kraj w Nowym Jorku. Nowy Jork, a nie Wa

szyngton jest głównym węzłem komunikacyjnym, informacyjnym, łącznościo
wym. Tu w studiach telewizyjnych produkowany jest półgodzinny codzienny 
wieczorny dziennik, którego bohaterem jest zawsze i niezmiennie „anchor
man" — w dosłownym tłumaczeniu „człowiek od kotwicy", czyli człowiek 
„kotwiczący" poszczególne elementy, nadający im odpowiedni smak. Elementy 
dziennika dostarczają reporterzy-korespondenci z innych amerykańskich 
miast, z całego świata. W ciągu pół godziny przeciętny dziennik zawiera 
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8—12 pozycji-tematów, czasami znacznie mniej, czasami dwa, trzy tematy, 
•nigdy więcej. Półgodzinny dziennik to w efekcie jedynie 24 minuty wiado
mości — reszta to czas na reklamy. 

„Anchormani" CBS, ABC i NBC to najsławniejsi ludzie Ameryki, sław-
"niejsi od prezydentów, przez prezydentów i ministrów przyjmowani. To ura-
biacze opinii, przekonań, skłonności, gustu. Oni decydują, czym Ameryka 
'danego dnia ma być karmiona w skali narodowej i w jakim wymiarze. Z se
tek raportów telewizyjnych na taśmie filmowej, otrzymanych przez centralę 
'nowojorską wybierają to, co ich zdaniem stanowi przedmiot ogólnonarodowe
go zainteresowania. Jeśli uznają, że warto „przyłożyć*" Centralnej Agencji 
Wywiadowczej, bo wszyscy tego oczekują — wybierają więcej taśmy z prze
słuchań przed komisją senacką w sprawie CIA, dobierają parę komentarzy 
i parę wypowiedzi, organizują nagonkę na CIA. Jeśli uznają, że ważny był 
wyjazd prezydenta w teren, to go rozbudują, jeśli uznają, że nie ważny — 
ukryją. Od nich i polityki ich koncernów, wyłącznie od tego, zależy, czy wi
zyta obcej głowy państwa będzie eksponowana — czy zginie w niewiedzy. 
Przyjęło się przekonanie, iż jeśli dziennik ogólnokrajowy NBC, CBS i ABC 
o tym nie wpomniał o godzinie siódmej wieczorem, to znaczy, że sprawa nie 
jest ważna. 

„Anchormani" po dokonaniu wyboru zasiadają do nagrania dziennika, któ
ry o różnych porach, ale zawsze blisko siódmej wieczorem wejdzie na anteny. 
Pięć godzin różnicy czasowej między Alaską a wschodnimi stanami powoduje, 
iż o różnych porach dziennik trafia z Nowego Jorku na odległe anteny. 

„Anchormani" podają sami w paru zdaniach najważniejsze wiadomości, ale 
po rozwinięcie sięgają do towarzyszących im dziennikarzy obarczonych opra
cowaniem konkretnych tematów, znajdujących się w studio lub nadających 
swe reporterskie sprawozdania z terenu. „Anchormani" komentują wiado
mości jednym zdaniem, czasami jednym słowem, które może zmienić całko
wicie stosunek telewidza do tego, co słyszał przed chwilą, mogą zniszczyć 
świętą sylwetkę albo ze złoczyńcy uczynić sympatycznego jegomościa. 

Reporter zawsze ma do pomocy tło, na którym nadaje. Kapitol w Wa
szyngtonie, jeśli z Kongresu; Biały Dom, jeśli wiadomość jest prezydencka. 
Ma też czasami taśmę podpierającą jego słowa. Jednakże dziennik narodowy 
jest stosunkowo mało wizualny, głównie słowny, stanowi tylko rdzeń obsługi 
informacyjnej dnia. Jest to technicznie dziennik doskonale skomponowany. 
Każde wymienione nazwisko zawsze wsparte fotografią, a jeśli studio nie 
ma pod ręką fotografii nadającej się do reprodukcji, dyżurny artysta wyko
nuje na podstawie posiadanych materiałów szkic głowy doskonałej jakości 
i o naprawdę artystycznych walorach. Jeśli cytuje się ważne zdanie polityka 
amerykańskiego czy obcego męża stanu, to na ekranie, na tle głowy „anchor-
mana" lub obok niej pojawia się tekst dużymi białymi literami w cudzysło
wie, aby lepiej wbić w świadomość odbiorcy słowa przemykające w eterze. 

O bok dzienników telewizji publicznej, o której wspomniałem, te dzienniki 
ogólnokrajowe, codzienne półgodzinne dzienniki nadawane z Nowego Jor

ku przez trzy wielkie koncerny CBS, NBC, ABC są drugimi dziennikami, 
które zachowują umiar, nie dają się nabrać na nadmierną sensacyjność, re
prezentują względny spokój, chociaż ulegają generalnemu pędowi do apliko
wania zasady, że nie pies gryzący człowieka stanowi informację. Panuje tu 
umiar znacznie większy niż we wszystkich pozostałych dziennikach dnia, 
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preparowanych już nie centralnie w Nowym Jorku, ale przez każdą ze stacji 
terenowych, silących się na odebranie telewidza konkurencyjnej stacji. 

Dzienniki przygotowywane przez stacje lokalne — choć nie nazwałbym ich 
'dziennikami lokalnymi, bowiem interesując się przede wszystkim własnym 
miastem i własnym stanem, nadają materiały dotyczące zarówno problemów 
politycznych chwili jak i zagranicznych — noszą generalną nazwę „action 
hews". Nazwa sugeruje ich kształt: pogoń za akcją. Łatwo to przełożyć sobie 
'na inne określenie: pogoń za sensacją, za wszystkim co bulwersuje, co po
budza zainteresowanie, co jest dziwne, chore, wynaturzone, niecodzienne 
w zestawieniu z pobożnym żywotem ludzi. 

Takich dzienników każdy telewidz ma na ulubionym swoim kanale po kil
ka godzin dziennie, a jeśli jeszcze mało, to może przełączyć się na kanał 
sąsiedni, który nadaje swoje dzienniki o innej porze. 

W Nowym Jorku można oglądać dziennik telewizyjny od siódmej rano do 
dziewiątej, od dwunastej do pierwszej, od piątej po południu do ósmej wie
czorem, a potem od dziesiątej do dwunastej w nocy, nie licząc wielogodzin
nych programów o charakterze informacyjnym na kanale telewizji publicz
nej, która ponadto transmituje całymi blokami przesłuchania w senackich 
komisjach czy ciekawsze obrady ONZ. 

R zemiosło dziennikarskie amerykańskich dziennikarzy telewizyjnych jest 
doskonałe. Potrafią oni wyczarować, czasami z pozornie nudnego tematu 

obraz dramatyczny. Gdyby nasi dziennikarze telewizyjni mieli cząstkę tej 
techniki, to potrafilibyśmy z faktu uruchomienia nowej maszyny w fabryce 
filcu i z przecięcia wstęgi z okazji otwierania nowego mostu uczynić fascy
nujące elementy programowe. 

Jednocześnie to doskonałe rzemiosło w tutejszych warunkach zaprowadziło 
telewizje amerykańskie na manowce — doprowadziło do dramatyzowania 
•dr ämat ów, potęgowania grozy zjawisk groźnych, usensacyjnienia sensacji, 
eksploatowania ludzkich słabości i przebiegłości w sposób, który zaczyna 
'gorszyć wielu Amerykanów. 

Jeśli do dzienników dodamy pozostały program, w który dzienniki są opa
kowane, to krew, mord, zbrodnia, korupcja, przestępstwo, niemal apoteoza 
•sukcesu poprzez przestępstwo zaczyna w wyraźny sposób kształtować społe
czeństwo amerykańskie w niekorzystny sposób, sprzyjając rozwojowi prze
stępczości, chorób psychicznych, demoralizacji generalnej, negatywnego sto
sunku do pracy, do rzeczywistości, do każdej władzy, do każdego autorytetu, 
'do uczciwości nie prowadzącej do niczego. 

Historycy amerykańscy obarczą zapewne telewizję odpowiedzialnością za 
zdemoralizowanie całego pokolenia młodych Amerykanów, za zabicie w nich 
pozytywnych.odruchów społecznych, za rozwinięcie drapieżności. 
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W RADIU I TELEWIZJI W BELGII 

1 Jesteśmy nieustannie świadkami różnicowania się form dziennikar-
• skich w radiu i w telewizji. Na antenie radiowej wcześniej, na tele

wizyjnej nieco później, rozpoczął się triumfalny marsz publicystyki, trzeba 
•przyznać coraz ciekawszej, dotyczącej spraw jednostkowych na równi z wiel
kimi problemami naszego społeczeństwa. Jednocześnie bez większego ryzyka 
błędu można wypowiedzieć pogląd, że zainteresowanie społeczne problema
mi poruszanymi w publicystycznych audycjach radiowych i widowiskach te
lewizyjnych zdecydowanie wzrosło. 

W programach publicystycznych, zarówno radiowych jak i telewizyjnych, 
coraz częściiej, dzięki inwencji dziennikarzy i udoskonaleniom technicz
nych środków realizacji programów docieramy do spraw ludzkich, czasem 
intymnych, penetrujemy te sfery rzeczywistości, które poprzednio nie były 
'dostępne szerszej publiczności. Inny objaw, jakże ciekawy, to docieranie do 
opinii o zdarzeniach, w których brali udział także i inni ludzie, o zdarze
niach czasem niejednoznacznych z punktu widzenia oceny moralnej. I tutaj, 
'przez „wydobycie ich na światło dzienne" zyskują one nową „publiczność". 
Jak bumerang wracają te sprawy do ludzi, którzy przed laty brali udział 
w danym zdarzeniu. Teraz, wskutek pokazania tej sprawy bezpośrednio czy 
pośrednio w telewizji, omówienia jej w radiu, ludzie ci są czasem inaczej 
«ceniani przez swych najbliższych, którzy poprzednio mogli nie znać szcze
gółów pokazanej czy omawianej sprawy. 

Ogólnie rzecz biorąc, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że rozwój nowych 
form działalności dziennikarskiej powoduje nawarstwianie się nowych pro
blemów moralnych, czasem prawnych. Gdy spojrzymy na rozwój dzienni
karskich form prasowych, to zauważymy podobny proces, z tym że odbył się 
on przed laty. Tam również im bardziej różnorodne pojawiały się formy, 
im częściej człowiek z jego sprawami trafiał na łamy prasy, tym bardziej 
'skomplikowane moralne problemy stawały przed dziennikarzami, wydaw
cami. 
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Dziś w różny sposób (raz dzięki prawu, raz na zasadzie powszechnego 
przestrzegania dobrych obyczajów) prasa uporała się z tym zagadnieniem. 
Jeśli ktoś uważa, że jego sprawa, on sam, jego opinie, zostały w publika
cji prasowej źle lub błędnie przedstawione, zamieszcza sprostowanie, pisze 
list do redakcji, replikę albo polemikę. Formy te ustaliły się w prasie i moż
na sądzić, że pozytywnie spełniają swą rolę. Nie chcę tu wspominać o możli
wości procesów sądowych, które na podstawie art. art. 178, 179, 181 k.k. 
mogą być wytoczone dziennikarzowi, bez względu na to, czy jego wystąpie
nie, będące przedmiotem zarizutu oskarżyciela, odbyło się w prasie, radiu 
lub telewizji. Inną trudnością są tu różnorodne problemy dowodowe (wyni
kłe z „ulotności" treści radiowych i telewizyjnych), ale to w każdym indy
widualnym przypadku rzecz sądu. Idzie tu o sprawy, w których ludzie nie 
chcą żadnych procesów, chcą po prostu wypowiedzieć swe zdanie o sprawie, 
'w której oni sami zostali wymienieni w radiu lub telewizji, a ich zdanie, 
opinia, interpretacja faktów są odmienne od opinii zawartej w programie 
radiowym czy telewizyjnym. Form polemiki prasowej, zamieszczenia listu 
czytelników lub sprostowania podpisanego przez osobę zainteresowaną, re
pliki — nie ma ani w radiu, ani w telewizji. 

Na tle •zarysowanego z grubsza problemu chciałbym przedstawić dysku
sję, jaka toczyła się przed kilku laty w Belgii na podobny temat, z tym że 
ze względu na odmienność regulacji prawnej dyskusja ta dotyczyła możli
wości zastosowania tizw. „prawa do opowiedzi" (droit de réponse) w odnie
sieniu do radia i telewizji. Prawo to dotyczyło dotąd prasy pisanej. Dysku
towali: Michel Hanotiau, profesor prawa prasowego na Wolnym Uniwersy
tecie w Brukseli (ULB), Maurice Hankard, dyrektor programu radiowego 
w Radiu i Telewizji Belgijskiej (RTB) i Victor Bachy, profesor zagadnień 
komunikowania masowego na Katolickim Uniwersytecie w Louvain (UCL). 
Dyskusja ta w formie dwu artykułów, jednej polemiki i jednej odpowie
dzi na polemikę ukazała się w 18 numerze czasopisma Études de radio-té
lévision — Les Cahiers RTB wydawanego przez Radio i Telewizję Belgijską 
(RTB) w Brukseli1 . 

Nie chcę bynajmniej twierdzić, że rozwiązania prawne, o których będzie 
mowa, nadają się do przyjęcia w Polsce, sądzę jednak, że ich przedstawie
nie może u nas ruszyć z miejsca problem odpowiedzi radiowej i telewizyj
nej , pobudzić do refleksji, choćby po to, by przez ich konstruktywną kry
tykę wykazać inne możliwości rozwiązania problemu, który istnieje przecież 
i u nas. 

2 Dla lepszego zrozumienia sprawy wypada przedstawić w kilku sło-
• wach samą instytucję „prawa do odpowiedzi", która choć stara, nie 

jest jednak dokładnie znana polskiemu czytelnikowi, jako że nie jest u nas 
instytucją prawną. Z natury rzeczy, nie będąc specjalistą prawa praso
wego, wszystkich bardziej zainteresowanych tą instytucją odsyłam do cyto
wanych w mej wypowiedzi prac, i do prac naszych polskich specjalistów 
prawa prasowego (np. B. Michalskiego czy M. Kafla). Mnie chodzi o przed
stawienie tej instytucji prawnej tylko po to, by wskazać jakie problemy 
napotyka się, chcąc ją adaptować dla celów radia i telewizji. 

1 Por. Michel H a n o t i a u : Le droit de réponse à la radio et à la télévision, s. 25—48; 
Maurice H a n к a r d : Postface en forme de preface, s. 50 i 51 ; Michel H a n o t i a u : 
Brève réponse, s. 52 ; Victor В а с h y : Les convenances morales de la Radio-Télévision 
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Instytucja „prawa <ło odpowiedzi", istniejąca w większości krajów o kul
turze romańskiej, wywodzi się z założenia o wolności prasy2 . Ta wolność 
polega między innymi na niekontrolowanym publikowaniu w prasie opinii 
czy sądów o innych. „Prawo do odpowiedzi" to po prostu obowiązek opubli
kowania przez wydawcę w najbliższym numerze i podobnej wielkości8 odpo
wiedzi osoby, która bezpośrednio lub pośrednio została w publikacji wymie
niona, a nie zgadza się z punktem widzenia dziennikarza dotyczącym jej 
postępowania lub opinii, albo uważa, że przeinaczono w tekście jej punkt 
widzenia. Innymi słowy, prawo to daje szansę jak gdyby „walki na równą 
broń" dziennikarzowi i osobie, której postępowanie czy poglądy przedstawił 
on w swej publikacji. 

Instytucja ta w kręgu romańskim powstała najwcześniej we Francji je
szcze w dobie przeobrażeń porewolucyjnych4, a sformułowana została praw
nie w art. 11 Ustawy z 25 marca 1822 roku5 . Potraktowano tę instytucję 
jako swego rodzaju formę zadośćuczynienia cywilnego za krzywdę moralną, 
stąd w razie odmowy opublikowania odpowiedzi sąd na podstawie art. 1382 
kodeksu cywilnego może je nakazać. We francuskiej wersji tej instytucji 
mowa jest o uprawnieniu osoby wymienionej lub zacytowanej w danej pu
blikacji beż wspomnienia, że powinna ona udowodnić lub uprawdopodob
nić, iż wskutek tej publikacji doznała jakiejś krzywdy moralnej6 . Jest to 
więc instytucja dość szeroka i w prasie spełnia ona, zdaniem wymienio
nych tu belgijskich autorów, pozytywną rolę społeczną. 

W Belgii sytuacja wygląda podobnie jak we Francji, z tym że ustawa 
z 23 czerwca 1961 dokładniej określa wymogi interesu prawnego osoby wy
stępującej z odpowiedzią. W praktyce przyjęto w prasie belgijskiej, że osoba 
korzystająca z „prawa do odpowiedzi" powinna mieć interes prawny do 
tego typu wystąpienia. Ogranicza to w pewien sposób szanse nadużycia in
stytucji „prawa do odpowiedzi" dla celów pieniaczych, reklamowych, głosze
nia własnych poglądów politycznych (np. w toku kampanii przedwyborczej) 
itp. 

Od tej instytucji należy odróżnić „prawo do sprostowania — poprawki" 
(droit de rectification), które nie dotyczy niezgodności opinii czy ocen, lecz 

Belge (RTB) d'expression française, s. 53—62. Wszystkie publikacje w czasopiśmie Étu
des de radio-télévision les Cahiers RTB 1972 nr 18. Z pierwszej wskazanej tu publika
cji pochodzą w większości dane, które przytaczam dalej w mej wypowiedzi. Powo
łując nazwisko Michela Hanotiau będę miał na myśli tę właśnie jego pierwszą publi
kację. 
e Por. art. 18 Konstytucji Belgii z 7II1831 — opieram się na tym przykładzie, gdyż 
w tym kraju odbyła się dyskusja, o której wspominam. Artykuł ten powiada dosłow
nie: „La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie; il ne peut être exigé 
de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. Lorsque l'auteur est connu 
et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur ne peut être pour
suivi". 
* W prawie francuskim mówi się, że odpowiedź ma być zamieszczona w tym samym 
miejscu i tak samo złożona jak artykuł, który sprowokował odpowiedź, ograniczona 
do wielkości tegoż artykułu lecz nie mniejsza niż 5 linii i nie większa niż 200 linii, 
i że musi być zamieszczona w wydawnictwie, periodyku, w którym ukazał się artykuł. 
Por. M. H a n o t i a u , op. cit. s. 25. 
' J a k podaje H a n o t i a u , zaproponował ją jako ustawę deputowany Dulaure, czło
nek Rady Pięciuset, podczas posiedzenia 24 prairial a roku VII, według rewolucyjnego 
kalendarza. 
* Por. M. H a n o t i a u , op. cit. s. 33, który cytuje francuski Moniteur z 27 П1822 
6. 295. 
* Por. cytowane przez H a n o t i a u uzasadnienie Francuskiego Sądu Kasacyjnego do 
wyroku z 1924 roku (Cass. civ. 21 mai 1924), w którym mowa, że jedynym ogranicze
niem prawa do odpowiedzi może być wymóg, aby odpowiedź była zgodna z ustawą, 
zgodna z przyjętymi obyczajami i nie naruszała prawnie chronionego interesu osób 
trzecich. 
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poprawienia, uzupełnienia lub sprostowania tekstu, który ukazał się w pra
sie. Instytucja ta znana jest w prawie prasowym francuskim od czasu usta
wy o prasie z 8 czerwca 1819, z tym że początkowo miała ona zastosowanie 
do tych informacji, które dotyczyły działań władzy publicznej, i dlatego jej 
przysługiwało prawo do sprostowania. Instytucja ta została przejęta pnzez 
belgijskie ustawodawstwo prasowe. 

Warto wspomnieć, że prawo do sprostowania występuje też poza krajami 
o kulturze romańskiej, np. w niemieckim prawie prasowym, o czym pisze 
Bogdan Michalski7. Zresztą w Republice Federalnej Niemiec istnieje też 
dość ciekawe rozwiązanie dotyczące tych zagadnień w telewizji. Porozumie
nie między Landami (krajami związkowymi RFN) tworzące ogólnoniemiecki 
II program telewizyjny przewiduje pewną formę prawa do sprostowania 
z tym, że uprawnienie to przysługiwać ma jedynie osobom, które posiadają 
interes prawny (ein berechtigtes Interesse)8. 

Tak w największym skrócie wyglądają instytucje prawne, o których sto
sowaniu w związku z radiem i telewizją dyskutowano w wymienionym prze
ze mnie belgijskim czasopiśmie. Jak już wspomniałem, omówione tu insty
tucje prawne mają największe zastosowanie w odniesieniu do prasy pisa
nej, powstały bowiem na tle problemów wynikłych przed laty z funkcjono
wania prasy. Ale czy podobne problemy nie pojawiają się dziś w związku 
z działalnością radia i telewizji? Czy problemy te nie będą się mnożyć? 
Zapewne tak, i dlatego właśnie warto zastanowić się nad regulacją prawną 
spraw wynikłych z działalności radia i telewizji w dziedzinie „ukazywania 
konkretnego człowieka i jego spraw". 

3 Przykładowo przedstawię rozwiązanie przyjęte przez Radę Nadzorczą 
. Radia i Telewizji Belgijskiej (RTB). 
W 1969 roku belgijskie Ministerstwo Kultury i Wychowania zaaprobowało 

tekst deklaracji uchwalonej przez Radę Nadzorczą RTB w sprawie form, 
w jakich słuchacze radia i telewidzowie będą mogli domagać się ogłosze
nia na antenie RTB lub przed jej kamerami telewizyjnymi ich opinii o spra
wach wcześniej przedstawionych przez radio czy telewizję a bezpośrednio 
ich dotyczących9. Zaznaczając wagę problemu, jego wzrastające znaczenie 
i nasilanie się interwencji w Dyrekcji Radia i Telewizji (RTB) w miarę 
ilościowego wzrostu programów radiowych i telewizyjnych, postanowiono, że: 

a) każda osoba fizyczna lub prawna, która w trakcie audycji radiowej 
lub programu telewizyjnego została wyraźnie wskazana (tak, że jej identy
fikacja nie budzi żadnych zastrzeżeń) ma prawo żądać sprostowania infor
macji o fakcie, w związku z którym została przedstawiona, albo domagać 
się zadośćuczynienia krzywdy, jakiej doznała na swym honorze w wyniku 
danego programu radiowego lub telewizyjnego. 

b) prawo to służy tylko wówczas, gdy dana osoba poniosła w wyniku 
audycji radiowej czy widowiska telewizyjnego wyraźne szkody moralne; 

» por. Bogdan M i с h a 1 s k i : Nowe prawo prasowe NRF. Zeszyty Prasoznawcze 1968 
nr 3, s. 91 i п., gdzie omawia on instytucję Gegendarstellung, w której należy unikać 
ocen i polemik, a należy ograniczyć się jedynie do powołania faktów, które podlegają 
sprostowaniu. Na ten temat por. też cytowany przez H a n o t i a u , S c h w a r z : Une 
legislation moderne de la presse. Zurich 1966, s. 83. 
« Por. M. H a n o t i a u , op. cit., s. 39 oraz powoływaną przez niego pracę L e h r 
i B e r g : Rundfunk und Presse in Deutschland, Rechtsgrundlagen der Massenmedien, 
Texte. Mainz 1971, s. 161. 
• Por. Moniteur Belge du 1 mai 1969, s 4229. 
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c) sprostowanie błędu lub wyjaśnienie dokonywane jest z urzędu przez 
tę Tedakcję radiową lub telewizyjną, która nadała program, wskutek któ
rego powstała szkoda moralna. Nakłada się nadto obowiązek, by redakcja 
uczyniła to najszybciej jak to możliwe, zgodnie jednak z postanowieniami 
wskazanymi poniżej; 

d) wniosek o zamieszczenie sprostowania powinien być skierowany do 
redaktora naczelnego danej redakcji najpóźniej w 30 dni od daty emisji 
audycji lub widowiska, w związku z którym powstał wniosek o sprosto
wanie; 

e) redaktor naczelny decyduje o tym, czy prośba o sprostowanie jest 
zasadna, czy też nie, w razie decyzji negatywnej sprawę winien on prze
kazać z urzędu (nie na wniosek zainteresowanego) do rozstrzygnięcia w t ry
bie arbitrażu honorowego do wyznaczonego sędziego; 

f) jeśli redaktor naczelny zdecydował o tym, że sprostowanie winno się 
ukazać, tekst sprostowania, zgodnie z dostarczonymi redakcji argumentami 
i życzeniami wnioskodawcy, opracowany zostaje przez redakcję i przesłany 
następnie do aprobaty wnioskodawcy. Wnioskodawca ma wówczas 15 dni 
na wyrażenie swych zastrzeżeń co do redakcji tekstu sprostowania. Wnio
skodawcy nie przysługuje nigdy prawo samodzielnego wystąpienia przed 
mikrofonami lub kamerami, choćby nawet w inkryminowanej audycji albo 
widowisku wystąpił ktoś, czyje wystąpienie spowodowało akcję żądającego 
sprostowania (chodzi tu o sytuację, w której op ;nia została wypowiedziana 
nie przez dziennikarza, lecz np. przez osobę, z którą on rozmawia); 

g) sprostowanie winno być, zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami, 
nadane przy okazji pierwszej następującej po opracowaniu ostatecznej wer
sji tekstu sprostowania emisji audycji czy widowiska analogicznego lub po
dobnego do tego, na skutek którego powstało żądane sprostowanie. Dotyczy 
to również pory dnia i godziny najbardziej zbliżonej do tej, o której nadany 
•został program pierwotny; 

h) tekst sprostowania nie powinien przekraczać trzech minut (liczy się 
tzw. czas antenowy). 

Tak wygląda tekst przyjęty przez radio i telewizję belgijską pod silnym 
naciskiem opinii publicznej. Z czysto prawnego punktu widzenia jest to po
stanowienie wewnętrzne, dotyczące samej tylko instytucji Radia i Telewi
zji Belgijskiej (RTB), gdyż taki tylko zasięg mają deklaracje i inne akty 
Rady Nadzorczej tej instytucji. Powszechnie jednak uznano, że przez fakt 
publikacji tej właśnie deklaracji w Monitorze Belgijskim na wniosek Mini
sterstwa Kultury i Wychowania, któremu podlega radio i telewizja, tekst 
ten stworzył prawo obywateli i obowiązek radia i telewizji w dziedzinie 
prawa do sprostowania. 

Jak już wspomnieliśmy, omówione wyżej rozwiązanie powstało pod du
żym naciskiem opinii publicznej, domagającej się stworzenia możliwości 
obrony interesów obywatela w przypadku, gdy zostaną one zagrożone przez 
treść audycji radiowej lub widowiska telewizyjnego. Jednacześnie jednak 
bardzo wielu specjalistów, i to tak praktyków jak i teoretyków uznało, że 
jest ito rozwiązanie, które stawia radio i telewizję w sytuacji uprzywile
jowanej w stosunku do prasy pisanej, między innymi ze względu na przy
znane redaktorowi naczelnemu prawo podejmowania decyzji o ogłoszeniu 
lub o nieogłoszeniu tekstu poprawki. Powoduje to, zdaniem tych specjali-
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stów, pozbawienie obywateli ochrony prawnej przeciwko działaniom radia 
czy telewizji. 

Autor jednej z przedstawianych tu wypowiedzi belgijskich, M. Hanotiau 
przedstawia pokrótce projekt ustawy złożony w belgijskim parlamencie przez 
trzech deputowanych: Van Pé, Ansiaux i Snyers d'Attenhoven. Projekt stara 
się dostosować prasowe „prawo do odpowiedzi" do warunków działania 
radia i telewizji. Jedna z głównych różnic w porównaniu z tekstem przy
jętym przez Radę Nadzorczą Radia i Telewizji Belgijskiej (RTB) polega na 
tym, że tekst odpowiedzi, która nie musi ograniczać się do samego sprosto
wania faktów, lecz może zawierać opinie i oceny osoby odpowiadającej, jest 
redagowany przez samego zainteresowanego. Projekt ustawy nie przewiduje 
wymogu kierowania sprawy do naczelnego redaktora i stanowi, że w każ
dym przypadku decydować powinna osoba odpowiedzialna prawnie za emi
sję (jej treść), ponieważ w razie oskarżenia karnego dotyczyłoby ono właś
nie tej osoby. 

Z przedstawionych wyżej opinii mogłoby wynikać, że sprawa wpro-
• wadzenia do radia i telewizji podobnych zasad, które obowiązują w pra

sie pisanej, jest kwestią czasu, że jest to propozycja, której zasadność nie 
jest przez nikogo podawana w wątpliwość. Otóż tak nie jest. Spora grupa 
zarówno uczonych jak i praktyków uważa, że techniczno-organizacyjna swo
istość radia i telewizji wymaga innego sposobu uregulowania poruszonych 
tu kwestii, że mechaniczne zastosowanie instytucji prawa prasowego do sy
tuacji powstałych w toku działania radia i telewizji nie doprowadzi do po
zytywnych rezultatów społecznych. 

Pierwsze obiekcje mają charakter organizacyjny. Redakcje radiowe i tele-
•wizyjne są zorganizowane nieco inaczej niż redakcje prasowe. W o wiele 
większym stopniu uzależnione są one od środków technicznych (zarówno zbie
rania informacji, jak ich magazynowania, przetwarzania czy wreszcie emisji). 
Prawdą jest więc, że ze względu na konieczność dużego nagromadzenia 
środków technicznych w radiu i telewizji mamy zawsze do czynienia z r e 
dakcjami bardzo rozbudowanymi o odpowiednio skomplikowanym trybie 
pracy, z dużą machiną biurokratyczną, która, mówiąc lapidarnie, może po 
prostu ,jpołknąć" indywidualną sprawę słuchacza czy telewidza występu
jącego z wnioskiem o sprostowanie. Po cóż więc, mówią, nierealistyczne roz
wiązanie prawne? 

Drugi rodzaj obiekcji dotyczy monopolistycznej roli radia i telewizji 
w Europie (rozumowanie to nie dotyczy USA czy Kanady, gdzie ze względu 
na istnienie wielu rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych, sprawa ta 
wygląda nieco inaczej). Prawdą jest, że jeśli przypadkiem zaistnieją prze
szkody publikowania jakichś treści w jednej gazecie, zawsze — co prawda 
już bez korzystania z żadnego „prawa do odpowiedzi" — możemy publika
cję tej treści zaproponować innej. Co do radia i telewizji, gdy właśnie ma
my do czynienia z ich monopolem, z brakiem większej liczby rozgłośni ra 
diowych czy telewizyjnych stacji nadawczych, sprawa jest zamknięta. Stwa
rza to więc niebezpieczeństwo takiego manipulowania przez redakcje radio
we i telewizyjne niewygodnymi czasem dla nich tekstami odpowiedzi lub 
sprostowań, że w praktyce korzystanie z owego prawa może być bardzo 
utrudnione. Znowu więc stawia się podobne pytanie, po co komu niereali
styczne rozwiązanie prawne? 

4 
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Następny problem to sprawa czasu antenowego. Zwolennicy odmiennej 
regulacji dla radia i telewizji twierdzą, i zapewne słusznie, że czas anteno
wy w radiu i telewizji jest o wiele bardziej kosztowny i trudniejszy do 
zorganizowania niż miejsce do publikacji jednej odpowiedzi w prasie. Tak 
więc znowu powstaje zastrzeżenie, że powołując się na trudności organiza
cyjne i finansowe, redakcje będą starały się utrudniać obywatelom korzy
stanie z tego prawa. Powstać tu może konflikt między kosztami, jakie trze
ba będzie ponieść dla ogłoszenia w radiu lub telewizji tekstu sprostowania 
lub odpowiedzi, a jednostkowym interesem obywatela występującego z wnio
skiem o sprostowanie. 

Inne zarzuty mają charakter raczej społeczny. Wspomina się o zdecy
dowanej różnicy w odbiorze ulotnego tekstu wypowiedzi radiowej lub tele
wizyjnej w porównaniu z wypowiedzią prasową, która jest „zmaterializowa
na", łatwa do przechowania, dostępna wielokrotnie i można ją jeszcze po 
latach odszukać w bibliotekach. Prawdą jest, że badania nad odbiorem sło
wa pisanego i słowa mówionego wskazują też na większe „zapamiętywanie" 
słowa czytanego, ale nie zmienia to, moim zdaniem, wagi problemu. Można 
równocześnie wskazać na o wiele większy zasięg radia i telewizji od zasięgu 
prasy, można wspomnieć o tym, że radio i telewizja wykorzystują takie pory 
dnia, gdy słuchane czy oglądane są przez wielkie rzesze ludzi. Tak więc 
ten zarzut nie wydaje się zbyt celny, choć wskazuje na ciekawy problem. 

Jeszcze inne obiekcje wynikają z trudności dowodowych. Nie wszystkie 
redakcje przechowują przez odpowiednio długi czas zapisy nadanych już 
programów w tej formie, w jakiej mogłyby one stanowić dowód, że dana 
wypowiedź miała dokładnie taką a nie inną treść lub też została wypo
wiedziana w takim a nie innym kontekście. Taki dowód jest jednak ko
nieczny do uzasadnienia żądania sprostowania czy odpowiedzi. W tym przy
padku sytuacja prasy jest zdecydowanie odmienna. Przeciwnicy stosowania 
w radiu i telewizji prasowego „prawa do odpowiedzi" stawiają tu podobne 
jak poprzednio pytanie: skoro mogą się pojawić daleko idące trudności do
wodowe, to instytucja ta w praktyce może okazać się nieprzydatna dla 
obrony interesu obywateli — po cóż więc wprowadzać nieskuteczne rozwią
zania prawne? 

-^ Przedstawiłem kilka uwag krytycznych w stosunku do rozwiązań 
} • aktualnych i proponowanych w Belgii. Powstaje teraz pytanie, czy 
wyniknie z tego jakiś skutek pozytywny dla sytuacji istniejącej w tym 
względzie w Polsce. Nasze radio i nasza telewizja, rozwijając formy publi
cystyczne w coraz większym stopniu, „dotykają" spraw ludzkich, które zwy
kliśmy uważać za „sprawy prywatne człowieka". Wcześniej czy później po
wstanie więc i u nas potrzeba (jeśli już dziś ta potrzeba nie istnieje?) praw
nego uregulowania środków, służących obywatelom do reagowania, skoro — 
ich zdaniem — w programach radiowych lub telewizyjnych przedstawieni 
zostali w sposób krzywdzący ich dobre imię. 

Sądzę, że przedstawienie rozwiązań belgijskich może być przydatne do 
rozwinięcia tego tematu. 



"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 1 (71) 

AKTUALNA SYTUACJA 
PRASY FRANCUSKIEJ 

Zjawiska kryzysowe, rysujące się od pewnego czasu na francuskim rynku 
prasowym zdają się wyraźnie pogłębiać. Doraźne środki podejmowane 
w ostatnich latach w postaci dekretu o pomocy finansowej dla dzienników 
informacyjnych o słabych wpływach z reklamy, zmiany właścicieli poszcze
gólnych tytułów — nie przynoszą oczekiwanych wyników. Proces trwa, rzu
tując wyraźnie na całokształt sytuacji w prasie francuskiej. 

Stosunkowo niedawno, przed kilkunastu miesiącami sensacją, o której 
informowaliśmy również na naszych łamach, była sprzedaż Le Figaro, jed
nego z najstarszych dzienników, wychodzących od 1866 roku, przez Jeana 
Prouvosta Robertowi Hersantowi, który stanowi jedną z bardziej kontro
wersyjnych postaci zarówno w kręgach prasowych, jak politycznych. W rok 
później M. Prouvost scedował z kolei Paris-Match, Parents i należącą doń 
połowę akcji Télé Sept Jours trustowi Hachette. Jesienią 1976 Paris Match 
kupił z kolei od Hachette Daniel Filipacchi. 

Obecnie grupa Hachette, znana z aktywności w zakresie wydawnictw 
książkowych i prasowych, zaczyna uważać, że niektóre jej tytuły znajdują 
się w poważnym niebezpieczeństwie. Szczególnych kłopotów dostarczył jej 
podstawowy tytuł prasowy, niezwykle do niedawna popularna wieczorówka 
France-Soir. Ostre cięcia budżetowe nie pomogły, pismo sprzedano Paulowi 
Winklerowi, patronowi Opera Mundi. W ciągu ostatniego roku Hachette 
sprzedała już Connaissance des Arts, Entreprise, Realités, Vision i częściowo 
Femmes d'Aujourd'hui. 

Zdecydowanie najlepszą sytuację notuje się w prasie prowincjonalnej. 
Po raz pierwszy od początku istnienia prasy codziennej prowincjonalna ga
zeta wysunęła się na pierwsze miejsce pod względem wysokości nakładu. 
Jest nią Ouest-France ze swoim aktualnym nakładem 639 173 egz. Gazeta ta 
rozchodzi się w strefie przemysłowej Rennes-Chantepie i od wielu lat cie
szy się dużą poczytnością, wykazując stopniowy wzrost nakładu w latach 
powojennych, od 387 tys. w r. 1945 po 716 tys. w 1971. Jak wynika z porów
nania tej ostatniej liczby z ubiegłorocznym rekordem, to nie podniesienie 
czytelnictwa zadecydowało o objęciu prowadzenia na liście gazet francu
skich. Przed kilku laty, drukując ponad 700 tys. egz. Ouest-France była 
trzecim dziennikiem w skali kraju po jedynej milionerce France-Soir i po-
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rannym Le Parisien Libéré. Zaistniała sytuacja jest więc wynikiem spadku 
czytelnictwa konkurentów. Lista pierwszej dziesiątki kształtuje się obecnie 
następująco: 

Tytu ł 

Ouest-France (Rennes) 
France-Soir 
Le Monde 
Le Progrès (Lyon) 
Le Figaro 
La Voix du Nord (Lille) 
Sud-Ouest (Bordeaux) 
Le Dauphine Libéré (Alzacja 

Lo ta ryng ia ) 
Le Parisien Libéré 
L'Aurore 

Przec ię tny dz ienny 
n a k ł a d (w tys . egz.) 

d r u k o w a n y 

708 
844 
439 
456 
470 
405 
415 

378 
447 
383 

s p r z e d a 
w a n y 

639 
633 
426 
398 
382 
378 
371 

333 
325 
300 

Konsekwencją zaistniałych układów jest dążność do „regionalizacji" pra
sy paryskiej. Pierwszym dziennikiem, który opuścił stolicę, jest Parisien 
Libéré, Figaro Hersanta zaczyna się implantować w 8 wielkich miastach pro
wincjonalnych, przenosząc w teren ośrodki produkcji gazety dla jej wzbo
gacenia wiadomościami lokalnymi. Do podbicia prowincji przygotowuje się 
również eks-rekordzistka France Soir. 

Zjawiska kryzysowe potwierdza statystyka. W roku 1892 istniało we Fran
cji 414 dzienników, w 1914 — jeszcze 302, ale już w roku 1939 liczba ich 
spadła do 206. W 1960 drukowano 111 gazet, w chwili obecnej — tylko 92. 
Najbardziej charakterystyczny jest tu przykład Paryża: z 60 gazet codziennych 
ukazujących się w stolicy w roku 1914 — w roku ubiegłym pozostało 9. Bar
dziej stabilne okazały się tylko ogólnokrajowe wysokości nakładów: 9 min 
egz. w 1914, 11,7 min w 1939, 11,3 min egz. w 1960 i ok. 12 min w roku 
ubiegłym. 

Kolejny symptom recesji i wynikających z niej konsekwencji to pierwszy 
w dziejach prasy francuskiej wypadek strajku generalnego dziennikarzy, 
podjętego z myślą o zaalarmowaniu opinii publicznej i władz sytuacją pro
fesjonalną. 24-godzinny strajk generalny 21 maja 1976 ujawnił wiele mało 
znanych faktów. Okazało się, że ta najmniejsza grupa zawodowa (13 300 
osób) ma rekordową przeciętną bezrobocia: jeden dziennikarz na siedmiu 
pozostaje bez pracy. Koncentracja tytułów i podejmowane oszczędności zmu
siły w następnych miesiącach do dalszych zwolnień blisko 1300 dziennika
rzy. Wynagrodzenia są stosunkowo niskie, tydzień pracy — jeden z na j 
dłuższych: 50—60 godzin. Perspektywy zawodu pogarsza także wprowadzanie 
nowoczesnej techniki do pracy redakcyjnej, co pociąga za sobą nieuchron
nie dalsze wypowiedzenia. 

Zdaniem krajowego związku syndykatów dziennikarzy „koncentracja pra
sy, coraz silniejszy nacisk władzy i potęg finansowych odbijają się nie tyl-
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ko na losie dziennikarzy, ale także na elementarnych prawach obywatel
skich". 

Trudno coś dodać do cytowanej wypowiedzi. Obrazuje ona najlepiej trud
ności, z jakimi boryka się zawód we Francji, niemniej wątpliwe jest, czy 
ujawnienie faktów może wywrzeć wpływ na dalszy rozwój sytuacji. Idzie 
ona wyraźnie w kierunku odwrotnym do dążeń i ambicji dziennikarzy fran
cuskich. 

Na podstawie: Techniques de Presse, Le Soir, Cahiers de la Presse Française, La 
Presse, La Presse Quotidienne Française. ZV+ZV. 

Орг. Zofia Levmrtowska 



R E C E N Z J E , O M Ó W I E N I A , N O T Y 

PRZYCZYNEK DO TEORII 
MASOWEGO 
KOMUNIKOWANIA 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r 
s k i : ŚRODKI MASOWEGO KO
MUNIKOWANIA A PROBLEM 
WIĘZI SPOŁECZNEJ. Akademia 
Ekonomiczna w Krakowie. Zeszyty 
Naukowe — monografie, nr 33. 
Kraków 1976. S. 406. 

Praca Jerzego Mikułowskiego Pomor
skiego zajmuje z pewnością w naszej 
literaturze naukowej miejsce wyjąt
kowe. Rozległość i rzetelność analizy, 
stopień wykorzystania dokonanych 
badań i przemyśleń, wreszcie zakres 
poruszonych problemów — wysuwają 
Itę pracę przed inne, podjęte u nas 
na temat środków masowego komuni
kowania. Godny podziwu jest włożo
ny w to trud. Stwierdzam to stanow
czo, gdyż recenzja podobna jest skąd
inąd do listy zażaleń, tym ważniejsze 
jest, że nie przestaje ona być „recen
zją popierającą". 

Autor założył sobie przedstawienie: 
1) pojęć socjologicznych i elementów 
teorii implikowanych przez badania 
nad środkami masowymi; 2) rozwoju 
nauki czy też nauk nad tymiż środ
kami; 3) rzeczywistości społecznej 
współtworzonej przez środki maso
we. Wobec tego, że nie znalazłem 
w pracy wyraźnych zastrzeżeń ogra
niczających, przyjmuję, że zamiarem 
autora jest omówienie tych zagadnień 
w takiej postaci, w jakiej przejawia
ją się one w nauce w ogólności i w 
społecznej praktyce światowej. Ogra
niczając ogólną prezentację tego wy
liczenia, przejdę do uwag szczegóło
wych, których kolejność nie odpo
wiada ich ważności. 

1. Mam zastrzeżenia co do ade
kwatności tytułu wobec treści. Jest 
to sprawa pozornie błaha, wydaje mi 
się jednak, że w tym wypadku kry
je ona coś istotniejszego. Autor zaj
muje się wieloma sprawami, które 
do problematyki więzi nie należą. 
Mówi on o środkach masowych jako 
o „złym" czy też „dobrym" towarzy
stwie. Mówi więc także o tym, co 
się dzieje z człowiekiem, który jest 
sam na sam z telewizorem, bez 
względu na to, jak go to ustawia 
względem społeczeństwa. Autor od
nosi do działania środków masowych 
kryterium prawdy i poziomu este
tycznego, przymierza je do oświaty 
szkolnej czy do książki. Angażuje, 
jednym słowem, w swej analizie ob
szerny zakres sensów nieredukowal-
nych do więzi społecznych. (Wprowa
dza nadto jeszcze kategorie — jak 
sam powiada — ontologiczne: czas, 
przestrzeń. Czyni z tych rozważań 
wyodrębnioną część.) Nie mam za
miaru wytykać mu tego, przeciwnie, 
to właśnie nadaje pracy wymiar sze
rokiej teorii i czyni ją cenniejszą. 
Jednakże pozostaje sprawa zapowie
dzi tytułowej, rozwiniętej na wstępie. 
Akcent położony na „więzi" mógłby 
się usprawiedliwiać przewagą takiej 
problematyki. Nie mam jednak wra
żenia, aby była to problematyka w 
istotnym sensie prowadząca wzglę
dem innej. Nie sądzę zresztą, aby to 
było możliwe. Problemy „więziowe" 
są obszernie reprezentowane, ale 
występują obok innych i chyba 
nie może być inaczej, gdyż nie ma 
koniecznych związków np. między 
funkcją umacniania więzi mikrospo-
łecznej a funkcją propagowania kul
tury teatralnej przez telewizję. Nie 
wiem, co tu sugerować. Tytuł jest na 
inny jeszcze sposób nieco zwodniczy. 
Mówi on o „środkach masowego ko-

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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munikowania", przyjmując w rozu
mieniu terminu historyzujące spoj
rzenie A. Kłoskowskiej. Jednakże ma
teriał analiz układa się w myśl pro
porcji znamiennych dla innych po
dobnych rozważań pod hasłem „środ
ków masowych". Mam na myśli to, 
że ich głównym bohaterem jest te
lewizja, wysuwająca się tak bardzo 
na czoło, że aż przesłania skromniej
szych braci. 

2. Autor wprowadza wstępnie pew
ne metanaukowe założenia odznacza
jące się znacznym rygoryzmem wy
magań stawianych nauce. Opowiada 
się za budowaniem teorii środków 
masowych podążającej tropem nieled-
wie fizykalistycznych procedur ba
dawczych. Zgłasza chęć obrania w 
pracy takiej drogi. Wiemy, że w nau
kach społecznych w ogólności oży
wionych w znacznym stopniu taką 
właśnie ambicją, powstał współcze
śnie jakby stan konfliktu między 
rygorystycznie realizowanymi bada
niami szczegółowymi i teoriami o ma
łym zasięgu a piętrem wysokiej teo
rii o wielkim zasięgu, które właści
wie jest nieomal puste. Konflikt po
lega na tym, że piętro „niskie" to 
mocny grunt badań, piętro „wysokie" 
to postulaty. Nadto na piętrze „wyso
kim" pojawiają się — jak przemija
jące szlagiery — koncepcje w istocie 
nierygorystycznie budowane, których 
rozgłos świadczy o sile potrzeb w 
itym względzie. 

Wydaje mi się, że autor na dwa 
sposoby, odpowiadające temu, co wy
żej nakreśliłem, ponosi złe skutki te
go, że tak podwindował wysoko kry
terium naukowości. Z jednej więc 
strony zastanawia, dlaczego autor po
minął na przykład wiele badań szcze
gółowych prowadzonych w Polsce, 
między innymi pod auspicjami OBOP. 
Nasuwa się przypuszczenie, że stało 
się tak dlatego, że budzą one jakieś 
zastrzeżenia metodologiczne. Mnie 
osobiście pozostało wrażenie, że coś 
z nich warto było uwzględnić, tzn. 
warto było nie ucinać ich zbyt ostrą 
brzytwą. Z drugiej jednak strony au
tor odnosi się bądź polemicznie, bądź 
przyjmując pewne elementy jako 
swoje, do teorii, które metanauko-
wym wyznaniom wstępnym nie od
powiadają. Mamy więc McLuhana, 
czemu się nie dziwię, gdyż siła heu
rystyczna tego autora to uzasadnia 
(co jednak pozostaje w konflikcie z 
tonacją wstępną). Mamy także von 

Wiesego i Simmela, o których rene
sansie można by może nawet mówić 
dzisiaj, ale którzy pozostają już tyl
ko intuitywnymi inspiratorami docie
kań nowszych, natomiast ich tezy i 
ich dowodzenie nie spełniają postula
tów socjologii „naprawdę naukowej" 
w cytowanym tu rozumieniu. Tak 
więc wstępna legitymacja metanau-
kowa nie uzasadnia odniesienia do 
teorii ogólnych, których charakter nie 
godzi się z daleko posuniętym rygo
ryzmem wymagań wobec nauki. 

3. Wbrew sugestiom samego auto
ra praca jego jest bardzo związana 
z przemyśleniami badaczy anglosa
skich i z praktyką społeczną ich kra
jów. Sprawy choćby polskie, nie mó
wiąc o innych krajach, uwzględnia 
ona raczej w odniesieniach wtórnych, 
porównawczych, bardziej dla zrozu
miałości wykładu niż z racji mery
torycznych. Nie dotyczy to w tej 
mierze części, która ma charakter 
ściśle socjologiczny, staje się wyraź
niejsze tam, gdzie uwaga koncentru
je się na teorii środków masowych i 
na nich samych. Nie jest nigdzie po
wiedziane, że tak nie można. Prze
ciwnie: można. Myślę tylko, że trze
ba było uniknąć nieodpartego wraże
nia, że zmierzamy do generalizacji 
najszerszych, że praca objąć ma 
wszelkie doświadczenia, jakie w spo
sób krytyczny zgromadzono na temat 
środków masowych. Nie znam mo
tywów selekcji stosowanych przez 
autora. Myślę, że jednak najlepiej 
było te motywy ujawnić. 

4. Autor przyjął w pracy porządek 
wykładu, który w ogólnym i abstrak
cyjnym rozumieniu jest zasadny. 
Zmierza on od tego, co fundamental
ne dla dalszych analiz, ku temu, co 
jest szczegółowym ich przedmiotem. 
Najpierw więc mamy ogólną teorię 
grup i kategorii społecznych, potem 
zarys różnych prób teoretyzacji środ
ków masowych i wreszcie właściwy 
temat — rozważania o istocie i funk
cjach tychże. Jest to w pełni uzasad-
dnione akademickim punktem widze
nia. Nie sądzę natomiast, aby uła
twiało to sprawę czytelnikowi, który 
poinformowany krótko i ogólnikowo 
na wstępie „o czym to jest", przez 
200 stron zmierza do tego, aby 
wreszcie dotrzeć do przedmiotu ba
dań. Sądzę, że trzeba było mu w tym 
pomóc. Cały rozdział o grupach i 
kategoriach, o związkach mikro-, me-
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zo- i makrospołecznych, o takich i 
innych ich powiązaniach wewnętrz
nych, rozdział prowadzący nas przez 
historię pojęć i teorii, rozdział pełen 
wahań, tez i kontrtez —r zyskałby 
wiele, gdyby był zwięźlejszy. I było
by o wiele lepiej, gdyby dominowały 
w nim twierdzenia, które autor przyj
muje, a na plan dalszy (i zredukowa
ny rozmiarami) zeszły historyczne 
rozterki pojęciowe. 

5. Wydaje mi się, że autor pozo
staje stale pod presją bardzo silnych 
skrupułów intelektualnych. Nie za
mierzam mu tego wyrzucać, gdyż jest 
to stan czujności chwalebny. Jed
nakże wyrasta tu problem, który 
wiąże się już ze zrozumiałością tek
stu. Tylko w ogólny i przybliżony 
sposób potrafię wytłumaczyć, o co 
mi chodzi i być może nie przekażę 
należycie mojej myśli. Stylistyka au
tora robi takie wrażenie, jakby z 
nadmiaru skrupułów wzdragał się on 
w jakimkolwiek pojedynczym zda
niu orzekać coś stanowczo i bezpo
średnio. Stylistyka autora zdaje się 
przypominać stąpanie po zaminowa
nym terenie. Trudno w tak abstrak
cyjnych wywodach mówić o eufemiz
mach, autor jednak używa takich 
zwrotów i takich zdań, które mają 
coś z eufemizmów przez unikanie na
zywania i stwierdzenia wprost. Autor 
lubi tworzyć dystans słown^ w sto
sunku do twierdzenia właściwego, 
ucieka się chętnie do powtórnego 
zaprzeczenia jako formy twierdze
nia, piętrzy ujęcia z różnych pozio
mów abstrakcji, gdy można rzeczy 
wyrazić prościej itp. Dla zrozumie
nia tekstu nieobojętne jest także, 
że autor często do krańca wyko-
korzystuje możliwości rzaako stoso
wanych porządków składniowych. 
Zdania takie nie są niepopraw
ne, lecz wymagają powtórnej lektu
ry. Cytuję: „Przykład rodziny użyty 
przez autorów nie może być uznany 
za zadowalające rozwiązanie proble
mu stosowania modelu współorienta-
cji do grup i zbiorowości" (s. 286). 
W zdaniu tym chodzi o to, że model 
współorientacji (opracowany dla grup 
i zbiorowości) nie stosuje się do ro
dziny. Słowa „przykład", rozwiąza
nie", „problem" stanowią tu rodzaj 
waty, która — w moim, może błęd
nym, odczuciu — ma jakby neutrali
zować ostrość zaprzeczania, występu
jącą pewniej, gdy się to powie bez 
nic nie wnoszących uzupełnień. Nie 

ujmując chwały ostrożności autora 
jako postawie badacza, nie mogę po
minąć skutków, jakie powoduje da
wanie wyrazu owej postawie w sty
listyce zbyt często pokrętnej, niekla
rownej. Jest to gra przeciw czytel
nikowi, która się nie opłaca, a nie 
jest przy tym niezbędna do zachowa
nia właściwej czujności uczonego. 

Na zakończenie chciałem jeszcze 
wrócić do pozytywów pracy, które 
oceniam wysoko. Niezależnie od fak
tu, że jest ona związana szczegól
nie z doświadczeniami i przemyśle
niami anglosaskimi, prezentowane w 
niej zagadnienia — ujęte w sposób 
systematyczny — mają na ogół wa
lor uniwersalny. Elita — masowość, 
dezintegracja pewnych więzi — współ
tworzenie nowych, upowszechnianie 
treści i kompetencji pożądanych — 
degradacja informacji w pewnych jej 
zakresach —• oto specyficzne pary 
pojęć, które przykładowo obrazują 
rodzaj penetrowanej problematyki. 
Do szczególnie oryginalnych zaliczył
bym rozdział trzeci pt. „Rola mode
li badawczych w wiedzy o masowym 
komunikowaniu". Miałbym pewno i 
tu ochotę wieść spory. Wydaje mi 
się, że rozróżnienia owych modeli 
oparto czasem na wyolbrzymionych 
cechach, w istocie nie tak silnie je od 
siebie oddzielających. Spierałbym się 
także o sposób wykładu, jakby zbyt 
dosłownie wsparty na pojęciu modelu. 
W istocie chodzi tu o to, że funkcje 
środków masowych wyodrębniano 
różnie: ze względu na zmiany w jed
nostce i w grupach, z uwagi na efekt 
propagandy, informacji, kształcenia 
itd. O modelach mówi się tu w tym 
sensie, że pewne zespoły twierdzeń 
odwzorowują te lub inne aspekty i 
funkcje. Jednakże nie spory z auto
rem bym tu akcentował. Rozdział ten 
w sposób cenny systematyzuje roz
maite, społecznie ważne ujęcia zagad
nień. Nie tyle mówi się o tym, jak 
działają „modele" ze względu na ja
kąś ogólniejszą teorię środków maso
wych, ile pokazuje, jak można sen
sownie mówić o środkach masowych, 
mając na względzie rozmaite ich od
niesienia. I to mi się właśnie wydaje 
interesujące i potrzebne. 

Marcin Czerwiński 

8* 
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HITLEROWSKI 
SYSTEM PRASOWY 

Andrzej C z a r n i k : PRASA 
TRZECIEJ RZESZY. ORGANIZA
CJA I ZAKRES DZIAŁANIA. 
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 
1976. S. 232. 

Jest to książka, której nie trzeba zjed
nywać czytelników. Bez zachęcającej 
recenzji znajdzie ona do nich drogę, 
zyska ich uznanie i to z bardzo licz
nych powodów. Opracowania doty
czące prasy zagranicznej, prasy róż
nych krajów, jej systemów i uwa
runkowanych politycznie koneksji, są 
w ogóle rzadkością w naszej literatu
rze prasoznawczejx. Już chociażby z 
tego powodu książka A. Czarnika 
jest — nie waham się użyć tego sło
wa — wydarzeniem edytorskim. Ale 
jest nim na pewno jeszcze z innych 
przyczyn. Funkcjonowanie tworu pań
stwowego Trzeciej Rzeszy budzi — 
tak ze względów poznawczych jak i 
politycznych — zrozumiałe zaintere
sowanie nie tylko wśród zawodowych 
historyków, Десг również wśród sze
rokich kręgów czytelniczych w Pol
sce i w innych krajach. Opracowa
nia z tego zakresu mają więc w dal
szym ciągu niebagatelny ciężar ga
tunkowy zarówno natury historycz-
no-poznawczej jak i polityczno-wy-
chowawczej. Funkcjonowanie prasy 
w Trzeciej Rzeszy jest jednym z tych 
zagadnień, które nie znalazły należy
tego odzwierciedlenia w historiografii 
polskiej minionego trzydziestolecia. 
To, co na ten temat powiedziane zo
stało na obrzeżu innych tematów2 , 
są to zaledwie okruchy całego kom
pleksu spraw, które warto i trzeba 
poznać. 

W oparciu o bogatą dokumentację 
A. Czarnik przedstawił upadek mo
ralny i drogę, prowadzącą do osta-

1 Jedyny wyjątek od tej reguły — ale tyl
ko w odniesieniu do niektórych zagad
nień — stanowi prasa RFN. Por. L. 
M e i s s n e r : Prasa w systemie politycz
nym RFN. Warszawa 1974; H. W a n d o w -
s k i : Axel Springer — „król" prasy za-
chodnioniemieckiej. Warszawa 1971, J. M ą-
d г у : Prasa przesiedleńcza i ziomkowska. 
Katowice 1971. 
2 Np. E. G u z : Jak Goebbels przygotowy
wał Wrzesień. Warszawa 1969; B. D r e w 
n i a k : Kultura w cieniu swastyki. Po
znań 1969; С M a d a j c z y k : Polityka III 
Rzeszy w okupowanej Polsce. Warszawa 
1970. 

tecznego zwyrodnienia jeszcze jed
nej, ważnej instytucji życia społecz
nego, politycznego i kulturalnego 
Trzeciej Rzeszy. Prasa, dziennikarze, 
wydawcy, ich położenie, rola, miej
sce w Trzeciej Rzeszy i jej systemie 
prasowym oraz funkcjonowanie tego 
systemu w skali globalnej i zupełnie 
drobnych, ale reprezentatywnie do
branych przejawach — oto, co sta
nowi główny zrąb treści książki. 

Niezależnie od walorów czysto hi-
storyczno-prasoznawczych — i to za
równo w sferze warsztatu jak i wy
kładu — ma ona liczne właściwości 
opracowania politologicznego. W tej 
właśnie warstwie mogłaby być dzie
łem jeszcze doskonalszym, gdyby 
autor — oprócz opisu mechanizmów 
politycznych i chwytów taktycznych 
stosowanych przez główne pisma hi
tlerowskie — przy omawianiu losów 
dziennikarzy pozostających w opozy
cji do polityki prasowej NSDAP po
służył się w większym stopniu meto
dą statystyczną. Ta grupa dziennika
rzy niemieckich oraz wydawców, któ
ra faktycznie pozostawała w opozy
cji i to ze względów ideowych, mo
ralnych czy politycznych (a niektó
rzy spośród nich przypłacili to obo
zami lub nawet życiem) zasługuje na 
szacunek przez możliwie ostre oddzie
lenie jej od wszystkich pozostałych 
ludzi związanych w danym okresie 
z prasą niemiecką. Jednakże to, co 
na ten temat wiemy z opracowań 
naszych i zagranicznych3, nie może 
nas zadowalać i wymaga dalszej we
ryfikacji naukowej. Z całą wyrazi
stością natomiast A. Czarnik dowiódł 
raz jeszcze, bo fakt to znany nie od 
dziś, że hitlerowski system politycz
ny i zresztą wszystkie systemy tota
litarne i dyktatorskie nie lubią pra
sy i dziennikarzy, ale nie mogą się 
bez nich obejść. Jedyną alternatywą 
jest dla nich ograniczenie swobody 
publicznej wypowiedzi, które w Trze
ciej Rzeszy przybrało formę „ujed
nolicenia" (Gleichschaltung) — jak 
trafnie autor to zjawisko ocenił w 
oparciu o przekazy źródłowe. 

Autor ma, oczywiście, prawo na 
własne ryzyko i na własną odpowie
dzialność dobierać problematykę oraz 
— ewentualnie w uzgodnieniu z wy
dawcą — decydować o warsztatowej 

s Np. H. M e y n : Massenmedien in der 
Bundesrepublik Deutschland. Berlin 1966 ; 
R. G r e u n e r : Lizenzpresse — Auftrag 
und Ende. Berlin 1962. 
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koncepcji i przedmiotowym zasięgu 
treści książki. Niemniej są grani
ce, których przekroczenie może ob
niżać wartość dzieła. Wydaje się, że 
programowa (s. 8) rezygnacja z ana
lizy zawartości omawianych pism, na
wet pod osłoną autorytetu prof. M. 
Kafla (s. 9) nie była decyzją naj 
szczęśliwszą i najwłaściwszą w opra
cowaniu, bądź co bądź, prasoznaw-
czym jeśli nawet nie w założeniu 
autorskim, to z całą pewnością w o-
statecznym rezultacie. Zresztą, po co 
było się odżegnywać od analizy za
wartości, skoro w praktyce trzeba ją 
i tak było zastosować i w gruncie 
rzeczy zastosowana została przez au
tora co najmniej fragmentarycznie. 

Drobne, ale politycznie i meryto
rycznie ważne zastrzeżenia budzić 
może w jednym fragmencie przed
miotowy zasięg treści. Pierwszy roz
dział książki zawiera antecedencje z 
okresu Republiki Weimarskiej. Jest 
to mały, ale ważny i potrzebny książ
ce rozdział. Ale skoro go już uwzglę
dniono, należało w nim — jak są
dzę — właśnie ze względów polity
cznych i merytorycznych mocniej za
akcentować fakt, że Trzecia Rzesza 
nie tylko zdruzgotała weimarski sy
stem prasy, lecz korzystała też z wy
pracowanych w tym okresie mecha
nizmów, doświadczeń i instytucji, a 
nawet z pism wtedy powstałych, 
zwłaszcza na potrzeby propagandy 
zagranicznej 4. 

Jednoznacznie na korzyść książki 
i jej autora przemawia natomiast jej 
aparat dokumentacyjny. Każdy, kto 
bodaj ubocznie zajmował się prasą 
Trzeciej Rzeszy wie, jakie trudności 
piętrzą się podczas kompletowania 
materiałów źródłowych. Dlatego też 
to, co nam w tym zakresie przedsta
wił autor „Prasy Trzeciej Rzeszy", 
musi budzić podziw i szacunek. Do
skonałym uzupełnieniem są również 
tabele, serwis fotograficzny i wykaz 
literatury. Szkoda tylko, że wydaw
nictwo nie zadbało o indeks nazwisk, 
który — przy tej ich liczbie w tek
ście — jest już pomocą niezbędną i 
z całą pewnością polepsza komuni
katywność pracy. 

4 J. S o b c z a k : Rodowód i system pro
pagandy niemieckiej na Warmii i Mazu
rach w okresie Republiki Weimarskiej. 
Przegląd Zachodni 1972, nr 2; t e n ż e : 
Propaganda zagraniczna Niemiec Weimar
skich wobec Polski. Poznań 1973; J. Mą
d r y : Zagraniczne stosunki kulturalne Re
publiki Weimarskiej i m Reszy. Zaranie 
Śląskie 1975« nr 4. 

W zakończeniu jeszcze jedna re
fleksja ogólniejsza, która w związku 
z lekturą książki nasuwa się nieod
parcie i dlatego właśnie od niej roz
począłem jej prezentację. Zasoby 
polskiej literatury prasoznawczej w 
zakresie opracowań dotyczących pra
sy zagranicznej nie sa imponujące. 
Gdyby zmierzyć stan tych zasobów 
skalą potrzeb, na przykład od 0 do 
100, to, kto wie, czy — jeśli chodzi 
o opracowania zwarte — mielibyś
my czym zapełnić odcinek tej skali 
między liczbami 0 a 1. Gdyby nad
to — a nie jest to zdanie obliczone 
na propagandę pro domo sua — Ze
szyty Prasoznawcze nie dbały o nie
zwykle cenną rubrykę „Prasa na 
świecie", to nie znający w stopniu 
wystarczającym języków obcych stu
dent dziennikarstwa i całe rzesze za
interesowanych nieprofesjonalistów, 
byłyby skazane na wiedzę z ency
klopedii, albo na domysły. Cenny 
skądinąd przewodnik H. Kurty i L. 
Meissnera5 w bardzo małym stopniu 
łagodzi ten stan rzeczy. Dopiero w 
tym, bardzo skrótowo naszkicowanym 
obrazie potrzeb, szczęśliwie sfinalizo
wany trud A. Czarnika nabiera do
datkowego blasku i znaczenia. 

Józef Mądry 

O PRASIE 
JUGOSŁOWIAŃSKIEJ 

Mihailo B j e l i c a : POLITIĆKA 
STAMPA U SERBIJI 1834—1872. 
Jugoslovenski Institut za Novinar-
stvo, Beograd 1975. S. 201. 
Zivorad К. S t o k o v i c : STAM
PA NARODA I NARODNOSTI U 
SFRJ 1945—1973. Grada za istori-
ju śtampe. Jugoslovenski Institut 
za Novinarstvo, Beograd 1975. S. 
624. 

Te dwie książki łączą jedynie wzglę
dy formalne: wspólny jest ich wy
dawca, obaj autorzy są pracowni
kami Jugosłowiańskiego Instytutu 
Dziennikarstwa. I jeszcze jeden 
wspólny aspekt: oba dzieła — każde 
z nich posiada charakter nowator-

* H. K u r t a , L. M e i s s n e r : Prasa za 
granicą. Kraków 1972. 
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ski — przynależą do dziedziny badań 
historyczno-prasowych, dokumenta
cyjnych. 

Książka M. Bjelicy — w zasadni
czym zrębie tekst dysertacji doktor
skiej przedstawionej w r. 1973 przez 
autora na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu w Belgradzie — jest 
interesującą pozycją zarówno ze 
względów poznawczych, jak też i me
todologicznych. „Politićka śtampa u 
Serbiji 1834—1872" jest pierwszą wy
czerpującą syntezą najdawniejszych 
dziejów dziennikarstwa serbskiego: 
od jego narodzin (1834 — Nowinę 
Syrbske) do pojawienia się w tym re
gionie językowym prasy socjalistycz
nej. 

Charakteryzując rozwój dzienni
karstwa serbskiego główną uwagę po
święcił autor gazetom politycznym; 
nie pominął jednakże innych wydaw
nictw periodycznych, które zawiera
ły treści bądź ilustracje polityczne. 
Nad konstrukcją pracy w pewnym 
sensie zaciążyły wymagania, jakie 
zwykle musi spełniać dysertacja dok
torska. W dziewięciu kolejnych roz
działach autor omówił w porządku 
chronologicznym rozwój serbskiego 
życia prasowego, ukazał jego związki 
z życiem państwowym i wpływ na 
życie społeczne. Do bardziej cieka
wych rozdziałów należą „Wpływ re
wolucji 1848 roku na rozwój prasy 
w Serbii" oraz „Prasa jako środek 
propagandy politycznej" i „Nowe siły 
polityczne. i społeczne w życiu Ser
bii". Całość zamyka bibliografia ga
zet i czasopism, które ukazały się w 
Serbii do r. 1872. W sumie 50 tytu
łów, najwięcej z nich (8) ukazało się 
w r. 1871. Najbardziej długotrwałym 
tytułem był Głasnik Druszstwa Syrb
ske Słowesnosti (1847—1892). 

Ruch prasowo-wydawniczy w Ser
bii rozwijał się w skomplikowanych 
warunkach społeczno-politycznych i 
kulturalnych. Nic więc dziwnego, że 
w analizowanym 40-leciu są spore 
okresy, w których nie ukazało się 
(bądź nie ukazywało się) żadne cza
sopismo (1835—1842, 1844—1846, 1849, 
1852—1855, 1857, 1859, 1863) — prze
konać się możemy o tym na podsta
wie analizy bibliografii zestawionej 
przez autora. 

Pomijając w tym miejscu wa
lory poznawcze książki M. Bjeli
cy, pragnę zwrócić uwagę na jej wy
bitne wartości metodologiczne. Au
torowi — historykowi nie wystarczyły 
w jego ambitnych zamierzeniach t ra

dycyjne metody badawcze {in-terpre* 
tacja materiałów archiwalnych i lite
ratury przedmiotu; powierzchowna 
analiza — czy bardziej poprawnie: 
charakterystyka opisowa zawartości). 
Sięgnął do metod badawczych stoso
wanych w badaniach współczesnej 
prasy — do analizy ilościowej i jako
ściowej. Te wszystkie zabiegi łącznie 
pozwoliły w szerokim zakresie u-
względnić takie problemy jak: efek
tywna rola działalności społeczno-pu-
blicystycznej dziennikarzy, kształto
wanie się gatunków dziennikarskich, 
warunki druku i rozpowszechniania 
prasy, kształtowanie się organizmów 
redakcyjnych i zawodu dziennikar
skiego, podstawy finansowe działal
ności wydawniczej. Dodajmy wresz
cie, iż pionierska wartość tej pracy 
na gruncie serbskiego piśmiennictwa 
naukowego polega także na tym, że 
zawiera wiele dotychczas nie znanych 
faktów o prasie i dziennikarzach 
XIX-wiecznej Serbii. 

Studium Ż. Stokovicia nie ma swe
go odpowiednika w znanym mi świa
towym piśmiennictwie bibliograficz
nym. Z całą pewnością książka Ż. 
Stokovicia będzie wzorem dla innych 
autorów chcących w przyszłości pod
jąć prace nad charakterystyką biblio
graf iczno-statystyczną współczesnej 
produkcji prasowo-wydawniczej. O-
czywiście, do studium tego można 
zgłosić sporo uzasadnionych preten
sji, ale w niczym nie podważą one 
pionierskiego charakteru tego opraco
wania, nie umniejszą wieloletniego, 
wręcz benedyktyńskiego trudu auto
ra. 

Książka poświęcona bibliograficz-
no-statystycznej analizie współczes
nej produkcji prasowo-wydawniczej 
Jugosławii składa się z dwu oddziel
nych części. Połowę książki wypełnia 
bibliograficzna rejestracja bieżącej 
produkcji prasowo-wydawniczej Ju
gosławii (dane dotyczą roku 1973). 
W sumie 3090 pozycji opatrzonych 
niezbędnymi informacjami bibliogra
ficznymi, zgodnymi z najogólniejszy
mi wymogami opisu bibliograficzne
go. W zestawieniu tym autor zasto
sował dwa podziały — nadrzędny 
geograficzny oraz podrzędny (w ob
rębie poszczególnych grup geografi
cznych), zgodny z wymogami formal
nej klasyfikacji dziesiętnej M. De-
weya. Pierwszv podział jest logiczny, 
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zdeterminowany wymogami życia po
litycznego: Jugosławia stanowi fede
rację 6 republik i 2 okręgów auto
nomicznych. Podział geograficzny ilu
struje nierównomierny rozwój życia 
prasowo-wydawniczego w tym kraju. 
Nietrudno jednak zauważyć, iż nie
równomierny rozwój produkcji wy-
dawniczo-prasowej jest adekwatny w 
stosunku do pozycji społeczno-ekono-
micznej poszczególnych republik i 
okręgów. 

Budzi natomiast zastrzeżenie wy
korzystanie formalnego podziału M. 
Deweya. Nie tylko dlatego, że jest 
to niezgodne z zaleceniami między
narodowej normalizacji statystyki 
wydawnictw książkowych i periody
cznych przyjętych na XIII sesji Kon
ferencji Generalnej UNESCO w Pa
ryżu w 1964 r. Jest to klasyfikacja 
raczej archaiczna, niewykorzystywa
na w bibliografiach tego typu; z pew
nym pożytkiem bywa stosowana w 
klasyfikacji piśmiennictwa technicz
nego, nauk ścisłych. Z powodu za
stosowania tego podziału w biblio
grafii Ż. Stokovicia panorama cza
sopiśmiennictwa jugosłowiańskiego 
jest mało czytelna. 

Ogólną charakterystykę statystycz
ną produkcji czasopiśmienniczej 
przedstawia zestawienie na s. 120. 

Trudno tu wyodrębnić spośród 
ogółu czasopism te, które są rezul
tatem pracy dziennikarskiej i speł
niają zasadnicze funkcje w systemie 
propagandy prasowej. W dwóch gru
pach klasyfikacyjnych (III i VI) zna
lazły się aż 2424 tytuły, podczas gdy 
inne grupy są bądź puste (IV), bądź 
też reprezentowane przez pojedyncze 
tytuły (w grupie I — 7, w grupie 
IX — 26 tytułów). W zasadzie jest 
to najgłówniejsza pretensja do auto
ra książki, która — podkreślmy to 
jeszcze raz — nie umniejsza jego 
wieloletniego trudu. 

Zasadnicza część książki posiada 
charakter opisowy: jej przedmiotem 
jest opis monograficzny (z wykorzy
staniem metod statystycznych) fra
gmentu produkcji prasowo-wydawni-
czej. Swą uwagę autor skupił na 215 
tytułach — Tych, które odgrywają za
sadnicza rolę w systemie propagan
dy prasowej. Kryteria doboru nie są 
wyraźnie sprecyzowane; znalazło się 
tu sporo tytułów niskonakładowych, 
z drugiej zaś strony pominięto tytu
ły istotne dla propagandy prasowej 
tego kraju (m. in. dwutygodnik spo
łeczno-polityczny i kulturalny Mię

dzynarodowa Polityka ukazujący się 
w jęz. niemieckim, serbo-chorwac-
kim, rosyjskim, hiszpańskim, fran
cuskim, angielskim). W tej części 
książki autor podzielił materiał na 
5 grup typologicznych: 

1. gazety (w układzie geograficz
nym; 30 tytułów, w tym: 2 tytuły w 
Bośni i Hercegowinie, 1 w Czarno
górze, 10 w Chorwacji, 2 w Macedo
nii, 3 w Słowenii, 13 w Serbii); 

2. prasa komunalna (lokalna) — w 
układzie geograficznym (68 tytułów: 
9 w Bośni i Hercegowinie; 4 w Czar
nogórze, 18 w Chorwacji, 2 w Mace
donii, 7 w Słowenii, 18 w Serbii, 1 
w Kosowie, 9 w Wojwodinie); 

3. tygodniki informacyjno-politycz-
ne i ilustrowano-rozrywkowe (w u-
kładzie alfabetycznym; 44 tytuły); 

4. prasa mniejszości narodowych 
(w usiądzie weaług języka: 35 tytu
łów, albański — 6, bułgarski — 3, 
czeski — 2, włoski — 3, węgierski — 
9, rumuński — 3, rosyjski — 2, sło
wacki — 3, turecki 4); 

5. prasa wyznaniowa (w układzie 
geograficznym; 35 tytułów). 

Sylwetki poszczególnych tytułów 
są obszerne, często zajmują więcej 
niż jedną stronę druku; opis zawiera 
podstawowe informacje o historii pis
ma, jego zawartości i programie wy
dawniczym oraz wyczerpujące dane 
dotyczące nakładu w poszczególnych 
latach edycji. 

Właśnie ta część książki świadczy 
korzystnie o erudycji autora, umie
jętności wykorzystywania różnych 
materiałów (literatura przedmiotu, 
ankiety redakcyjne) i interpretacji 
materiałów statystycznych. Wywody 
swe autor często ilustruje wykresa
mi statystycznymi. 

Reasumując powtórzę refleksję po
czątkową: czytelnik otrzymał impo
nującą książkę, która dotąd nie ma 
odpowiednika w literaturze świato
wej. Jest to jednocześnie bardzo czy
telny zarys powstania i rozwoju 
dziennikarstwa prasowego Jugosławii 
od roku 1945 do lat współczesnych. 
Wieloletni trud badawczy autora 
książki „Starcma naroda i narodno-
sti u SFRJ 1945—1973. Grada za isto-
riju śtampe" w następujący sposób 
określił autor przedmowy do tej 
książki Z. L e k o v i c : „Studium to 
posiada charakter pionierskiej pracy 
i ma wielką wartość bibliograficzną 
i kulturalno-historyczną". 

Sylwester Dziki 



Czasopisma jugosłowiańskie w 1973 r. w podziale tematycznym (wg klasyfikacji dziesiętnej) i geograficznym 

Grupy tematyczne 

0. Dział ogólny. Bibliografia. Nauka 
o książce 

1. Filozofia 

2. Religia. Religioznawstwo. Ateizm 

3. Nauki społeczno-ekonomiczne. 
Prawo. Administracja 

w tym: dzienniki 

4. Językoznawstwo 

6. Matematyka. Nauki przyrodnicze 

6. Nauki stosowane. Medycyna. 
Technika. Rolnictwo 

7. Sztuki piękne. Sztuki stosowane. 
Rozrywki. Sport 

8. Literatura piękna. Nauka o litera
turze 

9. Geografia. Życiorysy. Historia 

R a z e m 

Ogółem 

133 

7 

115 

1099 

30 

— 

39 

1325 

190 

156 

20 

3090 

P o d z i a ł g e o g r a f i c z n y 

Bośnia 
i Herce
gowina 

5 

— 

6 

ue 
2 

— 

3 

123 

12 

4 

4 

273 

Chor
wacja 

18 

3 

52 

236 

10 

— 

10 

289 

68 

30 

6 

712 

Czarno
góra 

2 

— 

— 

22 

— 

— 

1 

18 

1 

4 

1 

49 

Mace
donia 

2 

— 

1 

65 

2 

— 

1 

61 

3 

12 

2 

147 

Słowe
nia 

22 

1 

24 

148 

3 

— 

7 

300 

49 

14 

6 

571 

Serbia 

ogółem w t y m : w ° i w o " ogo£em K o s o w o d i n a 

84 

3 

32 

512 

13 

— 

17 

534 

57 

92 

7 

1338 

— 

— 

1 

14 

1 

— 

— 

16 

6 

-

37 

8 

1 

14 

108 

3 

— 

1 

123 

6 

12 

1 

274 
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RADZIECKA 
PROPAGANDA PRASOWA 

Walentin Andriejewicz S z a n -
d r a: PIECZATNAJA PARTI JNA-
JA PROPAGANDA. Mietodołogija 
i praktika. Sriednie-Uralskoje 
Kniżnoje Izd., Swierdłowsk 1976. 
S. 240. 

W środowisku dziennikarskim nie 
trzeba używać wyszukanych argu
mentów, aby uzasadnić trafność wy
boru tematu przez autora omawia
nej pracy. Propagandowa funkcja 
prasy obok informacyjnej i rozryw
kowej należy do prymarnych. A we
dług niektórych teoretyków propa
gandy, na przykład Michała Szul-
czewskiego — prasa pełni głównie 
rolę propagandową, organizatorską 
i wychowawczą. Informowanie zali
cza on wespół z komentowaniem i 
redagowaniem już do metod działa
nia prasy. 

Książka W. A. Szandry podparta 
takimi autorytetami, jak Minister
stwo Specjalistycznego Wyższego i 
Średniego Szkolnictwa Rosyjskiej 
FSRR oraz Uralski Narodowy Uni
wersytet im. Gorkiego, stanowi ciąg 
rzetelnych, logicznych i systematycz
nych wywodów autora na temat me
todologii i praktyki partyjnej propa
gandy prasowej. Praca składa się z 
trzech rozdziałów, wprowadzenia i 
zakończenia. W rozdziale pierwszym 
poznajemy gnoseologiczne podstawy 
prasowej propagandy partyjnej, w 
drugim autor przedstawia i analizuje 
ważne dla propaeandysty wskaźniki, 
a więc: pozycję społeczną i świato
pogląd. W tym samym rozdziale 
omawia również metodologiczne zna
czenie partyjności w propagandzie 
prasowej. Rozdział trzeci poświęcił 
społeczno-psvchologicznym aspektom 
metody partyjnej propagandy praso
wej. 

Propaganda już z samej swej isto
ty ma zabarwienie klasowe i nie mo
że być politycznie neutralna. Należy 
jednak pamiętać, że propaganda zna
cznie różni się od agitacji. Pierwsza 
jest kompleksem celowych działań 
pogłębionych teoretycznie i dotyczą
cych szerokiego zakresu problemów, 
druga oddziałuje wprost na świa
domość człowieka hamując natural
ny wybór i przemyślenie. Omawianej 
monografii (tak nazywa swą pracę 

autor) nie sposób zrozumieć bez u-
świadomienia sobie etapu rozwoju 
społecznego, na jakim znajduje się 
obecnie państwo radzieckie. Dla par
tyjnej propagandy prasowej w ZSRR 
obecnie naczelnym zadaniem jest — 
zdaniem autora — rozpowszechnienie 
i wyjaśnienie idei marksizmu-lenini-
zmu, polityki KPZR i procesów pra
ktyki społecznej. A rolą dziennikarza 
jest gruntować światopogląd komuni
styczny, rozwijać społeczno-politycz
ne poglądy czytelników, aktywizować 
ich do współdziałania w realizacji 
praktycznych zadań państwa radziec
kiego. 

Zawężenie terenu praktycznych do
ciekań autora tylko do warunków, 
w których żyje — jest wadą, a rów
nocześnie zaletą książki. Wadą, po
nieważ praktyczne wskazówki dzia
łalności propagandowej przydatne są 
tylko lub głównie dziennikarzom ra
dzieckim. Zaletą, bo pozwala śledzić 
czytelnikowi historię idei komunisty
cznych w ZSRR oraz dzieje bratniej 
partii . 

Metodologiczne natomiast wywody 
W. Szandry, oparte na dogłębnej ana
lizie dostępnych publikacji, materia
łów partyjnych i praktyki społecznej 
pozwalają sformułować gnoseologicz
ne podstawy metody propagandy par
tyjnej. Opierając się na prawach dia-
lektyki i marksistowsko-leninowskiej 
teorii poznania W. Szandra przedsta
wił pięć metodologicznych zasad pro
pagandy: 
1. klasowość, 
2. partyjność, 
3. konkretno-historyczne podejście, 
4. prawdziwość, 
5. związek z życiem. 

W pismach Lenina dotyczących 
prasy znaleźć możemy jasno sformu
łowane kryteria efektywności propa
gandy, agitacyjnej i organizatorskiej 
działalności. Na podstawie teorii Le
nina Szandra wydzielił podstawowe 
wskaźniki ideologicznej orientacji 
propagandysty: 
1. jasno określona pozycja społeczna, 

rozwinięty, rewolucyjny światopo
gląd; 

2. głęboka wiedza polityczna; 
3. partyjność, w skład której wcho

dzą: związek poznania z oceną, ro
zeznanie, jaką ważność mają te 
albo inne przejawy społecznego ży
cia dla klasy robotniczej i całego 
narodu radzieckiego. Z tej tylko 
pozycji można analizować życie 
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społeczne oraz tendencje społecz^ 
nego rozwoju. 
Najsłabsza w omawianej pracy 

jest jej część trzecia. Autor zapewne 
ma świadomość nieco powierzchow
nego potraktowania społeczno-psy-
chologicznego aspektu propagandy. 
Usprawiedliwia się więc w zakończe
niu, zapowiadając, że właśnie tym 
problemom poświęci swoją następną 
publikację. 

Grażyna Starzak 

I BADANIA 
I NAD ODBIORCĄ 

Irina Dmitriewna F o m i c z i e -
w a : ŻURNALISTIKA I AUDITO-
RIA. Izdatielstwo Moskowskogo 
Uniwiersitieta, Moskwa 1976, S. 
158. 

Zbiór ludzi uczestniczących w proce
sie komunikowania występuje pod 
różnymi nazwami. Używa się więc 
zamiennie terminów: „publiczność", 
„audytorium", „krąg odbiorców", „ze
spół odbiorców" i w zależności od 
rodzaju kanału przekazu informacji 
mówimy o czytelnikach, słuchaczach, 
telewidzach. 

Ponieważ Irina Fomicziewa, której 
pracę recenzujemy, używa na ozna
czenie przedmiotu swoich dociekań 
badawczych terminu „audytorium", 
należy spróbować zdefiniować to po
jęcie, tym bardziej że autorka nie 
uważała tego zabiegu za celowy. 

Etymologicznie termin „audyto
rium" oznacza po prostu słuchają
cych słuchaczy. Natomiast w litera
turze socjologicznej rozumiemy pod 
pojęciem „audytorium" zespół odbior
ców pojedynczego komunikatu, czyli 
konkretnego programu, tego a nie 
innego widowiska. Inaczej audyto
rium to zbiór osób, w którym jedna 
osoba może tylko jeden raz uczest
niczyć. Natomiast sumę logiczną zbio
rów andytoriów zwykło się nazywać 
na naszym terenie terminem „pu
bliczność". Zatem „publiczność" to 
jedna z form zbiorowości społecznej, 
wyróżniająca się a k t y w n o ś c i ą 
wobec treści lub wydarzeń, 

Autorka omawianej pracy nie de
finiuje używanych przez siebie pojęć. 
Domyślać się więc należy, że przed

miotem jej dociekań teoretycznych i 
praktycznych jest właśnie p u b l i 
c z n o ś ć : prasowa, radiowa i telewi-f 
zyjna. 

Irina Fomicziewa poświęciła swoją 
książkę problemom wielkomiejskiej 
publiczności masowych środków ko
munikowania w Związku Radziec
kim. Wydana w formie skryptu, oma
wiana praca stanowi nie tylko kon
kretną pomoc w uniwersyteckim kur
sie „wstępu do dziennikarstwa", ale 
jest także kapitalnym źródłem infor
macji dla prasoznawców, dziennika
rzy, propagandystów i praktyków 
społecznych. 

Autorka postawiła sobie zadanie 
zapełnienia choć w części niedostat
ków naszej wiedzy o nastrojach, 
uczuciach, potrzebach i oczekiwaniach 
publiczności masowych środków ko
munikowania. Nie trzeba — twierdzi 
Fomicziewa — przekonywać dzienni
karza, że poznanie obiektu działalno
ści ma dla niego znaczenie zarówno 
metodologiczne jak i praktyczne. Au
torka nie ukrywa, że opierała się w 
swojej pracy (szczególnie w części 
teoretycznej) między innymi na pu
blikacjach J. Prochorowa, w których 
analizował on poglądy klasyków mar-
ksizmu-leninizmu dotyczące pojęcia 
audytorium i stosunku publiczności 
do poszczególnych kanałów informa
cji. Sporo zawdzięcza także — jak 
sama pisze — rozprawie B. Firsowa 
pt. „Telewizja w oczach socjologa". 

W części empirycznej pracy przed
stawiono wyniki konkretnych badań 
nad audytorium prasowym, radio
wym i telewizyjnym w wielkim mie
ście. Jednym z głównych problemów 
badawczych recenzowanej pracy, jest 
s t o s u n e k publiczności do poszcze
gólnych masowych środków komuni
kowania. Rozpatrując konkretne for
my tego s t o s u n k u a przede wszy
stkim z a i n t e r e s o w a n i e , konie
czne jest z punktu widzenia dialek-
tyki połączenie obiektywnych i su
biektywnych momentów tego s t o 
s u n k u . Pojęcie zatem s t o s u n k u 
zbiorowości odbiorców do poszcze
gólnych masowych środków komuni
kowania rozkładamy na szereg róż
norodnych, o różnym stopniu inten
sywności s t o s u n k ó w pojedyn
czych. Badając zatem ów s t o s u 
n e k należy zdać sobie sprawę jakie 
jest: 1) obiektywne położenie człon
ków zbiorowości odbiorców w ogól
nym systemie społecznym charakte
ryzowanym poprzez wskaźniki społe-
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czno-demograficzne; 2) jakie jest 
realne położenie członków publicz
ności w systemie masowych środków 
komunikowania: co decyduje o wy
borze przekaźnika i treści, co decy
duje o łączności korespondencyjnej 
lub osobistej; 3) jaki jest subiektyw
ny stosunek do trzech głównych me
diów, autorów i materiałów? 

Druga część omawianej książki 
przedstawia hipotezy badawcze i bo
gatą argumentację na ich poparcie, 
mającą źródło w konkretnych bada
niach odbiorców w wielkim mieście. 
Dowiadujemy się zatem o prefero
wanych przez czytelnika, słuchacza 
i telewidza treściach i formach, o 
związku między korzystaniem z po
szczególnych masowych środków a 
cechami społeczno-demograficznymi 
członków zbiorowości, poznajemy 
kryteria wyboru tego a nie innego 
źródła informacji. 

W trzeciej części publikacji wresz
cie, mowa o roli masowych środków 
komunikowania w życiu miasta, o 
tym, o ile problematyka, którą zaj
mują się media w wielkim mieście 
jest istotna dla jego mieszkańców 
i o ile zaspokaja ich potrzebę wia
domości z najbliższego terenu i całe
go kraju. Dowiadujemy się przy oka
zji, że znaczna część badanych ko
rzysta regularnie ze źródeł przekazu 
informacji zarówno regionalnych jak 
i centralnych. 

Wywody zawarte w ostatniej czę
ści książki zmierzają do generalne
go wniosku, że specyfika masowych 
środków przekazu w mieście pole
ga przede wszystkim na tym, że 
przyczyniają się do spójności we
wnętrznej miasta i jego mieszkań
ców i traktowane być mogą jako 
jedna z instytucji społecznych wspo
magająca władzę w mieście. 

Na zakończenie spróbujmy sfor
mułować kilka ogólnych wniosków 
dotyczących publiczności masowych 
środków komunikowania w wielkim 
mieście: 
1. Publiczność masowych środków 

komunikowania praktycznie w 
swoich granicach odpowiada lud
ności zamieszkującej miasto. 

2. Większość mieszkańców korzysta 
ze wszystkich kanałów informacji 
równocześnie. 

3. Wraz ze wzrostem stopnia wy
kształcenia, z rozszerzeniem zain
teresowań, rośnie liczba źródeł in
formacji, z których korzysta ba
dany. 

4. Zarówno regionalne jak i central
ne media cieszą się ogromną po
pularnością wśród wszystkich mie
szkańców. 

5. Badani przyznawali, że masowe 
środki komunikowania odgrywają 
w ich życiu ogromną rolę. 

Grażyna Starzak 

j CZYTELNICTWO 

PROBLEMY SOCYOLOGII I PSI-
CHOŁOGII CZTIENIJA. Izdatiel-
stwo „Kniga", Moskwa 1975. S. 195. 

Interdyscyplinarny charakter nauki 
o czytelnictwie narzuca szczególną 
konieczność planowania i koordyna
cji wszelkich poczynań badawczych 
zarówno w sferze teorii, jak i empi
ra. Jednym z kroków uczynionych 
w tym kierunku jest omawiana książ
ka — zbiór artykułów opracowanych 
na konferencję „Problemy cztienija 
i formirowanije czełowieka razwito-
go socyalisticzeskogo obszczestwa" 
zorganizowaną z inicjatywy Państwo
wej Biblioteki im. W. I. Lenina w 
maju 1973. Wybór zawiera opraco
wania przedstawicieli różnych nauk, 
w których sferę zainteresowań wcho
dzą problemy czytelnictwa. Intencją 
redaktorów było dobranie tych refe
ratów, które szczególną uwagę zwra
całyby na teoretyczną i metodolo
giczną stronę problemu oraz takich, 
których wyniki mają moc uogólnia
jącą. 

Wstępem do szczegółowych rozwa
żań jest referat O. S. C z u b a r j a -
n a „Issledowanije cztienija i czita-
fcielej w sistiemie socyalnych nauk" 
charakteryzujący kompleks proble
mów związanych z badaniem społe
cznych funkcji czytelnictwa, określe
niem dróg prowadzących do stworze
nia wyczerpującej teorii w tej dzie
dzinie, jak również koordynacją po
czynań badawczych poszczególnych 
dyscyplin naukowych. Określając 
odrębność socjalistycznej nauki o 
czytelnictwie Czubarjan wskazuje na 
jej cechy specyficzne, różniące ją od 
teorii burżuazyjnej: 1) analizowanie 
czytelnictwa jako całościowego zja
wiska społecznego, co zakłada po
wiązanie metodologii tej dyscypliny 
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z ogólną teorią naukową i nakłada 
obowiązek ujmowania go w katego
riach przyczyn owo-skutk owych; 2) 
praktyczne nastawienie badań, wy
rażające się w próbach stworzenia 
ogólnokrajowego systemu czytelnic
twa, propagandy książki i innych ma
sowych środków komunikowania; 3) 
wykorzystanie rezultatów badaw
czych nie tylko w dziedzinie pod-
sitawowei ale i w powiązaniu z ogól
ną teorią rozwoju społeczeństwa so
cjalistycznego. 

Cykl artykułów analizujących ro
lę i miejsce czytelnictwa w struktu
rze społeczeństwa, a także czynniki 
kształtujące zapotrzebowanie na 
książkę i inne środki drukowane 
otwiera praca N. J. D o b r y n i n y 
i S. M. S m i r n o w a „Problematika 
i mietodika w issledowanii raspro-
stranionnosti cztienija". Autorzy, 
traktując czytelnictwo jako wypad
kową podaży źródeł drukowanych, 
zainteresowań i potrzeb oraz aspira
cji czytelniczych, wskazują na ko
nieczność stosowania w bada
niach różnorodnych metod i technik. 
Obok klasycznych kwestionariuszy 
wywiadu czy ankiety nieodzowne 
jest stosowanie innych sposobów 
zbierania danych: przeglądu kart bi
bliotecznych, analizy sprzedaży księ
garskiej i kioskowej. Strukturę i in
tensywność czytelnictwa w miejskim 
środowisku robotniczym omawia L. 
A. G o r d o n i E. W. G r u z d i e w a , 
wśród robotników rolnych — I. T. 
L e w y k i n i O. W. C h a r i t o n o-
w a , natomiast problemy czytelnic
twa w procesie twórczości naukowej 
(głównie w aspekcie dostarczania in
formacji i bibliografii) I. К. К i r p i-
c ze wa . 

Problemami wzajemnych zależno
ści między różnymi kanałami -komu
nikowania masowego oraz złożonych 
procesów zwiazanvcb z percepcją 
poszczególnych środków zajmuje się 
(w aspekcie prognostycznym) W. E. 
S z l a p i e n t o w : „Rost urownia 
obrazowanija i otnoszenije к sried-
stwam massowoj informacyi" oraz 
L. N. К o g a n: „Kniga i sowriemien-
noje tielewidienije". Te ostatnie ba
dania wynikł" z potrzeby określenia 
obiektywnych następstw rozpo
wszechnienia telewizji. Proces ten, 
twierdzi autor publikacji, uszczuplił 
przede wszystkim czas przeznaczony 
na kino, działalność klubową i słu
chanie radia, w mniejszym stopniu 
na czytelnictwo literatury pięknej i 

w niewielkim gazet (s. 111). Zagad
nienie to wydaje się szczególnie waż
ne w aspekcie stałego rozwoju tech
nicznego środków przekazu, „kon
sumpcyjnego" przekazywania treści, 
zjawiska „telemanii" itp. 

Kilka artykułów poświęcono — 
w różnym stopniu i z różnych punk
tów widzenia — problemom psycho
logii czytelnictwa. I tak, A. A. L e o n-
t j e w w pracy „Miesto psichołogii 
w sowriemiennoj naukie o cztienii" 
rozpatrzył możliwości zastosowania 
specyficznych dla psychologii metod 
w badaniach nad czytelnictwem. Roz
patrywanie indywidualnych przypad
ków, tzw. „czytelnika wyizolowane
go" stanowi wartościowe uzupełnie
nie badań opierających się na znajo
mości ogólnego kontekstu społeczne
go, jaką daje socjologia. Położenie 
nacisku na badanie potrzeb, moty
wacji i możliwości zaspokojenia po
trzeb jednostkowych określa wysoką 
użyteczność tej dziedziny w bada
niach propagandowych. W ramach 
tego samego działu L. G. Ż a b i с к а 
omawia możliwości psychologicznego 
podejścia do badań nad percepcją 
literatury pięknej, L. I. B i e l a j e w a 
przedstawia nowe zasady dyferencja-
cji czytelników w zestawieniu z za
proponowaną przez siebie typologią 
opartą na wyznacznikach społeczno-
psychologicznych natomiast A. A. 
B r u d n y j problem rozumienia tek
stu jako jednego z komponentów 
psychologii czytelnictwa. 

Wielkość zagadnień poruszanych w 
pracy, różnorodne punkty widzenia 
i cele badań, jakie stawiają przed sobą 
autorzy, uniemożliwiają ustosunkowa
nie się do wszystkich rozpraw zawar
tych w tym tomie. Dlatego też skon
centrowaliśmy się na dwu opracowa
niach rozpatrujących w sposób naj
bardziej szczegółowy metodologiczne 
problemy badań nad czytelnictwem. 

T. M. D r i d z e w artykule „Proble
my cztienija w swietie informatiwno-
celewogo podchoda к analizu tieksta" 
rozpatruje nowe możliwości analizy 
tekstu ze szczególnym uwzględnie
niem efektywności zawartych w nim 
wartości informacyjnych. Procedura 
ta ma charakter prakseologiczny, 
pozwalający dzielić tekst na bloki 
(podstawowym kryterium doboru jest 
cel informowania), a to z kolei da
je możliwości doboru tekstów, lub 
ich fragmentów, do prowadzenia 
eksperymentalnych badań języko
znawczych. Proponowany podział 



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 125 

nakazuje rozpatrywać strukturę 
tekstu z uwagi na: 1) cel komu
nikowania (predykat pierwszego rzę
du), 2) główną tezę, rozwinięcie głów
nej tezy, analityczne rozwinięcie sy
tuacji (predykaty drugiego rzędu), 
3) ilustracje głównej tezy, rozszerze
nie ilustracji głównej tezy (predykaty 
trzeciego rzędu), 4) ogólne tło celu 
komunikowania (predykat czwartego 
rzędu). Tak skonstruowana typologia 
nie zawiera w sobie jednoznacznie 
określonych kryteriów podziału tekstu 
ani też nie uwzględnia wielorakich 
funkcji, jakie może pełnić jeden i ten 
sam element struktury. Niezwykle 
trudne jest także ujmowanie tych ele
mentów, które mają celowo „zakodo
wane" inne znaczenie niż to, które 
można odczytać „wprost", przykłado
wo: elementy ironiczne. Tym samym 
klasyfikacja ta nie ma wartości uni
wersalnej i nie może być w zasadzie 
stosowana w badaniach ilościowych. 
Analizie takiej przydałoby waloru 
uniwersalności zwrócenie uwagi nie 
tylko na cel danego elementu, ale i na 
funkcję, jaką pełni tenże element 
w całości komunikatu. 

Drugą pracą, poruszającą problem 
najbardziej optymalnego sposobu pro
wadzenia badań socjologicznych w za
kresie czytelnictwa jest artykuł B. W. 
J e w ł a d o w a „Mietodołogiczeskije 
problemy izuczenija czitatielskoj audi-
torii gaziety". Autor, opierając się 
zapewne na koncepcjach systemo
wych, konstruuje wzorzec badawczy 
oparty na współdziałaniu wielu me
tod i technik, różnicując szerokość 
badanych przez nie problemów, a tak
że ich przeznaczenie. Wzorzec taki 
opiera się na zmniejszaniu wielkości 
próby badawczej w miarę wzrostu 
szczegółowości problemu oraz stoso
waniu coraz intensywniejszych po
znawczo technik. Procedura taka za
pewnia otrzymanie prawidłowych wy
ników zarówno na poziomie kontekstu 
ilościowego danego zjawiska, jak i je
go uwarunkowań przyczynowo-skut-
kowych na poziomie jednostkowym. 
Poważnym niedostatkiem tego sposo
bu postępowania jest jego rozległość 
(w sensie różnorodności problemów) 
oraz pracochłonność. Dlatego też autor 
wskazuje sposoby pozwalające na 
usprawnienie działań w tej dziedzinie 
(s. 128—129). Nie ze wszystkimi moż
na zgodzić się całkowicie. Po pierw
sze, zastrzeżenia może budzić rezy
gnacja ze stosowania doboru losowego 
próby na rzecz celowego doboru re

spondentów. Ta druga metoda, oprócz 
dużej pracochłonności, zawiera nie
bezpieczeństwo nieświadomego znie
kształcenia próby. Po drugie, nie moż
na zgodzić się z autorem, że ustalona 
przez niego w sposób eksperymental
ny wielkość próby (100—150 ankiet) 
ma walor reprezentatywności. Uzy
skane przez niego identyczne odsetki 
odpowiedzi na pytania w dwu zesta
wach ankiet (zawierających w pierw
szym przypadku 120, w drugim 150) 
świadczą raczej o rzetelności narzę
dzia, nie orzekając jeszcze o jego re
prezentatywności (s. 125). Po trzecie, 
trudno zastosować w praktyce dyrek-
tywp o podziale pytań na te, które 
określają procesy dynamiczne i po
wtarzanie ich w kolejnych seriach 
oraz te, które charakteryzują procesy 
stabilne (zadawane tylko raz). W prak
tyce decyzja taka możliwa jest dopie
ro po przeprowadzeniu badań wstęp
nych. Stąd dyrektywa ta raczej kom
plikuje ogólny porządek przeprowa
dzania badań niż go usprawnia. 

Oceniając całość pracy warto zacy
tować słowa N. M. S i k o r s k i e g o , 
dyrektora Państwowej Biblioteki 
ZSRR, który w swoim artykule wstęp
nym napisał: „Materiały mające swoje 
odzwierciedlenie w pracy nie zawsze 
są bezsporne—częściowo dyskusyjne, 
szereg wysuniętych przez niektórych 
autorów twierdzeń wymaga dalszego 
rozpracowania oraz eksperymentalne
go i praktycznego sprawdzenia" 
(str. 10). Wartość tej pracy tkwi rów
nież w próbach określenia zasięgu ba
dawczego poszczególnych dyscyplin, 
ukierunkowania problematyki, wska
zania na niedostatki badań, jak rów
nież na tematy, które trzeba będzie 
podjąć w przyszłości. 

Adam Swida 

KULTURA MASOWA 
A MŁODZIEŻ 

JEUNESSE ET MEDIA. Quatrième 
rencontre des chercheurs en com
munication sociale. Bruxelles, 1975. 
S. 221. 

Książka zawiera materiały z IV bel
gijskiego spotkania badaczy zajmują
cych się problematyką komunikowa-
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nia masowego. Odbyło się ono 31 sty
cznia 1975 w Instytucie Socjologii 
Université Libre w Brukseli i było 
poświęcone w zupełności zagadnie
niu: kultura masowa a problemy 
młodzieży. 

Zanim przejdziemy do omówienia 
materiałów zawartych w przedstawia
nej pozycji, słów kilka o samej ini
cjatywie tego typu spotkań, o ich or
ganizacji i przebiegu. W ostatnim ze 
spotkań (corocznych) autor niniejszej 
recenzji brał udział, tym więc łatwiej 
mu zdać sprawozdanie. Inicjatywa co
rocznych spotkań wszystkich badaczy 
belgijskich zajmujących się problema
tyką komunikowania masowego wy
szła od G. Thoverona, kierownika Ze
społu Badawczego Uniwersytetu Wol
nego w Brukseli. Celem spotkań jest 
skonfrontowanie poglądów badaczy, 
na co dzień pracujących w ośrodkach 
bardzo nieraz od siebie odległych pod 
względem założeń badawczych (przy
kładowo: badacze z Uniwersytetu Ka
tolickiego w Lowanium i badacze z 
ateistycznego Uniwersytetu Wolnego 
w Brukseli). 

Czwarte z kolei spotkanie potwier
dziło słuszność przyjętych założeń or
ganizacyjnych, było bowiem auten
tycznym przeglądem dorobku więk
szości badaczy zajmujących się w tym 
kraju problemami komunikowania 
masowego. Przedstawiam tę sprawę 
wierząc, iż inicjatywa taka przydała
by się i u nas. 

Przejdźmy do omówienia materia
łów zawartych w książce „Jeunesse et 
Media". Zamiast wstępu organizator 
spotkania Gabriel T h o v e r o n przy
pomina jego zasady i naczelne idee. 
Dalej dwaj naukowcy a jednocześnie 
wysocy urzędnicy Ministerstwa Kul
tury dają przegląd dwu zagadnień, 
dla nas może mniej interesująccyh: 
M. H i c t e r pisze na temat „Recher
ches européennes en matière de jeu
nesse et media" (mając zresztą na 
myśli przede wszystkim Europę Dzie
więciu) a L. D a r m s na temat „Jeu
nesse et media: bilans de recherches 
allemandes". 

Jeśli pominąć zakończenie napisa
ne przez V. В a c h y , profesora z Lo
wanium, praca składa się z 7 rozdzia
łów stanowiących odbicie problemów 
poruszanych w siedmiu grupach dy
skusyjnych. Są to kolejno: „Enquê
tes", „Livres pour la Jeunese", „Re
vues pour la jeunesse", „Jeunesse 
et publicité", „Utilisation des media 
par les jeunes", ,.Contre-culture" i 

„Effets des media sur les jeunes". 
Trudno byłoby tu omówić 26 wystą
pień przedstawionych w książce, 
skoncentrujmy się więc tylko na tych, 
które ze względu na temat i treść in
teresować mogą szczególnie czytel
ników Zeszytów Prasoznawczych. 

Spośród czterech wystąpień w gru
pie „Enquêtes" zwróćmy uwagę na 
dwa. Claude G e e r t s (kierowniczka 
Service de l'enquête permanente sur 
les programmes w belgijskim radio 
i telewizji — RTB) pisze na temat 
„Les communications de masse dans 
le budget-temps des jeunes". Wskazu
jąc na miejsce, jakie pozsczególne 
masowe środki komunikowania (bądź 
to w formie słuchania — czytania 
intensywnego, bądź też w formie de
koracji dźwiękowej czy czytania dla 
„zabicia czasu") zajmują w budżecie 
czasu młodzieży belgijskiej, w sposób 
klasyczny dla badań czasu wolnego 
C. Geerts przedstawia ów problem 
w perspektywie doby i tygodnia. In
ne ciekawe studium to „L'image de 
la culture chez les adolescents" Ro
seline D a r t e v e l l e - B o u i l l i n z 
Uniwersytetu Wolnego w Brukseli. 
Autorka przedstawia wyniki między
narodowych badań porównawczych 
(Austria, Jugosławia, Tunezja, Kana
da, Wenezuela i Belgia) na temat 
wyobrażeń młodych ludzi o cechach 
człowieka kulturalnego (model czło
wieka kulturalnego w świadomości 
młodzieży), porównując wyniki z ana
lizą zawartości prasy i przekazów 
radia i telewizji przeznaczonych dla 
młodzieży. 

Z kolei zwróćmy uwagę na za
mieszczoną w dziale „Revues pour la 
jeunesse" pracę Anne P l u v i n a g e 
z Brukseli na temat „La presse com
merciale pour adolescents". Jest to 
ciekawe studium ewolucji zarówno 
treści (zawartości), jak i nakładów 
prasy przeznaczonej na zachodzie Eu
ropy dla nastolatków *. Wnioski, ja
kie wysnuwa Autorka są dość smut
ne, okazuje się bowiem, że każdora
zowa próba wprowadzenia do tej pra
sy treści bardziej skomplikowanych, 
opartych na już posiadanej wiedzy 
prowadziła szybko do obniżenia na
kładu pisma, a więc do obniżenia 
zainteresowania nim. 

W dziale „Jeunesse et publicité" 
Jean H a m o i r z Uniwersytetu w 

* Autorka znana jest naszym czytelni
kom z artykułu: Prasa młodzieżowa na Za
chodzie. Zeszyty Prasoznawcze 1973 nr 3, 
s. 97—108. (Red.) 
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Liège pisze na temat „L'image de 
l'enfant dans la publicité". Badacz 
ten zwraca uwagę na ciekawe zjawi
sko polegające na tym, iż coraz czę
ściej w prasowych ogłoszeniach re
klamowych rezygnuje się z ogólnego 
pojęcia dziecka, zwracając od razu 
uwagę na fakt, czy reklamujemy 
przedmioty dla chłopca czy dziew
czynki. Jest to — zdaniem autora — 
wynik przemian na samym rynku to
warów dla dzieci. 

Kończąc to omówienie, wymieńmy 
jeszcze wystąpienie Paula L e v y z 
Uniwersytetu Katolickiego w Lowa-
nium pt. „Les effets de pléthore d'in
formation sur la jeunesse", zamiesz
czone w rozdziale „Effets des mass 
media sur les jeunes". Autor zwraca 
najpierw uwagę na rzadko dyskuto
wany problem ilości pierwotnych 
(pierwszych w kolejności) przekazów 
informacji na temat życia codzien
nego pochodzących w wypadku lu
dzi młodych właśnie ze źródeł komu
nikowania masowego. W tym dopa
truje się głównej różnicy między po
koleniem dziś dorosłym a młodzieżą. 
Pada pytanie: „Czy potrafimy po
wiedzieć, jakie są skutki tego faktu? 
Czy pierwszy przekaz nie na tyle 
kształtuje osobowość, że wszelkie in
ne (szkoła, dom itd.) trafiają na już 
urobiony grunt, a więc mają o wie
le mniejsze, niż sobie to wyobraża
my, znaczenie? Aktualną sytuację 
nazywa Levy przeinformowaniem ilo
ściowym i niedoinformowaniem jako
ściowym młodzieży, co jego zdaniem 
prowadzi do wielkiego niebezpieczeń
stwa — mechanicznego, spontanicz
nego, bezrefleksyjnego przejmowania 
wzorów zachowań, w konsekwencji — 
do zatracania się roli elementów ra
cjonalnych w modelu życia młodzie
ży lansowanym przez mass media. 

Omawiana książka zawiera wiele 
ciekawych studiów. Poziom poszcze
gólnych wystąpień jest bardzo różny, 
to chyba jednak oczywiste, skoro za
prasza się do zabrania głosu wszyst
kich zainteresowanych tematem ba
daczy. 

Jacek Wódz 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY 
KOMUNIKOWANIA 

Kurt D a n z i g e r: INTERPER
SONAL COMMUNICATION. Per-
gamon Press, New York 1976. S. 
238 + XXII. 

Prace poświęcone komunikowaniu in
terpersonalnemu rzadko wkraczają 
na pole komunikowania masowego. 
Wychodzą one spod piór psychologów 
społecznych, zainteresowanych funk
cjonowaniem małych grup i w ich 
ujęciu media należą do takich ze
wnętrznych czynników, jak normy 
kulturowe, wzorce społeczne o naro
dowym zasięgu czy zasady makroor-
ganizacji, które w pewnej mierze wa
runkują ludzkie postępowanie w sy
tuacjach kontaktu twarzą w twarz. 
Uwaga ta dotyczy również i omawia
nej pracy. Kurt Danziger, profesor 
psychologii na Uniwersytecie Yorku 
w Kanadzie, poświęcił swą pracę 
udokumentowaniu tezy, że w a 
r u n k i e m k a ż d e g o k o m u n i 
k o w a n i a j e s t w z a j e m n o ś ć . 

W sprawie komunikowania inter
personalnego opublikowano w ciągu 
ostatnich piętnastu lat sporo intere
sujących i ważkich pozycji, a kieru
nek badań wyrażany najlepiej przez 
pisma Ervinga Goffmana istotnie za
sługuje na pogłębioną interpretację, 
którą autor w omawianej pracy ofe
ruje. 

Książka zaczyna się w sposób fra
pujący. Badając przypadki pracy ko
miwojażera oraz przesłuchań więź
niów przez aparat policyjny, Danzi
ger przeciwstawia komunikowanie — 
manipulowaniu. Twierdzi on, że tam 
gdzie osoba poddaje się biernie za
biegom perswazyjnym, tam nie ma 
mowy o komunikowaniu, tylko o 
manipulowaniu. Komunikowanie jest 
partnerstwem, nawet w tych sytua
cjach, gdy domniemany przedmiot 
czyichś wpływów, zachęt czy gróźb 
znajduje się w stanie ograniczenia 
możliwości reakcji i poddany jest fi
zycznej presji. Elementem tego par
tnerstwa jest przejawianie inicjatywy 
w tym kontakcie, co w efekcie może 
doprowadzić do skutecznej obrony 
przed wpływem, a nawet porażki do
mniemanego podmiotu działania. Do
świadczona w bojach z komiwojaże
rami pani domu może nie ulec per
swazji intruza. Nawet osoba poddana 
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surowemu policyjnemu przesłuchaniu 
— twierdzi autor — może przejąć 
inicjatywę i odnieść sukces. 

Autor zajmuje się analizą form ko
munikowania interpersonalnego. Ten 
aspekt interesować nas może zatem 
pośrednio, w wypadku, gdy przyj
miemy koncepcję, że w komunikowa
niu masowym ważny jest nie tylko 
przebieg informacji od nadawcy do 
odbiorcy, lecz również to, co odbiorcy 
czynią z przekazem i jego treścią w 
chwili, gdy stanie się ona ich wła
snością, a oni zaczynają się nią po
sługiwać jako własną wiedzą. Póki 
nie założymy, że zagadnienia inter
personalnej utylizacji tej wiedzy są 
przedmiotem naszego istotnego zain
teresowania, poty problematyka oma
wianej pracy nie będzie wchodziła w 
zakres spraw dotyczących komuni
kowania masowego. Danziger nie 
przyjmuje takiego założenia. Dlatego 
ważny jest dla nas sposób, w jaki od
dziela on komunikowanie masowe od 
komunikowania interpersonalnego. 
Nie poświęca on tej kwestii zbyt 
wiele miejsca, traktując komuniko
wanie masowe jako przypadek mani
pulacji zewnętrznej. Jedynie nastę
pujące zdanie jest istotne dla naszej 
problematyki. 

„Mimo wszystkich swych nasta
wień wobec masowych środków ko
munikowania oraz instytucji autory
tarnych ludzie nadal wchodzą w 
związki małżeńskie, mają dzieci, za
wierają przyjaźnie i rozmawiają ze 
swymi kolegami; i w stosunkach mię
dzy małżonkami, i między rodzicami 
i dziećmi, i między przyjaciółmi i ko
legami wpływy nigdy nie następują 
jednokierunkowo, lecz są zawsze 
wzajemne. Jasne oddzielenie kontro
lujących i kontrolowanych zanika w 
chwili, gdy opuszczamy laboratorium 
psychologiczne lub instytucję biuro
kratyczną i wkraczamy w sferę ży
cia rodzinnego lub zwykłej towarzy
skiej interakcji pomiędzy równymi" 
(s. 175). 

Widzimy tu, jak media w swym 
działaniu na odbiorcę zostają spro
wadzone do jednej kategorii z apa
ratem biurokratycznym, który repre
zentowany jest przez tzw. instytucje 
autorytatywne. To interesujące zrów
nanie wywodzi się z przekonania o 
impersonalnym charakterze wspom
nianych instytucji oraz podobnym do 
działania Idealnej Diurokracji wpły
wie mediów, a to ostatnie wynika z 
braku sprzężenia zwrotnego w komu

nikowaniu masowym. Badacz małych 
grup, którym jest Danziger, może 
przyjmować jako założenie, że insty
tucje biurokratyczne są tak całkowi
cie impersonalne w swym działaniu, 
jak to modelował Max Weber. W 
istocie jednak nauka zajmująca się 
tym problemem odkrywa w tych in
stytucjach bogate „życie wewnę
trzne", wynikłe z kontaktów inter
personalnych między członkami per
sonelu, czyli tak zwaną strukturę 
nieformalną tych instytucji. Czyżby 
zatem wynikało, że na placu pozosta
ją tylko media, których struktura nie 
dopuszcza interpersonalnych zależno
ści? Czy zatem, w świetle ustaleń 
Danzigera, media w najmniejszym 
stopniu są czynnikami służącymi ko
munikowaniu, a jedynie manipulowa
niu? Sprawa ta nurtuje od dawna 
badaczy, daje się różne odpowiedzi, 
których nie miejsce tu przytaczać. 
Jedno jest pewne: media wśród róż
nych przykładów życia społecznego 
stanowią element, w którym bezpo
średnie kontakty międzyludzkie są 
prawdziwie utrudnione. Czyżby były 
one najbardziej „niespołecznym" 
czynnikiem wpływania na ludzkie 
postępowanie? 

Jerzy Pomorski 

BRYTYJSKA BIBLIOGRAFIA 
BADAN PRASOZNAWCZYCH 

Leicester Documentation Centre for 
Mass Communication Research jest 
jednym z regionalnych ośrodków do
kumentacji badań nad komunikowa
niem masowym w ramach sieci tych 
ośrodków działających pod auspicja
mi UNESCO. Rejestr bieżących i osta
tnio zakończonych prac dotyczących 
komunikowania masowego opubliko
wany przez ten ośrodek w czerwcu 
bieżącego roku, obejmuje okres od 

CURRENT BRITISH RESEARCH 
ON MASS MEDIA AND MASS 
COMMUNICATION. REGISTER 
OF ONGOING AND RECENTLY 
COMPLETED RESEARH. Compl. 
by Connie E l l i s . Leicester Docu
mentation Centre for Mass Com
munication Research, Leicester 
1976. S. 74. 
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stycznia do czerwca 1976. Adnotacje 
zawierają: nazwisko badacza, temat 
badania, krótkie omówienie tematyki, 
zakresu, określenie celu i przeznacze
nia badania, przedstawienie rezulta
tów w wypadku prac zakończonych 
oraz nazwę instytucji zlecającej jeżeli 
taka występuje, okres trwania bada
nia i nazwę instytucji, w której je 
wykonano. Dotyczą one 154 prac za
kończonych lub wykonywanych w 
Wielkiej Brytanii w tym okresie. In
formacje zebrano w ok. 280 wydzia
łach uniwersyteckich, politechnikach, 
instytucjach związanych z radiem i 
telewizją, instytutach filmowych itp. 
Prace podzielono na 12 grup: „Tele
wizja", „Radio i telewizja", „Pra
sa", „Kino i film", „Wydawnictwa 
książkowe", „Muzyka", „Multi-me
dia", „Reklama", „Badania między
narodowe", „Komunikowanie i edu
kacja", „Komunikowanie i polityka". 

Z ilościowej analizy tego rejestru 
wynika, że we współczesnych brytyi-
skich badaniach nad komunikowa
niem masowym najwięcej uwagi po
święca się telewizji (47 prac). W tej 
grupie najwięcej prac dotyczy odbior
ców i odbioru programu oraz wpły
wu telewizji na dzieci i młodzież, a 
także zastosowania telewizji w szko
le. Analiza obejmuje głównie poszcze
gólne typy programów np. serial, ko-

Ф Janina K u l c z y c k a - S a l o n i : 
WŁODZIMIERZ SPASOWICZ. zarys mo
nograficzny, zakład Narodowy im. Osso
lińskich — Wydawnictwo, Wroclaw 1975. 
S. 223. Z portretem. 

Prawnik Włodzimierz Spasowicz (1829— 
1906) zapisał się m. in. na kartach histo
rii prasy polskiej i rosyjskiej jako płodny 
publicysta i wydawca. Przed usamodziel
nieniem się w zawodzie adwokackim utrzy
mywał się dwa lata z pracy dziennikar
skiej, a później związał się w różny spo
sób zwłaszcza z czterema czasopismami, 
odmiennymi trwałością i kształtem praso-
znawczym, lecz bardzo podobnymi, jeśli 
chodzi o ogólne ideały, którym służyły, o 
wspólny kierunek ideologiczny liberalno-
-burżuazyjny. Były to: petersburskie Sło
wo, petersburski Wiestnik Jewropy, peters
burski Kraj i warszawskie Ateneum. Naj-
luźniej otarł się z początkiem 1859 r. o 
efemerydę Słowo, którego piętnastu nu
merom półtygodnika poświęciła prof. Kul
czycka-Saloni cały rozdział (s. 32—64). Na
tomiast znaczny udział Spasowicza w trzech 
pozostałych o trwałym znaczeniu czasopi
smach właściwie pomija, co prawda przy
znając, że do syntetycznej oceny pisarza 
„brakuje jeszcze tak zasadniczych prze-

media, program polityczny, dramat. 
Techniczna strona działalności tele
wizji jest najrzadziej obiektem ba
dań, które w tym wypadku dotyczą 
głównie rozwoju i zastosowania tele
wizji kablowej i magnetowidów. Pra
sie poświęcono 22 prace o tematyce 
bardziej zróżnicowanej i dotyczącej 
zagadnień bardziej szczegółowych niż 
było to w przypadku telewizji. Spo
śród nich na pierwszy plan wysuwa
ją się: analiza zawartości prasy pod 
kątem informowania o określonych 
faktach, prace historyczne, prace na 
temat sytuacji ekonomiczno-prawnej 
i polityki prasy. 

Najmniej uwagi współczesne bada
nia nad komunikowaniem masowym 
w Wielkiej Brytanii poświęcają wy
dawnictwom książkowym (5), radiu 
(4) i muzyce (2). Obserwuje się mniej 
więcej równe proporcje między pra
cami, które można określić jako 
praktyczne i teoretyczne. Prace o 
wyraźnie praktycznym celu są głów
nie robione na zlecenie. Cele, jakim 
miało służyć zastosowanie wyników 
badań, to — między innymi — pod
niesienie efektywności oddziaływania 
masowych środków komunikowania, 
zastosowanie nowych technik, okre
ślenie postaw odbiorców. 

Urszula Szczepańczyk 

sianek, jak sylwetka Spasowicza-wydawcy 
i Spasowicza-redaktora. Ateneum i Kraj, 
a szczególnie jego literacki dodatek, to pro
blemy, którymi w najbliższym czasie za
mierzam uzupełnić niniejszy zarys" (s. 208). 
Uświadamiając sobie tak poważny manka
ment pracy, wyrządza się jednak duży za
wód czytelnikowi, który ma prawo szukać 
w tego rodzaju studium obrazu całego Spa
sowicza. Dziwi zaś tym bardziej, że znala
zło się dość miejsca nie tylko na historię 
krótkiej, nieudanej próby dziennikarskiej 
Józefata Ohryzki, ale i na dokładne omó
wienie sporu o podręcznik prawa karnego 
(rozdział III), na charakterystykę Spaso
wicza jako adwokata przysięgłego (rozdział 
V) i działacza kulturalno-społecznego (roz
dział VI). Natomiast o stosunkach łączą
cych Spasowicza z Piotrem Chmielowskim 
i Erazmem Piltzem nie dowiadujemy się 
nic, a wszak istnieje już monograficzne 
opracowanie Kraju za czasów redaktorstwa 
Piltza, najbliżej związanego właśnie ze 
Spasowiczem, założycielem i współwydaw-
cą zarówno Kraju, jak i Ateneum. Mono-
grafistka nie wykorzystała też nawet lite
ratury przedmiotu, np. „Pamiętników" Wa
cława Lednickiego (gdzie w tomie II, s. 
322—338, dużo o Spasowiczu) lub „Piśmien
nictwa polskiego 1880—1904" W. Feldmana 

Noty o polskich nowościach wydawniczych 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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(t. IV, s. 54—80). Większość dziewięcioto-
mowego zbioru „Pism" Spasowicza wypeł
nia publicystyka i badaczowi łatwiej ją 
ogarnąć. W obecnej postaci książce do mo
nografii jeszcze daleko. Przedstawia jedy
nie pewne wybrane, aspekty wielostronnej 
działalności Spasowicza i to na ogół dość 
powierzchownie, faktograficznie. 

cl 

# George В i d w e 11: ANI CHWILI NU
DY. Przekład Anny в i d w e 11. Katowice 
1976. S. 312. 

Autobiografia 70-letniego, poczytnego 
popularyzatora zbeletryzowanej historii an
gielskiej, naturalizowanego w Polsce An
glika, piszącego po angielsku (żona tłuma
czy na polski). Cały jeden rozdział (s. 67— 
112) opisuje półtoraroczną praktykę dzien
nikarską autora, po ukończeniu szkoły 
średniej, w 17 roku życia. Odbył ją w in
formacyjnym tygodniku Reading Standard 
o nakładzie przewyższającym wówczas, w 
latach 1922—1924, łączny nakład trzech po
zostałych gazet ukazujących się w rodzin
nym mieście autora (Reading). Wydawca 
zgodził się kształcić go za darmo w za
wodzie dziennikarskim jako młodszego re
portera. Codziennie pisał sprawozdania z 
wszystkich ważniejszych wydarzeń prowin
cjonalnego miasta, robił korekty, adiusto
wał korespondencje z terenu i pisał repor
taże sportowe. „Reporterskie obowiązki 
sprawiły, że lepiej poznałem rodzinne mia
sto i chyba więcej się do niego przywią
załem" (s. 85). Po pół roku zarabiał 5 szy
lingów tygodniowo, a potem dwukrotnie 
więcej. Za dodatkową pomoc w drukarni 
otrzymywał funta szterlinga. Chciał wy
kształcić się na rzemieślnika pióra o tyle 
dobrego, by go czytano. Nie zrażony nie
powodzeniem prób literackich wrócił do 
dziennikarstwa jako ubocznego zajęcia na 
posadzie urzędnika bankowego w latach 
1924—1939, gdzie zarabiał trzy razy wię
cej niż dawniej w redakcji. Dochody z pió
ra rosły jednak dużo szybciej, niż pensja. 
Doszedł do tego, że w r. 1935 nazwisko 
jego pojawiało się pod artykułami publi
kowanymi w ponad stu czasopismach róż
nego rodzaju, ze specjalizacją w prasie 
handlowej i zawodowej. Był tzw. „wol
nym strzelcem" : tylko dwóch redaktorów 
poznał osobiście, pozostałe kontakty z re
dakcjami załatwiał listownie. Często my
ślał o porzuceniu banku i powrocie do sta
łej pracy redakcyjnej, ale bał się zwią
zać z jedną redakcją i angażować poli
tycznie. Koledzy redakcyjni pożegnali od
chodzącego do banku życzeniem, by „nie 
wyparł się hultajskiej drużyny dzienni
karskiej". Autor tego dotrzymał, poznaw
szy jej oddanie dla zawodu i serdeczną 
przychylność, która go tak szczęśliwie 
wprowadziła w świat ludzi dojrzałych 
(s. 112). 

cl 

9 MÓWI RADIO KATOWICE. Wyd. Radia 
i Telewizji, Warszawa 1976. S. 104. 

Małego formatu książeczka (B5) nie 
jest monografią Rozgłośni... Ideą prze
wodnią niniejszej pracy zbiorowej jest oca
lenie od zapomnienia spraw i zdarzeń, w 
których uczestniczyli i które kształtowali 
radiowcy katowiccy" — stwierdza w przed
mowie wydawca. Autorzy 13 artykułów i 
wspomnień zaliczają się bądź do wetera
nów Rozgłośni, bądź do jej wieloletnich 
powojennych współpracowników. Prawie 

50-letnie dzieje katowickiej Rozgłośni PR 
(otwartej 4 XII 1927) szkicuje najzwięźlej 
Wiesława W ł o d o w s k a - z a l e s k a . Bo
daj najwięcej miejsca zajmują problemy 
kultury na radiowych falach: Witold N a-
w г о с к i pisze o programach literackich 
w ostatnim 15-leciu, Teresa L e s s a e r o -
w a gruntownie przedstawia „Muzykę na 
katowickiej antenie" od początków emisji, 
Celestyn K w i e c i e ń (zarazem koordy
nator opracowania zbiorowego) omawia 
związki z środowiskami twórczymi (przy
kładowo: w r. 1973 muzyce poświęcono po
nad 300 audycji trwających 66 godzin, w 
318 audycjach uczestniczyło 71 aktorów). 
Ważne miejsce przypada wychowaniu pa
triotycznemu — poprzez upowszechnianie 
hitorii Polski i Śląska — zarówno w doku
mentalnym szkicu Wiktora Z a l e s k i e 
go , jak i we wspomnieniu Edmunda 
O d o r k i e w i c z a pt. „Zeleźniok Karli
ka". Jerzy S o c h a n i k pisze o rozwoju 
regionalnego profilu programowego Rozgło
śni ; Krystyna J а г ее к а о słuchowiskach 
i ich twórcach. Osobistymi wspomnienia
mi dzielą się Aleksander B a u m g a r d -
t e n, Jan B a r a n o w i c z , Stanisław 
B r o s z k i e w i c z i Aleksander W i d e -
r a. Całość zamykają „Dwa łyki statysty
ki" W. W ł o d o w s k i e j - Z a l e s k i e j . 

Zważywszy, iż tomik podsumowuje pół
wiecze Rozgłośni — zatrważać musi szczu
płość informacji statystycznej i dokumen
tacji faktograficznej (choć istnieje nadzie
ja, że nie wszystka została — i słusznie — 
wyczerpana w tej popularnej formie). Tym 
lepiej wypada ocenić tę jedną z nielicz
nych prób „ocalenia od zapomnienia" frag
mentu dziejów naszego dziennikarstwa. 

czb 

# Adam V e t u l a n i : POZA PŁOMIE
NIAMI WOJNY. Internowani w Szwaj
carii 1940—1945. Wydawnictwo Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Warszawa 1976. S. 347. 
Z 32 ilustracjami. 

„Najważniejszym środkiem zdolnym 
podtrzymać wśród wszystkich [internowa
nych z 2 Dywizji Strzelców Pieszych] za
interesowanie sprawami ogólniejszymi, ma
jącymi najszerszy zasięg, było czasopismo 
wychodzące pod nazwą Goniec Obozowy". 
Redagowali je amatorzy, było ilustrowane, 
nosiło podtytuł: Wiadomości dla Interno
wanych, a ukazywało się co 10 dni. Re
dakcja i zecerzy mieścili się w gospodzie 
pod Bernem, gdzie znajdowała się drukar
nia. Goniec zrazu szukał czytelników, przy 
nakładzie 2500—3000 egzemplarzy poniewie
rał się po barakach. Od września 1940 do 
marca 1941 wyszło 23 numery, zawieszo
ny, uległ wznowieniu w lipcu 1941 przy 
zmienionej redakcji. Bezbarwny politycz
nie, odegrał pozytywną rolę w podtrzyma
niu morale żołnierskiego i stanowił poży
teczną lekturę dla żołnierzy (s. 220—224). 
Poza grupką w obrębie samej redakcji — 
brakowało współpracowników. Począwszy 
od kwietnia 1942 wzbogacił się Goniec 
„Dodatkiem literackim" na osobnej kar
cie (łamanej w formie ósemki) zawiera
jącej przeważnie przedruki krótkich no
wel i wierszy. Po przeczytaniu był zwra
cany do redakcji Gońca i tam oprawiano 
dodatek w tomik (ogółem cztery) o na
kładzie 600 egzemplarzy na użytek Pola
ków na obczyźnie. Ingerencję cenzury 
szwajcarskiej spowodowała obawa, by pol
ska prasa internowanych żołnierzy pol
skich nie drażniła Niemców. W celu obej
ścia cenzury powielano od listopada 1942 
komunikat W Kraju i na Obczyźnie i in-



ne tajne biuletyny (Polska Ludowa, Pod 
Prąd). Już w pierwszej połowie 1943 zjawił 
się dwutygodnik Polska Ludowa, powiela
ny w Bazylei, a od 1945 drukowany przy 
pomocy radzieckiej 1 w nowych grani
cach. Ostatni, numer 129. Gońca Obozowe
go nosił datę 11—20 czerwca 1945 (s. 293— 
298). 

cl 

ф Ryszard B a d o w s k i : TAJEMNICA 
BURSZTYNOWEJ KOMNATY. Wydawni
ctwo Radia i Telewizji, Warszawa 1976. 
S. 206 + 8 ilustracji. 

Autorem książki jest znany dziennikarz. 
Mimo iż pracę swą poświęcił sprawie zagi
nięcia i poszukiwań słynnego skarbu zra
bowanego przez hitlerowców w czasie П 
wojny światowej, to jednak zawarł w niej 
także sporo informacji o roli masowych 
środków komunikowania w poszukiwa
niach. Pod tym względem można by wy-

*ZA MIR I SOCYALIZM. Mieżdunarod-
noje izdatielstwo „Mir i Socyalizm", Pra
ga 1976. S. 184 + 14 stron ilustracji + wklej
ka rozkładana. 

Miesięcznik Problemy Pokoju i Socja
lizmu jest wspólnym wydawnictwem par
tii komunistycznych i robotniczych. Pismo 
ukazuje się w 29 językach, publikuje je 46 
krajowych wydawnictw, a rozpowszechnia
ne jest w 145 państwach świata. Zamiar 
utworzenia takiego czasopisma wyrażono 
podczas Narady Przedstawicieli Partii Ko
munistycznych i Robotniczych w 1957 roku 
w Moskwie, zaś w dniach 7—8 marca 1958 
w Pradze rozpatrzono ten projekt od stro
ny praktycznej. Od tego czasu ukazało się 
ponad 200 numerów. 

W ostatnich latach na łamach periody
ku swoje materiały opublikowali autorzy 
z ok. 100 krajów. Było wśród nich przy
wódców partii: 21 — w 1972 г., 22 — w 
1973 г., 26 — w 1974 r. i ponad 30 — w 
1975 r. W latach 1971—1975 w piśmie opubli
kowano też ok. 400 artykułów innych 
członków kierownictw partii oraz marksi
stowskich uczonych. 

W 1975 r. w kierowniczych organach 
miesięcznika Problemy Pokoju i Socjaliz
mu znajdowali się przestawiciele 51 par
tii komunistycznych i robotniczych: Algie
rii, Argentyny, Austrii, Boliwii, Brazylii, 
Bułgarii, Chile, Cypru, Czechosłowacji, Da
nii, Filipin, Finlandii, Francji, Grecji, Gwa
temali, Hiszpanii, Hondurasu, Indii, Indo
nezji, Iraku, Iranu, Irlandii, Izraela, Japo
nii, Jordanii, Kanady, Kolumbii, Libanu, 
Luksemburga, Meksyku, Mongolii, NRD, 
Panamy, Paragwaju, Peru, Polski, Portu
galii, RFN, RPA, Rumunii, Senegalu, Su
danu, Syrii, Szwecji, Urugwaju, USA, We
nezueli, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch 
i ZSRR. 

W 1975 roku miesięczny nakład pisma 
przekroczył pół miliona egz. Od 1970 poja
wiło się 15 nowych wydań krajowych. 
W i960 w krajach niesocjalistycznych roz
powszechniano tylko 15% całego nakładu, 
zaś w piętnaście lat później Już prawie 
jego połowę. 

Te i inne informacje zawarte zostały we 
wstępie do broszury, na którą ponadto 

różnić ich dwie funkcje: jako odbiorników 
informacji społeczeństwa reagującego na 
opublikowany artykuł lub nadaną audy
cję oraz jako organizatorów poszukiwań — 
nieraz właśnie w oparciu o informacje od 
czytelników i telewidzów. 

Medal ten ma i odwrotną stronę. Jest 
nią kierowanie poszukiwań na fałszywe 
tory (czynione zresztą w dobrej wierze) 
i wzbudzanie w oparciu o te fałszywe da
ne niezdrowej sensacji. 

Książka zawiera też przykład działania 
prasy tam, gdzie inne instytucje nie odwa
żyłyby się wystąpić, mając na względzie 
swój autorytet. Chodzi tu o zorganizowany 
przez Przekrój eksperyment psychotronicz
ny z udziałem Czesława Klimuszki. 

Działanie masowych środków komuni
kowania, z których usług korzystała też 
komisja do spraw poszukiwań Bursztyno
wej Komnaty, było silnie związane z całą 
akcją, co znajduje odwierciedlenie prawie 
na każdej stronie książki. 

lp 

składają się: wykaz tematyczny głównych 
materiałów opublikowanych w piśmie po 
Naradzie Partii Komunistycznych i Robot
niczych w czerwcu 1969, sylwetki sześć
dziesięciu generalnych lub pierwszych se
kretarzy partii komunistycznych i robot
niczych, którzy wystąpili na łamach mie
sięcznika po tejże Naradzie, wykazy spot
kań dyskusyjnych marksistów oraz ksią
żek i broszur opublikowanych przez wy
dawnictwo „Mir i Socyalizm" — oba rów
nież obejmujące okres po czerwcu 1969. 
Broszurę zamyka 14 barwnych reprodukcji 
plakatów wydanych" przez partie komuni
styczne. Rozkładana barwna wkładka ilu
struje rozpowszechnianie pisma na całym 
świecie i podaje adresy firm przyjmują
cych zamówienia na poszczególne wersje 
językowe. 

Wydana w Pradze broszura napisana 
jest w języku rosyjskim. Ma ona charakter 
trochę reklamowego folderu, a trochę ka
talogu i jest w sumie wydawnictwem nie
typowym. 

lp 

ф Armand D a y a n : LA PUBLICITE. 
Presses Universitaires de France, Paris 
1976 S. 128. 

Profesor A. Dayan jest konsultantem 
Instytutu Administracji Przedsiębiorstw na 
uniwersytecie w Amiens. W publikowanych 
dotychczas pracach wydanych w latach 
1973—1976 koncentruje się na zagadnieniach 
dystrybucji i reklamy. Temu ostatniemu 
tematowi była też poświęcona zeszłorocz
na publikacja zespołowa, opracowana 
wspólnie z C. Vielfaurem. 

Omawiana książka stanowi rozwinięcie 
wspomnianych poszukiwań, ujmując dość 
wszechstronnie zagadnienia reklamy. Au
tor traktuje ją już we wstępie jako 
wszechobecny współcześnie fenomen nie 
tylko ekonomiczny, ale również kultural
ny i społeczny. Tym samym Dayan do
strzega w reklamie znamiona specyficz
nego masowego medium komunikowania, 
które — choć pozbawione bezpośredniego 
środka ekspresji — zatrudnia wszystkie 
pozostałe media. 

Noty o wydawnictwach zagranicznych 

9* 



Po długich latach skromnej historii, re
klama — zdaniem autora — w sześćdzie
siątych latach naszego stulecia stała się 
życiową koniecznością. Motywuje to nie
zbędność prowadzenia wnikliwych badań 
nad złożonym kompleksem zagadnień re
klamowych. 

Książka omawia kolejno: reklamę w 
ekonomii (inwestycje reklamowe, ewolu
cja wydawnictw); agencje reklamowe; po
stęp badań z zakresu znajomości klienteli, 
dystrybucji, produktu i jego konfekcjono
wania; kontakty reklamy ze środkami ko
munikowania (gazety, periodyki, radio, 
afisze, kino, TV) ; konstrukcje planów 
kampanii reklamowych; badania zleceń; 
wybór mediów pod kątem funkcji produk
tu, celowości i budżetu; techniki reklamo
we (w tym public relations) ; kontrolę 
skuteczności i efektów psychologicznych; 
ceny i reglamentację. Pracę kończą wnio
ski o dość ogólnikowym charakterze. 

Walor książki w oczach czytelnika pol
skiego zmniejsza jej ścisłe ograniczenie do 
sytuacji we Francji. Niemniej znaleźć tu 
można materiały interesujące także dla 
naszych — nielicznych — fachowców z 
tej dziedziny. 

zl 

ф Jurij I. S o ł d a t k i n , Władimir M. 
S z u l m i e j s t e r , Kławdija M. Z u к o-
w a: PROIZWODSTWO RAJONNYCH I 
GORODSKICH GAZIET. Izdatielstwo „Kni-
ga", Moskwa 1975. S. 206. 

Książka zawiera przegląd różnych tech
nik w zakresie druku wypukłego i offsetu, 
których używa się, bądź które mogą być 
zastosowane przy produkcji najliczniej
szej grupy wydawnictw periodycznych 
ZSRR — gazet rejonowych i miejskich. 
Dzieli się ona na trzy rozdziały, w któ
rych kolejno omówiono tradycyjne metody 
druku prasy, metody nowe oraz niektóre 
problemy ekonomiki i organizacji procesu 
wydawania gazet rejonowych i miejskich. 
Sporą część książki (ponad 50 stron) zaj
mują dodatki, w których zgromadzono i 
usystematyzowano głównie informacje o 
maszynach służących do druku gazet. 

Pierwsze dwa rozdziały mówiące o tra
dycyjnych i nowych metodach druku pra
sy stanowią trzon książki Każdy z nich 
rozpoczyna się od przedstawienia ogólnych 
schematów technologii produkcji prasy, a 
następnie omawia poszczególne etapy wy
dawania gazety, informując o możliwo
ściach zastosowania konkretnych maszyn 
oraz urządzeń towarzyszących jak stoły, 
szafy, kaszty, urządzenia transportowe itp. 

Liczne fotografie i rysunki pozwalają 
lepiej poznać i zrozumieć owe maszyny i 
urządzenia, a nawet zaplanować ich roz
mieszczenie jeszcze przed sprowadzeniem 
do drukarni miejskiej lub rejonowej. 

lp 

ф SOWIETSKIJE ŻURNAŁY W PO-
MOSZCZ' IZUCZAJUSZCZIM RUSSKIJ 
JAZYK. W/O „Mieżdunarodnaja Kniga" 
SSSR, Moskwa (s.a) S. 32. 

Jest to druk reklamowy zawierający 
podstawowe informacje o czasopismach 
służących lub mogących posłużyć do nau
ki języka rosyjskiego. Zgromadzono je 
w trzech działach: pisma specjalistyczne, 
pisma przydatne w nauczaniu dzieci i 
młodzieży oraz wydawane w ZSRR pisma 

w językach obcych, które zagranicznym 
czytelnikom przybliżają różne problemy 
życia Związku Radzieckiego. 

lp 

ф Leon C o n s t a n t i n : LA PAROLE ET 
LA VOIX. Presses Universitaires de Fran
ce, Paris 1975. S. 315. 

Nie żyjący już autor książki, prawnik 
z zawodu, artysta i muzyk z zaintereso
wań, miał w swym dorobku sporo prac 
z zakresu swej specjalności profesjonal
nej. Ostatnia, przygotowywana przez 15 lat, 
nie ukończona i uzupełniona już po śmier
ci Constantina, ma charakter oryginalny 
zarówno pod względem koncepcji treścio
wej, jak i doboru materiału. Jest w cało
ści poświęcona wszechstronnym aspektom 
znaczenia dźwięku i słowa w życiu czło
wieka i historii ludzkości. 

Poszczególne rozdziały części pierwszej 
omawiają kolejno: aspekty fizyczne z u-
względnieniem m. in. wysokości, timbru 
i intensywności dźwięku, aspekty fizjolo
giczne głosu ludzkiego, zagadnienia ana
logii i korelacji między muzyką a głosem, 
w tym ekspresji i znaczenia głosu jako 
instrumentu działania. 

Część druga obejmuje zagadnienia ak
tywizacji dźwięku w słowie i rozwój jego 
funkcji aż do czasów współczesnych. Osob
ne rozdziały poświęca tu autor technice 
przemawiania publicznego, dialogowi, dys
kusji i wystąpieniom, znaczeniu głosu w 
liturgii, śpiewie i teatrze, specyfice słow
nych negocjacji, technice perswazji, uzu
pełniającej roli gestu, technicznym i psy
chologicznym czynnikom rozmowy telefo
nicznej. Część tę kończy najciekawszy dla 
masowych środków komunikowania roz
dział ustalający kanony użycia głosu w ra
diu i telewizji. 

Potężna objętościowo część trzecia za
tytułowana „Słowo i głos wielkich ora
torów" zawiera skrótową informację bio
graficzną i fragmenty wystąpień słynnych 
mówców; od teologów i świętych wczes
nego okresu chrześcijaństwa, poprzez elo
kwencję prawniczą jurystów, po przemó
wienia polityków m. in. Mirabeau, Dan
tona, Robespierre'a, Beniamina Constan
ta, Gambetty, Clemenceau czy Jaurèsa. 

Fragmenty poświęcone audiowizualnym 
środkom przekazu zawierają sporo intere
sujących — a co ważniejsze — użytecz
nych uściśleń i uwag o najpowszechniej
szych błędach praktyki radiowej i tele
wizyjnej, utrudniających optymalne od
działywanie medium na odbiorcę. Nadają 
się też na obowiązkową, zwięzłą — w su
mie 14 stron tekstu — lekturę dla spike
rów i lektorów, a także ogniw kierowni
czych radia i TV z myślą o odpowiednim 
doborze czytających, nie tylko pod kątem 
dykcji, ale i umiejętności psychologicz
nych podania tekstu, łamania barier ofi-
cjalności, usuwania niedociągnięć pracy 
m. in. kobiet — spikerek itp. Tę część 
pracy kończy Constantin słowami godny
mi zacytowania: „Cała sztuka prezentowa
nia się na małym ekranie polega na stwo
rzeniu nastroju zażyłości między nadawcą 
a odbiorcą, więzów sympatii, która w opar
ciu o rosnące zżycie się z twarzą i gło
sem prowadzić może aż do tego co psy
chologowie nazywają identyfikacją afek-
tywną. Także w telewizji zaufanie może 
zrodzić się tylko ze szczerości i autenty
zmu". 

zl 



W С Z A S О P I S M A C H 

ROCZNIK 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

POLSKIEGO 
I PÓŁROCZE 1976* 

Artykuł Karola K o s k a „Felieto
ny Dela-Łozińskiego w Czasie (8 VIII 
1870 — 2 III 1873)" stanowi fragment 
rozprawy doktorskiej: „Twórczość li
teracka Władysława Łozińskiego". 
Łoziński rozpoczął swą działalność 
literacką i naukową od dziennikar
stwa, a wczesny, ważny etap stanowią 
w tym zakresie felietony (w liczbie 
130) zamieszczane w Czasie początko
wo pt. „Szurum-burum" bezimiennie, a 
od 1IX 1870 pt. „Tygodnik lwowski", 
sygnowane kryptonimem Del. Cechu
je te felietony ogromna wielostron
ność tematyczna i swoboda poglądów, 
nie krępująca się orientacją politycz
ną dziennika. Drobiazgowa analiza 
treści i formy felietonów Łozińskie
go wykazuje ich samorodność, dowcip 
i walory stylistyczne. Wiele uwagi 
poświęcono stosunkowi felietonisty do 
Kraszewskiego i Lama. Autor uwa
ża Łozińskiego za wzór dla Lama i 
przyznaje mu tytuł twórcy felietonu 
literackiego w Polsce. Teza jest moc
no kontrowersyjna. Nie dostrzeżono 
tu roli innego równorzędnego kon
kurenta Lama i zarazem poprzedni
ka Łozińskiego: Michała Bałuckiego 
jako felietonisty krakowskiego Kraju 
(1869—1871). Nie przekonuje też su
gestia, że właśnie swym felietonom 
w Czasie zawdzięczał Łoziński nomi
nację na kierownika urzędowej Gaze
ty Lwowskiej. 

Artykuł Zygmunta K a c z m a r k a 
„Z historii endeckiej prasy politycz
nej Poznania (1922—1939)" jest czę
ścią pracy doktorskiej o działalności 
stronnictwa Narodowej Demokracji 
* Tom XV: 1976, Zesz. 1, s. 1—137; zesz. 2, 
s. 139—265. 

(czyli Związku Ludowo-Narodowego 
i Stronnictwa Narodowego) w Wiel
kopolsce okresu miedzvwojennego. 
Podkreślając, że rozgałęzione wpły
wy endecji na tym terenie wspie
rała siła rozbudowanej prasy, infor
muje o przeważnie krótkotrwałych 
pismach, które poza koncernem pra
sowym Drukarni Polskiej i Kuriera 
Poznańskiego reDrezentowały tę sa
mą ideologię polityczną .Podzielić je 
można na trzy pfrupy: pisma adreso
wane do młodzieży akademickiej i 
szkolnej (Akademik, Głos Akade
micki, Ruch Narodowy, Orlęta); or
gany młodych spod znaku Obo
zu Wielkiej Polski i grup pochod
nych (Awangarda, Czuwamy, Wielka 
Polska, Szczerbiec, Nowa Polska); pi
sma frakcji wewnątrzpartyjnej (5 
Groszy — Dziennik Narodowy, Pol
ska Narodowa, Kobieta Wielkopol
ska). Wszystkie razem stanowiły jed
nak mniejszość wśród ponad trzy
dziestu terenowych pism politycznych 
o tej samej linii. W przeciwieństwie 
do koncernu prasowego Kuriera Po
znańskiego były to właściwie efeme
rydy. Trwalsze, ogólniejsze znaczenie 
zdobył sobie tygodnik rozłamowy 
Awangarda (1927—1939) i lokalny ty
godnik Polska Narodowa (1936—1939). 
Jedynym ośrodkiem wydawniczym tej 
prasy pozostał Poznań. 

Nakłady dzienników warszawskich 
w latach 1931—1938 przedstawił ta
belarycznie i skomentował Andrzej 
P a c z k o w s k i , ponieważ ustalenie 
wysokości nakładów należy do pod
stawowych elementów w badaniach 
nad prasą. Bardziej wiarygodne są 
tu informacje pochodzące od organi
zacji kontrolujących prasę. Obecnie 
jedynym w miarę systematycznym 
źródłem pozostają roczne katalogi 
wydawane przez firmy ogłoszeniowe, 
obok tego zaś niekompletne dane ze 
sprawozdań Komisariatu Rządu. W 
latach 1932—1933 największe nakłady 
osiągnął Kurier Warszawski; w 1937 



134 W CZASOPISMACH 

r. pierwszeństwo osiągnął sensacyjny 
Kurier Czerwony, w 1938 zaś fran
ciszkański Mały Dziennik, oba ostat
nie to pięciogroszówki. Proces kon
centracji nakładów był powolny. 
Koncern tzw. prasy czerwonej osią
gnął w 1938 r. 24 procent średniego 
nakładu jednorazowego. Zwroty w 
warszawskiej prasie codziennej utrzy
mywały się na średnim poziomie po
nad 30 procent. Przyrost nakładów 
głównych dzienników stołecznych w 
latach 1937—1938 wynikał z realnego 
wzrostu czytelnictwa. W codziennej 
prasie stołecznej obóz rządzący zdo
był niewielką przewagę, przy czym 
prasa zdecydowanie prawicowa sta
nowiła 43—50 proc. całości. Nakład 
jednorazowy dzienników stołecznych 
wzrósł w 1937 r. o 24,7 proc, a w 
1938 r. aż o 40,8 proc. Na teren kra
ju wysyłano 30 proc. jednorazowego 
nakładu prasy warszawskiej. 

W dziale materiałów zamieszczono 
wspomnienia Józefa K o w a l c z y k a 
„Ludzie i sprawy wiedeńskiego Świ
tu''. Chodzi o zapomniany tygodnik 
komunistyczny wydawany w Wiedniu 
od 22 czerwca 1919 do 30 stycznia 
1921 — razem 85 numerów. Był or
ganem Związku Socjalistów Polskich 
w stolicy Austrii i miejscowej Pol
skiej Rady Robotniczej. Wraz z po
większeniem formatu i objętości od 
nru 9 zatracał charakter lokalny na 
korzyść problematyki międzynarodo
wej i ogólnopolskiej w okresie fer
mentu rewolucyjnego. Redakcją kie
rował po Ostapie Dłuskim działacz 
SDKPiL i KPRP Józef Krasny (pseu
donim M. Joterko). Zastępował go 
wspomniany Ostap Dłuski (psed. 
Adam Dłuski, krypt. a.d.). Na II 
Kongres Międzynarodówki Komuni
stycznej w Moskwie redakcja Świtu 
i Wiedeńska Grupa KPRP wysłały 
9 lipca 1920 pismo powitalne opubli
kowane w tygodniku i wydały w ra
mach Biblioteczki Świtu broszurę Ju
liana Marchlewskiego „Komuniści a 
wiejski lud roboczy". Około Świtu 
skupiało się w 1920 r. wiele różnych 
poczynań organizacyjnych i propa
gandowych. Ukazał się biuletyn in
formacyjny niemiecki i francuski: 
Korespondencja Polska, założony 1 
sierpnia 1920 jako tygodnik poświę
cony wydarzeniom w Polsce podczas 
wojny ze Związkiem Radzieckim. Ja
ko piąta pozycja wspomnianej Biblio
teczki Świtu figuruje pierwszy w ję
zyku polskim życiorys Lenina (pióra 
nie podpisanego O. Dłuskiego), a ja

ko ostatnia pozycja polski przekład 
mowy Lenina na II Kongresie Trze
ciej Międzynarodówki. Kolportaż 
Świtu na terenie Polski podlegał ro
snącym ograniczeniom, a od paździer
nika 1920 odebrano mu formalnie de
bit. Zastąpiły go od 1921 r. legalna 
warszawska Myśl Robotnicza i wcze
śniej (nielegalny) Czerwony Sztandar 
w Warszawie. 

Teresa O s t r o w s k a zajęła się 
krakowskim Przeglądem Lekarskim, 
założonym w 1945 г., dając jego ogól
ną charakterystykę, informacje o za
łożeniu, tematyce, układzie, stronie 
finansowej i organizacyjnej. 

W dziale recenzji Jerzy R a t a 
j e w s к i gruntownie omówił biogra
fię polityczną Adama Napieralskiego, 
pióra Marka Czaplińskiego, podno
sząc, że praca ta bardziej dotyczy 
całego obozu Katolika i jego ludzi, 
niż samej osoby Napieralskiego. 
Zwięźlej i mniej dodatnio wypadła 
ocena monografii S. Szostakowskie-
go „Z kart Wielkiej Emigracji. Pra
sa obozu arystokratyczno-konserwa-
tywnego w latach 1832—1848" przez 
Sławomira K a l e m b k ę . 

W zeszycie drugim Jerzy J a r o-
w i e с к i w artykule „Prasa pod
ziemna w Krakowie w latach oku
pacji hitlerowskiej" przedstawia wy
niki badań porządkujących wstępne 
ustalenia dotyczące prasy konspira
cyjnej wydawanej w Krakowie. Ilość 
prac historycznych poświęconych ta j 
nemu czasopiśmiennictwu w Krako
wie jest niewielka, mimo że okupo
wany Kraków był drugim po War
szawie ośrodkiem konspiracyjnego 
ruchu wydawniczego w kraju, a pra
sa podziemna powielana i drukowana 
w tym mieście ogarniała swoim zasię
giem liczne miejscowości poza grani
cami administracyjnymi „dystryktu" 
krakowskiego. Ustalono, że w Kra
kowie ukazywały się łącznie 154 ty
tuły pism wydawanych przez różne 
grupy wojskowe, organizacje i partie 
polityczne, środowiska społeczne, a 
nawet pojedyncze osoby, nie związa
ne organizacyjnie i politycznie. Jak 
w całej konspiracji miejscowej, tak 
i tu zarysowały się dwa nurty: pra
wicowy i lewicowy. Stosunkowo re
gularnie zaczęły się ukazywać dzien
niki tajne, zrazu jako biuletyny in
formacyjne. Na przełomie lat 1942— 
1943 prasa tej kategorii staje się nie 
tyle źródłem informacji, ile narzę
dziem walki ideologicznej, podporząd
kowujące jej ukierunkowaną infor-
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mację. Większość ogółu pism konspi
racyjnych przypada na informacyjne 
(49) i informacyjno-programowe (56). 
Od 1943 r. nasiliły się publikacje o 
charakterze teoretyczno-programo-
wym, publicystycznym (22). Osobno 
wymienić należy pisma specjalistycz
ne (27), po części literackie. Rozwój 
konspiracyjnej prasy, jej strukturę 
i wydawców przedstawiają tabele sta
tystyczne. Najwięcej pism ukazywa
ło się nieregularnie, a najpoważniej
sze miejsce zajmują w prasie tego ty
pu tygodniki. Miesięczników było 17, 
rozpoczęli ich wydawanie komuniści. 
Powielanych pism było 116, czyli 
ogromna większość, nakłady wahały 
się od 150 do 2000 egzemplarzy. 

Artykuł Tadeusza K r z y że w-
s к i e g o „Weterani lwowskiego cza
sopiśmiennictwa humorystycznego (Z 
dziejów polskiej prasy w Galicji 
1834—1918)" miał być w zamierzeniu 
autora próbą syntetycznego ujęcia 
dziejów czasopism humorystyczno-sa-
tyrycznych, które w okresie zaboru 
austriackiego ukazywały się w stoli
cy Galicji, od 1834 r. do końca pierw
szej wojny światowej i rozpadnięcia 
się Austrii. Spośród ogólnej liczby 
50 periodyków tego rodzaju, wyda
nych we Lwowie do 1939 г., aż 44 
datują swe początki w epoce poroz-
biorowej, co świadczy o niezwykłej 
ich trwałości i nieustającym zapo
trzebowaniu czytelniczym. Analiza li
teracka tekstów i cytatów z czaso
pism wymagałaby metody naukowej. 
Nieprzygotowany do tego autor zdo
był się na gawędę potrosze typu pa
miętnikarskiego, przetykaną cytata
mi wierszowanymi i opatrzoną nie
zbyt ścisłym alfabetycznym wykazem 
polskich czasopism humorystyczno-
satyrycznych we Lwowie lat 1834— 
1918. 

Marian F u k s pt. „Warszawska 
prasa żydowska w języku polskim" 
kontynuuje pionierskie badania nad 
prasą żydowską w Polsce XIX i w 
pierwszej połowie XX wieku do r. 
1939. Pierwszym na terenie Króle
stwa pismem żydowskim (dwujęzycz
nym, polsko-niemieckim) był tygod
nik Dostrzegacz Nadwiślański 1823/24. 
Równie krótki żywot miał tygodnik 
Izraelita Polski 1830/31 i Jutrzenka 
1861/63, w duchu asymilatorskim. 
Utrzymał się dopiero tygodnik Izrae
lita (1866—1912) długo w podobnym 
duchu, z wyjątkiem lat 1896—1902, 
kiedy wtargnął tam syjonizm, który 
wnet dysponował Głosem Żydowskim 

(1906) i Życiem Żydowskim (1906— 
1919), gdy asymilatorzy mieli w tym
że czasie Nową Gazetą. Właściwy 
rozwój tej prasy nastąpił dopiero po 
1918 roku. Wykaz obejmuje 26 dzien
ników, 35 czasopism społeczno-poli
tycznych i kulturalnych, 40 organów 
stowarzyszeń i związków burżuazyj-
nych. Prasa socjalistyczna, robotnicza 
i związkowa dysponowała 28 pisma
mi, prasa młodzieżowa 35 pismami. 
Prasie żydowskiej nadawały ton setki 
pism żargonowych. 

Edward P o l a n o w s k i informu
je o reprezentacyjnym dla prasy pro
wincjonalnej Królestwa Kaliszaninie 
z lat 1870—1892, ukazującym się dwa 
razy tygodniowo. Pismo w założeniu 
typu informacyjno-lokalnego, rozbu
dowało znacznie dział literacki i hi
storyczny, dopracowało się własnych 
form i własnego modelu, przez 23 
lata wytrzymywało w trudnych wa
runkach konkurencję pism warszaw
skich i zagranicznych. 

Szkic biograficzny „Ignacy Żniń-
ski (1864—1931)" pióra Stanisława 
P o r ę b y odgrzebuje z niepamięci 
postać nauczyciela wielkopolskiego, 
który utraciwszy posadę państwową 
przerzucił się do dziennikarstwa w 
35 roku życia, pracował w Poznaniu, 
Dortmundzie, Bochum, w latach 
1910—1916 w Gazecie Grudziądzkiej, 
w Poznaniu, w Warszawie, Kluczbor
ku. Był autorem popularnych publi
kacji historycznych. 

Recenzje wspomnień Stanisława 
Ziemby „Czasy przełomu" (przez J. 
Myślińskiego) i opracowania A. L. 
Gzelli „Prasa lubelska 1844—1974" 
(przez A. Slisza) dopełniają zawarto
ści zeszytu drugiego tomu XV. 

Czesław Lechicki 

prasa techniczna 
I PÓŁROCZE 1976 

Na szczególną uwagę w numerze 
1. Prasy Technicznej z r. 1976 zasłu
guje artykuł Jana P o r ę b s k i e g o 
„Polepszyć jakość czasopism technicz
nych i lepiej wykorzystać papier". 
Opatrzony podtytułem „Artykuł dy
skusyjny", przynosi bowiem ciekawe 
uwagi i propozycje — zgodne z od
czuciami tych wszystkich, którym le
ży na sercu jakość publikacji naszych 
periodyków technicznych. 
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Autor wychodzi od trudności z pa
pierem i postuluje, by je „mądrze 
przezwyciężać. Mądrze, to znaczy tak, 
żeby z każdej ilości czy powierzchni 
papieru uzyskać w zamierzonym za
kresie maksymalny pożytek". Zaraz 
po tych słowach autor zastrzega się, 
że nie chodzi mu o rozwiązania ty
pu mechanicznego obniżania objęto
ści pism czy gęstszego łamania tek
stów. Ma na myśli przekazywanie 
czytelnikowi większej liczby informa
cji przy tej samej ilości papieru. 

I tu J. Porębski dochodzi do bar
dzo istotnej sprawy: stylu artyku
łów w prasie technicznej. Bywa on 
zbyt rozwlekły, a w dodatku zdarzają 
się ilustracje, bez których teksty mo
głyby się obejść. Ten stan rzeczy jest 
poniekąd rezultatem systemu obli
czania honorariów autorskich, liczo
nych od wiersza, nie zaś od wkładu 
pracy. J. Porębski stwierdza, że „au
torom nie opłaca się pisać zwięzłych, 
krótkich artykułów, gdyż wymagają 
one znacznej — często dwukrotnie 
większej pracy, w której osiągnięcie 
zamierzonego efektu wyraźnie działa 
na niekorzyść autora". 

Problem ten odniesiono do prasy 
technicznej, ale pozostaje aktualny 
w kontekście całej prasy i być może, 
kiedyś doczekamy się takiej dyskusji 
z udziałem wszystkich polskich dzien
nikarzy. Stąd artykuł J. Porębskiego 
jest pozycją godną uwagi. 

Podobnym sprawom poświęcony 
jest w numerze 3. artykuł Jana W. 
C z a r n o w s k i e g o „Społeczny sens 
poszukiwania rezerw w prasie tech
nicznej". Porusza on cały kompleks 
zagadnień związanych z jakością pra
sy technicznej, włączając w to rów
nież jej rolę w zakresie poszukiwa
nia rezerw w gospodarce i sprawy 
upowszechniania. Szczególnie ciekawe 
dane zawierają zwłaszcza uwagi auto
ra na temat kwestii papieru. Otóż 
z artykułu dowiadujemy się, że „w 
stosunku do całości zużycia papieru 
drukowanego w Polsce na całe piś
miennictwo techniczne (wydawnictwa 
zwarte i ciągłe) zużyto w 1974 r. tyl
ko 2%, w czym tylko 0,4% na pe
riodyki techniczne, a na czasopisma 
objęte nazwą «prasa techniczna» tyl
ko 0,052°/o". Dalej autor przykładowo 
podaje, że nasz największy wydawca 
prasy technicznej WCT NOT otrzy
mał w roku 1974 dwukrotnie mniej 
papieru niż jeden tygodnik typu 
Perspektywy. Wysnuwa stąd wniosek, 
że brak papieru nie powinien być 

najtrudniejszą przeszkodą w ulepsza
niu prasy technicznej, co nie zwal
nia od poszukiwania rezerw i na tym 
polu. Trzeba jednak w większym niż 
dotychczas stopniu zadbać o efek
tywność oddziaływania tej prasy. 

Również w numerze 3. Józef 
S n i e c i ń s k i podjął problem bra
ków w naszym czasopiśmiennictwie 
popularnotechnicznym. W artykule 
„Ta niepopularna popularyzacja" 
zwrócił uwagę na fakt, iż według ra
portu o stanie oświaty w PRL 48,1% 
inżynierów o nowościach technicz
nych dowiaduje się z prasy codzien
nej, mimo że tak niewiele miejsca 
poświęca ona tym sprawom. Dalszy 
wywód autora każe upatrywać przy
czyn owego stanu rzeczy w braku 
pisma popularnotechnicznego dla in
żynierów i techników. J. Snieciński 
postuluje stworzenie takiego pisma 
zarówno dla interesujących się tech
niką spoza kręgu swej specjalności, 
jak i nietechników. Przy czym uwa
ża, iż nie trzeba w tym celu powo
ływać nowego tytułu, lecz wystar
czy odpowiednio przekształcić istnie
jące już Horyzonty Techniki. Propo
zycja jest z pewnością godna rozwa
żenia, ale dopiero gdy zostanie przed
stawiona szczegółowsza koncepcja 
zmian. Autor bowiem poza sugestią 
zwiększenia objętości i nakładu pi
sze jedynie o konieczności „zmian w 
układzie, treści i sposobie redagowa
nia" pisma, nic bliższego, niestety, 
na ten temat nie mówiąc. 

Artykuł ten, sygnowana dopiskiem 
„dyskusyjny" został pozbawiony ma
teriału do dyskusji. Wielka szkoda, 
bo w jej toku być może udałoby się 
nakreślić formułę Horyzontów Tech
niki w nowej postaci, jako pisma 
mającego stać się czołowym polskim 
periodykiem popularnotechnicznym. 
Nie jest wykluczone, że od czytelni
ków nadejdą propozycje co do prze
kształcenia czasopisma, lecz w koń
cu osobą najbardziej powołaną do 
przedstawienia wstępnego projektu 
zmian jest autor artykułu, zarazem 
redaktor nacz. Horyzontów Techniki. 

Powróćmy jeszcze do numeru 1. 
Zawiera on między innymi artykuł 
„Określenie rodzaju czasopisma na 
podstawie analizy prenumeraty" Ry
szarda O b r ą c z k i . Jest to ciekawy 
przykład szczegółowej analizy pre
numeraty pisma Wiadomości Melio
racyjne i Łąkarskie pod kątem do
starczenia materiału do rozważań o 
zmianach w treści pisma niezbędnych 
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do rozszerzenia zakresu jego oddzia
ływania. 

W obszernym materiale „Polityka 
wydawnicza prasy technicznej w oce
nie stowarzyszeń" (nr 2) Jan P o-
r ę b s к i omówił odpowiedzi, jakich 
udzieliły stowarzyszenia techniczne 
na pismo WCT NOT. Pismo zawie
rało listę pytań dotyczących takich 
spraw, jak tematyka, poziom, obję
tość, formaty i nakłady prasy tech
nicznej, potrzeba powołania nowych 
tytułów lub łączenia dotychczaso
wych, rentowność przedsiębiorstw 
wydających prasę techniczną, ceny 
ulgowe dla prenumeratorów indywi
dualnych i ceny w ogóle, polityka 
ogłoszeniowa, czytelnictwo prasy 
technicznej oraz udział autorski in
żynierów i techników w celu pod
niesienia jej jakości. Autor artykułu 
omawia stanowiska stowarzyszeń w 
poszczególnych kwestiach. Daje to 
wyobrażenie o poglądach stowarzy
szeń na politykę wydawniczą prasy 
technicznej, a jednocześnie świadczy 
o celowości takiego dialogu. 

W nrze 2 z pewnością warto też 
zwrócić uwagę na materiał „Przegląd 
Mechaniczny rocznik 1975". Jest to 
dokonana przez redakcję statystycz
na analiza zawartości własnego pis
ma. Jej znaczenie polega nie tylko 
na informacji o samym Przeglądzie 
Mechanicznym, lecz również na wy
korzystaniu wyników tej pracy w 
planowaniu dalszej działalności re
dakcji. Mamy tu klasyczny przykład 
analizy zawartości w służbie prak
tyki. 

Na zakończenie słówko o dwóch 
rubrykach. Pierwsza z nich nosi ty
tuł „Światowa prasa techniczna". Róż
ni autorzy przedstawiają w niej za
graniczne pisma techniczne z po
szczególnych specjalności. W kolej
nych trzech numerach I półrocza 
omówiono prasę następujących spe
cjalności: „Hutnictwo żelaza i me
tali nieżelaznych" (Lucyna M a d a j ) , 
„Geodezja" (Stanisław Janusz T y-
m o w s к i) i „Historia nauki i tech
niki" (Halina G ó r n i a k ó w a). 

I półrocze 1976 Prasy Technicznej 
przyniosło trzy ostatnie odcinki cy
klu artykułów Andrzeja M a r k o w 
s k i e g o pod wspólnym tytułem 
„Przegląd języka technicznego". Ar
tykuł ostatni jest podsumowaniem 
cyklu. Zawiera szereg uwag ogól
nych dotyczących powstawania błę-
QOW językowych w prasie technicz
nej i przeciwdziałania im. Na zakoń

czenie autor podkreśla, iż zamknięcie 
cyklu nie jest jednoznaczne z porzu
ceniem tej tematyki. Zmieni się tylko 
forma i częstotliwość następnych 
„spotkań z czytelnikami". 

Lesław Peters 

Theorie 
und Praxis 
des 
sozialistischen 
Journalismus 

I PÓŁROCZE 1976 * 

W grudniu 1975 па Sekcji Dzienni
karstwa Uniwersytetu w Lipsku od
było się kolokwium na temat „Zwią
zek siły argumentacji i języka w wy
powiedziach dziennikarskich". Kilka
naście wystąpień z tej konferencji 
otwiera zeszyt 1 dwumiesięcznika. 

Dr Uta W e b e r z Komitetu d/s 
Radiofonii poinformowała o przepro
wadzonych badaniach dotyczących 
„Procesu integracji krajów RWPG". 
Badano wypowiedzi na ten temat z 
listopada 1972 i — porównawczo — 
listopada 1973 w Neues Deutschland, 
2 dziennikach regionalnych, 2 tygod
nikach i wybranych audycjach I pro
gramu radiowego oraz programach 
TV. Ogółem zanalizowano 2108 tek
stów pod względem 5 kategorii języ-
kowo-stylistycznych : zrozumiałości, 
poglądowości, ciekawości, emocjonal-
ności i siły wyrazu. Jako kluczową 
traktowano zrozumiałość. Jej manka
mentów poszukiwano w nadmiarze 
informacji, niezrozumiałych wyraże
niach, skomplikowanej składni, nad
miernej długości zdań, nagromadze
niu przyporządkowań, błędach logicz
nych, innych przyczynach. Wszystkie 
zdania liczące ponad 30 słów podda
no analizie strukturalnej (2670 zdań). 
Wyników w tym wystąpieniu nie po
dano. 

Doc. Wolfgang B ö t t g e r w refe
racie wprowadzającym stwierdził 
niedostateczną jakość językowo-sty-
listyczną licznych wypowiedzi dzien
nikarskich, ale wyraził pogląd, że 
stan ten można poprawić bez więk
szego trudu w wyniku uświadomie-

* Nr l s. 96; nr 2 s. 111; nr 3 s. 143. 
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nia błędów. Jako wyznaczające siłę 
argumentacji omówił 3 kompleksy 
czynników: 1. określające istotę i 
funkcję dziennikarstwa socjalistycz
nego, 2. ustalające stosunek dzienni
karstwa socjalistycznego do odbior
cy, 3. charakteryzujące osobowość 
dziennikarza socjalistycznego. „Język 
jako taki nie posiada siły argumen
tacji. Siła argumentacji może wypły
wać tylko z wymienionych czynni
ków" (s. 13). 

Dziennikarze Rudi B a r t l i t z i 
Wolfgang K i r k a m m powołali się 
na wstępne wyniki analizy. Więk
szość wypowiedzi skupia się w kilku 
zaledwie grupach tematycznych: 30% 
dotyczy ekonomiki, po 15°/o nauki i 
techniki oraz kultury, 12% działal
ności państw, partii i organizacji ma
sowych. Wyraźnie niedostatecznie 
traktuje się o tak ważnych dla spo
łeczeństwa socjalistycznego zagadnie
niach jak polityka socjalna (1—2°/o). 
„Nie wskazuje na różnorodność fakt, 
że informacje stanowiły 80% ogółu 
wypowiedzi... W przeszło 3/4 to, co 
najbardziej interesujące dla czytel
nika — człowiek — został przedsta
wiony paru suchymi danymi z listu 
gończego" (s. 23). 

Dr Rainer F r e i t a g z WSP w 
Güstrow rozważał „Emocjonalność 
jako kategorię językoznawczą". Defi
niując emocjalność jako „...uczuciowy 
wyraz uczestnictwa mówiącego/piszą
cego w wypowiedzi, jako składnik 
zależny od komunikującego podmio
tu" (s. 26), wskazał na jej różność 
od modalności, która stanowi ocenę 
słuszności wypowiedzi. 

Detlev N a t u s c h przedstawił 
„Zrozumiałość pojęć abstrakcyjnych". 
Zawiera je prawie co trzecia infor
macja, a w ok. 43% przypadków brak 
było bliższych objaśnień. Chodzi 
m. in. o takie wyrażenia jak „socja
listyczna integracja ekonomiczna" 
niezrozumiałe dla przeszło połowy 
zapytywanych stu kilkunastu osób, 
„propaganda" — niezrozumiałe dla 
blisko 3/4 (!), „centralizm demokra
tyczny" i „intensyfikacja" — niezro
zumiałe dla ok. 60%, „internacjona
lizm proletariacki" — niezrozumiały 
dla 36% (!), „antysowietyzm" — nie
zrozumiały dla ponad 20% (s. 28). 
Uzupełniając problem, Wieland 
R ö s s n e r omówił „Zrozumiałość 
wyrazów obcych", których udział 
w wypowiedziach gazetowych ustalo
no na ok. 13%. Wśród podobnych 
zbiorowości (sto kilkanaście osób) 

uzvskano prawidłowe odpowiedzi co 
do znaczenia „centralizmu demokra
tycznego" od 39%, agresji" — 38%, 
„propagandy" — 27%, „plenum" — 
14% (!). Bliższe znaczenie wymienio
nych pojęć podano tylko w 11% wy
powiedzi. Należy podkreślić, że struk
tura respondentów pod względem 
wieku, wykształcenia itp. odpowia
dała przeciętnej strukturze czytelni
ków Neues Deutschland. 

Ked. Uta V i e r t e l mówiła o „Sto
sowaniu sformułowań stereotypo
wych" na przykładzie 15 wydań Neues 
Deutschland z listopada 1972. W 48 
informacjach na temat ekonomicznej 
integracji socjalistycznej, w co dru
giej do co piątej wiadomości wystę
powały takie określenia jak: współ
praca, narady, obrady, problemy, 
wzrost (w najróżniejszych odmia
nach), zadania, kooperacje, nauka, 
technika. W jednym tylko wydaniu 
dziennika na 8 stronach wystąpiła 
5—10 razy „współpraca", 5 razy 
„wzrost", 4 razy „pogłębienie", aż 
10—15 razy „produkcja" itp. „Analizy 
z 1972 r. wykazały, że podobnie jest 
w innych mediach. Wskazuje to, że 
po pewnym czasie może dojść do 
przesytu i że czytelnik, słuchacz 
i widz ma rację, gdy sądzi, że stale 
otrzymuje to samo do czytania lub 
słuchania" (s. 39). 

Jak widać była to bardzo ciekawa 
konferencja, potwierdzająca wiele po
dobnych ustaleń polskich prasoznaw-
ców. 

W numerze znajdujemy projekt 
przygotowywanej na Sekcji Dzienni
karstwa w Lipsku monografii „Pod
stawowe kwestie teorii dziennikar
stwa socjalistycznego". Ma się ukazać 
w r. 1980. Przewiduje się — poza 
wstępem — 5 części. Pierwsza — 
„Etapy rozwojowe marksistowsko-le
ninowskiej teorii i praktyki dzienni
karstwa komunistycznego" obejmuje 
3 rozaziały. Cz-^ść II „Leninowska 
nauka o prasie nowego typu — ją
drem marksistowsko-leninowskiego 
prasoznawstwa" zawiera 6 rozdzia
łów: „Istota i funkcje prasy nowe
go typu jako instrument partii mar
ksistowsko-leninowskiej", „Prasa no
wego typu jako kolektywny propa-
gandysta, agitator i organizator", 
„Leninowska zasada partyjności lite
ratury", „Zasady prasy nowego ty
pu", „Cechy prasy nowego typu", 
„Dziennikarz komunistyczny jako 
funkcjonariusz partii klasy robotni
czej". III część omawia „Dziennikar-
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stwo jako narzędzie budownictwa 
socjalistycznego i komunistycznego" 
w dalszych 6 rozdziałach, m. in. „Ro
la dziennikarstwa w systemie po
litycznej organizacji społeczeństwa 
i w pogłębianiu demokracji socjalis
tycznej", „Zadania dziennikarstwa w 
wychowaniu komunistycznym", „Rola 
dziennikarstwa w ideologicznej walce 
klasowej między socjalizmem i ka
pitalizmem". Dwie ostatnie części 
(IV — „Dziennikarstwo partii komu
nistycznych i robotniczych rozwinię
tych krajów kapitalistycznych w wal
ce o socjalizm" i V — „Dziennikar
stwo w ruchu narodowowyzwoleń
czym") przewidują po dwa rozdziały; 
łącznie ma ich być 20. Projekt mono
grafii przedstawiono do dyskusji. 

W numerze drugim m. in. Mario 
Rudea P e n a przedstawił stan aktu
alny prasy boliwijskiej i jej rolę na 
tle rozwoju od ukazania się pierw
szych tytułów wkrótce po uzyskaniu 
niepodległości w 1825 r. Charakte
rystyczną cechą współczesnego dzien
nikarstwa w tym kraju (gdzie 55% 
ludności stanowią analfabeci) jest 
dominacja radia i opanowanie prze
ważnej części serwisów prasowych 
i telewizyjnych przez źródła z USA. 

Troje autorów z Sekcji Dzienni
karstwa w Lipsku rozpatruje „Kon
centrację w prasie imperialistycznej 
— przyczyny, rozwój, skutki". Pod
kreślają szczególny charakter prasy 
jako politycznej instytucji nadbudo
wy, nie tylko rozpowszechniającej 
panujące idee, lecz także umacniają
cej ich panowanie. Jednocześnie pra
sa jest towarem: posiada wartość 
użytkową i wymienną. Tym samym 
podlega w pełni ekonomicznym pra
wom kapitalizmu. Autorzy charakte
ryzują procesy koncentracji w czoło
wych krajach kapitalistycznych (USA, 
W. Brytanii, RFN, Francji, Włoszech, 
Szwajcarii, Japonii) i wskazują na 
wzajemny stosunek różnych mediów 
w tym procesie, splatanie się mono
poli prasowych z koncernami innych 
branż (b. interesujące zestawienie 
dot. Francji na s. 50—51), powiąza
nia monopoli prasowych z panują
cym systemem władzy, międzynaro
dowy charakter procesu koncentracji 
(zwłaszcza penetrację źródeł i wy
twórni informacyjnych z USA). 
Koncentracja prowadzi nieuchronnie 
do uniformizacji, a burżuazyjne pró
by przeciwstawiania się jej są ska
zane na niepowodzenie; „prawdziwie 
demokratyczna alternatywa musi 

zmierzać do stworzenia socjalistycz
nych środków komunikowania". 

Także w tym numerze odnotujmy 
dwa dyskusyjne przyczynki do pro
blemu specyfiki mediów. Wolfgang 
R o d e l twierdzi rn. in., iż „rzeczy
wiste i niezbędne powiązania telewizji 
z prasą i radiem mają zupełnie inną 
jakość niż związki między telewizją 
i teatrem, telewizją i kinem itd." Dla
tego prasoznawstwo musi przede 
wszystkim rozpatrywać funkcjonal
nie określony podział pracy w aspek
cie tego, co jest dla mediów wspólne 
i co stanowi granice ich specyfiki. 
Natomiast Wolfgang M a t t e postu
luje badanie specyfiki mediów na 
podstawie tezy, że „każdej treści 
przyporządkowana jest określona for
ma", a więc poszukując treściowych 
różnic między prasą, radiem i TV. 

Wreszcie nadmienić wypada, że w 
tymże numerze 2 zamieszczono nie
znacznie skrócony przekład „Rozwa
żań o wywiadzie prasowym" Barbary 
D a 1 e s z a k-W a j d z i к z Zeszytów 
Prasoznawczych 1974/1. 

Numer 3 został poświęcony ma
teriałom z konferencji w Lipsku, od
bytej w lutym 1976 z okazji 75. rocz
nicy powstania leninowskiej Iskry. 
Oprócz pracowników naukowych 
i dyplomantów Sekcji Dziennikar
skiej z Lipska, wystąpili prof. I. К u-
ź n i e с o w z Uniwersytetu im. Ło
monosowa w Moskwie oraz docenci 
z Wydz. Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Karola w Pradze —• Helena S t a s t n â 
i Zdenek S u m b e r a . W sumie ze
szyt zawiera blisko 20 wypowiedzi 
autorskich poświęconych Iskrze i wy
wodzącej się z niej socjalistycznej 
prasie nowego typu. 

Czesław Biel 

Publizistik 
I PÓŁROCZE 1976 * 

Na wstępie rocznika — redakcyjny 
bilans 20-lecia. Pismo powstało jako 
organ dyscypliny traktującej o wypo
wiedziach publicznych (a więc jednej 
z najstarszych gałęzi nauki). W pierw-
• 21. Jahrgang, Heft 1: S. 152+vrn. Heft 
II: S. 153—280+VIH. 
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szym 10-leciu stanowiło forum dy
skusji o jej przedmiocie i znaczeniu; 
ostatnio na jego łamy powróciło py
tanie o samodzielność dyscypliny. W 
ostatnich 5 latach coraz więcej uwa
gi skupiały problemy polityki komu
nikowania i częściej ukazywały się 
prace empiryczne. „Od ok. 1967 roku 
rzuca się w oczy rozrost działu re
cenzji, odzwierciedlajacv ekspansję 
dyscypliny"; nastąpiło jej zbliżenie 
do nauk stosowanych. Podkreśla się 
częste wychodzenie — zarówno w roz
prawach, jak i recenzjach — poza 
właściwy zakres prasoznawczy. Za
interesowania badawcze komuniko
waniem przeniknęły tymczasem do 
wielu innych dyscyplin. Narzuca to 
postulat wyprofilowania pisma jako 
forum integracji międzydyscyplinar-
nej. Wśród własnych życzeń na przy
szłość redakcja wymienia m. in. sil
niejsze powiązanie teorii z praktyką 
i terminowość autorów — zwłaszcza 
recenzji1. 

Rozprawy w numerze 1. dotyczą w 
większości systemów komunikowania 
w krajach sąsiadujących z RFN. Ul
rich S a x e r analizuje politykę wo
bec mediów i ich sytuację w Szwaj
carii, Hans Heinz F a b г i s omawia 
ustawy prasowe wydane w ostatnich 
latach w Austrii, a Paul L u if przed
stawia ekonomiczną sytuację prasy, 
radia i TV w tym kraju. Hansjoachim 
H ö h n e dokumentuje korzystanie 
przez RFN-owskie redakcje prasy, ra
dia i TV z serwisów agencji informa
cyjnych 2. 

Najbardziej interesujący w nume
rze i est ostatni z artykułów, który 
kierownik Dz. Kodowania w Ośrodku 
Ankiet, Metod i Analiz „ZUMA" w 
Mannheimie Klaus S c h ö n b a c h za
tytułował „Wszechstronna informacja 
kontra 'polityczne nastawienie zasad
nicze'. Zgodność z linią redakcyjną 
jako wartość informacyjna". Jest to 
omówienie badań przeprowadzonych 
w 20 celowo dobranych redakcjach 
1 „Lista często już starych książek, które 
nie zrecenzowane wciąż leżą u tych, któ
rzy ich zażądali, jest zbyt długa, by w naj
bliższych latach osiągnąć pożądany bieżą
cy, aktualny przegląd rynku." Przypomnij
my, że stan ten wytknęliśmy niedawno w 
Zeszytach (nr 1 z ub. г., s. 35). Nb. w oma
wianym numerze, przy wyraźnej poprawie, 
jedna z recenzowanych książek została 
wydana w r. 1968, a parę w 1970. 
г Tylko jedna stacja RTV w RFN jest bez
pośrednim abonentem biuletynu TASS, 
podczas gdy 75 redakcji prenumeruje AP, 
20 Reutera, 14 AFP. To kolejny przyczy
nek do jednostronnego przepływu infor
macji na osi Wschód—Zachód. 

dzienników RFN na temat, czy linia 
redakcyjna wpływa na bezstronność 
i obiektywność informacji. Analizie 
zawartości poddano łącznie blisko 
2500 wypowiedzi dotyczących proble
mów Berlina Zach. z 4 tygodni wio
sny 1971. Porównywano stopień po
dobieństwa struktur wypowiedzi w 
wiadomościach i komentarzach na ten 
temat. Oto niektóre wyniki s : 

— Nie stwierdzono absolutnej syn
chronizacji informacji z podstawową 
linią polityczną gazet. Program re
dakcyjny wywarł piętno tylko na czę
ści wiadomości. Co ciekawe, wyraźną 
synchronizację stwierdzono w repor
tażu, któremu definicyjnie przypisuje 
się indywidualność i oryginalność 
(s. 73). 

— Ekspozycyjność ma mniejsze 
znaczenie dla linii pisma niż dobór 
informacji; ponad i/4 badanych ga
zet zamieszczała w czołówce częściej 
wypowiedzi sprzeczne z własnym sta
nowiskiem niż zgodne z nim. 

— Najwyższy wskaźnik synchroni
zacji wykazały gazety Springera i 
dzienniki o najniższych nakładach. 

Drugą część artykułu poświęcono 
interpretacji czynników decydujących 
o synchronizacji wypowiedzi z linią 
pisma. Autor wskazuje na: 1. Autose-
lekcję miejsca pracy przez dzienni
karzy jeszcze przed przyjściem do 
redakcji, 2. Selekcję przez redakcję 
odpowiadających jej kandydatów 
(tym tłumaczy synchronizację repor
taży z linią pism), 3. Codzienne przy
stosowywanie dziennikarzy do sub-
systemu redakcyjnego, 4. „Społeczną 
kontrolę" nad członkami redakcji po
przez sankcje „od zmarszczenia brwi 
kolegi aż po zwolnienie z redakcji" 
(s. 80) i towarzyszące temu — przy 
braku alternatywy zatrudnienia — 
tendencje do przystosowania się, kon
formizmu wobec norm redakcyjnych. 
Nie mamy tu jednak do czynienia z 
„brutalnym manipulowaniem", lecz z 
„immanentną strukturalnie tendencją 
redagowania" (s. 84). 

Szkoda, że tego interesującego te
matu nie pogłębiono — przynajmniej 
w publikowanym omówieniu — pró
bą podbudowania wniosków danymi 
empirycznymi. 

W numerze 2. znajdujemy większą 
liczbę rozpraw teoretycznometodo-
logicznych, określmy je z miejsca: 
bardzo ciekawych. Interesujące jest 
» Omówienie jest tu b. lapidarne, bez da
nych analitycznych, tak że autorowi mu
simy zawierzyć na słowo. 
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szczególnie czołówkowe studium dy
rektora Instytutu Wiedzy o Publicy
styce i Komunikowaniu uniwersytetu 
w Getyndze prof. Jörga A u f e r -
m a n n a pt. „Zadania, koncepcje i 
problemy analizy wiedzy o publicy
styce i komunikowaniu" (s. 157—170). 
Autor wychodzi od stwierdzenia, że 
w ostatnim 30-leciu nasza dyscyplina 
pokaźnie się rozwinęła, zwłaszcza w 
zakresie swego pola badawczego, co 
wiąże się z technologicznym rozwo
jem mediów i nasileniem dyskusji o 
ich politycznych aspektach. To, co po 
polsku umownie nazywamy „praso-
znawstwem", stanowi przedmiot wy
cinkowych badań wielu innych dy
scyplin, ale podobnie jak politolo
gia — także prasoznawstwo może 
uzasadniać swa odrębność specyfiką 
fachową < approach", s. 158). Wzra
stające znaczenie komunikowania 
masowego zmusiło prasoznawstwo 
tradycyjne do rozszerzenia swego za
kresu na dziedziny wiedzy o komu
nikowaniu. Łączyło się to z prze
zwyciężaniem tezy o wszechmocy 
środków komunikowania i o ich bez
pośrednim oddziaływaniu, w myśl 
którego na noastawie komunikowa
nych treści można by wprost wnio
skować o zachowaniach odbiorców. 
To zaś oznaczałoby, że odbiorcy — 
mimo różnorodnego pochodzenia i 
warunków życia — mieliby reago
wać identycznie. Taki uproszczony 
model bodźca-skutku stanowił re
lację 1 : 1 między zawartością me
diów a zachowaniem odbiorców i wy
nikał z całkowicie niedialektycznego 
lub mechanistycznego pojmowania 
osobowości odbiorcy, jako poddanej 
wpływom otoczenia (w tym mediów) 
— „tabula rasa" (s. 161). 

Potrzeba rewizji tradycyjnej kon
cepcji oddziaływania doprowadziła do 
przekonania o bardziej skomplikowa
nym charakterze pytań badawczych, 
mających odpowiedzieć, jakie treści 
i formy komunikowania wywierają 
jakie skutki na podstawie jakich za
interesowań, potrzeb, przesłanek re
cepcyjnych osiąganej publiczności 
(s. 162). W analizach musiano 
uwzględniać coraz więcej zmiennych, 
poprzez model dwustopniowego prze
pływu wiadomości do modelu wielo
stopniowego, w którym media maso
we uwzględnia się tylko jako jedno 
ze źródeł informowania i wywierania 
wpływu. 

Prasoznawstwo przekształciło się 
współcześnie w multidyscyplinarną 

wiedzę o komunikowaniu. Chodzi o 
zbadanie struktur, funkcji, rozwoju 
i zmian społecznych (medialnych i 
interpersonalnych) systemów komu
nikowania — przy pomocy empirycz
nych metod socjologicznych i w ka
tegoriach krytycznej analizy społecz
nej. Teoretycznym punktem wyjścia 
dla analizy zjawisk językowo-komu-
nikatywnych powinna być historycz
nie określona praktyka społeczna (s. 
165). 

Aufermann przypomina, że odwró
ceniu uległa centralna kwestia badań 
nad komunikowaniem: nie pytamy 
już, co środki masowe „robią" z od
biorcami, społeczeństwem — lecz co 
odbiorcy, co społeczeństwo robi ze 
środkami komunikowania? Przestrze
ga jednak przed psychologiczną lub 
funkcjonalistyczną jednostronnością 
również tego sformułowania: „Ponie
waż indywidualne potrzeby i subiek
tywne interesy są społecznie uwarun
kowane, także one muszą zostać 
skonkretyzowane, w swych związkach 
społecznokulturalnych, politycznych i 
ekonomicznych, tzn. przede wszyst
kim w historycznym kontekście tra
dycji kulturalnych oraz specyficznych 
społecznych, warstwowych i klaso
wych różnic interesów" (s. 166). W za
kończeniu autor wskazuje na konie
czność uwzględniania w analizach 
komunikowania splotu czynników 
społeczno-strukturalnych i subiek
tywnych „oczekiwań i interesów oraz 
kryteriów selekcji i interpretacji w 
ludzkiej świadomości"; podkreśla też 
niezbędność współdziałania tak wy
znaczonej wiedzy o komunikowaniu z 
innymi dyscyplinami nauk społecz
nych. 

Podsumowując należy stwierdzić, 
że bardzo dawno nie spotkaliśmy w 
Publizistik rozprawy teoretycznej tak 
interesującej i jednocześnie tak bli-
skiei pryncypiom marksistowskiego 
prasoznawstwa. 

W kolejnym studium Klaus M e r-
t e n, socjolog z uniwersytetu w Bie
lefeld, zajmuje się „Odzwierciedle
niem jako podstawowym pojęciem 
badań nad komunikowaniem" (s. 171— 
179). Jest to jednak tekst tak herme
tyczny i metanaukowy, że tutaj moż
na tylko odesłać zainteresowanych do 
lektury oryginału. 

W kolejnych publikacjach tego 
numeru Peter H u n z i к e r omawia 
„Telewizję i komunikowanie inter
personalne w rodzinie" (formalne 
problemy korzystania z telewizji 
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ustala się między generacjami, nato
miast w ramach generacji omawia 
się treść programów), Dieter K r o p -
p а с h zamieszcza „przyczynek do ję
zyka prasy" pt. „Dziennikarskie spo
soby wyrażania", oparty na przy
kładach z gazet RFN. 

Interesujący jest dla nas także a r 
tykuł szwajcarskiego prasoznawcy, 
specjalisty RTV — Matthiasa F. 
S t e i n m a n n a , referujący „Nowe 
zasady instytucjonalnych badań pu
bliczności w Szwajcarii" (s. 218—230). 
Przedstawia on założenia badań wśród 
odbiorców TV i radia przeprowadzo
nych w r. 1975. Wśród telewidzów 
reprezentację stanowiły osoby w 
wieku od 15 lat, w mieszkaniach po
siadających telefony; dziennie prze
prowadzono 450 wywiadów telefo
nicznych (w roku ok. 165 tys.) uzu-

# Henryk K u r t a : „CZWARTA WŁA
DZA" CZY INSTRUMENT WŁADZY? Mie
sięcznik Literacki 1976 nr 9. S. 120—130. 

Interesujący, erudycyjny szkic przed
stawiający rolę prasy od jej początków do 
współczesności. Autor jednoznacznie wy
kazuje mylność koncepcji prasy jako e l e 
m e n t u władzy, podczas gdy stanowi ona 
jej i n s t r u m e n t . Liczne przykłady 
udowadniają mit o tzw. „apolityczności" 
prasy kapitalistycznej redagowanej na 
podstawie „obiektywnej" zasady pięciu 
(amerykańskich) „W": What, Who, Where, 
When, Why. Jednocześnie wskazuje, że 
ta „apolityczność" doprowadziła do upad
ku prasy politycznie się angażującej, do 
czego przyczyniło się także zepchnięcie 
prasy na słabsze pozycje przez radio i te
lewizję. Środki audiowizualne znajdują się 
zresztą w przeszło 85°/o pod kontrolą wła
dzy państwowej, która w ostatnich latach 
zaczyna coraz częściej subsydiować także 
polityczne, słabe ekonomicznie — wobec 
stronienia od najtańszej sensacji — wy
dawnictwa prasowe. 

W przeciwieństwie do rynku kapitali
stycznego władza i prasa socjalistyczna od 
początku zakładała działanie informacyjne 
jedynie w interesie ludu. Ten diametralnie 
odmienny stosunek do mediów niesie po
ważne implikacje międzynarodowe, zwła
szcza w czasie światowego upowszechnie
nia radia i TV. Autor wskazuje na kroki 
podejmowane w tej mierze jeszcze w o-
kresie międzywojennym i podkreśla zna
czenie odpowiednich postanowień KBWE. 

W artykule mnóstwo ciekawych dygre
sji i przykładów historycznych. 

pd 

pełnionych 15 tys. wywiadów poczto
wych w 3 falach. Pytano o całodzien
ny odbiór programu od godz. 12 do 
24 dnia poprzedniego. Trudniejszy do 
analizy odbiór audycji radia objął w 
roku ok. 15 tys. wywiadów bezpo
średnich w ratach kwartalnych oraz 
12 tys. wywiadów pocztowych w 3 
falach wśród tych samych responden-
dentów, którzy udzielali wywiadów 
osobistych, też wśród osób od 15 lat. 
Pytano o rytm zajęć dnia poprzed
niego, z akcentem na odbiór mediów. 
Na stronach 227. i 228. mamy ogólne 
schematy obu badań. 

Pierwsze półrocze Publizistik 1976 
oceniamy jako c i e k a w e , a zeszyt 
drugi wręcz jako jeden z najciekaw
szych w ostatnich latach. 

Paweł Dubiel 

• Edgar M О Г i n: NOWE PRĄDY W BA
DANIACH NAD KOMUNIKOWANIEM MA
SOWYM. Opr. Janusz D a n e c k i . Kino 
1976 nr 7. S. 30—32. 

Skrót artykułu z tomu „Sociologie de 
l'information. Textes fondamentaux (Pa
ryż 1973), w którym Morin ustosunkował 
się do teorii A. Molesa wyłożonej w „So-
ciodynamique de Га culture" (zob. rec. 
Zeszyty Prasoznawcze 1969 nr 2). Połowa 
przedstawionego tekstu dotyczy problema
tyki analizy treści. Morin wychodzi z pew
nika, że mowa jest przekazem, „a więc 
stanowi przedmiot zainteresowań analizy 
treści jako owe 'co' ze słynnej formuły 
Lasswella". Metodzie statystycznej („Berel-
sonowskiej") przeciwstawia kierunek lin-
gwistyczno-semiologiczno-strukturalny, w 
którym podczas analizy wydziela się kwan-
tyfikację, formę i treść latentną (ukrytą). 

W przeciwieństwie do statystycznej ana
liza strukturalna bardzo rzadko ucieka się 
do metod obliczeniowych, gdyż przy ana
lizowaniu kontekstu „wyliczanie stanie się 
prawie niemożliwe (...). Tekst bowiem jest 
całością o określonej strukturze wewnętrz
nej, w której miejsce poszczególnych ele
mentów jest ważniejsze aniżeli ich liczba". 
Zdaniem Morina, „znaczenie tego co czę
ste, wyjawiane jest jedynie przez opozycję 
do zjawisk rzadkich. Trzeba więc zidenty
fikować elementy rzadkie, albo nie istnie
jące". Autor jest przekonany, że dopiero 
analiza strukturalna wprowadziła umożli
wiającą to metodę. 

Bez względu na realność różnicy mię
dzy stylem i treścią Morin stwierdza jako 
fakt zasadniczy, że „mamy tu do czynie
nia z dwiema płaszczyznami znaczenia i 

Artykuły z czasopism krajowych 
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w rezultacie powinniśmy rozważać je w 
ramach jednego systemu". Uważa, że ana
liza strukturalna proponuje „ramy, w któ
rych styl jest płaszczyzną integracji treści 
wewnątrz kodu, do którego się odnosi. I w 
ten sposób analiza stylu, a przede wszyst
kim analiza figur retorycznych staje się 
najlepszą drogą dotarcia do kodu". 

Przechodząc do zagadnienia treści jaw
nej i treści latentnej, Morin pisze: „Przy 
analizie treści piosenek, powieści, filmów, 
publicystyki, a czasami i informacji trud
no pominąć nie uświadamiane treści la-
tentne... A zatem antynomia treści jawnej 
i latentnej jest tym samym, co tutaj sta
raliśmy się określić jako antynomię formy 
i treści". Stawia retoryczne pytanie: czy 
„mówienie o treści latentnej komunikatu 
nie oznacza, że treść jawną uznać należy 
za swojego rodzaju metaforę, której treść 
latentna stanowić miałaby rzeczywiste zna
czenie?" 

W konkluzji artykułu Morin stwierdza: 
„Myśl strukturalistyczna ograniczając się 
do samego przekazu wprowadziła do ana
lizy środków masowego przekazu elemen
ty nauk ścisłych, elementy teorii komuni
kacji i teorii kultury". Akceptując tę i 
inne tezy autora lub kwestionując je, uznać 
trzeba ich charakter wielce pobudzający do 
przemyśleń i dyskusji. 

pd 

ф Stefan M o r a w s k i : Identyczność za
grożona. Miesięcznik Literacki 1976 nr 10. 
S. 51—58. 

Z artykułu S. Morawskiego warto zacy
tować pytania, gdyż zawarł w nich nie
pokoje tych, którzy parają się krytyką 
artystyczną : Czy doraźno — usługowa dzia
łalność krytyczna wobec sztuki nadal za
sługuje na miano krytyki artystycznej? Czy 
odmienna postać krytyki artystycznej 
świadczy o jej odrębności — czy są to tyl
ko niekorzystne modyfikacje nurtu trady
cyjnego? Czy krytyka artystyczna musi się 
stać krytyką socjologizującą? Czy i jakie 
jest miejsce dla krytyki postulaty wnej, 
ugruntowanej na podstawach filozoficzno-
-estetycznych? 

Autor stwierdza pewną prawidłowość: 
im bliższy zerowej wartości artystycznej 
jest utwór, lub zespół utworów, z którymi 
autor ma się uporać, tym bardziej zrozu
miałe jest odejście od stosowania kategorii 
artystycznych. Pisze się raczej o kontek
ście niż o samej treści, o typologii recep
cji miast o genezie czy ekspresji samego 
dzieła. 

Nie twierdzi jednak autor, że krytyka 
•wielostronnie rejestrująca procesy kulturo
we, wywołana zmianami w samym przed
miocie krytyki jest mniej cenna. Kryty k-
-menażer, kry tyk-selekcj oner to prosta 
konsekwencja nowych zjawisk w dziedzi
nie sztuki i procesów kulturowych wywo
łanych industrializacją i urbanizacją. Prze
ciwstawianie się tym zjawiskom byłoby 
negowaniem rzeczywistości. Kontrestetyka 
zrodzona z praktyki sztuki masowej i naj
nowszej awangardy jest faktem społecz
nym. 

Na przyszłość przewiduje autor możli
wość dłuższego współistnienia różnych mo
deli sztuki, krytyki, estetyki. Przedłuże
nia najbardziej trwałych i oryginalnych 
zdobyczy krytyki artystycznej upatruje w 
stałym ponawianiu pytań o sens, przy
datność i drogi rozwojowe sztuki. 

tl 

• Ryszard W ó j c i k : MY — TRAGARZE 
FAKTÓW, MY — CYKLOPI. Kino 1976 
nr 9. S. 8—12. 

Uwagi reportera na temat wykorzysty
wania literatury faktu przez filmowców: 

„Przyziemny, dosłowny realizm rządzi 
reportażem. A filmowcy? Kochają lewi-
tować. Uniesieni nad ziemią, jakąś anty-
grawitacją wyzwoleni z wulgarnego ciąże
nia ku realiom — widzą z wysokości byt 
Polaka nieziemski, nietutejszy, zgoła nie
materialny... Gardzą filmowcy reportera
mi i na odwrót". 

„Tak się jednak jakoś dzieje, że w do
menie sztuki dzisiejszej coraz większe wi
dać materii przemieszanie. Radio i film 
weszły do literatury, montaż filmowy rzą
dzi powieścią, dokument filmowy udaje 
fabułę, fabuła zaś przebiera się arcyspryt-
nie w pozory najprawdziwszego dokumen
tu..." 

„I coraz bliższe stają się obce sobie 
dotąd światy: fabuła filmowa i repor
taż." 

Mimo tego, opierając się na własnych 
doświadczeniach reporter wyraża scepty
cyzm co do realnych możliwości wykorzy
stywania reportaży jako tworzywa filmo
wego. 

pd 

ф CZY REPORTAŻ JEST MATERIAŁEM 
NA FILM? Kino 1976 nr 9. S. 13—17. 

Na pytanie o możliwości wykorzysta
nia literatury faktu dla potrzeb filmu fa
bularnego odpowiadają kierownicy literac
cy zespołów filmowych. 

Ryszard K ł y s : „Tak. Jak najbardziej 
(...) Moim zdaniem problem polega raczej 
na tym, że niezmiernie trudno znaleźć 
potem autora, który zechciałby podjąć się 
pracy nad scenariuszem w oparciu o za
proponowany przez kierownictwo zespołu 
materiał literacki..." 

Bolesław M i c h a ł e k : „Reportaż i ma
teriał pamiętnikarski to znakomite źródło 
inspiracji dla scenarzysty (...) Między fil
mem fabularnym i jego zapisem w sce
nariuszu — a reportażem jest ogromna 
różnica jakościowa. Tymi dwiema dziedzi
nami rządzą inne prawa, których nie wol
no mylić (...) Nie chodzi więc o wyższość 
jednego gatunku nad drugim, chodzi o in
ność..." 

Leon B a c h : „O wiele łatwiej jest upo
rać się scenarzyście (obojętnie czy jest 
nim pisarz, czy sam reżyser, czy też je
szcze ktoś inny...) z tworami czystej fik
cji niż z tworami literatury faktu (...) 
Stąd tak częste przypadki niepowodzeń, 
gdy bierze się niezłe reportaże i usiłuje 
od razu przerabiać je na scenariusze fil
mowe (...) Osobiście uważam, że litera
tura faktu (reportaż, biografia, stenogram 
z jakiegoś zdarzenia itp.) może być bodź
cem do uruchomienia wyobraźni drama
turga..." 

Ryszard K o s i ń s k i : Film fabular
ny i jego narracja — jest pewną kon
strukcją, gdy tymczasem literatura faktu 
stanowi precyzyjny zapis rzeczywistości 
(...) Myślę, że reportaż nie jest materia
łem dla filmu, ponieważ zawiera on fra
gmenty, wyrywki spraw. Doraźność, cząst-
kowość zapisu — właściwe dla dziennikar
stwa, nie wystarczają dla potrzeb filmu 
(...) Literatura faktu może być inspiracją, 
punktem wyjścia, jest jednak materiałem 
zbyt wątłym, by budować na niej film..." 

Witold Z a l e w s k i : „Szansą dla fil
mu mogłoby być to, co jest najistotniej-
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szą zawartością repor tażu , a mianowic ie 
konfl ikt odkry ty we współczesności — d ra 
matyczny, świeżo dostrzeżony, wyłowiony 
w „gąszczu życia" . Właśnie o to na j t rud 
nie j . Zbyt często nasi r epor te rzy chorują 
na opisowość. Nie umnie j szam wartości 
cennych repor taży socjologizujących,- k o 
mentu jących rzeczywistość. Są interesują
ce i war tośc iowe , j e d n a k dla fi lmu, w 
moim przekonaniu , nie s tanowią szansy ." 

pd 

ф Jerzy P a r z y ń s k i : Procesy praso
we — zjawisko społecznie ważne i cieka
we . Palestra 1976 n r 8—9. S. 18—26. 

Procesy p rasowe przeciwko dz iennika
rzom — publ icystom w związku z ich pu
bl ikacjami k ry tycznymi wykraczają szero
ko poza zasięg samego ś rodowiska ludzi 
piszących. Procesy te mają szeroki rezo
nans społeczny i wyraźn ie wskazują cze
go można oczekiwać od k ry tyk i , k iedy zo
s tanie przekroczona bar ie ra społecznej 
słuszności owej k ry tyk i i k iedy dochodzi 
do kara lnego zniesławienia. 

Aby j ednak procesy p rasowe nie były 
czynnikiem hamującym słuszną k r y t y k ę 
i aby również dz iennikarz miał świado
mość społecznej odpowiedzialności za sło
wo opubl ikowane za pośrednic twem maso 
wych ś rodków przekazu w s k a z a n e jest , 
aby te procesy były p rowadzone w t rybie 
publ icznoskargowym. Stąd propozycja , aby 
do art . 178 к.к. dodać nowy § 5 o ściga
niu z oskarżenia publ icznego na wniosek 
pokrzywdzonego wtedy, gdy przes tęps two 
dokonane jest za pośrednic twem ś rodków 
masowego komun ikowan ia . W związku z 
powyższym prze redagowania w y m a g a ł y b y 
również art . 23 i 24 k.c. s tanowiące pod
s tawę ma te r i a lno-p rawną powództw w p r o 
cesach prasowych . 

Waga społeczna k ry tyk i prasowej w y 
maga, aby w przyszłej , nowej us tawie 
prasowej była bezwzględnie u regu lowana 
kwest ia p r a w i obowiązków dz iennikarzy 
w zakresie informacj i i publ icys tyki k r y 
tycznej , bk 

ф Rudolf O c h m a n : ANTONI TESSAR
CZYK, PIERWSZY DZIENNIKARZ ŚLĄ
SKI. Poglądy 1976 n r 20. S. 16—17. 

Za pierwszego polskiego dz iennikarza — 
Ślązaka uchodzi Paweł S t a lmach ; au tor 
a r tyku łu p rzypomina , że p ierwszeńs two 
oddać należy Anton iemu Tessarczykowi , 
ur . w 1799 r. w rzemieślniczej rodzinie 
cieszyniaków. Świadec twem polskości r o 
dziny było wysłanie Antoniego na s tudia 
filozoficzne i p rawnicze na UJ do K r a k o 
wa, po k tó rych był on u rzędowym tłu
maczem Rzeczypospolitej Krakowskie j a 
nas tępnie lek torem języka niemieckiego 
na uniwersytecie . Po w y b u c h u powstania 
l is topadowego znalazł się w Warszawie, 
po jego u p a d k u powróci ł do Krakowa . W 
wyn iku represj i wobec osób związanych 
z powstaniem Tessarczyk utraci ł posadę 
lektora . 

Stał się współpracownik iem dzienników 
krakowskich , a od początku października 
1834 podjął edycję poli tycznego dziennika 
Kurier Krakowski. D r u k o w a n o w nim w y 
łącznie a r tyku ły bezimienne, dopiero w 
1835 pojawiła się in fo rmac ja : „Nak ładem 
wydawcy Antoniego Tessa rczyka" . Do 
u p a d k u pisma w roku na s t ępnym przy
czyniła się w znacznym stopniu okupacja 
Rzeczypospolitej Krakowskie j przez Au
str ię. 

O nas tawien iu Tessarczyka świadczyć 
może jego powołanie na r edak to ra Dzien
nika Rządowego Rzeczypospolitej Polskiej 
(26 II — 2 III 1846) w dniach rewolucji k r a 
kowskie j . Odpokutował to w więzieniu 
aus t r i ack im. W roku Wiosny Ludów po
nownie zajął się dz iennikars twem, w y d a 
jąc od 3 V do 14 VIII 1848 Dziennik Poli
tyczny (85 n u m e r ó w ) . Na tym piśmie za
kończył zawód redaktorsk i , wydając póź
niej k i lka książek i broszur . Z pos tępu
jącym wiekiem coraz ciężej walczył z 
t rudnośc iami mate r i a lnymi . Zmar ł w Kra 
kowie 5 XI1869. 

pd 

ф KWARTALNIK HISTORII NAUKI I 
TECHNIKI. Warszawa 1976, n r 2. S. 193— 
388. 

Z pomieszczonych w tym numerze „Za
pisków do autobiograf i i" Władysława T a-
t a r k i e w i c z a dowiadujemy się (s. 212), 
że Profesor przyjaźni ł się podczas p ie rw
szej wojny światowej z Bohdanem St ra-
szewiczem, k tó ry po ojcu odziedziczył, 
wydawa ł i k ierował Kurierem Polskim. 
Zaprosi ł on młodego Tatark iewicza do 
współpracy i ten pisywał od czasu do 
czasu a r tyku ły ws tępne do dziennika, k tó 
ry miał or ientację aktywistyczną. 

W a r tyku le J a n a P e t r a o Teofilu 
Kowalsk im (1860—1932), lektorze języka pol
skiego na uniwersytec ie w P radze w la
tach 1912—1915, czytamy (s. 292) : „Oprócz 
lek tora tu w uniwersytecie , k tó ry zabierał 
mu tylko cztery godziny tygodniowo, za j 
mował się z pasją j emu właściwą dzien
n ika r s twem, zawodem, do którego miał 
zdolności oraz doświadczenie z poprzed
nich lat. W Pradze został r edak to rem i 
wydawcą polskiego czasopisma Wiadomo
ści Polskie z Pragi. To s tanowisko sp ra 
wiło m u dużo kłopotów i p r awdopodob
nie było przyczyną jego in te rnowania 
w czasie pierwszej wojny świa towej" . W 
n u m e r z e 3. wymienionego czasopisma z 23 
października 1914 Kowalski zamieścił ko 
respondencję , k tóra oburzyła czeskich 
czytelników, wywołała ska rgę do władz 
uniwersyteckich , dochodzenie dyscypl inar 
ne przeciw Kowalsk iemu i zmuszenie go 
do ogłoszenia w trzech p i smach spros to
wania i odwołania. Wiosną 1915 poddano 
go pod nadzór policji, potem aresz towano, 
in te rnowano i w końcu zwolniono ze s ta
nowiska lektora uniwersyte tu . Widocznie 
narazi ł się władzom aus t r iackim jako re 
dak to r wspomnianego , k ró tko t rwałego zre
sztą czasopisma, n iedostępnego w polskich 
bibl iotekach. cl 

ф Andrzej K o n o p a c k i : AGENCJA 
INFORMACYJNA STANÓW ZJEDNOCZO
NYCH W SYSTEMIE AMERYKAŃSKIEJ 
PROPAGANDY ZAGRANICZNEJ. Sprawy 
Międzynarodowe 1976 n r 7—8. S. 140—152. 

Autor przedstawia ewolucję zadań, k ie
r u n k ó w i form organizacyjnych zagranicz
nej działalności informacyjnej S tanów 
Zjednoczonych od lat I wojny światowej , 
k iedy to tę działalność podjęto na szer
szą skalę. Ewolucja była wynik iem zmian 
w sytuacj i międzynarodowej , zmian w 
roli S tanów Zjednoczonych w świecie oraz 
r adyka lnych przeobrażeń poli tyki zagra
nicznej USA. Powołana do działalności w 
1953 roku Agencja Informacyjna Stanów 
Zjednoczonych (USIA) jest cen t ra lnym 
ogniwem sys temu amerykańsk ie j działal
ności informacyjnej i p ropagandowej skie-
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rowanej do odbiorców zagranicznych. Ar
tykuł traktuje o genezie USIA, jej m i e j 
scu w s t ruk tu rze organów władzy p a ń 
s twowej oraz o celach, zadan iach i me to 
dach p racy Agencji . 

Zadan ia USIA idą w dwu k i e runkach . 
Z jednej s t rony obejmują in formowanie 
odbiorców zagranicznych o S tanach Zjed
noczonych i społeczeństwie a m e r y k a ń s k i m 
w sposób budzący zrozumienie i życzli
wą akceptac ję amerykańsk i ego sys t emu 
wartości , s tylu życia oraz społecznych i 
pol i tycznych pr io ry te tów k r a j u ; z d r u 
giej — informowanie apa ra tu władzy USA 
o poglądach i opiniach na rodów będących 
ad re sa t ami amerykańsk ie j poli tyki zagra
nicznej . 

USIA wykorzys tu je w swojej działalno
ści zdobycze n a u k o w e i techniczne w 
dziedzinie ś rodków komunikowan ia -(m. in. 
t r ansmis je sa te l i tarne , e lektroniczne sy
s temy ewidencji i informacji , magne tycz
ne technik i zapisu) . Prócz ins ty tuc jonal 
nych ś rodków komun ikowan ia wciąga ona 
umie ję tn ie do swych celów k o n t a k t y go
spodarcze , zawodowe, n a u k o w e i t u rys ty 
kę międzynarodową. „Agencja bierze też 
pod uwagę, że we współczesnym świecie 
wraz z fantas tycznie szybkim wzros tem i 
łatwością dos tępu do informacj i wzras ta 
znaczenie i wpływ opinii publ icznej , k tó 
ra staje się coraz ważnie jszym obiektem 
zabiegów poli tyki zag ran iczne j " (s. 150). 
Należy przeto wnikl iwie rozpoznać m e 
chanizm tych zabiegów. 

asn 

ф Elisabeth N o e l l e - N e u m a n n : FUR 
DIE EHRLICHKEIT DER ORIGINAL
HEFT-TESTUNG. ZV+ZV 1976 nr 33. S. 
1165—1169. 

Od lat dwie wielkie anal izy i n t e r m e 
d ia lne : Mediaana lyse (MA) i Al lensbacher 
Werbe t räger -Ana lyse (AWA) wykazują n ie
wyjaśn ione różnice zasięgu czytelnictwa 
czasopism. D y r e k t o r k a Ins ty tu tu w Al lens-
bachu podejmuje ten problem na przy
kładzie badań z r. 1976, b roniąc oczywi
ście przede wszys tk im s tosowanej t am me
tody. Na wstępie zastrzega się jednak, że 
dla naukowca wynik badania n ie może 
stanowić prawdziwego odbicia rzeczywi
stości, gdyż posługuje się on w analizach 
określonymi konwencjami: „czytelnikiem", 
którym jest zarówno systematyczny od
biorca, jak i przypadkowy osobnik prze
glądający pismo; podobnie rzecz się ma 
z „czytelnikiem na egzemplarz", „liczbą 
widzów na godzinę" itp. Skąd jednak bio
rą się rozbieżności w liczbie czytelników 
czasopism wysokonakładowych, sięgają
ce milionów odbiorców — w badaniach 
AWA wykazujące często 30"/о więcej niż 
w MA? (Dotyczy to takich magazynów 
ilustrowanych, jak Bunte Illustrierte, Neue 
Revue, Quick, Stern, czasopism kobiecych 
Brigitte, Für Sie, Burda Moden, tygodni
ków spolecznopolitycznych Spiegel i Dit 
Zeit). Autorka przyznaje że obie instytu
cje badawcze, zwalczające się (w imię ko
mercjalnych interesów), nie usiłowały w y 
jaśnić wzajemnie niedostatków metodolo
gicznych. 

W konkluzji jednak usiłuje przekonać 
do stosowanej w AWA metody de^aon-

ф Alicja H e 1 m a n: JESZCZE O PRO
BLEMACH KOMUNIKACJI FILMOWEJ. 
Kino 1976 nr 6. S. 34—35. 

Artyku ł omawia tzw. a m e r y k a ń s k ą 
szkołę psychosemiologi i fi lmu, na pods ta 
wie p racy Calvina P r y l u c k a „S t ruc tu ra l 
Analysis of Motion P ic tures as a Symbol 
Sys t em" . Koncepcja j ęzyka fi lmu in t e re 
sowała 1) es te tyków, 2) psychologów i p e 
dagogów — przy czym pierwszych raczej 
forma niż t reść, d rug ich rodzaj in fo rma
cji, dla której film był j edyn ie k a n a ł e m 
przekazu . Odrębny nu r t s tanowią badan ia 
i n sp i rowane przez psychol ingwis tykę . P r y -
luck wskazu je tu m. in. p race Gregory 'ego 
(który dowodzi , że g rama tyką języka wer 
balnego i techniką montażu fi lmowego 
rządzą te s a m e p r a w a psychologiczne) , 
Wor tha (kładącego nac isk na inferencje 
między nadawcą k o m u n i k a t u a odbiorca
mi) , swą własną p racę wydaną wspólnie 
ze Snowem, w k tóre j wykorzys tu ją p a 
r a d y g m a t y psychol ingwis tyczne do b a d a ń 
nad f i lmem. 

P r y l u c k p roponu je anal i tyczny model 
komunikac j i f i lmowej, mnie j informujący 
o tym, j a k film komuniku je , bardziej o 
tym, j a k odbiorcy wnioskują o możl iwo
ściach k o m u n i k a c y j n y c h filmu. Pods t awo
w e py tan ia anal i tyczne b rzmią : 1. J a k i e 
są zasady kodowan ia? 2. Czym różnią 
się one od zasad innych sys temów? 3. 
Które różnice są najważniejsze? Model 
ten ukazano w schemacie . 

pd 

stracj i o ryg ina lnych egzemplarzy czaso
pism' j ako sp rawdz ianu ich znajomości . 
Nadmienia , że ew. wykorzys tywan ie s ta r 
szych w y d a ń (przy miesięcznikach) nie 
wpływało na zapamię tywan ie gorzej niż 
w l,2°/o. J a k o c iekawy wskaźn ik s twier 
dzenia odse tka młodzieżowych czyte lników 
wymien ia „ k o n s u m e r ^ ó w g u m y do żucia" . 
In teresujące jes t s twierdzenie , że mimo 
społecznej emancypac j i kobiet , rozbieżne 
za in teresowania płci w czytelnictwie (ze
s tawiając lata 1968 i 1976) nie niwelują 

# Thilo P O h 1 e Г t: INFORMATIONS
VERARBEITUNG UND VERBREITUNG 
BEI DER DPA. ZV+ZV 1976 ПГ 26/27. S. 
969—972. 

Autor zaczyna od przypomnienia tren
du przyspieszania przekazu wiadomości, 
który z szybkości 50 bitów/sek. (1 bod) 
obecnie bez trudu osiąga 10 tys . bitów/sek., 
a wielkie agencje amerykańskie przekazu
ją z szybkością 1200 bodów, tak że dzien
niki popołudniowe są dostarczane z naj 
nowszymi wiadomościami jeszcze przed 
wieczornymi dziennikami telewizyjnymi. 

Agencja DPA otrzymuje codziennie do 
3 tys. doniesień liczących 530 tys. słów. 
Przed dwoma laty założono w jej cen
trali sterowane komputerem urządzenie do 
przekazywania wiadomości ERNA, rozkła
dające informacje na bity informacyjne. 
Pierwotna wiadomość zostaje zakodowana 
już przez reportera ustalającego jej prio-
rytetowość i adresata w agencji (dz. po-

Artykuły z czasopism zagranicznych 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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lity ki wewnętrznej lub międzynarodowej, 
kultura, technika, sport itd.). Odpowied
nio do kodu przejmuje wiadomości zbior
nica w centrali, poddaje je analizie i prze
kazuje na biurka redaktorów. Ukazują 
się one i są redagowane na ekranach mo
nitorów; jeżeli redaktor agencyjny chce 
pracować „tradycyjnie", komputer druku
je mu żądaną odbitkę; otrzymują nowe 
adresy i poprzez zbiornicę wędrują do 
odbiorców. 

W ten sposób nie trzeba wiadomości 
przepisywać, jest ona przez cały czas 
przeredagowywana na pierwotnym tek
ście, co znacznie oszczędza czas. Eliminu
je się możliwość wtórnych błędów, a re
daktor ma przed sobą wersję ostateczną. 

Aktualnie DPA przygotowuje system 
ERNA II, ujednolicający komputerowy 
przekaz również w oddziałach regional
nych agencji. 

pd 

•ф Gerhard B e i n e r : NYLOPRINT IM 
ZEITUNGSDRUCK. Die BASF-Zeitungssy-
steme „Solid und Liquid". ZV+ZV 1976 
nr 22. S. 804—806, 808—811. 

Formy drukowe Nyloprint zaczęto sto
sować w zakładach gazetowych już w 
końcu lat sześćdziesiątych. Mimo uzyski
wanej wysokiej jakości druków wielo
barwnych były one jednak wówczas za 
drogie. Wraz z dużym rozwojem i wpro
wadzaniem fotoskładu firma BASF opra
cowała systemy specjalne, zapewniające 
ekonomiczne i szybkie przekształcanie 
składu fotograficznego w fotopolimerową 
oryginalną formę drukową lub formę do 
tłoczenia. W r. 1972 wprowadzono system 
Liquid, a w połowie 1975 system Solid. 
Dzięki temu BASF stał się poważnym 
partnerem przemysłu poligraficznego i 
obecnie już w 60 zakładach gazetowych 
(50 w Europie) wprowadzono do druko
wania dzienników formy drukowe Nylo
print. 

W metodzie Solid płyty posiadają war
stwę fotopolimerową naniesioną fabrycz
nie, a więc są gotowe do obróbki w za

kładzie (naświetlanie, wymywanie, susze
nie). W systemie tym są dwa typy płyt: 
1. płyta do druku bezpośredniego Solid 
RD o ogólnej grubości 0,76 mm na pod
łożu stalowym; 2. płyta do tłoczenia So
lid RM o ogólnej grubości 1,00 mm na 
podłożu aluminiowym. Oba rodzaje płyt 
mają nieograniczoną możliwość stosowa
nia wielkości rastra oraz rozpiętość war
tości tonalnej od 3—95%. 

Proces wykonywania formy drukowej 
jest jednakowy dla obu typów płyt: na
świetlanie światłem ultrafioletowym od 40 
sekund do 2,5 minuty, wymywanie mie
szanką alkoholu i wody w czasie 4—6 mi
nut, suszenie ciepłym powietrzem i rów
noczesne naświetlanie końcowe dla utwar
dzenia (płyta RD — 3 min. płyta RM — 
5 min.). Czas wykonywania pierwszej lub 
ostatniej formy wynosi 8—12 minut w za
leżności od typu urządzeń. 

W metodzie Liquid tzw. „płyta płynna" 
oznacza, że nadanie warstwy światłoczu
łej odbywa się w zakładzie użytkownika 
i jest ona naświetlana w stanie płynnym. 
Na ten system składają się 2 typy świa
tłoczułych żywic (poliestry nienasycone) 
dla płyt do drukowania bezpośredniego 
lub do tłoczenia matryc, blacha stalowa 
pokryta warstwą przyczepną, folia po
średnia oraz system urządzeń. Tutaj rów
nież są dwa typy płyt: 1. płyta do bez
pośredniego drukowania, Nyloprint Liquid 
LD ogólnej grubości 0,76 mm; 2. płyta do 
tłoczenia Nyloprint Liquid LM ogólnej 
grubości 1,13—1,33 mm. Oba rodzaje płyt 
są na stali o formacie 475X645 mm (pow. 
użytk. 434X590 mm), mogą być naświe
tlane rastrem do 40 linii/cm i oddają war
tość tonalną o rozpiętości od 3—95%. 

Wykonywanie formy drukowej składa 
się z następujących procesów: nadawanie 
warstwy światłoczułej i jej naświetlanie 
światłem ultrafioletowym 3 minuty; wy
mywanie nie naświetlonych, jeszcze płyn
nych części żywic jednoprocentowym roz
tworem węglanu sodu metodą dysz na
tryskowych 1,5 minuty; suszenie i na
świetlanie końcowe dla zahartowania, jak 
w metodzie Solid, 1,5—2,5 minuty. Cały 
czas wykonywania pierwszej lub ostatniej 

Nośnik etatowy Żywica Folia , pośrednia Negatyw 

9 Światło 
ultrafioletowe 
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fo rmy drukowej wynos i 7—7,5 minu ty , a 
p rzy p rodukc j i ciągłej gotową płytę o t rzy
m u j e się co 1,5 minu ty . 

Autor omawia właściwości p ły t Solid 
i Liquid, b iorąc pod uwagę czynniki , k t ó 
re powinny być uwzględnione przy w y 
borze sys t emu przez zakład, a mianowi 
c ie : koszt płyt, war tość inwestycj i , bez
pieczeństwo produkcj i , czas obróbki , ce
chy jakości . Koszt s amych płyt Liquid 
jest niższy od płyt Solid, k tó re dają 
większą pewność produkcj i (braki pon i 
żej l°/o). P rocen t b r a k ó w przy s tosowaniu 
p ły t Liquid jes t wyższy, na tomias t uwa-
że się j e za lepsze do tłoczenia ze wzglę
du na dużą wyt rzymałość i większą głę
bokość reliefu. 

as 

# PROBLEME DER PLANUNG, EINFÜH
RUNG UND PRAXIS DES FOTOSATZES. 
Der Druckspiegel 1976 n r 2. S. 124, 126— 
128; n r 3. S. 222—224. 

Sprawozdanie z III Sympozjum Składu 
zorganizowanego w październ iku 1975 przez 
Federa lne Stowarzyszenie Druka r s twa . By
ło ono głównie poświęcone w y k o n y w a n i u 
masowego sk ładu s te rowanego k o m p u t e 
r a m i w zakładach p rodukujących gazety 
i czasopisma. Omówiono referaty przed
stawiające p lanowanie , wprowadzan ie i 
p r a k t y k ę różnych sys temów fotoskładu 
w d r u k a r n i a c h różnej wielkości, m. in. 
z in tegrowanego sys temu fotoskładu w ga
zecie (Pressehaus — Hamburg ) , fotoskła
du w czasopismach (H. Bauer Verlag — 
H a m b u r g ) , fotoskładu s terowanego k o m 
pu te r em w małych dziennikach (Nordwest 
Zeitung — Oldenburg) , przechodzenia ze 
sk ładu ołowianego na fotograficzny i for
my d r u k o w e z tworzywa sztucznego (Heil
brunner Stimme — Hei lbronn) . Z refera
tów wynika , że wprowadzan ie sys temów 
fotoskładu nada l łączy się ze znacznymi 
p rob lemami i ryzykiem i aby un iknąć t e 
go, należy wszys tko bardzo precyzyjnie 
zaplanować. 

as 

# DEN VERSANDRAUM WEITGEHEND 
AUTOMATISIERT. Der Druckspiegel 1976 
nr 2. S. 141—143, ilustr. 1. 

Międzynarodowy przemysł gazetowy 
na tkną ł się ostatnio na duże t rudnośc i w 
postaci znacznego wzros tu kosztów przy 
jednoczesnym poważnym spadku docho
dów z ogłoszeń. Aby prze t rwać, zak łady 
są zmuszone wykorzys t ać możliwości ra 
cjonalizacji . Nadarzają się one przede 
wszys tk im w ekspedycj i . W a r tyku l e 
opa r tym na referacie dy rek to ra technicz
nego przedsiębiors twa Ent repr i se de P r e s 
se nr l w Chassieu koło Lyonu (wygło
szonym na os ta tn im Kongres ie IFRA) 
przeds tawiono koncepcję działu ekspedycj i 
i jego wyposażenia . Założono w niej m. 
in . rozprowadzanie dziennego nak ładu w 
liczbie 400 tys . egz. do 65 tys . abonen tów 
oraz 6 tys . paczek do pojedynczych p u n k 
tów sprzedaży, w y k o n y w a n e g o za p o m o 
cą 2 ro lowych maszyn offsetowych (4—5 
wyjść) o szybkości p rodukcyjne j 60 tys . 
na godz. i jednej rotacyjnej maszyny wy-
puk łod rukowe j . Zagospodarowanie dzia
łów ekspedycj i pochodzi z f i rmy Fe rag 
AG. P r a c a maszyn i urządzeń może być 
p r o g r a m o w a n a i funkcjonować a u t o m a 
tycznie. 

as 

# VERSCHAFFEN FOTOPOLYMERE 
DRUCKPLATTEN DER HOCHDRUCK
ZEITUNG EINE NEUE ZUKUNFT? Der 
Druckspiegel 1976 n r 2. S. 160—163, i lus t r . 6. 

W sprawozdan iu z Wys tawy Expo'75 
zorganizowanej przez IFRA w Ams te rda 
mie omówiono nowości w zakres ie form 
z tworzyw sz tucznych do d rukowan ia wy
pukłego gazet. Wraz z fotoskładem s t ano 
wią one nowe możliwości przy w y k o n y w a 
niu gazet. Obok form fotopol imerowych 
„Sol id" i „L iqu id" fo rmy BASF wraz z ze
s t awami urządzeń o dużej wydajnośc i n p . 
„Nylomat 80" (80 płyt na godz.) po raz 
pierwszy nowe fo rmy przeds tawi ły f i rmy : 
IMI Pr in t ing P roduc t s — „ A q u a m e r " , Du 
P o n t — „Dycri l 40", Asahi Chemical — 
„APR-SR". Do najbardziej zau toma ty 
zowanych linii obróbki płyt należała 
„Letterf lex 290" f i rmy W. R. Grace Ltd. 
o wydajności 90 płyt na godz. Omówiono 
sposoby mocowania form w maszynie . 

as 

ф Müller R a i n e r : GRUNDRICHTUN
GEN VON WISSENSCHAFT UND TECH
NIK IN DER POLYGRAPHISCHEN INDU
STRIE DER DDR. Papier und Druck 
(Al lgemeiner Teil) 1976 n r 1. S. 2—4. 

Ar tyku ł s tanowi wyciąg z refera tu dy
rek to ra d/s n a u k i i technik i Zen t ragu wy
głoszonego na 12. Konferencj i N a u k o w o -
-Technicznej KdT w 1975 r. w Berl inie . 
Wychodząc z pańs twowych d y r e k t y w kon
sekwentnego podnoszenia efektywności ca
łej gospodark i poprzez przyspieszenie po 
stępu naukowo- technicznego , omawia za
dania p rzemys łu poligraficznego w tym za
kresie . Należą do nich m. in. optymal izacja 
is tniejących metod w y k o n y w a n i a p roduk
tów poligraficznych, p rowadzen ie sys tema
tycznych b a d a ń mających na celu w y n a j 
dywan ie nowych metod, s tosując przy t y m 
nowoczesne zasady badawcze . Nakreś lone 
zadania powinno się rozwiązywać w ści
s łym powiązaniu produkcj i , techniki i n a u 
ki w celu osiągnięcia wysokiej nowoczes
ności, jakości i n iezawodności p roduk tów 
poligraficznych oraz m a k s y m a l n e g o wzro
stu wydajności p racy przy jednoczesnym 
obniżeniu kosztów. Ar tyku ł przedstawia 
g łówne k i e runk i rozwoju techniczno- tech
nologicznego w zakres ie : redakcj i , składu, 
reprodukcj i , form d rukowych , d r u k o w a 
nia oraz in t ro l iga tors twa. 

as 

# Rado E n d r e: DIE RENTABILITÄT 
DES OFFSETDRUCKS AUS UNGARI
SCHER SICHT. Papier und Druck (Druck 
und Verarbei tung) 1976 n r 2. S. 17—20, 
i lustr . 3, t ab . 7. 

Obecnie już nikt nie zaprzecza, że tech
n ika d r u k u offsetowego jest p r o d u k t y w 
niej sza od wypukłego , a pod względem 
jakośc i w wielu p r z y p a d k a c h efekty są 
lepsze lub co najmnie j t ak ie same. Różnie 
wygląda j e d n a k sy tuac ja pod względem 
rentowności . Au to r przeds tawia zestawie
nia i d a n e porównawcze na p rzyk ładach 
pros tego d r u k u dziełowego wykonanego 
na m a s z y n a c h a rkuszowych w y p u k ł o d r u -
kowych „Victoria 1040" i offsetowych 
„Plane ta Var ian t P 24 SW" oraz maszy
nach ro lowych „Ult rase t 72" a także 4-ko-
lorowego d r u k u na m a s z y n a c h „P lane ta 
Var i an t P 44". Z c iekawych po równań 
w y n i k a m. in., że dopóki w technice d r u k u 
offsetowego p u n k t e m wyjścia jest sk ład 

10* 
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gorący, to jest ona tylko przy określonych 
nakładach rentowniejsza od techniki druku 
wypukłego. 

as 

# Heinz K ö s t e r : DAS TERMINAL — 
LUST ODER LAST FÜR REDAKTEUR? 
Zeitungstechnik 1976 nr 1. S. 16—18. 

Zastępca naczelnego redaktora Niemiec
kiej Agencji Prasowej (DPA) w Hamburgu 
przedstawia dwuletnie doświadczenia z elek
troniką w redakcji. Stwierdza, że praca 
redaktora po wprowadzeniu elektroniki 
nie zmieniła się pod względem treści, lecz 
pod względem środków pomocniczych 
i metod, a biurka redakcyjne stały się 
nowoczesnym miejscem pracy do obróbki 
tekstów. Głównymi celami wprowadzenia 
elektroniki w redakcji są: 1. pewny po
dział materiału i szybkie przekazywanie 
do odpowiednich działów; 2. szybka i pew
na selekcja; 3. szybka i czysta obróbka 
materiału z wyeliminowaniem lub skróce
niem pokrywających się procesów. Osią
gnięte wyniKi stwierdzają większą aktual
ność i dokładność. W DPA stosuje się 
2 typy ekranów kontrolnych: „Alphascop" 
do wprowadzania do systemu uzyskanych 
telefonicznie meldunków i pisania tekstów 
oraz „Harris 1100" do selekcji meldunków 
i ich obróbki (redagowania). Autor przed
stawia wymagania w stosunku do ekranów 
kontrolnych, redaktorów i tekstów oraz 
wady i zalety ekranów kontrolnych, 
z którymi pracę ocenia pozytywnie. 

as 

• Hans A n d e r s i n: PROGRAMMIERTE 
GANZSEITENHERSTELLUNG. Zeitungs
technik 1976 nr 1. S. 20—22, 24, 26. 

Profesor Uniwersytetu Technicznego 
w Helsinkach omawia możliwość wyelimi
nowania w zecerni ręcznego łamania stron. 
Obecnie bowiem istnieją systemy pozwa
lające na wzrost aktualności, zmniejszenie 
kosztów ogólnych i zrezygnowanie z jedne
go z niewielu już procesów ręcznych. Są 

ku temu podstawy techniczne w postaci 
maszyn do fotoskładu do szerokiego naś
wietlenia stron, urządzeń do laserowego 
wykonywania stron i maszyn drukujących 
sterowanych komputerem. Pod terminem 
wykonywanie całych stron należy rozu
mieć łamanie (kształtowanie) i wytwarza-
rzanie (naświetlanie) całych stron. Poru
sza problemy wprowadzania funkcji łama
nia do systemu wykonywania składu, 
problemy kadrowe, istniejące w praktyce 
systemy, m. in. japońskie stosowane w 
Nihon Keizai Shimbun i Asahi Shimbun; 
systemy „Pagitron", „Layout" Instytutu 
Badawczego ANPA, system łamania ogło
szeń rubrykowych opracowany przez Me
dia General dla Richmond Newspaper 
i podobne programy opracowane w Pacific 
Journal i Miami Herald. 

as 

# „ALTE" MITARBEITER UND NEUE 
TECHNIK. Zeitungstechnik 1976 nr 2. S. 
4—8, 10—23, ilustr. 2. 

Sprawozdanie z Sympozjum IFRA po
święconego szkoleniu i doszkalaniu perso
nelu w przedsiębiorstwach gazetowych ze 
szczególnym uwzględnieniem redakcji i 
wykonywania składu. Umieszczony w tytule 
przymiotnik „stary" należy rozumieć jako 
określający raczej stan wykształcenia niż 
wiek. W wielu omówionych ciekawych 
referatach przedstawiono rolę kierownic
twa zakładu w przewidywaniu technicznej 
przyszłości i uwzględnianiu w niej człowie
ka, teorię i praktykę określania zapotrze
bowania na personel, opracowywanie pla
nów przeszkalania, doświadczenia z przy
gotowaniem kadr do nowej techniki, szko
lenie dziennikarzy i pracowników zecerni, 
plany personalne i struktury płac. W wielu 
krajach poczyniono w ostatnich latach 
dużo w tym zakresie, m. in. w istnieją
cym od 6 lat Centrum Doszkalania Dzien
nikarzy (Centre de Perfectionnement des 
Journalistes) we Francji przeszkolono 
10 000 dziennikarzy i pracowników prze
mysłu gazetowego, w USA 80*/o gazet 
zainstalowało ekrany kontrolne. 

as 
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X Kongres AIERI 

X kongres Międzynarodowego Sto
warzyszenia do Padań nad Komuni
kowaniem Masowym (AIERI IAMCR), 
który odbywał się w Leicester w 
Wielkiej Brytanii w dniach 30 sierp
nia—4 września 1976, pod wieloma 
względami różnił się od wszystkich 
poprzednich. Po pierwsze, zgromadził 
rekordową liczbę przeszło 300 uczest
ników z kilkudziesięciu krajów 
(w porównaniu z poprzednimi kongre
sami znacznie liczniej były reprezen
towane zwłaszcza rozwijające się 
kraje Ameryki Łacińskiej, Afryki 
i Azji). Po drugie, ograniczono do 
minimum liczbę i długość referatów, 
co umożliwiło zabranie głosu w dys
kusji większej niż zwykle liczbie 
osób. Po trzecie, aż półtora dnia prze
znaczono na zebrania sekcji oraz 
na obrady i dyskusje w zorganizowa
nych ad hoc grupach tematycznych 
i konferencjach okrągłego stołu. Po 
czwarte, po raz pierwszy w dwudzie
stoletnich dziejach AIERI wszyscy 
uczestnicy kongresu zamieszkali w 
takich samych warunkach (w domach 
akademickich) i spożywali podstawo
we posiłki w tej samej uniwersytec
kiej stołówce, co bez wątpienia stwa
rzało co najmniej pozory demokra-
tyzmu i równości. Po piąte wreszcie, 
zarówno w referatach, jak i dysku
sjach poza nielicznymi wyjątkami do
minował nurt postępowy, antyim-
perialistyczny; przedstawiciele orien
tacji konserwatywnej znaleźli się 
w wyraźnej defensywie. 

Ostatnia z wymienionych cech 
kongresu w Leicester tym bardziej 
zasługuje na podkreślenie, że względy 
dewizowe ograniczyły liczebność re
prezentacji krajów socjalistycznych. 
Uczestników z tych krajów było 
oczywiście znacznie mniej niż na kon
gresie w Lipsku w roku 1974, ale 
wszystkie europejskie kraje RWPG 

były reprezentowane co najmniej 
przez jednego przedstawiciela. Naj
liczniejszą, bo 8-osobową grupę, two
rzyli — jeśli chodzi o kraje socjali
styczne — prasoznawcy z NRD. Jedno
osobowe reprezentacje przyjechały 
z Bułgarii, Czechosłowacji i Rumunii. 
W skład grupy polskiej wchodzili: 
wiceprezes RSW W. Bek, dr B. Garli
cki, doc. B. Gołębiowski, dr J. Olędzki 
i doc. W. Pisarek. 

Program naukowy plenarnych ob
rad koncentrował się wokół 4 głów
nych problemów: 1. Stan i perspekty
wy badań nad komunikowaniem 
masowym; 2. Społeczno-ekonomiczne 
uwarunkowania w procesie wytwa
rzania i rozpowszechniania przekazów 
przez środki masowe; 3. Różne orien
tacje w badaniach nad wpływem 
środków komunikowania masowego; 
4. Środki komunikowania masowego 
a międzynarodowe zrozumienie. Każ
demu z tych czterech kluczowych 
problemów poświęcono jedną z czte
rech sesji plenarnych. 

Najbardziej głośne stało się posie
dzenie sekcji prawnej, kierowanej 
od lat przez M. L o e f f l e r a . Przed
miotem gorącej dyskusji był projekt 
wystąpienia z wnioskiem do ONZ 
w sprawie rezolucji o prawie ko
munikowania. Projektodawcy wyszli 
z założenia, że dotychczasowe „prawo 
do informacji" jest zbyt jednostronne, 
bo nie zapewnia ludziom możliwości 
wyrażania reakcji na odbieraną in
formację oraz odbierania od innych 
ludzi odpowiedzi na wysyłane infor
macje. Nowe „prawo do komuniko
wania" miałoby gwarantować czło
wiekowi nie tylko możliwość odbioru 
i rozpowszechnienia wszelkich infor
macji, ale także możliwość utrzymy
wania stosunków komunikacyjnych 
z wszystkimi innymi ludźmi. Choć 
projektodawcy kierowali się zapewne 
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szlachetnymi intencjami, wniosek ich 
spotkał się z wieloma istotnymi za
strzeżeniami. Do najważniejszych na
leżał zarzut, że proponowane „prawo 
do komunikowania" ograniczałoby 
faktycznie wolność człowieka, której 
istotnym elementem jest niepisane 
„prawo do niekomunikowania się" 
z pewnymi ludźmi. Materiały z kon
trowersyjnej dyskusji na temat „pra
wa do komunikowania" postanowiono 
przekazać do UNESCO. Ponadto od
były się posiedzenia sekcji historycz
nej, bibliograficznej, socj ©psycholo
gicznej, krajów rozwijających się 
i zrozumienia miedz-narodowego. 
• Ponieważ nie mogliśmy uczestni

czyć w kilkunastu jednocześnie odby
wających się konferencjach tematycz
nych, z konieczności ograniczamy 
naszą relację do trzech spośród nich. 
Pierwszą, poświęconą opracowaniu 
wskaźników rozwoju kulturalnego, 
zorganizował G. G e r b n e r. Przed
miotem rozważań był przygotowany 
przez Gerbnera program międzynaro
dowych badań porównawczych, mają
cych ujawnić podobieństwa i różnice 
narodowych systemów komunikowa
nia społecznego w krajach o różnych 
ustrojach, tradycjach kulturalnych, 
poziomach uprzemysłowienia i za
możności. Gotowość uczestniczenia 
w realizacji tego programu zgłosił 
wstępnie Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych. 

Na temat zawodu dziennikarza 
konferowała grupa zainteresowanych 
badaczy pod kierunkiem G. J. R o-
b i a s o n z Kanady. Trudności finan
sowe prasy na świecie i związany 
z tym proces koncentracji rzutują 
w poważnym stopniu na losy dzien
nikarzy i na ich kariery zawodowe. 
Łączenie się gazet w silniejsze finan
sowo i organizacyjnie organizmy po
prawia wprawdzie ich warunki pracy, 
ale zarazem zwiększa niepomiernie 
wpływ wydawców na politykę redak
cyjną, zmniejsza jej autonomię, po
woduje rozliczne konflikty we
wnętrzne, w tym konflikty między 
osobistą orientacją polityczną dzien
nikarza, a wymaganiami polityki wy
dawniczej. Jako wniosek dyskusji 
wysunięto konieczność rozwinięcia 
badań w różnych krajach nad zawo
dem dziennikarza oraz jego sytuacją 
społeczną i rolę, jaką powinien od
grywać w społeczeństwie. 

Nad rolą środków komunikowania 
w krajach rozwijających się radziła 
liczna grupa badaczy pod przewod

nictwem A. E. O p u b o r a z Nigerii. 
Nie chodziło tu już o działalność 
dziennikarzy w ramach większej in
stytucji, ale o kierunki pracy samych 
tych instytucji w warunkach niskiego 
standardu życiowego, analfabetyzmu 
i braku środków technicznych. Do 
warunków tych nie są dostosowane 
treści rozpowszechniane przez środ
ki masowe. Relacje, zdjęcia, filmy 
i reportaże pochodzenia najczęściej 
zachodniego i przekazywane przez za
chodnie agencje ukazują obraz życia 
niezgodny z codziennymi doświadcze
niami odbiorców. Konkluzją dyskusji 
było rozwijanie produkcji narodo
wych programów dla określonych 
kręgów kulturowych, zastępowanie 
monopolistycznych i komercyjnych 
agencji zachodnich — agencjami typu 
międzynarodowego działającymi na 
zasadzie proporcjonalnych udziałów, 
kształcenia własnych kadr narodo
wych. 

Z referatów wygłoszonych w trak
cie obrad plenarnych osiem z różnych 
względów zwróciło naszą uwagę. Na
leżą do nich dwa referaty wprowa
dzające do dyskusji o stanie badań 
nad komunikowaniem masowym: 
L. В i s к y' e g o (Lipsk) oraz P. G o l 
d i n g a i G. M u r d o c k a (Leicester). 
Autorzy obu referatów krytycznie 
ocenili dotychczasowy dorobek teore
tyczny zachodniej nauki o komuniko
waniu masowym i zgodnie stwierdzili, 
że „teoretyczne wyjaśnienia komuni
kowania masowego jest możliwe tyl
ko na bazie społecznej i w ramach 
szerszej teorii społecznej" (L. Bisky), 
czyli że „badania nad komunikowa
niem masowym powinny się opierać 
na odpowiedniej teorii społeczeństwa" 
(Golding-Murdock). Wychodząc z po
dobnych założeń, Bisky postulował 
skupienie zainteresowań badawczych 
na konkretnych, istotnych proble
mach, rozwijanie teoretycznej podsta
wy badań oraz związanie zadań 
teoretycznych z empirycznymi, Gol-
ding i Murdock natomiast sugerowali, 
że głównym celem badań nad komu
nikowaniem masowym jest po pierw
sze, ujawnienie zależności między 
systemami komunikowania a społecz-
no-ekonomiczną strukturą społeczeń
stwa, po drugie, śledzenie procesów 
utrwalających nierówności społeczne, 
po trzecie zaś wykrywanie dialek
tycznych związków między mecha
nizmami sprzeciwu wobec status quo 
i podporządkowaniem ludzi w imię 
zachowania tegoż status quo. Taki 
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punkt widzenia, choć wyprowadzony 
ze słusznych założeń, grozi jednak 
zastąpieniem badań prasoznawczych 
przez badania stosunków społecz
nych, które wprawdzie warunkują 
proces komunikowania masowego, 
ale nie są przecież komunikowaniem. 

Dwa różne podejścia w badaniach 
roli społecznej mediów zostały przed
stawione w referatach N. Mansuro-
wa (Moskwa) i E. N o e l l e - N e u -
m a n n (Moguncja). Mansurow za
jął się wyłącznie funkcjami, jakie w 
życiu radzieckiego społeczeństwa peł
nią środki masowe wspólnie z in
stytucjami kulturalnymi. Noelle-Neu-
mann przedstawiła — zgodnie z t ra
dycyjnym punktem widzenia charak
terystycznym dla zachodnich badań 
nad opinią publiczną — wyniki In
stytutu Demoskopu w Allensbachu, 
dowodzące bezpośredniego wpływu 
zachodnioniemieckiej telewizji na 
postawy i oczekiwania społeczne. We
dług badań tegoż Instytutu 75°/» dzien
nikarzy w RFN wierzyło w zwycię
stwo koalicji SPD/FDP w nadchodzą

c y c h wyborach. Tym przekonaniom 
dawali oni wyraz w publicystycznych 
programach telewizyjnych. Wpływu 
tych programów na oczekiwania spo
łeczeństwa dowodzi z kolei fakt, że 
osoby oglądające je często w znacznie 
większym stopniu wierzyły w zwycię
stwo SPD/FDP niż osoby oglądające 
takie programy rzadko lub w ogóle 
ich nie oglądające. 

Swoiste podejście do spraw dzien
nikarstwa zaprezentował referat J. 
P o l l o c k a (USA). Zajmował się 
on raczej badaniami produkcji mate
riału dziennikarskiego, niż jego kon
sumpcji, omawiał komunikowanie od 
strony źródeł bardziej, niż od strony 
efektów — a więc z perspektywy 
dziennikarza, nie zaś tylko odbiorcy 
czy czytelnika. Podejście to zakłada
ło, iż proces komunikowania nie na
stępuje wyłącznie między nadawcą a 
odbiorcą, ale odbywa się w warun
kach wielorakich, krzyżujących się 
wpływów, które łącznie oddziałują 
na przekazywaną treść. Aby badać 
te wpływy, badacz musi więcej cza
su spędzać w redakcjach i wraz z 
reporterem w miejscu jego pracy. 
Jest to niezbędne, by poznać różne 
aspekty produkcji dziennikarskiej, 
wzory dziennikarskiej kariery i opi
nii samych zainteresowanych o niej. 
Aspekty te pozwolą następnie bada
czowi lepiej i wnikliwiej ocenić rolę 
dziennikarskiej relacji w powstawa

niu politycznego obrazu świata, a 
zwłaszcza zjawisk w nim nowych i 
naruszających tradycyjne wyobraże
nia. 

O przekazywanym przez środki 
komunikowania selektywnym obra
zie świata szerzej traktował referat 
P. H a r r i s a (Leicester). Wolny prze
pływ informacji i wolność prasy za
wierają w sobie ukryte pojęcie domi
nacji niektórych okręgów kulturo
wych świata nad innymi, a zarazem 
uzasadnienie tej sytuacji. Kraje roz
wijające się nie mogą konkurować na 
tym polu z krajami rozwiniętymi. Ta 
„nierówność możliwości" powoduje 
popadanie w dalszą zależność od za
chodnich środków komunikowania 
masowego. Międzynarodowa sieć 
przekazu transmituje wiadomości w 
sposób wysoce selektywny nie tylko 
jeśli chodzi o kraje, z których te 
wiadomości pochodzą, ale również o 
tematykę, której dotyczą. Sieć ta ar
bitralnie decyduje, co jest „warte 
wiadomości", co zaś należy pominąć 
milczeniem. Trzeci świat prezentowa
ny jest odbiorcy w sposób szkicowy 
i nadmiernie uproszczony. Aby zmie
nić tę sytuację, trzeba dokonać głę
bokich zmian w służbie informacyj
nej: lokować korespondentów w 
mniej tradycyjnych ośrodkach, two
rzyć agencje narodowe w krajach 
rozwijających się, dbać o prawdziw
szy obraz rzeczywistości przekazy
wany w relacjach, kształtować gu
sty i wiedzę odbiorców na podsta
wie narodowych, a nie kosmopoli
tycznych wzorów. „ 

Ilustrację takich przemian w środ
kach masowego komunikowania na 
lokalną skalę był referat F. O. U g -
b o a j a h a z Nigerii. Konkluzją roz
ważań nad relacjami prasowymi o 
konfliktowych problemach tego kra
ju było stwierdzenie, że ogólnie rzecz 
biorąc, upaństwowione gazety były w 
swych opiniach bardziej reprezenta
tywne i względnie równie krytycz
ne — jeśli porównać je z gazetami 
znajdującymi się w rękach prywat
nych. Upaństwowienie środków ko
munikowania zatem wcale nie do
prowadziło do ograniczeń wolności 
prasy, czego obawiały się niektóre 
koła intelektualne kraju, pozwala na
tomiast na prezentowanie różnorod
nych opinii, a jednocześnie ułatwia 
w znacznym stopniu rozprzestrzenia
nie wpływu prasy i radia na społe
czeństwo. Kulturalny pluralizm spo
łeczeństwa nigeryjskiego ułatwia pro-
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pagowanie przez środki komuniko
wania kompromisowych rozwiązań 
konfliktów i stwarzanie dobrej atmo
sfery dla tych rozwiązań. 

Na zakończenie kongresu obrado
wało Zgromadzenie Ogólne AIERI, 
które podjęło kilka ważnych decyzji. 
Oto najważniejsze z nich: zatwier
dzenie nowego statutu Stowarzyszenia 
(zgodnie z nim działałalnością AIERI 
kieruje Biuro Wykonawcze składają
ce się z prezesa, wiceprezesów, se
kretarza generalnego i skarbnika, 
oraz 30-osobowa Rada Międzynarodo
wa); podwyższenie składek rocznych 
dla członków instytucjonalnych i na
rodowych o 100%; ustalenie miejsca 
i tematu XI kongresu (odbędzie się 
on w Warszawie w 1978 roku, a 
przedmiotem obrad będzie problem 
„Środki masowe a narodowe kultu
ry"); powołanie komitetu programo
wego XI kongresu (w jego skład we-

W sierpniu 1976 około 400 pedago
gów z zakresu dziennikarstwa brało 
udział w zjeździe na Uniwersytecie 
Maryland, College Park, poświęco
nym roli prasy w dziejach Ameryki. 

Prof. Vermont R o y s t e r z Uni
wersytetu North Carolina w Chapel 
Hill, N. С , a zarazem były redaktor 
Wall Street Journal, w prelekcji z 
okazji 200-lecia Konstytucji ostrzegł 
swych kolegów, że poparcie wolnej 
prasy przez masy czytelników może 
się zmniejszyć. „Najbardziej obawiam 
się tego — stwierdził — że jeśli nie 
będziemy bardziej ostrożni, wywoła
my u ludzi większą podejrzliwość 
wobec masowych środków komuni
kowania; obawiam się, że ludzie bę
dą sie domagać ograniczenia wolno
ści prasy". Przyznał on, że prasa jest 
tu częściowo sama winna. „Wkradła 
się do naszego zawodu pewna aro
gancja, zagrażająca wyjątkowej lecz 
delikatnej wolności, którą się cieszy 
prasa. Ta cenna wolność prasy prze
cież nie została przekazana Mojżeszo
wi przez Pana Boga na górze Synaj. 
Jest ona cywilnym przywilejem na
danym przez obywateli. A co nadają 
obywatele, to mogą i zabrać. Jeśli 
dziennikarze będą pretendować do 
swobód nieudostępnionych nawet pre-

szli: J. H a l l o r a n , E. D u s i s k a , 
H. S c h i l l e r , L. B e l t r a n i W. 
P i s a r e k ) ; powołanie władz AIERI 
na najbliższe cztery lata. 

W skład Biura Wykonawczego 
wchodzą: J. B o u r q u i n (Szwajca
ria) jako prezes honorowy, J. D. H a l 
l o r a n (W. Brytania) jako prezes, L. 
B e l t r a n (Kolumbia), F. F a t o r e l -
1 o (Włochy), K. N o r d e n s t r e n g 
(Finlandia), A. O p u b o r (Nigeria), 
B. O s o 1 n i к (Jugosławia), W. P i-
s a r e k (Polska), H. S c h i l l e r 
(USA) i J. N. Z a s u r s k i (ZSRR) 
jako wiceprezesi, J. B e n e y t o (Hi
szpania) jako skarbnik, E. D u s i s k a 
(NRD) jako sekretarz generalny, O. 
R o e g e l e (RFN) jako zastępca se
kretarza. W Radzie Międzynarodowej 
Polskę reprezentuje B. G o ł ę b i o w 
s k i . 

Walery Pisarek 

zydentom, trudno będzie utrzymać 
tak mozolnie zdobytą wolność prasy". 

Wśród wielu sprawozdań ze stanu 
badań najważniejsze w świetle badań 
międzynarodowych było następujące: 

Dr James E. G r u n i g z Uniwer
sytetu Maryland, College of Journa
lism, wygłosił referat pt. „Sprawo
zdanie ze stanu badań nad wielosy-
stemową teorią zachowania w komu
nikowaniu". Zaapelował on o dalszy 
rozwój ogólnej teorii zachowań w 
procesie komunikowania, aby uniknąć 
rozdrabniania teorii na takie specja
lizacje jak: komunikowanie interper
sonalne, komunikowanie masowe, ko
munikowanie organizacyjne, komuni
kowanie rynkowe. „Tak więc uwa
żam za ciekawe pojęcie sformułowa
ne przez L. Von Bertalanffiego „izo-
morfii konstruktów" (isomorphy of 
constructs), jak również i ogólne 
koncepcje systemowe, takie jak pod
systemy, nadsystemy, granice, oto
czenie czy systemy otwarte w prze
ciwieństwie do zamkniętych". 

Teoria wielosystemowa Gruniga 
składa się z czterech zmiennych: 1) 
rozpoznanie problemu: stopień po
znania przez jednostkę braku czegoś 
w danej sytuacji, powodujący zasta
nowienie się nad tym brakiem; 2) 

Amerykańskie dziennikarstwo — myśl i badania 
w 200. rocznicę założenia państwa 
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istnienie ograniczeń: stopień wolności 
wyboru przez jednostkę w danej sy
tuacji bez ograniczeń natury fizycz
nej, społecznej, gospodarczej lub po
litycznej wobec jej działania, leżą
cych poza zakresem jej osobistej kon
troli; 3) poziom zaangażowania: sto
pień zaangażowania jednostki w da
nej sytuacji, określony przez nią sa
mą; 4) obecność lub brak kryterium 
porównawczego w rozmyślaniach jed
nostki obserwującej daną sytuację. 
„Z kombinacji tych czterech wymia
rów sytuacji przekazu można otrzy
mać 16 typów warunków prowadzą
cych do różnych zachowań w przeka
zie. A te 16 zachowań można z kolei 
ułożyć w 4 główne kategorie na pod
stawie kombinacji rozpoznania pro
blemu oraz istnienia ograniczeń" — 
twierdzi Grunig. 

„Dotychczasowe badania wykazały, 
że osoba najczęściej poszukuje infor
macji albo ją opracowuje w zachowa
niu typu konfrontacji z problemem, 
oraz typu działania ograniczonego. W 
zachowaniu działania ograniczonego 
rozpoznaje ona zarówno sam pro
blem, jak i istnienie utrudnienia i na 
ogół usiłuje zdobyć informacje, jak 
usunąć te ograniczenia. Najmniej na
tomiast poszukuje się informacji przy 
zachowaniu typu fatalistycznego. Ko
munikowanie przy zachowaniu typu 
rutynowo-zwyczajowego jest zależne 
od posiadania przez daną osobę kry
terium porównawczego. Jeśli ma ona 
takie kryterium, komunikuje se
lektywnie aby uzyskać informacje, 
które potwierdziłyby stanowisko war
tościowania, z góry przyjęte jakoroz-

W dniach 20 i 21 września 1976 od
bywała się w Lipsku międzynarodo
wa konferencja naukowa na temat: 
„30 lat UNESCO — socjalistyczne i 
burzuazyjne koncepcje wymiany w 
zakresie kultury, nauki i informacji 
między państwami o różnych syste-

wiązanie problemu, tak samo jak wg 
teorii dysonansu poznawczego. Jeśli 
dana jednostka nie posiada żadnego 
kryterium porównawczego, wówczas 
prawdopodobieństwo jej uczestnictwa 
w procesie komunikowania jest ma
łe". 

„Teraz można dołączyć poziom za
angażowania jako nowy warunek w 
tych kategoriach. Wysoki poziom za
angażowania na ogół przyczynia się 
do podniesienia prawdopodobieństwa 
p o s z u k i w a n i a informacji w za
chowaniach konfrontacyjnym i ogra
niczonym, a do jego zmniejszenia w 
zachowaniu fatalistycznym oraz do 
jego zwiększenia albo zmniejsze
nia w zachowaniu rutynowo-zwy-
czajowym, w zależności od obecności 
lub braku kryterium porównawczego. 
Jednak na o p r a c o w y w a n i e in

formacji stopień zaangażowania nie 
powinien wpływać. Wreszcie zastoso
wanie kryterium porównawczego 
wpływa na zachowanie w przekazie 
w każdym z wymienionych wypad
ków. Z wyjątkiem zachowania ruty
nowo-zwyczaj owego przyczynia się 
ono do obniżenia prawdopodobieństwa 
poszukiwania i opracowywania infor
macji, ponieważ w praktyce streszcza 
przeszłe doświadczenia i pomniejsza 
potrzebę informacji. Jak już wyżej 
stwierdzono, w zachowaniu rutyno
wo-zwyczaj owym powinno ono jed
nak wywierać wpływ odwrotny". 

Michael E. Bishop 
(Bartlesville, Oklahoma) 

tłumaczyła 
Teresa Bałuk 

mach społecznych". Zarówno wygło
szone referaty jak i olbrzymia więk
szość przyczynków oraz (często bar
dzo obszernych) komunikatów nauko
wych, które stanowiły główną część 
dyskusji, byłyby interesujące dla czy
telników Zeszytów Prasoznawczych. 

Stopień ograniczeń 
wysoki 

Stopień 
rozpoznania 
problemu 

wysoki 

niski 

niski 
zachowanie 
ograniczone 
zachowanie 
fatalistyczne 

zachowanie 
konfrontacyjne 
zachowanie 
rutynowo-
-zwyczajowe 

Międzynarodowa konferencja naukowa w lipsku 
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Gospodarzem konferencji był Uni
wersytet Lipski, a główny wysiłek 
organizacyjny spoczywał w rękach 
kierownictwa i pracowników Insty
tutu Studiów Międzynarodowych te j 
że uczelni, kierowanego przez wybit
nego fachowca — prof, dra Wolfgan
ga Menzla. Naukowcy wielu ośrod
ków naukowo-badawczych oraz zain
teresowanych ministerstw NRD byli 
też — co jest zrozumiałe — najlicz
niej reprezentowaną grupą uczestni
ków tej konferencji. Natomiast na j 
liczniejszą grupę zagranicznych ucze
stników stanowili fachowcy polscy. 
W jej skład wchodzili: prof, dr L. 
Trzeciakowski, dr M. Boral, dr T. S. 
Wróblewski (Poznań), doc. dr J. Su
łek (Warszawa), doc. dr J. Byczkow-
ski (Opole) oraz dr A. Mura i niżej 
podpisany (Katowice). Polską Komi
sję UNESCO reprezentował jej ge
neralny sekretarz — J. Ochęduszko. 

Zapowiedziane w programie konfe
rencji trzy referaty główne, przedsta
wione zostały w pierwszej kolejno
ści. Oto ich tematy: Socjalistyczne i 
burżuazyjne koncepcje wymiany kul
turalnej i naukowej a rola UNESCO 
(prof, dr E. Hexelschneider, Uniwer
sytet Lipski); Współpraca kulturalna 
między ZSRR i USA — (prof, dr G. 
Cwetkow, Uniwersytet Kijowski); 
oraz Międzynarodowa wymiana kul
turalna i działalność UNESCO w tym 
zakresie — (dr M. Boral, Instytut 
Zachodni Poznań). 

Prof. E. H e x e l s c h n e i d e r — 
wybitny slawista średniego pokole
nia — należy, jak wiadomo, do czo
łowych teoretyków w dziedzinie ba
dań nad międzynarodową współpracą 
i wymianą kulturalną 1, a jego liczne 
prace z tego zakresu znane są nie 
tylko fachowcom w NRD2 , lecz rów-

1 Por. E. H e x e l s c h n e i d e r : Ausverk
auf eines Mythos. Zur Interpretation so
wjetischer Literatur in der BRD, Berlin 
1975. Ta najnowsza książka Hexelschnei-
dera jest typowym przykładem dwoistości 
zainteresowań naukowych i dwoistości 
warsztatu badawczego: slawisty i jedno
cześnie badacza politycznego podłoża oraz 
ostatecznego polityczno-ideowego sensu 
międzynarodowego transferu i recepcji 
wartości kulturalnych. 
2 E. H e x e l s c h n e i d e r : Bürgerliche 
Auffassungen vom Kultur- und Informa
tionsaustausch zwischen Staaten unter
schiedlicher Gesellschaftsordnung. Wissen-
schafliche Zeitschrift der Karl-Marx-Uni
versität Ges.-u. Sprachwissenschaftliche 
Reihe (dalej: WZ) 1975 nr 6, s. 563—574; 
t e n ż e : Politische Entspannung und Kul
turaustausch. WZ 1973 nr 3/4, S. 290—297; 
tenże: Neuere sowjetische Arbeiten zur 

i- nież w ZSRR8 i w Polsce4. Jedną 
к spośród jego prac recenzowaliśmy 
h również w Zeszytach Prasoznaw-

czych5. Wygłoszony przez niego re
ferat zawierał też wiele interesują-

;- cych tez i przemyśleń przede wszyst
kim teoretycznej natury. Oprócz krót-

!- kiego zarysu dziejów współpracy w 
dziedzinie kultury państw socjalisty-

Li cznych i kapitalistycznych, rzeczowej 
analizie poddał cele tej współpracy 
obu stron, a także programy oraz 
stosowany w teorii i praktyce — by
najmniej nie jednolity i nie zawsze 

\ wystarczająco precyzyjny — aparat 
'• pojęciowy i terminologiczny. Duże 
>. zainteresowanie wzbudziła jego teza 

o uregulowanej umowami między
państwowymi współpracy kultural-

j nej państw o różnych systemach spo
łecznych, traktowanej jako etap 
przejściowy rozwoju tej współpracy 

i. po zakończeniu zimnej wojny, a li
mitowanej i mierzonej takimi warto
ściami jak zbliżenie między naroda
mi, umacnianie pokoju, rozwój czło-

i wieka i wzbogacanie jego przeżyć du
chowych oraz postęp społeczny. 

) Prof. G. C w e t k o w skupił się 
przede wszystkim na dziejach i aktu-

i alnym stanie współpracy kulturalnej 
i wymianie informacji między ZSRR 

; i USA. Stwierdził on, że w ciągu 
pięćdziesięcioletniego okresu rozwoju 

i współpracy między oboma krajami 
; notowano zarówno wzrost aktywności 

(np. lata drugiej wojny światowej), 
jak i zastoje w kontaktach (np. okres 
zimnej wojny), ale nigdy nie osiąg
nęła ona tego poziomu jakościowego 
i ilościowego jak w ciągu ostatniego 
pięciolecia. Oprócz tego — stwierdził 
— ZSRR utrzymuje obecnie ożywio
ne kontakty kulturalne z ponad 120 
krajami świata. 
ideologischen Auseinandersetzung in Kunst 
und Literatur. Weimarer Beitrüge 1975 nr 12, 
s. 145—159; E. H e x e l s c h n e i d e r und 
F. R a a z : Kultur austausch zwischen so
zialistischen und imperialistischen Staaten 
unter den gegenwärtigen Bedingungen. WZ 
1976 nr 1, s. 59—66. 
5 E. H e x e l s c h n e i d e r : Burżuaznyje 
koncepcyi o roli kulturnogo obmienia w 
systiemie sowriemiennych mieżdunarod-
nych otnoszenij. Wiestnik Kijewskogo Unl-
wiersitieta 1975 nr 2, s. 23—33. 
< E. H e x e l s c h n e i d e r : Problemy 
współpracy i wymiany kulturalnej między 
państwami o różnych systemach społecz
nych. Przegląd Zachodni 1974 nr 1, s. 1—19. 5 Por.: Międzynarodowa współpraca i wy
miana kulturalna tematem spotkania w 
Poznaniu. Zeszyty Prasoznawcze 1974 nr 1, 
s. 173—175; oraz: Media w wymianie kul
turalnej. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 2, 
s. 135—136. 
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Dr Małgorzata В о г а 1 skupiła się 
w głównej mierze na roli UNESCO 
w upowszechnianiu kultury i w tej 
dziedzinie jej referat znacznie wzbo
gacił merytoryczny dorobek konfe
rencji. Przykłady z praktyki oraz 
propozycje rozwiązań programowych 
i form współpracy zdecydowanie gó
rowały nad wywodami teoretyczny
mi, a większość owych przykładów i 
propozycji dotyczyła współpracy bądź 
współdziałania Polski z UNESCO. 
W ten sposób na drodze praktycznej 
egzemplifikacji problemu przedsta
wiła interesujący materiał poznaw
czy. 

Dyskusja, na którą przeznaczono 
znaczną część konferencji (popołudnie 
pierwszego dnia i prawie cały dzień 
drugi), toczyła się w dwóch sekcjach 
tematyczno-problemowych: I Wymia
na w dziedzinie kultury i nauki a 
walka ideologiczna oraz II —• Zasad
nicze problemy pracy UNESCO szcze
gólnie w zakresie informacji i kształ
cenia. 

W sekcji pierwszej głos zabrało 13 
uczestników (w tym 4 z grupy pol
skiej )f a poszczególne wystąpienia do
tyczyły głównie: współwystępowania 
pokojowej koegzystencji z walką ide
ologiczną; krytyki teorii i doktryn za
chodnioeuropejskich dotyczących mię
dzynarodowej wymiany informacji 
(przy czym tutaj wiele o roli i moż
liwościach masowych środków komu
nikowania) oraz współpracy w dzie
dzinie nauki i kultury; zjawisk po
zytywnych i negatywnych w dotych
czasowej praktyce współpracy kultu
ralnej oraz wymiany informacji mię
dzy państwami o różnych systemach 
społecznych; problemu nierównomier
nej ofensywności działań partnerów 
oraz nierównorzędnych szans wyni
kających z barier językowych i róż
nic w modelach organizacji kultury; 
wymiany i współpracy w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego, sportu i tury
styki. 

W sekcji II głos zabrało 15 uczest
ników (w tym 3 z grupy polskiej), 
przy czym głównym tematem były 
tutaj problemy międzynarodowej wy
miany i obiegu informacji. Prawie 
wszyscy dyskutanci, którzy się w 
ramach tej problematyki wypowiada
li, reprezentowali pogląd, że przy 
rozpatrywaniu jej różnorakich aspek
tów oraz doborze form i ocenie re 
zultatów niewystarczająco bierze się 
pod uwagę bazę techniczną i techno
logiczną poszczególnych partnerów. 

Następną istotną sprawą wymiany i 
obiegu informacji jest jej zawartość 
oraz stopień zniekształcenia faktów 
rozpowszechnianych przy użyciu 
środków masowych. Problemowi te
mu należy ustawicznie poświęcać jak 
najwięcej uwagi, badać go i zapobie
gać w ten sposób próbom realizowa
nia celów, które nie mają nic wspól
nego z dobrem międzynarodowym i 
dobrem poszczególnych partnerów 
wymiany. 

Niewątpliwie duży wkład do do
robku tej konferencji wnieśli jej pol
scy uczestnicy. Prócz wymienionego 
już referatu M. Boral, z widocznym 
zainteresowaniem spotkały się wszyst-
Kie wystąpienia w dyskusji, w trak
cie której niektórzy uczestnicy pol
scy wygłosili również zamówione 
przez organizatorów komunikaty z 
własnych badań, bądź udostępnili 
istotne fragmenty dorobku danego 
środowiska naukowego. 

Instytut Studiów Międzynarodo
wych Uniwersytetu Lipskiego jest 
jedną z tych placówek naukowych 
działających w krajach europejskich 
wspólnoty socjalistycznej, które w 
dziedzinie badań nad współpracą kul
turalną i problemami wymiany infor
macji między państwami o różnych 
systemach społecznych dysponują, 
dorobkiem niewątpliwej wartości. 
Chętnie uczestniczy też w poświęco
nych tej problematyce konferencjach 
zagranicznych i równie chętnie urzą
dza je w murach swojej uczelni6, to
też dysponuje znacznym doświacze-
niem i umiejętnością w dziedzinie 
organizacji i przeprowadzania tego 
rodzaju spotkań. Nic tedy dziwnego, 
że zarówno w miejscach oficjalnych 
wystąpień jak i w kuluarowych roz
mowach walory tego spotkania oraz 
troskę o warunki pracy i pobytu w 
Lipsku podkreślali zgodnie wszyscy, 
a zwłaszcza zagraniczni uczestnicy. 

Sporo uwagi obradom — zarówno 
w serwisach informacyjnych jak i 
komentarzach — poświęciła prasa, 
radio i telewizja NRD. Organizatorzy 
zapowiedzieli, że powstałe w jej wy
niku materiały — niestety w skró
cie — opublikowane zostaną w posta
ci jednorazowego druku Uniwersytetu 

• Konferencja była jedną z czterech, jakie 
Instytut ten zorganizował w Lipsku w cią
gu czterech ostatnich lat, a jego pracowni
cy uczestniczyli w tym samym okresie w 
podobnych konferencjach zorganizowanych 
w Polsce (Instytut Zachodni — por. przy
pis poprzedni) oraz w ZSRR (Uniwersytet 
Kijowski — por. przypis 3). 
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Lipskiego, najprawdopodobniej w se
rii edytorskiej jego zeszytów nauko
wych sekcji humanistycznej. Byłoby 
pożyteczne — jak sądzę — by publi-

Twierdzenie, że historia prasy sta
nowi integralną część prasoznawstwa, 
brzmi jak truizm. W praktyce jed
nak w wielu krajach z roku na rok 
coraz bardziej rozchodzą się drogi hi
storyków prasy i badaczy komuniko
wania masowego, coraz rzadziej się 
zdarzają okazje wspólnych dyskusji 
przedstawicieli obu nurtów praso
znawstwa. Dzieli ich natomiast nie 
tylko obszar zainteresowania badaw
czego, ale zazwyczaj także skłonno
ści metodologiczne i kierunek uni
wersyteckiego wykształcenia (historią 
prasy parają się najczęściej historycy 
i filologowie, badaniami współcze
snych procesów komunikowania ma
sowego — socjologowie i psycholo
gowie). Objawy tej niewątpliwie nie
pomyślnej ewolucji bardziej się rzu
cają w oczy w krajach zachodnich 
niż w krajach socjalistycznych, w 
których prasoznawstwo jest uprawia
ne głównie na uniwersyteckich wy
działach dziennikarstwa, z natury 
rzeczy integrujących różne kierunki 
badań nad prasą. 

Biorąc pod uwagę możliwość cał
kowitej utraty wspólnego języka mię
dzy historykami prasy a badaczami 
jej funkcjonowania we współczesnym 
świecie, wypada przyklasnąć inicjaty
wie ruchliwego i ambitnego praso-
znawczego instytutu Uniwersytetu w 
Bremie (Deutsche Presseforschung) 
zorganizowania międzynarodowej 
konferencji z udziałem przedstawi
cieli różnych kierunków badań pra-
soznawczych. Konferencja pod nazwą 
„Wpływ prasy na rozwój społeczeń
stwa" odbyła się w Bremie w dniach 
5—8 października 1976. Udział w niej 
wzięli oprócz reprezentantów róż
nych zachodnioniemieckich ośrodków 
prasoznawczych (m. in. z Bremy, Bo
chum, Dortmundu, Konstancji, Mo
nastyru i Tybingi) także goście z za
granicy (z Austrii, Francji, Holandii, 
Polski, Węgier i Wielkiej Brytajiii). 
Obrady toczyły się w języku nie
mieckim. 

kac ją tą zainteresowały się zawcza
su również nasze biblioteki specjali
styczne. 

Józef Mądry 

Jak się można było spodziewać, 
konferencja ujawniła znaczne roz
bieżności zainteresowań i ambicji ba
dawczych wśród uczestników. Zary
sował się mianowicie wyraźny kon
flikt między historykami prasy a jej 
teoretykami, który znalazł najbar
dziej dobitny wyraz w wypowiedzi 
prof. Marianny L u n z e r z Wiednia: 
„Nie chcemy i nie potrzebujemy żad
nej nauki o publikowaniu (Publi
zistikwissenschaft)" oraz w wielokrot
nie powtarzanej deklaracji: „Podsta
wą metody badawczej w historii pra
sy jest po prostu lektura gazet i cza
sopism; jej hasło brzmi: z powrotem 
do źródeł!" Tymi lub tym podo%iymi 
słowami zareagowała większość histo
ryków prasy na teoretyczne propozy
cje przedstawione m. in. przez prof. 
W. B. L e r g a w referacie „Historia 
prasy czy historia komunikowania" 
oraz w referatach prof. K. K o s z y -
k a „Problemy społecznej historii ko
munikowania publicznego" i dra H. 
B o h r m a n n a „Uwagi o wpływie 
periodyków na przykładzie niemiec
kich gazet studenckich". 

Przynajmniej w Bremie próba 
znalezienia wspólnej teoretycznej 
platformy przedstawicieli historii 
prasy i prasoznawstwa współczesne
go zakończyła się niepowodzeniem. 
Krytyczne, a czasem nawet agresyw
ne wystąpienia przeciw nauce o pu
blikowaniu spotykały się z aprobatą 
lub aplauzem historyków prasy, a 
jednocześnie wywoływały wśród nich 
wymianę porozumiewawczych spoj
rzeń i uśmiechów. 

Drugim równie konfliktowym za
gadnieniem okazała się sprawa za
sięgu oddziaływania dawnych gazet 
i czasopism. Wyłaniała się ona w 
trakcie dyskusji nad kilkoma refera
tami, zaś kulminacyjny punkt znala
zła w referacie dra M. W e l k e g o 
na temat gazet osiemnastowiecznych. 
Welke wykazał, że historycy XVIII-
-wiecznej prasy niemieckiej znacznie 
więcej uwagi poświęcają czasopi-

„Wpływ prasy na rozwój społeczeństwa". 
Międzynarodowa konferencja w Bremie 
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smom niż gazetom, choć pod koniec 
XVIII wieku globalny nakład nie
mieckich gazet co najmniej sześcio
krotnie przewyższał globalny nakład 
czasopism, co mogło powodować pro
porcjonalne różnice w zasięgu i stop
niu oddziaływania obu typów wy
dawnictw periodycznych. Wniosek ta
ki jest jednak tylko pozornie oczy
wisty. Nasuwają się tu bowiem co 
najmniej dwie wątpliwości. 

Po pierwsze, poszczególne numery 
ezasopisma (zwłaszcza miesięcznika, 
kwartalnika itp.) żyją dłużej niż nu
mery dziennika, wskutek czego jeden 
egzemplarz czasopisma czytany jest 
i zapewne był zawsze przez większą 
liczbę czytelników niż jeden egzem
plarz dziennika. Po drugie, wpływ 
wydawnictwa prasowego na życie 
społeczno-polityczne zależy nie tylko 
od liczby jego czytelników, ale też 
i od ich jakości, a czasopisma XVIII-
-wieczne miały niewątpliwie bardziej 
wpływową publiczność niż publicz
ność ówczesnych dzienników. 

Program konferencji był tak uło
żony, że umożliwił przegląd rozwoju 
prasy niemieckiej, począwszy od sze-
snastowiecznvch prymitywów praso
wych (dr Peter U к e n a), przez za
gadnienia roli społecznej gazet w wie
ku siedemnastym (dr Eiger B l ü h m), 
osiemnastym (dr Martin W e 1 ke), 
dziewiętnastym (prof. Eberhard N a -
u j o k s : „O półoficjalnej prasie 
drugiej połowy XIX w."; dr Martin 
W i n c k l e r : „Rola prasy w przygo
towaniu francusko-niemieckiej wojny 
1870—1871") aż po początek wieku 
dwudziestego (dr Hartwig G e fa-
h a r d t: „Prasa burżuazyjna i prole
tariacka... na przykładzie gazet bre-
meńskich z r. 1903"). Ten zasadniczy 
trzon programu wzbogacały — oprócz 
informacyjnych wystąpień poświęco
nych badaniom historycznoprasowym 
za granicą — referaty prof. Wolfgan
ga M a r t e n s a) „Literat jako dema
gog") i dra Karla S c h ä f e r a 
(„Świadomość kolektywna na począt
ku XIX wieku na przykładzie roz
powszechniania pism E. M. Arndta"). 

Konferencja bremeńska nie tylko 
użyczyła forum dla prezentacji wie
lu konkretnych wyników rzetelnej 
pracy naukowej, ale także — a mo
że nawet przede wszystkim — dała 
okazję bardzo pożytecznej wymiany 
zdań między przedstawicielami róż
nych nurtów i orientacji prasoznaw-
czych. Jeżeli nawet dyskusje nie w 
każdym wypadku doprowadziły do 
uzgodnienia stanowisk, to przecież z 
całą pewnością utrwaliły w świado
mości wszystkich uczestników poczu
cie ważności miejsca historii prasy 
w całokształcie wiedzy o prasie, a z 
drugiej strony potrzebę rozwijania i 
doskonalenia aparatu pojęciowego i 
warsztatu badawczego. 

Temat konferencji brzmiał: Wpływ 
prasy na rozwój społeczeństwa. Jak 
na ironię jednak większość referatów 
dostarczała materiału dowodzącego 
raczej wpływu, jaki na rozwój i cha
rakter prasy wywierają różne siły 
społeczno-polityczne. Referowane ba
dania stanowiły przekonywającą ilu
strację znanej prawdy, że prasa zaw
sze stanowiła instrument oddziaływa
nia społecznego w ręku tych, którzy 
nad nią pośrednio lub bezpośrednio 
panują. Taki wniosek sam się narzu
cał po wysłuchaniu referatów K. Ko
szyka, H. Bohrmanna, M. Wincklera, 
E. Naujoksa, H. Gebhardta czy W. 
Martensa. Prawda o prasie jako na
rzędziu propagandy ukazywała w 
różnych warunkach historycznych i 
społecznych tę samą treść. 

Organizator konferencji, Deutsche 
Presseforschung Uniwersytetu w Bre
mie, należy do najbardziej znanych 
ośrodków historii prasy nie tylko w 
RFN, ale w ogóle w Europie zachod
niej. Jest też z całą pewnością ośrod
kiem najnowocześniejszym pod 
względem zaplecza technicznego. Je
go kolekcja mikrofilmów niemieckich 
gazet i czasopism może stanowić dla 
jej twórców powód całkiem uzasad
nionej dumy. 

Walery Pisarek 

Podyplomowe Studium Dziennikarskie UJ 

23 października 1976 w auli Uni
wersytetu Jagiellońskiego prorektor 
UJ prof, dr Andrzej Z i ę b a uroczy
ście zainaugurował III cykl szkole

niowy Podyplomowego Studium 
Dziennikarskiego przy Instytucie Fi
lologii Polskiej. W swym przemówie
niu, skierowanym do wykładowców, 
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przedstawicieli władz partyjnych, dy
plomantów i nowo przyjętych studen
tów, rektor przypomniał okoliczności 
powstania Studium w r. 1972 oraz ce
le, jakim służy, tj . przede wszystkim 
systematycznemu podnoszeniu kwali
fikacji obecnych i przyszłych pracow
ników masowych środków komuniko
wania. 

W imieniu władz partyjnych prze
mówił do zebranych kierownik Wy
działu Pracy Ideowo-Wychowawczej 
KK PZPR, tow. Jan В r o n i e k. Pod
kreślił, że „trudno byłoby pomyśleć 
o właściwym rozwoju kraju i propa
gowaniu polityki partii bez udziału 
dziennikarzy". Gratulacje złożone dy
plomantom i życzenia wytrwałości w 
pracy dla nowo przyjętych oraz po
dziękowania władzom uniwersyteckim 
i zespołowi wykładowców za pomoc 
instancjom, za edukację polityczną i 
warsztatową kadr dziennikarskich — 
zakończyły jego wystąpienie. 

Sprawozdanie z działalności Stu
dium złożył jego kierownik, dr Jacek 
K a j t o c h . Objęło ono okres dwulet
ni, czyli ostatni cykl szkoleniowy. 

W październiku 1974 przyjęto na 
Studium 78 słuchaczy, z czego 38 
obroniło dotąd prace dyplomowe. 
(Prawdopodobnie 70—80%> słuchaczy 
ukończy Studium. Pierwszy cykl szko
leniowy, 1972/74, ukończyło 60% słu
chaczy.) 

W rozpoczynającym się roku aka
demickim przyjęto 55 osób, ale kan
dydatów było 83, tak więc wymaga
nia komisji kwalifikacyjnej wzrosły. 

Zarówno w poprzednim cyklu szko
leniowym, jak i w ostatnim większość 
studentów pochodziła z Krakowskie
go, Rzeszowskiego i Kieleckiego. Cha
rakterystyczne, że w ostatnim nabo
rze jest coraz więcej pracowników 
gazet zakładowych, korespondentów 
robotniczych (najwięcej z Głosu No
wej Huty), krakowskich adeptów Klu
bu Dziennikarzy Studenckich i Mło
dzieżowej Wszechnicy Dziennikarskiej 

przy klubie „Forum". Swoistą nowość 
stanowi zgłaszanie się kandydatów 
zachęconych przez starszych kolegów 
— już pracujących absolwentów Stu
dium. 

W ciągu 4 semestrów prowadzono 
wykłady i konwersatoria w trzech 
działach problemowych: 

— wiedzy społeczno-politycznej, 
— historii i teorii środków maso

wego komunikowania i 
— warsztatu dziennikarskiego. 
Wiadomości z zakresu warsztatu 

dziennikarskiego — najłatwiej spraw
dzalne w praktyce zawodowej — po
stanowiono w przyszłym cyklu roz
szerzyć, zwiększając procent zajęć 
praktycznych w ogólnym programie 
nauczania. 

Studium rozpoczęło również dzia
łalność wydawniczą dla potrzeb stu
dentów: w r. 1975 wydano pierwszy 
skrypt opracowany przez Bolesława 
Garlickiego „Organizacja pracy re
dakcji". 

Dr Kajtoch złożył podziękowanie 
opiekunom i współpracownikom Stu
dium: Krakowskiemu Komitetowi 
PZPR, dyrekcji KWP, Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy, dyrekcji OBP, kierow
nictwom gazet, rozgłośni radiowych i 
telewizyjnych. 

Dyplomy 38 absolwentom Studium 
wręczył dziekan doc. dr Jerzy R u-
s e к, а po uroczystym ślubowaniu 
prodziekan doc. dr Stanisław J a-
w o r s к i rozdał indeksy 55 immatry
kulowanym studentom. 

Uroczystość zamknął inauguracyj
ny wykład dra Bolesława G a r l i c 
k i e g o nt. „Organizacji pracy w re
dakcji", w którym autor przedstawił 
krytykę struktury organizacyjnej re
dakcji w Polsce oraz propozycje re
organizacji. Wykład został przygoto
wany na podstawie wniosków z ba
dań przeprowadzonych przez Ośrodek 
Badań Prasoznawczych. 

Maria Russ 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 lipca — 30 września 1976) 

28 VII — prasa codzienna opublikowa
ła komunikat Głównego Urzędu Statysty
cznego o rozwoju gospodarki narodowej 
i wykonaniu Narodowego Planu Społecz-
no-Gospodarczego w I półroczu 1976. Glo
balne nakłady gazet wyniosły 1368 min 
egz., a globalne nakłady czasopism — 400 
min egz. 'Liczba abonentów telewizji wzro
sła w porównaniu z I półroczem 1975 do 
6,7 min, t j . o ok. 5,8%. Jednocześnie po
nad 92% gospodarstw domowych posiada 
co najmniej 1 odbiornik radiowy. 

8 IX — w przeddzień obrad IV Plenum 
КС PZPR, a na kilka dni przed central
nymi dożynkami w Płocku, spotkanie za
stępcy członka Biura Politycznego КС 
PZPR, ministra rolnictwa K. Barcikow-
skiego i sekretarza КС PZPR J. Pińkow-
skiego z grupą redaktorów naczelnych i 
czołowych publicystów rolnych prasy, ra
dia i TV poświęcone aktualnym proble
mom polityki rolnej. Tego samego dnia 
otwarcie w Płocku wystawy (zorganizowa
nej przez RSW „Prasa-Książka-Ruch" (u-
kazującej wkład prasy w realizację pro
gramu rolnego partii. Wystawa ilustruje 
kierunki pracy centralnych i terenowych 
czasopism w popularyzowaniu węzłowych 
zagadnień z dziedziny polityki rolnej, upo
wszechnianiu postępu rolniczego, inicja
tyw produkcyjnych i społecznych wsi pol
skiej. 

11 IX — w obecności kierownika Wy
działu Prasy, Radia i TV КС PZPR K. Ro-
koszewskiego, rektor Uniwersytetu Ślą
skiego prof. H. Rechowicz i przewodni
czący Komitetu d/s Radia i TV M. Szcze
pański podpisali w Katowicach porozu-
miene o współpracy w kształceniu kadr 
dziennikarskich o specjalności radiowo-te-
lewizyjnej. Na Wydziale Nauk Społecz
nych US zdobywać będzie wiedzę w tej 
specjalności co najmniej 60 studentów ro
cznie; prowadzić się będzie kształcenie po
dyplomowe, studia doktoranckie i wyko
nywać ekspertyzy potrzebne Komitetowi 
d/s RTV. Komitet natomiast zobowiązał się 
do pomocy dydaktycznej, udostępniania 
swoich placówek do zajęć praktycznych, 
fundowania stypendiów i udzielania pomo
cy w przedsięwzięciach wydawniczych. 

12—13 IX — w Łodzi, z okazji 50 roczni
cy powołania Łódzkiego Oddziału Polskie
go Towarzystwa Historycznego — sejmik 
historyków polskich. W czasie obrad wie
le uwagi poświęcono czasopiśmiennictwu 
historycznemu. Główny referat: „Czasopi
śmiennictwo historyczne — jego rola i 
miejsce w rozwoju nauk historycznych" 
wygłosił prof. UW S. Kieniewicz. Aktual

ny stan i obraz polskiego czasopiśmienni
ctwa historycznego od jego powstania do 
czasów współczesnych omówili: K. Śre-
niowska (Łódź), S. Trawkowski (Warsza
wa), T. Jędruszczak (Warszawa), B. Wa
chowska (Łódź) i S. Kalembka (Toruń). 

15 IX — we Wrocławiu otwarcie wysta
wy „50 lat radiofonii w Polsce". 

16 IX — pod przewodnictwem zastępcy 
członka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza ogólnokrajowa na
rada redaktorów naczelnych prasy, radia 
i TV poświęcona omówieniu aktualnych 
zadań środków masowego komunikowania 
w świetle uchwał IV Plenum КС PZPR. 
Wstępny referat będący podstawą dyskusji 
wygłosił kierownik Wydziału Prasy, Radia 
i TV КС PZPR K. Rokoszewski. 

29 IX — s t a r a n i e m Wydzia łu P r a c y Ideo-
wo-Wychowawcze j NK ZSL n a r a d a dzien
n ika rzy p r a s y ZSL poświęcona rol i ś rodo
wiska dz ienn ika r sk iego w rozwoju p r o d u k 
cji r o l n e j . Członek P rezyd ium, s e k r e t a r z 
NK ZSL R. Mal inowski omówił g łówne k i e 
r u n k i działalności S t ronn i c twa w rea l iza
cji uchwa ł IV P l e n u m КС PZPR i IV P l e 
n u m NK ZSL oraz p r o g r a m u rządowego 
w zakres ie a k t u a l n e j po l i tyk i r o l n e j . 

30 IX — Dzień P r a s y i W y d a w n i c t w 
S t ronn i c twa D e m o k r a t y c z n e g o (4 t y tu ły 
p r a sowe SD docierają do ok. 1 min czy
te ln ików) . Z t e j okazj i w g m a c h u CK SD 
okolicznościowa w y s t a w a dorobku dzienni
ka r sk iego i edy to r sk iego . P r e z y d i u m CK 
SD i Zarząd W y d a w n i c t w SD przyzna ły 
dla zespołów dz i enn ika r sk i ch i p r a c o w n i 
k ó w r e d a k c y j n o - w y d a w n i c z y c h nag rody za 
udział w ksz t a ł towan iu socja l i s tycznych 
pos t aw ideowych i zawodowych . Obszer
niejsze sprawozd. : Kurier Polski n r 210, 
s. 1, 2; n r 211, s. 1. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
21 VII — w Warszawie podpisanie pro

tokołu o rozszerzeniu współpracy między 
redakcjami czasopisma КС ВРК Partijen 
Zivot i organu КС PZPR Zycie Partii. 

12 VIII — w związku z zakończeniem 
misji dyplomatycznej sekretarza prasowe
go Ambasady Ludowej Republiki Bułgarii 
w Polsce przez Wasila Iwanowa funkcję 
tę objął Atanas Atanasow. 

12 VIII — zastępca członka Biura Poli
tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz przyjął przebywającego w Polsce na 
zaproszenie Trybuny Ludu członka Zarżą-
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d u Niemieckiej Pa r t i i Komunis tyczne j , r e 
dak to ra nacz. dz iennika DKP Unsere Zeit 
G. Po l ike i t a . Omawiano a k t u a l n e p r o b l e 
m y związane z p racą p r o p a g a n d o w ą i dzia
łalnością p rasy . 

26 VII I — w Ułan Ba to r spo tkan i e k i e 
r o w n i c t w c e n t r a l n e j p r a s y młodzieżowej 
k r a j ó w socja l i s tycznych. 

11 IX — podpisanie u m o w y o wspó łp ra 
cy między SDP a Kra jową Federac ją P r a 
sy Włoskiej na la ta 1977—1980. P rzewidu je 
się m. in . w y m i a n ę doświadczeń w z a k r e 
sie doskonalen ia kwal i f ikac j i z awodowych 
dz ienn ikarzy oraz ksz ta łcen ia p r a c o w n i 
k ó w prasy , r ad ia i TV. 

16—17 IX — w Warszawie I I I ko le jne 
spo tkan i e r e d a k t o r ó w n a c z e l n y c h p ism l i 
te rackich ZSRR (Litieraturnaja Gazieta, 
Litieraturnaja Rossija, Litieraturnaja Or-
mlanskaja Gazieta, Litieraturna Ukraina, 
Literatura ir Menas), Bułgari i (Literaturen 
Front), Czechosłowacji (Literaturni Mie-
siecnik), NRD (Sonntag), Mongolii (Lite
ratura i Sztuka), Rumun i i (Romania Li-
terara), Węgier (Met es Irodalen) i Polski 
(Kultura — D. Horodyński; Literatura — 
J . P u t r a m e n t ; Zycie Literackie — W. Ma-
che jek) . T e m a t e m obrad by ły s p r a w y r e a 
lizacji pos t anowień konfe renc j i w Helsin
k a c h przez t ygodn ik i l i t e r a c k o - k u l t u r a l 
ne) . Obszerniejsze sprawozd. : D. Horodyń
ski — Kultura n r 38; Tygodnik Kulturalny 
n r 39, s. 1, 4. 

29 IX — obowiązki k o r e s p o n d e n t a Neues 
Deutschland w Polsce objął H. I l f f laender 
w miejsce wraca jącego do k r a j u A. Boec-
k a . 

IX — w A t e n a c h p r z e b y w a ł a — na za
proszenie d y r e k t o r a gene ra lnego r a d i a i 
te lewizj i Grecj i S. Lambassa — delegacja 
K o m i t e t u d/s Radia i TV. Celem wizy ty 
było omówienie p r o b l e m ó w wspó łp racy w 
zakres ie r ad ia i te lewizj i obu k r a j ó w . 

IX — w Polsce — na zaproszenie 
G U K P P i W — przebywa ła de legacja Cze
skiego i S łowackiego Urzędu d/s P r a s y i 
In formac j i . Delegacj i p rzewodniczy l i V. 
N e u b a u e r i M. L a n k o . Goście p rzy jęc i zo
stal i przez zas tępcę członka Biura Po l i 
tycznego К С P Z P R J . Łukaszewicza , rzecz
n ika p rasowego za rządu P R L min . W. J a -
n i u r k a oraz w D e p a r t a m e n c i e P r a s y i I n 
fo rmac j i MSZ. 

SDP. KLUBY TWÓRCZE 
VI — z i n i c j a tywy ZO S D P w Kosza l i 

n ie powsta ł K l u b P u b l i c y s t ó w K u l t u r a l 
n y c h Wybrzeża Ś rodkowego . P rezesem 
Klubu (akces do tego K l u b u zgłosiło 23 
dz ienn ikarzy) został Z . Mich ta . 

7—8 IX — w Kie lcach sesja K l u b u Łącz
ności z Czy te ln ikami i Rad ios łuchaczami 
poświęcona w y m i a n i e doświadczeń r e d a k 
cji p r a s o w y c h i r a d i o w y c h w zakres ie ich 
p r a c y i k o n t a k t ó w z czy t e ln ikami . 

17 IX — w r a m a c h obchodów 25-lecia 
Gazety Współczesnej w Bia łyms toku sesja 
K lubu Redakcy jnego S D P poświęcona w y 
mian ie doświadczeń wynika jących z n o w e 
go podziału admin i s t r acy jnego k ra ju . 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
2S—27 VI — w Olsztynie sesja naukowa 

z okazji 25-lecia Gazety Olsztyńskiej. Te
matem była historia prasy polskiej na War

mii i Mazurach . Refera ty wygłosil i m . in . 
W. Wrzes iński (Gazeta Olsztyńska 1886— 
1939, rola i znaczenie w życiu n a r o d o w y m 
ludności polskiej na Warmii ) , A . Wakar 
(Geneza Gazety Olsztyńskiej 1886—1893), 
J . Chłosta (Gazeta Olsztyńska w latach 
1933—1939), B . Łukaszewicz (Początki p o w o 
jenne j p r a sy olsztyńskiej 1945—1951) oraz 
J . S z y m a ń s k i (Gazeta Olsztyńska kon ty 
nua to rką naj lepszych t radycj i p r a sy pol
skiej na Warmii i Mazurach) . Obszern ie j 
sze sp rawozd . : Gazeta Olsztyńska n r 146, 
s. 1, 3. 

VI — ósme Ogólnopolskie S e m i n a r i u m 
Repor tażu L i te rack iego zorgan izowane 
przez Naczelną Redakc ję P r o g r a m ó w Li 
t e r a c k i c h w Warszawie oraz Rozgłośnię 
Polskiego Radia w Ka towicach . Obszer
niejsze sprawozd. : T. Banaś — Kontrasty 
nr 8, s. 59—60. 

12 VII — wa lne zebran ie Lubelskiego 
T o w a r z y s t w a Przyjaciół P rasy , Radia i TV. 
Wybór n o w y c h władz i za twierdzenie ogól
nego p r o g r a m u działalności do 1979 r. 

VII — w Olsztynie wys t awa graf ik i p r a 
sowej Tadeusza Burn iewicza . Po r . obszer
niejsze sprawozd . : Warmia i Mazury n r 8, 
s. 26. 

15 VIII w n- rze 33 Gazety Handlowej 
(w publ ikacj i „P lon naszej ank ie ty" ) omó
wienie w y n i k ó w ankie ty czytelniczej (ogło
szonej w n- rze 15). W ankiecie wzięło 
udział 414 r e sponden tów; 68°/o z nich czyta 
p i smo sys tematycznie . Najczęściej Gazetą 
czyta p racownik admin is t racy jny przeds ię
b iors twa handlowego — 27°/o responden tów 
rek ru tu j e się z grona średniej i k i e rowni 
czej k a d r y admin is t racy jne j , 24% — to sze
regowi pracownicy adminis t racyjn i , 20е/« — 
uczniowie szkół ekonomicznych i h a n d l o 
w y c h ; sprzedawcy i k ie rownicy większych 
sklepów — po 10'/». 54°/« r e sponden tów to 
mieszkańcy mias t wojewódzkich, 14*/o — 
mieszkańcy wsi. Najbardziej poczytna t e 
m a t y k a , to sp r awy ekonomiczne (30V»), 
r y n k o w e (38*/o) i społeczno-pol i tyczna 
(11<>/о). 

17 IX — z okazji 25-lecia Gazety Współ
czesnej w białostockim Klubie MPiK o twar 
to w y s t a w ę „Twój codzienny towarzysz" , 
będącą re t rospek tywną cha rak t e rys tyką 
rozwoju p rasy białostockiej od 1912 r. do 
dni współczesnych. 

18 IX — z okazji 25-lecia Gazety Współ
czesnej w Bia łymstoku sympoz jum dzien
n ika r sk i e (z udziałem dz iennikarzy z Wil
na, Grodna , Zalaegerszeg i Suhl) poświęco
ne p rob lematyce p racy i człowieka p r a c y 
w gaze tach p a r t y j n y c h . Obszerniejsze 
sp rawozd . : Gazeta Współczesna n r 214, s. 3. 

18 IX — w Zielonej Górze z okazji świę
ta Gazety Lubuskiej sesja p rasoznawcza 
poświęcona p rob lematyce ludzi dobrej r o 
bo ty n a ł amach p ra sy . Referaty w p r o w a 
dzające do dyskus j i nt . doświadczeń dzien
n ików i czasopism w popularyzacj i m o d e 
lu i postaci ludzi dobre j roboty p rzeds ta 
wil i J. Łazarz (Dział Analiz Prasowych 
ZG RSW „Prasa-Kslążka-Ruch") 1 Z. Olas 
(Gazeta Lubuska). 

I X — w Warszawie w galeri i Szpilek 
w y s t a w a r y s u n k ó w sa ty rycznych k a r y k a 
tu rzys tów zwią i anych z bu łga r sk im p i s 
m e m Strzel. 

Opracował Sylwester Dziki 
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Skróty 
FI 
KZ 
MIA 
NDP 
NZZ 
PA 
RP 
SR 
TPSJ — 

tytułów 
• France Informations 
Krasnaja Zwiezda 

• Media Information-Australia 
• Neue Deutsche Presse 
Neue Zürcher Zeitung 
Presse Actualité 
Rasprostranienije Pieczati 

Sowieckaja Rossija Theorie und Praxis des sozialisti
schen Journalismus 

REDAGOWANIE 
BERLIN ZACH. Formułka „Za teksty nie 
zamówione redakcja nie odpowiada" figu
ruje w stopkach wielu gazet. Unikatem na
tomiast jest chyba adnotacja w impres-
sum wydawanej przez Socjalistyczną Par
tię Jedności Berlina Zach. Die Wahrheit: 
„Także nie zamówionymi manuskryptami 
redakcja zajmuje się starannie". Zapewne 
redakcja tej gazety widzi w tych materia
łach możliwość wzbogacenia pisma, nie zaś 
zbędne kłopoty. 

Podający tę wiadomość tygodnik 
NRD-owski usunął już ze swej stopki wy
mienione na wstępie zastrzeżenie. (Weltbüh
ne 1976 nr 34 s. 1082 i n.) pd 
FRANCJA. Po przeprowadzonej reorgani
zacji radia francuskiego nowo powstała 
rozgłośnia Radio France Internationale 
oparła swoje działanie na odmiennych za
sadach. 

Główny kierunek zainteresowań to Afry
ka, gdzie trwa ostra walka konkurencyj
na w eterze o wpływy na miejscowych od
biorców, między BBC (nadajnik na wyspie 
Ascension), Głosem Ameryki (rozgłośnia 
w stolicy Liberii Monrowii), Deutsche Wel
le (Rwanda-Kigali) i Radio Pekin (via Al
bania). W sytuacji, kiedy wymienione pla
cówki nadają program ograniczony w cza
sie do maksimum kilku godzin, RFI podję
ło decyzję prowadzenia programu nie
przerwanie od 5 rano do 22.30. Połowa au
dycji opiera się na materiałach lokalnych, 
druga stanowi kompozycję programów 
francuskich — obie z wyraźną przewagą 
informacji. 

Adresatem jest szerokie audytorium, 
złożone nie tylko z licznych Francuzów 
mieszkających w Afryce, ale także z ob
cych narodowości franko- i anglofońskich. 
Sondaże wykazują, że programy RFI od
biera tam ponad milion ludzi. 

Równocześnie RFI prowadzi wyjątkowo 
ożywioną działalność na innych terenach. 
Przystąpi do nadawania audycji codzien
nych w języku hiszpańskim z Tuluzy, nie
mieckim ze Strasburga, polskim z Lille dla 
mniejszości językowej Nordu. Ostatnio 

uruchomione programy sięgają po słucha
czy w krajach obu Ameryk. (Fl VI/VII 
1976 s. 6—8 zl 
HISZPANIA. Prasa w ostatnich miesiącach 
zaczęła publikować diagramy reakcji sali 
na wystąpienia przedstawicieli rządu w 
parlamencie. Diagram rejestruje czas trwa
nia oklasków przerywających poszczegól
ne fragmenty przemówień, co stanowić ma 
materiał orientacyjny o nastrojach w Kor-
tezach i popularności tez głoszonych przez 
mówców. (Żurnalist 1976 nr 9 s. 75) Zl 
RFN. Prasoznawca dr Gerd Depenbrock 
przeprowadził analizę zawartości 8 wiel
kich dzienników zachodnioniemieckich na 
temat publikacji z zakresu nauki i życia 
szkół wyższych. Przeciętny odsetek tych 
materiałów nie osiągnął 2fl/o. M. in. dla 
Frankfurter Rundschau wykazano IM*/*, 
dla FAZ l ^ / o , dla WAZ tylko 0,37°/o. 

Ogółem zbadano ponad 3 tys. artyku
łów z I kwartału 1974. 59°/o z nich zajmo
wało się problemami naukowymi, 41°Уо spra
wami szk*ół wyższych. Najwięcej artyku
łów — po ok. 550 — wydrukowały dzienni
ki frankfurckie, najmniej bulwarówki Bild 
(175) i Express (115). (ZV+ZV 1976 nr 37 
s. 1339) pd 
RFN. Radiofonia Bawarska jako pierwsza 
w kraju (a być może w świecie?) posługu
je się komputerem przy planowaniu pro
gramów muzycznych. W zbiornicy kompu
tera znajduje się 50 tys. tytułów nagrań 
uporządkowanych według deskryptora te
matycznego, autorskiego, wykonawców itp. 
Dziennikarz przygotowujący audycję wy
wołuje na ekranie monitora IBM 3277 „kar
totekę" posiadanych* nagrań według inte
resujących haseł z uwzględnieniem czasu 
odtwarzania. (ZV+ZV 1976 nr 30 s. 1105) pd 

RFN. W Westfalii przeprowadzono bada
nia nad przydatnością programów telewi
zyjnych w kształceniu dorosłych. Ogólne 
wnioski były pozytywne, wskazano jednak 
szereg mankamentów takich jak brak do
statecznie sprawdzonych kryteriów ocen, 
niewystarczająca kooperacja instytucji 
oświatowych i TV i in. Kierownicy kursów 
oświatowych wyrazili opinię, że programy 
nie powinny przekraczać pół godziny. Jako 
formę najlepszej prezentacji uznano pro
gramy dokumentalne lub odtwarzające 
wiernie faktografię. (Kulturbrief 1976 nr 9 
s. 17 i n.) pd 

W. BRYTANIA. Jak podają źródła 
UNESCO, BBC zorganizowała cykl oświato
wych programów telewizyjnych przezna
czonych dla mieszkańców kraju nie umie
jących czytać i pisać. Liczbę analfabetów 
szacuje się w W. Brytanii na prawie 2 mi

li — Zeszyty Prasoznawcze 
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liony osób, co wiąże się z napływem lud
ności z dawnych kolonii. 

Program, w którym bierze udział wiele 
popularnych gwiazd TV ma skromne zało
żenia nauki czytania i pisania słów i napi
sów najczęściej używanych w życiu co
dziennym. (Żurnalist 1976 nr 5 s. 74) zl 
WIETNAM. We wrześniu 1976 połączono 
rozgłośnię w Mieście Ho-Chi-Minha i w Ha
noi jako ogólnokrajowy „Głos Wietnamu". 
(NDP 1976 nr 19 S. 27) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Aktualnie na świe
cie ukazuje się co dzień 8050 dzienników 
w globalnym nakładzie 389 min egz. Z wy
mienionej liczby na Azję (poza ChRL) 
przypada 2220 tytułów, na Amerykę Płn. 
2200, na Europę — 1825. 

Rekord czytelnictwa bije Luksemburg, 
gdzie na tysiąc mieszkańców przypada 560 
egz. gazet (Interstages 1976 nr 111 s. 22) zl 
MIĘDZYNARODOWE. Liczba odbiorników 
telewizyjnych na świecie sięgnęła 364 mi
lionów, czyli o 20 min więcej niż wykazały 
statystyki roku ubiegłego. W tej liczbie 
mieści się wzrastający z roku na rok 
udział telewizorów kolorowych — już po
nad 100 min. 

Na pierwszych miejscach plasują się 
USA (121 min aparatów), ZSRR (50 min), 
Japonia (25,5 min), RFN (17,6 min) W. Bry
tania (17 min), Francja (13,7 min), Włochy 
(12,5 min). Dalsze pozycje zajmują Kanada, 
Brazylia i Hiszpania. (Interstages 1976 
nr 111 s. 22) zl 

MIĘDZYNARODOWE. Z początkiem czer
wca 1976 londyński Dally Mirror usunął 
spod tytułu tekst „Europe's biggest daily 
sale" i zastąpił go informacją „Britain's 
biggest daily sale". Stało się to po otrzy
maniu od wydawnictwa Axela Springera 
z Hamburga listu prostującego, że Bild-
Zeitung z jej 20 mutacjami regionalnymi 
ma wyższy nakład globalny. 

Natomiast po ogłoszeniu danych o prze
ciętnej liczbie czytelników przypadających 
na 1 egzemplarz, w maju 1976 The Sun 
przydała sobie etykietkę „Europe's biggest 
daily readership", a wydawnictwo brytyj
skie podtrzymuje to w oparciu o liczby: 
podczas gdy Sun czyta codziennie 12,5 min 
Brytyjczków a Daily Mirror niespełna 
12 min, to Bild-Zeitung liczy „tylko" prze
szło 8 min czytelników. (ZV+ZV 1976 nr 
26-27 s. 1001) pd 
CSRS. Obecnie w kraju ukazuje się 29 
dzienników i 666 czasopism o jednorazo
wym nakładzie blisko 19 min egz. W r. 1975 
sprzedano łącznie (w kioskach i prenume
racie) ponad 1800 min egz. gazet i czaso
pism (SR z 27 IX 1976 s. 3) lp 

FINLANDIA. Jak wynika z badań nad od
biorem prasy i innych mediów przeprowa
dzonych w Instytucie Dziennikarstwa i 
Komunikowania Masowego Uniwersytetu 
w Tampere, do 98fl/o ludności w wieku od 
14 do 70 lat docierają gazety codzienne, do 
80% radio i do 74°/o telewizja. Najwyższy 
stopień nasycenia wykazuje jednak radio
fonia: tylko 2—3% nie ma w mieszkaniach 
radioodbiorników, blisko 10'/o nie ma tele
wizorów. 

Przeciętny mieszkaniec ma w domu 
czołowy dziennik regionalny, zazwyczaj 
także jeden dziennik ogólnokrajowy i cza

sami dziennik lokalny. W 80% gospo
darstw domowych znajduje się więcej niż 
jedno czasopismo. (NDP 1976 nr 15 s. 27) pd 
FINLANDIA. W ostatnim dziesięcioleciu 
liczba dzienników zmniejszyła się o 10 — 
w r. 1975 ukazywało się ich 94, Natomiast 
ich globalny nakład wzrósł jednocześnie 
z 1,45 min egz. do 2,4 min egz. Rynek ga
zetowy uzupełniło 130 pism lokalnych i ok. 
1000 czasopism. 

Wśród najważniejszych dzienników na
leży wymienić Helsingin Sanomat o naj
wyższym nakładzie (307 tys.), bez powią
zań partyjnych; Uusi Suomi (86 tys.), zbli
żony do burżuazyjnej Partii Koalicyjnej; 
Hufvudstadsbladet (65 tys.), zbliżony do 
burżuazyjnej Szwedzkiej Partii Ludowej ; 
centralny organ Demokratycznego Związku 
Ludowego i Partii Komunistycznej Kansan 
Uutiset (44 tys.) ; organ Partii Sacjaldemo-
kratycznej Soumen Sosialidemokraatti (40 
tys.) ; organ Partii Centrum Suomenmaa 
(33 tys.). Partia Komunistyczna wydaje 
własny dziennik pt. Tiedonantaja. 

Polityczna struktura dzienników była 
następująca: 48 tytułów prasy mieszczań
skiej należało do tzw. niezależnych, orga
nami partii burżuazyjnej było 27 gazet, a 
partii lewicowych 19 (mniej więcej w poło
wie przynależnych Demokratycznemu 
Związkowi Ludowemu i Partii Komunis
tycznej, w połowie — socjaldemokracji). 
(NDP 1976 nr 16 s. 13) pd 
HISZPANIA. Oto dane informacyjne o lo
kalnej prasie Kraju Basków: 

Północ. Pisma w języku baskijskim — 
Zeriko Argia (Światło niebieskie), tygod
nik o zabarwieniu centrowo-lewicowym. 
Czytany przez ludność w średnim wieku, 
nakład 10—12 tys. egz. Dwutygodnik Anai-
tasuna (Braterstwo) wylansowany przez 
franciszkanów z Bilbao. Pismo typu kon
testacyjnego, lewackiego, nastawione na 
odbiorcę młodzieżowego. 6000 nakładu, czy
tany głównie przez licealistów i studentów. 
Tygodnik Goisa Argia (Światłość poranna), 
pismo prawicy baskijskiej zbliżone do kar-
listów i Narodowej Partii Basków. Nakład 
5 tys. egz., czytelnicy w starszym wieku. 
Prócz wymienionych pism lokalnych o nie
wielkich nakładach, w prowincji rozchodzi 
się w znacznych ilościach (100 tys. egz. 
czyli 1/5 globalnego nakładu) ogólnokrajo
wy tygodnik Cambio 16. Popularność za
wdzięcza wybitnemu korespondentowi bas
kijskiemu Ander Landaburu. 

Południe. Od dawna dzienniki hiszpań
skie mutowane na ten teren publikują kro
niki a często całe kolumny w języku ba
skijskim. Są to w Guipuzcoa — Voz de Es-
pana, nacjonalistyczny Diario Vasco i Uni-
dad. W Biskai — Gaceta del Norte, Hierro 
i Correo Espanol. w Nawarze liberalny 
Diario de Navarra i karlistowski El Pen-
samiento Navarro. W Pampelunie Diputa-
cion wydaje miesięcznik informacyjny kol
portowany bezpłatnie Principe de Viana. 

Telewizja i radio (to ostatnie o wy
jątkowo małym znaczeniu jako medium) 
dysponują półgodzinną audycją tygodniową 
w języku baskijskim i kilku minutowymi 
codziennie. 

Z prasy czysto baskijskiej wymienić 
należy: tygodnik Enbata powstały z 1963 
roku, wznowiony po długiej przerwie. Pi
smo jest przeznaczone dla odbiorców o 
średnim poziomie. Próbuje jednoczyć róż
ne kierunki narodowe. Ukazuje się w 
czwartki na 8 stronach, nakład 2 tys. egz. 
Trójjęzyczny: baskijski, kastylijski, fran
cuski. 
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Również trójjęzyczny Euskaldunak (Na
ród Baskijski) jest miesięcznikiem partii 
socjalistycznej, o 10 tys. nakładzie. 

Czysto baskijskim czasopismem jest 
Herria (Kraj), konserwatywny, ukazuje 
się od 1945 r. 5 tys. nakładu, czytelnik 
starszy. 

Z periodyków o rzadszej częstotliwości 
na uwagę zasługują dwumiesięcznik Zabal 
istniejący od 2 lat, adresowany do środo
wisk intelektualnych i Hitz (Słowo) zbli
żony do organizacji ETA, a także Anai 
Artea, przegląd kulturalny Gure Harria 
(Nasz Kraj) i Fedegintza. 

Baskijską diasporę reprezentują: w 
Bordeaux Agur (ok. tys. egz. nakładu), 
w Paryżu — Biga (tysiąc egz.) i Elgar (3 
tys. egz., najstarsze pismo baskijskie ist
niejące od 1937 г.). 

Wszystkie wymienione tytuły nie wy
czerpują ogólnej listy prasy przeznaczonej 
dla 3 min* mieszkańców Kraju Basków. 
Pozostałe mają jednak jedynie znikome 
nakłady. (PA 1976 nr 109 s. 60—62) zl 
INDIE. Telewizja działa w tym kraju od 
1965 r. Rząd kładzie szczególny nacisk na 
jej rozwój, chcąc uzyskać przeciwwagę 
wobec zmonopolizowanej prasy. W kwiet
niu 1975 rozdzielono organizacyjnie dzia
łalność radia i TV; na rzecz kształcenia 
kadr telewizyjnych pracują 2 ośrodki w 
New Delhi i w Poona. 

Oprócz trzech ośrodków programowych 
i jednego przekaźnikowego, z których 
największy w New Delhi zatrudnia bli
sko 500 pracowników i w zasięgu 60 km 
zapewnia odbiór 50 tys. odbiorcom, naj
bardziej forsuje się telewizję satelitarną, 
poprzez którą programy docierają do sze
ściu krajów związkowych. (NDP 1976 nr 
18 s. 11) pd 
KAMERUN. Powstanie i rozwój prasy 
drukowanej to historia ostatnich lat. W 
1972 r. pojawiła się pierwsza nowoczesna 
drukarnia, co dało możliwość wydawania 
pierwszych gazet narodowych przy uży
ciu techniki offsetowej. 

Prócz prasy oficjalnej — dziennika i 
tygodnika pod wspólnym tytułem Came
roon Tribune, prowadzonych wyłącznie 
przez autochtonów, absolwentów Wyższej 
Międzynarodowej Szkoły Dziennikarskiej 
w Jaunde — istnieją, 3 pisma prywatne. 
Językiem używanym przez prasę i radio 
jest francuski i częściowo angielski. 

Cameroon Tribune — dziennik, wycho
dzi w jęz. francuskim, w formacie tablo-
idu na 12 stronach od r. 1974. Nakład 15 
do 20 tys. egz. 

Cameroon Tribune — tygodnik, o iden
tycznym formacie, ukazał się równocześ
nie z pismem głównym. Nakład 2,5 do 5 
tys. egz. 

La Gazette, dwujęzyczna, ukazuje się 
co 3 dni na 6 stronach. Nakład 5 tys. egz. 

Le Courrier Sportif du Benin to ty
godnik sportowy, 4-stronicowy tabloid. 
Ukazuje się od r. 1955. 

L'Effort Camerounais to tygodnik kato
licki. Format magazynowy, 16 stron. Na
kład 6 tys. egz. 

Cameroon Times wydawany jest w jęz. 
angielskim, 3 razy w tygodniu. Nakład 
8 tys. egz. 

L'Unité — organ jedynej partii Kame
runu UNC, to tygodnik rozprowadzany 
w kolportażu partyjnym. 

Radio kameruńskie działa od r. 1963. 
Dysponuje główną stacją nadawczą w 
Jaunde i 3 stacjami terenowymi: w Dou-
ala, Garoua i Buea. Nadaje programy w 

językach francuskim, angielskim i narze
czach przez 13 godzin w ciągu doby, w 
niedzielę 17 godzin; w tym codziennie pół
torej godziny informacji aktualnych. (In
terstages 1976 nr 111 s. 5—12) zl 

KUBA. Gazeta młodzieżowa Juventud Re-
belde uruchomiona została z inicjatywy 
Fidela Castro przed 10 laty. Nakład jej 
sięga obecnie 193 tys. egz., a wydania nie
dzielnego — 300 tys. Gazeta jest organem 
Związku Młodych Komunistów Kuby, ale 
cieszy się popularnością także wśród star
szych czytelników. (Z 1976 nr 5 s. 74) zl 

USA. Rośnie popularność gazety amery
kańskich komunistów. W ostatnim czasie 
liczba prenumeratorów Daily World wzro
sła o ponad 1,5 tys. osób — głównie ro
botników, inteligencji i młodzieży. (Izwie-
stija z 14IX 1976 s. 3) lp 
W. BRYTANIA. W I półroczu 1976 w wy
ścigu o najwyższy nakład wśród dzienni
ków zmniejszyła się różnica między czo
łową dwójką: Daily Mirror drukował 3837 
tys. egz., The Sun 3638 tys. Na dalszych 
miejscach Biuro ABC podało: Daily Ex
press 2608 tys., Daily Mail 1739 tys., Daily 
Telegraph 1315 tys. The Times liczył 312 
tys., The Guardian 309 tys., a Financial 
Times 177 tys. egz. 

Wśród ponadregionalnych londyńskich 
gazet wieczornych najwyższe nakłady mia
ły Evening News (650 tys.) i Evening Stan
dard (431 tys.). 

Gazety niedzielne: News of the World 
5126 tys., Sunday Mirror 4078 tys., Sunday 
People 4077 tys., Sunday Express 3436 tys., 
Sunday Times 1375 tys. , Sunday Telegraph 
733 tys., The Observer 678 tys. egz. (ZV+ 
+ZV 1976 nr 34 s. 1219) pd 
WIETNAM. Stałą edycję programów z Ha
noi podjęła telewizja z zasięgiem do ok. 
100 km. W budowie jest stacja przekaź
nikowa na górze wysokości 1300 m, mają
ca wydatnie rozszerzyć odbiór. (NDP 1976 
nr 16 s. 15) pd 
WŁOCHY. Mimo podwojenia ludności kra
ju liczba czytelników gazet od roku 1925 
nie uległa zmianie. Globalny nakład dzien
ników utrzymuje się na poziomie 5 min 
egz. 

Za jedną z głównych przyczyn zjawi
ska uznaje się spadek zainteresowania 
czytelnictwem w ogóle w wyniku kon
kurencji radia i telewizji. (De Pers 1976 
nr 90 s. 60) zl 
ZSRR. Jednorazowy nakład gazet i cza
sopism w r. 1975 wzrósł o 19,2% w po
równaniu z r. 1970 i wynosi obecnie po
nad 350 min egz. Organy Sojuzpieczati 
rozpowszechniają ponad 9 tys. tytułów 
gazet i czasopism, w tym ponad 3 tys. 
wydawnictw naukowo-technicznych. W 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców rozpo
wszechnianie pism periodycznych wzro
sło z 1242 egz. w r. 1970 do 1371 w 1975. 
Na każdą radziecką rodzinę przypadają 
ponad 4 pisma. Przeszło 2000 tytułów pism 
radzieckich rozprowadza się za granicą, 
ponad 2200 pism zagranicznych w ZSRR. 
Obrót towarowy Sojuzpieczati w dziewią
tej pięciolatce wzrósł o 42,7% i wynosił 
w 1975 r. 1864,5 min rubli, w tym w sprze
daży detalicznej odpowiednio o 88,8% — 
669,6 min rubli. (RP 1976 nr 5 s. 2) az 

ZSRR. Co najmniej 5 dzienników i cza
sopism czytano pod koniec 1976 r. w każ-

11* 
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dej rodzinie radzieckiej. Nadal najwięk
szym rozpowszechnieniem cieszyła się 
Prawda, wydawana w blisko 11 min egz. 
(NDP 1976 nr 19 s. 26) pd 

ZSRR. Liczba gazet sprowadzanych z kra
jów socjalistycznych wynosiła w IV kw. 
1976 r. 3.355 min egz. z krajów kapitali
stycznych i rozwijających się importo
wano 335 tytułów. (NDF 1976 nr 19 S. 26) 
pd 

ODBIORCY 
AUSTRIA. Fessel-Institut przeprowadził 
badania nad korzystaniem z radia, które 
wykazały dla roku 1976 w porównaniu 
z 1973, że popularność radiofonii mimo na
rastającej konkurencji TV nie spada. W 
dniach powszednich 74*/» mieszkańców po
wyżej 14 lat słucha radia (3 lata wcześ
niej odsetek wynosił 71). Przeciętny słu
chacz spędza dziennie przy radioodbior
niku 3 godziny. 

Wzrosła popularność audycji programu 
3 na UKF (rozrywka, sport, krótkie infor
macje, automobilizm), podczas gdy liczba 
słuchaczy „reprezentacyjnego" programu 1 
i regionalnych audycji w programie 2 nie 
wykazała zmian. Program 3 ma więcej 
odbiorców w ciągu całej doby (nadawany 
jest przez 22 godziny), szczególny jednak 
wzrost zaznaczył się w godzinach ran
nych. W wynikach badań wskazuje się na 
duży wzrost telewidzów wieczorem, w go
dzinach od ok. 18 do 20. (NZZ z 14 X1976 
s. 32) pd 
FINLANDIA. Z badań nad odbiorcami 
prasy i innych mediów przeprowadzonych 
w Instytucie Dziennikarstwa i Komuniko
wania Masowego na Uniwersytecie w 
Tampere: 2/3 mieszkańców w wieku od 
14 do 70 lat czytają systematycznie co 
najmniej 2 dzienniki. Niespodziewanie aż 
połowa respondentów uważała (r. 1973) 
telewizję za najważniejsze medium infor
macyjne; tylko po 25°/« wskazało na ga
zetę codzienną i radio jako środek pierw
szej informacji. 

Aż 5 godzin (!) poświęca dziennie mie
szkaniec kraju na czytanie dzienników, 
słuchanie radia, oglądanie telewizji i fil
mów. Radio zajmuje przeciętnie 2 godz. 
20 min., TV 2 godz., a gazeta 40 do 50 
min. w dniu roboczym. (NDP 1976 nr 15 
s. 27) pd 
FRANCJA. Sondaż dotyczący odbioru TV 
przez młodzież wykazał, że 70e/« dzieci spę
dza przed telewizorem ponad 2 godziny 
dziennie przy oglądaniu przede wszystkim 
filmów i transmisji z imprez. Ogólna mo
tywacja zainteresowania telewizją wśród 
młodych sprowadza się do stwierdzenia 
„oglądamy TV, ponieważ nie mamy inne
go wyboru". (Interstages 1976 nr 111 s. 22) 
zl 
RFN. Media-Analyse 76 wykazuje wzrost 
liczby czytelników czasopism miesięcznych, 
natomiast stagnację i nawet spadek czy
tujących tygodniki. Postawiono hipotezę, 
że zależy to głównie od specjalistycznej 
treści tygodników i homogenicznego skła
du ich odbiorców, wskutek czego są one 
coraz rzadziej czytane przez inne osoby 
prócz nabywcy. 

W porównaniu z badaniami sprzed ro
ku odbiór radia i TV wzrósł. Jest on za
leżny przede wszystkim od wieku, wy
kształcenia i zawodu. Największe nasile
nie oglądania TV ma miejsce między 

godz. 17 a 20, gdy wzrasta z kwadransa 
na kwadrans. Radia słuchają: pracujący 
przede wszystkim rano przed pójściem do 
pracy, uczniowie przed lekcjami i po nich, 
gospodynie domowe od rana do południa, 
emeryci mniej więcej równomiernie przez 
cały czas aż do rozpoczęcia programu TV. 
(ZV+ZV 1976 nr 29 s. 1054) pd 
RFN. Według danych „Media-Analyse 76" 
najpopularniejsze magazyny ilustrowane 
Quick i Stern czyta przeciętnie 5 osób. 
Wyższy wskaźnik — 6 czytelników na nu
mer — ma polityczny magazyn Spiegel, 
podczas gdy na podobny treściowo tygod
nik Die Zeit oraz na gazety niedzielne 
Bild am Sonntag i Welt am Sonntag przy
padało po 4 czytelników. Najwyższe licz
by przeciętne czytelników miały czasopi
sma specjalistyczne: kobieca Madame i 
sportowy Kicker po 8, poradnik robótek 
ręcznych Handarbeiten i Hobby po 9, ma
gazyn poświęcony urządzaniu wnętrz 
Schöner Wohnen 11 itp. (ZV-f-ZV 1976 nr 
34 s. 1207) pd 
RFN. Nowa Funk-Medien-Analyse (FMA 
1976) podaje wyniki badań nad przecięt
nym odbiorem radia i telewizji wśród do
rosłych. Respondenci podawali przebieg 
dnia od godz. 5 do 24 w podziale na kwa
dranse. Uwzględniał on zajęcia w domu 
(sen, jedzenie, prace domowe i zawodo
we, czas wolny) i poza domem (jazda sa
mochodem, zakupy, jedzenie, praca zawo
dowa, czas wolny). Słuchanie radia prze
widywało 29 programów, oglądanie TV 
4 programy. 

W okresie 5 lat od r. 1971 przeciętna 
słuchających radia wzrosła z 69,4% do 
75,5% włączających przynajmniej raz dzien
nie odbiornik, a czas słuchania wydłużył 
się z 2 godz. 34 min. do 3 godz. 03 min. 
Przeciętna odbioru TV wzrosła z 74,7%, 
do 78,7°/«, codzienny czas odbioru wydłużył 
się o 9% osiągając prawie 3 godz. 

Największe nasilenie odbiór radia osiąga 
ok. godz. 7 rano — 30*/«, podczas gdy TV 
między godz. 20 a 21 — 60*/»; trend wyraź
nie wzrastający zaczyna się od godz. 18 
i skacze w ciągu 2 godzin z 20% do 50%. 
(ZV+ZV 1976 nr 28 S. 1025 i n.) pd 
RFN. Podczas strajku drukarzy w maju 
1976 r. 3/4 mieszkańców uważało się za 
niedostatecznie poinformowanych. Tylko 
24% osób badanych uważało podaż wiado
mości radiowych i telewizyjnych za wy-
wystarczającą. 68% stwierdzało dotkliwy 
brak swojej gazety. 1/4 respondentów bra
kowało możliwości „ponownego przeczyta
nia tego, co podano w radiu i TV". Czy
telnikom najbardziej brakowało wiadomo
ści lokalnych — 60%, ogłoszeń rodzinnych 
— 44%, sprawozdań sportowych — 36e/« 
(wśród mężczyzn 58%), wiadomości polity
cznych — 35% (wśród mężczyzn 43%). 

Reprezentatywne badania przeprowadził 
Instytut Demoskopu w Allensbachu. 
(ZV + ZV 1976 nr 33 s. 1185) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
HISZPANIA. W Madrycie zamknięto cza
sopismo Realidad powołane do życia z po
czątkiem ubiegłego roku. Periodyk specja
lizował się w publikacjach antykomu
nistycznych i antyradzieckich i nie uzys
kał poparcia czytelników. Zaczął wycho
dzić w nakładzie 25 tys. egz., zamknięto 
go przy nakładzie 6 tys. egz. (Zurnalist 
1976 nr 8 s. 68) zl 
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KOREA PŁD. Jak podała radiostacja „Ki-
dok-kio", panujący w kraju reżim masowo 
zamyka te pisma, które wyrażają się kry
tycznie pod adresem jego polityki. W ten 
sposób przestało się już ukazywać 88 gazet 
i czasopism. Pracowników prasy wystę
pujących z postulatami demokratycznych 
przemian aresztuje się i osadza w wię
zieniach. (Prawda z 12 VIII 1976 s. 5) Ip 

PANAMA. Ruch solidarności z walką o 
niepodległość Portoryko przystąpił do wy
dania w stolicy Panamy swego organu in
formacyjnego Jibaro Libre. Zgodnie z za
powiedzią pismo ma dostarczać wiarygod
nych wiadomości o sytuacji w kraju i prze
ciwstawiać się dezinformacji gazet i agen
cji amerykańskich. (Zurnalist 1976 nr 9 
s. 78) zl 
RFN. Znany statystyk prasy Walter J. 
Schütz podał w Media Perspektiven 5/76, 
że w maju 1976 ukazywało się w RFN już 
tylko 121 dzienników stanowiących samo
dzielne wydawnictwa (z nie mutowanym 
działem politycznym). W połowie r. 1949, 
gdy mocarstwa okupacyjne zniosły przy
mus licencyjny, takich gazet było 137, a 
najwięcej — 225 — ukazywało się z koń
cem r. 1954. (ZV+ZV 1976 nr 29 S. 1074) pd 
ZSRR. W ostatnich latach ukazało się w 
kraju 400 nowych gazet, 113 czasopism. Na 
jedną rodzinę przypada średnio 4 tytuły. 
Wychodzi 8172 gazety o łącznym rocznym 
nakładzie 37 023 690 tyś. egz. i 1292 czasopis
ma o łącznym nakładzie 2 227 653 tys. egz. 
W bieżącej pięciolatce umieszczono w pla
nie 7 republikańskich, 19 okręgowych, 113 
rejonowych oraz wiele niskonakładowych 
gazet. Prasa ukazuje się w 53 językach 
ludności zamieszkującej ZSRR. W dziewią
tej pięciolatce ukazało się 59 nowych gazet 
okręgowych. (RP 1976 nr 4 s. 17—18) az 
ZSRR. Wśród radzieckich czasopism, które 
ukazały się w ostatniej pięciolatce jest du
żo pism o charakterze społeczno-politycz
nym i naukowo-technicznym. Bloknoty 
Agitatora, wychodzące w republikach 
związkowych, z organów oddziałów propa
gandy i agitacji КС Komunistycznej Partii 
republik przekształciły się w czasopisma 
Komitetów Centralnych partii. Są to: Po-
litinformator i Agitator — organ КС KP 
Białorusi, Agitator Kazachstanu — organ 
КС KP Kazachstanu i inne. Łączny roczny 
nakład czasopism stanowi ponad 24 min 
egz. 

Problemom filozofii, historii, ekonomii, 
prawa, filologii i innych nauk poświęcono 
pismo Obszczestwiennyje Nauki. Od r. 1972 
ukazuje się czasopismo naukowo-teoretycz
ne Problemy Dalniego Wostoka, zawie
rające informacje naukowe dotyczące Da
lekiego Wschodu. Aktualne problemy nauki 
prezentują liczne wydawnictwa, jak na 
przykład organ Akademii Nauk ZSRR Pro-
grammirowanije, Fizyka Plazmy i inne. 
Popularne pismo Sowieckij Sojuz, wycho
dzące pierwotnie w 14 językach, ukazuje 
się obecnie w ogromnych nakładach — w 
jęz. rosyjskim 285 510, w jęz. angielskim 
175 351 egz. Łącznie ukazuje się (według 
danych z r. 1974) 88 radzieckich czasopism 
w 21 językach innych krajów o jednorazo
wym nakładzie 1977 tys. egzemplarzy. (RP 
1976 nr 4 s. 17—18) az 
ZSRR. W przeddzień XXV Zjazdu KPZR 
zaczęło się ukazywać Soćjalisticzeskoje So-
riewnowanije — czasopismo społeczno-poli
tyczne i naukowo-techniczne. Głównym ce
lem redakcji jest propagowanie metod 

i form organizacji socjalistycznego współ
zawodnictwa, w trosce o wysoką wydaj
ność i jakość produkcji. Łamy pisma są 
otwarte dla naukowców, działaczy partyj
nych i związkowych. Pismo służy zarówno 
organizatorom, jak i uczestnikom współza
wodnictwa socjalistycznego. (RP 1976 nr 4 
s. 44) az 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Zawarto układ o 
ścisłej współpracy agencji prasowych Ma
lezji (Bernama) i Indonezji (Antara), zwła
szcza w zakresie rozpowszechnienia infor
macji. (Interstages 1976 nr 111 s. 22) zl 
BURUNDI. Decyzją władz powołano do 
życia burundyjską krajową agencję praso
wą. Kieruje nią rada administracyjna pod 
przewodnictwem ministra do spraw orien
tacji narodowej. W jej skład wchodzą po
nadto: przedstawiciel sądu najwyższego, 
dyrektor radiostacji „Głos rewolucji" i 4 
reprezentantów prasy wybranych przez 
plenum dziennikarzy. Agencja ma status 
przedsiębiorstwa komercyjnego. (Zurnalist 
1976 nr 9 s. 78) zl 

FINLANDIA. Oficjalna agencja informa
cyjna STT jest właściwie przedsiębiors
twem prywatnym: blisko 3/4 jej akcji na
leży do trzech wielkich gazet burżuazyj-
nych Helsingin Sanomat, Turun Sanomat 
i Uusi Suomi, z których dwie pierwsze bli
sko w całości stanowią własność dwóch 
rodzin. (NDP 1976 nr 16 s. 14) pd 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Zgodnie 
z zaleceniami Kongresu Międzynarodowe
go Związku Dziennikarzy i prasy krajów 
frankofońskich trwają przygotowania do 
uruchomienia interafrykańskiej agencji 
prasowej. Panuje przekonanie, że tylko ta 
instytucja może pomóc w należytym pro
pagowaniu osiągnięć i informowaniu o re
aliach życia we wspomnianych krajach. 

W pierwszej kolejności przy pomocy 
uprzemysłowionych krajów tej strefy pow
stać mają agencje międzyregionalne. (De 
Pers 1976 nr 90 s. 54) zl 

EKONOMIKA 
ANGOLA. Dotychczasowa spółka telewi
zyjna została upaństwowiona i otrzymała 
nazwę „Televisao Popular de Angola" — 
TPA. (NDp 1976 nr 19 s. 27) pd 
BOLIWIA. Struktura własnościowa środ
ków komunikowania przedstawia się na
stępująco: 

Na pierwszym miejscu plasują się pry
watne przedsiębiorstwa górnicze, posiada
jące m. in. od ^przeszło 50 do 65*/o akcji 
dzienników El Diario (45 tys. egz.), Diario 
Ноу (25 tys.), Los Tiempos (18 tys.), La 
Patria (10 tys.), popołudniówki Ultima Hora 
(8 tys.) oraz drugiej co do zasięgu radio
stacji „Altiplano". 

Kościół katolicki wydaje dziennik Pre-
sencia (35 tys. egz.) oraz kieruje rozgłoś
nią radiową „Fides", kościół ewangelicki 
posiada rozgłośnię „Cruz del Sur" o pra
wie ogólnokrajowym zasięgu, lecz nikłej 
popularności. 

W Santa Cruz zrzeszenie latyfundystów-
przemysłowców wydaje 3 dzienniki — Nu-
eva Epoca (10 tys. egz.) i dwa niskona
kładowe (do tysiąca egzemplarzy). 
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Przedsiębiorcy związani z Narodową Iz
bą Handlową posiadają większość akcji 
największej rozgłośni krajowej „Frogreso". 
szczególnie popularnej wśród rolników roz
głośni „Mendez" i rozgłośni „Nacional". 

Skrajnie prawicowe władze wydają w 
La Paz dziennik La Voz del Pueblo (2 tys. 
egz.) i popołudniówkę Jornal (1200 egz.), 
posiadają oficjalną radiostację „Illimani*' 
oraz monopol państwowej TV. 

Organizacje lewicowe mogą oddziaływać 
jedynie poprzez nieliczne rozgłośnie ściśle 
lokalne, oddane z początkiem r. 1976 wsku
tek nacisku mas zrzeszeniom górników. 
Partie marksistowskie i socjaldemokratycz
ne wydają nielegalnie, nieregularnie, po
wielane publikacje docierające do wąskich 
grup kadrowych. 

Niskie nakłady gazet tłumaczy m. in. 
odsetek analfabetów, sięgający 55°/o doros
łych mieszkańców kraju. (TPSJ 1976 nr 2 
s. 31) pd 

FINLANDIA. Charakterystyczna dla tutej
szego rynku prasowego jest prywatna wła
sność wielu ważnych gazet. Najwyższy na-
kładowo dziennik Helsingin Sanomat oraz 
stołeczna gazeta wieczorna lita Sanomat 
należą w przeszło 80°/o do wydawnictwa ro
dziny Erkko. Kolejny co do nakładu, wy
dawany w Tampere dziennik Aamulehti 
znajduje się praktycznie w rękach radcy 
górniczego Kivekäsa. Wydawany w Turku, 
trzeci pod względem nakładu dziennik Tu-
run Sanomat należy w 98Vo do rodziny Ke
tonem (NJXP 1976 nr 16 s. 14) pd 
FINLANDIA. Koszty prasy codziennej są 
pokrywane w 70—75 proc. z wpływów re
klamowych, które prawie w całości zagar
niają gazety burżuazyjne. 

Z budżetu państwowego w r. 1976 prze
widziano na dofinansowanie prasy 202 min 
marek, przekazanych poczcie w celu do
starczenia prenumeraty poniżej kosztów 
własnych. Tym samym w kwocie tej naj
bardziej partycypowały wysokonakładowe 
gazety mieszczańskie. 

Dodatkowo rozdzielono bezpośrednio 
między redakcje 27 min marek: połowę 
wśród organów partii politycznych, resztę 
stosownie do wniosków wydawnictw o 
subsydiowanie. (NDP 1976 nr 16 s. 13 i n.) pd 
KANADA. W r. 1975 mieszkańcy kraju 
wydatkowali na dzienniki 220 min. doi., 
a na gazety niedzielne 75,5 min doi. 
(ZV+ZV 1976 nr 34 s. 1220) pd 
BFN. Bilans wydawnictwa Springera za 
rok 1975 wykazał wzrost o 102 min mk 
i osiągnął 1272 min, czyli 9°/o więcej niż 
w roku poprzednim. Z ogólnej kwoty po
nad 800 min mk przyniosły gazety (Bild 
— 4431 tys. egz. sprzedanego nakładu, Bud 
am Sonntag — 2365 tys,. BZ — 326 tys.. 
Hamburger Abendblatt — 280 tys., Berliner 
Morgenpost. — 193 tys., Die Welt — 229 tys., 
Welt am Sonntag — 314 tys.), blisko 350 min 
mk czasopisma podające tygodniowe pro
gramy rtv (Hörzu — 3968 tys. egz.,, Funk 
Uhr — 1735 tys.), resztę zlecenia np. dru
karskie innych firm itp. 49°/o obrotów po
chodziło z rozprowadzenia prasy, 44°/o z o-
głoszeń, 7°/o z innych źródeł. (ZV+ZV 1976 
nr 36 s. 1307 i n.) pd 

RFN. Koncern Axela Springera rozprze
strzenia się na południe kraju: w połowie 
r. 1976 nabył 25e/o dziennika Münchner 
Merkur, szacowanego na 60 min marek war
tości, liczącego (z 15 wydaniami mutowa-
nymi) 170 tys. egz. Dotychczasowy samo

dzielny wydawca Felix Buttersack zatrud
niał niegdyś samego Franza Josefa Straussa 
jako politycznego doradcę, co jednoznacz
nie określa prawicowy profil gazety. Prze
widuje się, że pochłonięcie całego wydaw
nictwa przez Springera jest tylko kwestią 
czasu. (Spiegel 1976 nr 36 s. 75) pd 

RFN. W piśmie Media Perspektiven 5/76 
Helmut H. Diederichs zestawił dane o kon
centracji w grupie czasopism popularnych 
w r. 1975. Nakłady 35 tytułów 4 najwięk
szych koncernów ogarniały: Bauer 32,8"/«, 
Springer 13,4°/o, Burda 13,l°/o, Gruner+Jahr 
89,9D/o; nakład pozostałych 183 tytułów sta
nowił zatem niespełna 32%. (ZV+ZV 1976 
nr 29 s. 1Ü74) pd 
USA. W wyniku poważnych trudności fi
nansowych dyrekcja Washington Star, 
dziennika wieczornego wychodzącego w 
Waszyngtonie, podjęła decyzję realizacji 
planu oszczędnościowego, którego frag
mentem jest zwolnienie blisko 200 pra
cowników. 

Pismo ma nakład 380 tys. egz. i jest 
drugim w stolicy USA tytułem po Wa
shington Post, który drukuje 560 tys. egz. 
(De Pers 1976 nr 90 s. 63) Zl 
USA. Według danych Zw. Wydawców 
w r. 1975 obywatele Stanów wydali na 
gazety 3,9 miliardów doi., z tego 2,9 mld 
na dzienniki, a resztę na gazety niedziel
ne. (ZV+ZV 1976 nr 34 s. 1220) pd 
W. BRYTANIA. Królewska Komisja do 
Spraw Prasy ogłosiła tymczasowy raport, 
dotyczący sytuacji gazet i czasopism, 
w oparciu o dane z 8 dzienników, ich 7 
wydań niedzielnych i 2 londyńskich gazet 
wieczornych. Raport, który ukazał się w 
postaci sporej, 126 stronicowej broszury za
wiera jedynie sugestie ogólne, ostateczne 
wnioski sprecyzuje raport końcowy prze
widywany na rok 1977. W nim dopiero 
znajdą się wskazówki na temat „szerszych 
problemów, takich jak charakter, cel i 
warunki przeżycia wolnej prasy". 

W tymczasowym opracowaniu komi
sja rekomenduje udzielenie dziennikom 
krajowym pomocy zewnętrznej w wysoko
ści 55 min. funtów w formie oprocentowa
nej pożyczki. Odrzucając koncepcję ge
neralnej subwencji proponuje się wprowa
dzenie ostrych oszczędności m. in. poprzez 
blokadę etatów, redukcje personelu i wpro
wadzenie nowości technicznych. Wspo
mniane środki oszczędnościowe odbiją się 
poważnie na zespołach redakcyjnych, gdyż 
dotyczyć będą 7 tys. pracowników z 20 
tys. zatrudnionych aktualnie w brytyjskim 
przemyśle prasowym. 

Doraźna akcja pomocy prasie iść ma 
w kierunkach: 1) umożliwienia dziennikom 
krajowym ukazywania jak długo jest to 
możliwe, 2) starań o obniżkę kosztów pro
dukcji dla utrzymania rentowności pism 
w granicach osiągalnych i niepodwyższa-
nia cen gazet ponad niezbędną potrzebę, 
3) poprawy stosunków w przemyśle praso
wym, 4) przystąpienia do eliminacji pracy 
ręcznej i do zmian metod działania „nie
zbędnych, a możliwych do przyjęcia z 
punktu widzenia stosunków społecznych". 
(De Pers 1976 nr 90 s. 32—39) zl 
W. BRYTANIA. Po śmierci 82-letniego lor
da Roya Herberta Thomsona gigantyczny 
koncern prasowy objął jego 52-letni syn 
Kenneth Thomson. Oficjalnie nie wiado
mo, ile ogółem tytułów prasowych w W. 
Brytanii, Kanadzie i USA należy do kon
cernu, mówi się o „150 do ok. £00". M. in. 
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Thomson posiada Times, Sunday Times 
i Financial Times. Szczególnie Times jest 
deficytowy, w maju 1976 w y d a n o oświad
czenie o s t ra tach w wysokości „k i lku mi 
l ionów funtów". Deficyt ten pokrywają 
dochody ze szkockiej telewizji komerc ja l 
nej 1 ropy wydobywane j z Morza Pó łnoc
nego. Ponad to od r. 1970 ceny Times i Sun
day Times wzrosły t rzykro tn ie , a ich 
wp ływy ogłoszeniowe skoczyły z 17,5 min 
do 27,5 min fs. (Zeit 1976 n r 34 s. 2) pd 

W. BRYTANIA. J a k podano w raporc i e 
gene ra lnego d y r e k t o r a , deficyt BBC sięga 
40 min funtów szterl ingów. Konieczne 
oszczędności budże towe wyniosą bl isko 10 
min funtów, co mus i za sobą pociągnąć 
spore redukc je personelu . (Z 1976 n r 6 
S. 71) Zl 

WŁOCHY. Na pods tawie nowe j us tawy, 
78 dz ienn ików, subsyd iowanych przez rząd 
musia ło w br . po raz p ierwszy opubl iko
wać swe bi lanse. J edyn ie 17 z nich w y k a 
zało zyski (ogółem w przeliczeniu 2 min 
m a r e k RFN wobec o t r zymanych przez nie 
5,5 min subwencj i pańs twowych i 10,5 ze 
źródeł p r y w a t n y c h ) . Globalne dotacje 
przekroczyły 100 min marek , 30 ze ś rod
ków pańs twowych i 105 z p rywa tnych mi 
mo tego ogólny deficyt roku 1975 zamknął 
się kwotą 150 min mk . 

Jedne j z p rzyczyn tego s t anu doszukuje 
się w archaicznej formie kolpor tażu . Wy
dawnic twa nie rozprowadzają gazet same, 
a dos tawy publ icznymi ś rodkami k o m u n i 
kacji są bardzo opóźnione. Dlatego 90°/o 
czytelników nabywa dzienniki w k ioskach . 
Cena gazet jest r eg lamentowana przez p a ń 
stwo, a przy jej okreś leniu na np . 150 l i
rów wydawnic two o t rzymuje ty lko 114. 
(Zeit 1976 n r 43 S. 31) pd 

ZSRR. W I k w a r t a l e p ierwszego r o k u 
dziewiąte j p ięc io la tk i obrót t o w a r o w y So-
juzpieczat i wynos i ł 487,6 min rubl i , co s ta 
nowi 102«/», w t y m w deta lu 180,8 min, t j . 
102,9"/» p lanu . W pierwszym kwar t a l e 1976 
rozprowadzono w k ra ju gazet i czasopism 
za s u m ę 23,7 min rubl i — o 5,1*/» więcej 
niż w ana logicznym okres ie r. 1975. 

W Republ ice Rosyjskiej p lan obrotu to 
warowego w y k o n a n o w 102,5«/» (279 min 
rubl i) , w t y m w deta lu 103°/« (110,3 min) . 
Ogólny obrót t owarowy Sojuzpieczati w 
Republ ice Rosyjskiej osiągnął 14 m i n ru 
bli (4,5°/o), w tym w sprzedaży detalicznej 
11,2 min (П.зо/о). (RP 1976 n r 5 s. 28) az 

REKLAMA 
FINLANDIA. Ogłoszenia r e k l a m o w e w 
dz iennikach zajmują 36°/o powierzchni , a 
zysk z ich zamieszczania s tanowi 74*/o 
wpływów. (NDP 1976 n r 15 s. 27) pd 

JAPONIA. Po raz p ierwszy w r. 1975 wy
d a t k i r e k l a m o w e w telewizji by ły wyższe 
od ogłoszeń w dziennikach. Z kwoty 1,237 
mld j enów 34°/o p rzypad ło TV, 33,1% gaze
tom codziennym, 5,4°/» czasopismom, 4,9%i 
radiu, reszta i n n y m formom rek l amowa
nia. (ZV+ZV 1976 n r 28 s. 1031) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. Najdłuższy czas p ra 
cy mają dz ienn ika rze w RFN, Kore i Płd . 
i Holandi i . 

W Korei Płd . s p r a w a nie jest w ogóle 
u regu lowana p rawnie , w pozostałych dwu 
k ra j ach us ta lono ty lko granicę m a k s y m a l 

ną na 48 godzin tygodniowo. Najkrócej 
pracują dz iennikarze w Argen tyn ie — 26 
godz., we Włoszech — 36,5 godz. i USA — 
/37,5 godz. podzielone na 4 dni w tygodniu . 
40-godzinny tydzień p racy dz iennikarzy ist
nieje w Belgii, Finlandii , Szwecji, W. B r y 
tanii i Francj i . W Szwajcari i — 44 go
dzinny. (Interstages 1976 n r 111 s. 21) zl 

HISZPANIA. P o 40 la tach po raz p ierwszy 
mia ł miejsce s t ra jk dz ienn ika rzy na znak 
pro tes tu przec iwko repres jom wobec p r a 
sy. Na zebraniu związku dz iennikarzy s to
łecznych 370 głosami przeciw 7 przyję to 
rezolucję z żądaniem przyznan ia dzienni
ka rzom p r a w a do zachowania ta jemnicy 
zawodowej i n ieu jawniania źródła infor
macj i , a t akże postula t rewizji is tniejącego 
p r a w a prasowego. (Zurnalist 1976 n r 9 
s. 76) zl 

HOLANDIA. Od począ tku r . 1977 wszedł 
w życie j edno l i ty s t a t u t r e d a k c y j n y dla 
dzienników, k tórego model zaakceptowały 
zawodowe organizacje dz iennikarsk ie . 

Sta tut reguluje przede wszys tk im rolę i 
pozycję r edak to ra naczelnego oraz re lacje 
między poszczególnymi ogniwami r edak 
cji. Zawiera pods tawowe s formułowania na 
t emat p o p r a w y w a r u n k ó w pracy , w tym 
5-dniowego tygodnia pracy , i r ekompensa 
ty za godziny nadl iczbowe. (Interstages 
1976 n r 112 s. 27—28) Zl 

INDIE. Wszedł w życie k o d e k s obyczajo
wy dz ienn ika rzy o p r a c o w a n y p rzy współ 
p racy przedstawiciel i r edakc j i g łównych 
gazet i pe r iodyków. Obejmuje 14 punk tów. 
Zawiera m. in. s fo rmułowania o n iepubl i -
k o w a n i u przez r edakc je n ie sp rawdzonych 
fak tów i pogłosek, a t akże informacj i i k o 
men ta rzy , k tó r e mogłyby przynieść szkodę 
suwerennośc i Indii , bezpieczeństwu i p r zy 
j a z n y m s tosunkom z i n n y m i p a ń s t w a m i . 
(Zurnalist 1976 n r 8 s. 68) Zl 

USA. P r z y z n a w a n y przez magazyn a m e r y 
kańsk i Atlas World Press Review ty tu ł 
„nacze lnego r e d a k t o r a r o k u " o t r zyma ł 
André Fonta ine , naczelny dziennika f ran
cuskiego Le Monde. 

Fonta ine jest równocześnie nacze lnym 
redak to rem, repor te rem, eksper tem w p r o 
b lematyce socjalnej i w y b i t n y m h u m a n i 
stą. W motywac j i wyróżn ien ia znalazło się 
s fo rmułowanie : „Jeśl i is tnieje ak tua ln ie 
europe jsk i Wal ter L i p p m a n mógłby n im 
być właśnie A. F o n t a i n e " . 

W r o k u ubiegłym nagroda p rzypad ła 
Haroldowi Evansowi z londyńskiego Sun
day Times. (Interstages 1976 n r 112 s. 27) 

zl 

WŁOCHY. 8 l ipca 1976 na s k u t e k s t r a j k u 
dz ienn ika rzy , a t akże so l idaryzujących 
się z n imi d r u k a r z y w ca łym kra ju nie 
ukaza ła się ani j edna gazeta, rad io i te le
wizja zaprzes ta ły n a d a w a n i a wiadomości . 
Tę nie spo tykaną pod względem rozmachu , 
ogólnonarodową manifes tację p racownicy 
ś rodków informacj i nazwal i „dn iem mil
czenia" . Chcą oni zwrócić uwagę władz i 
n a r o d u na przedłużający się k ryzys p rasy , 
radia i telewizji w e Włoszech. Kole jnym 
dniem, w k t ó r y m na s k u t e k s t ra jku p r a 
cowników p ra sy i d r u k a r z y nie ukaza ły 
się gazety był 29 l ipca. 

W szczególnie t rudne j sytuacj i zna jdu
ją się dzienniki . J e d n o r a z o w y nak ład 
wszystk ich gazet codziennych k ra ju nie 
p rzekracza 5 min egz., co p rzy ludności 
liczącej ponad 55 m i n daje Włochom p r a 
wie os ta tnie miejsce w Europ ie . Jedną z 
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przyczyn jest wysoka cena gazet — 150 li
rów za egzemplarz. 

Na skutek trudności finansowych prze
stała się ostatnio ukazywać stołeczna Gior-
nale d'Italia. Spodziewane są też likwida
cje gazet Mattino (Neapol) i Telegraf o 
(Livorno). Dziennikarze sprzeciwiają się też 
zjawisku zmieniania politycznego profilu 
gazet z chwilą zmiany właściciela. (Praw
da z 9 VII 1976 s. 4 i z 30 VII 1976 s. 1) Ip 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
RFN. W Dortmundzie zorganizowano po 
raz pierwszy w RFN wyższe studia dzien
nikarskie, odmienne od kształcenia w in
stytutach publicystyki i komunikowania. 
Są one prowadzone w roku akademickim 
1976/77 przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną, 
Uniwersytet i Dziennikarską Szkołę Zawo
dową. Studia trwają 8 semestrów, po 4 
słuchacze odbywać mają 14-miesięczną 
praktykę w wydawnictwach prasowych lub 
stacjach RTV. Końcowe 2 semestry zalicza 
się znowu na wydziale, po czym nastę
puje egzamin dyplomowy. 

O 51 miejsc na pierwszym roku ubiega
ło się przeszło 300 kandydatów. (ZV+ZV 
1976 nr 33 s. 1186) pd 

SOMALIA. W Mogadiszu zorganizowano 
specjalne kursy dla pracowników maso
wych środków komunikowania. Celem ich 
jest przygotowanie zawodowe dziennikarzy 
zatrudnionych w miejscowym radiu, agen
cji SONNA i gazecie Chiddigta Oktoobar. 

Pomocy w organizowaniu wykładów 
udzielił Związek Dziennikarzy NRD. (Zur-
nalist 1976 nr 6 s. 71) zl 

AUSTRALIA. W Sydney pojawiło się no
we wydawnictwo poświęcone komuniko
waniu masowemu Media Information-Au
stralia publikowane przez MIRE (Media 
Information Research Exchange) — komi
tet niekomercjalnych organizacji zaanga
żowanych w badania nad komunikowa
niem. MIA ma stanowić wspólne źródło 
informacji dla pracowników masowych 
środków komunikowania, dla naukowców, 
nauczycieli, studentów i uczniów, urzęd
ników państwowych i ludzi biznesu. W wy
dawnictwie publikowane będą przeglądy i 
streszczenia prac we wszystkich dziedzi
nach związanych z komunikowaniem ma
sowym, notatki o książkach i artykułach 
z tej dziedziny, przeglądy wszelkich pu
blikacji związanych z działalnością infor
macyjną i komunikacyjną. Wszystkie po
wyższe informacje dotyczyć mają obszaru 
Australii. Źródłami tych informacji są 
m. in. magazyny, gazety, sprawozdania 
roczne, ulotki informacyjne itp. Pierwszy 
numer publikacji zawiera prawie 400 
streszczeń podzielonych na 88 kategorii. 
Ponadto przedstawia się obszerne sprawo
zdanie z badania nad stosunkiem do tele
wizji zarówno publiczności jak i jej pra
cowników. Na podstawie programu wybor
czego Partii Liberalnej w zakresie polityki 
imigracyjnej, telekomunikacyjnej i poczto
wej, naukowej i w odniesieniu do konsu
mentów, próbowano określić politykę rzą
du w stosunku do środków komunikowa
nia masowego. Przedstawiono także dzia
łalność dwóch instytucji związanych z ko
munikowaniem masowym, mianowicie 
Film, Radio and TV Board oraz Sample 
Survey Centre przy Uniwersytecie w Syd
ney. (MIA nr 1) us 

BUŁGARIA. Opublikowano tu materiały 
konferencji naukowo-badawczej zorgani
zowanej z inicjatywy Związku Dziennika
rzy na temat języka i stylu w publicysty
ce. Wygłoszonych wykładów poświęconych 
zastosowaniu artystycznych środków wy
razu w publicystyce, językowi artykułów 
wstępnych, informacji międzynarodowej 
oraz efektywności publikacji prasowych 
i radiowych z punktu widzenia stylistyki 
wysłuchali przedstawiciele wszystkich ga
zet, czasopism, wydawnictw, radia i te
lewizji bułgarskiej. (Zurnalist 1976 nr 6 
s. 71) zl 

JAPONIA. Wyniki ankiety przeprowadzo
nej w r. 1974 wśród ekspertów japońskich 
przez instytut Nihon Shinbun Kyokai na 
temat przyszłości nowych mediów w Ja
ponii ujawniły znaczne różnice zdań. Na
wet najbardziej optymistyczni eksperci nie 
przewidują większego wzrostu systemu te-
legazety w najbliższym 10-leciu, oceniając, 
że w r. 1984 obejmie on nie więcej niż 
24% gospodarstw domowych. Zdaniem pe
symistów, rozwoju telegazety można się 
spodziewać dopiero w latach dziewięćdzie
siątych (do r. 1996 — ok. 13°/o). 

Eksperci okazali się bardziej zgodni, je
śli chodzi o perspektywy bezpośredniej te
lewizji satelitarnej. Zgodnie z planem rzą
dowym eksperymentalny satelita dla te
lewizji bezpośredniej miał być umieszczo
ny na orbicie w r. 1976. Jednak urucho
mienia telewizji bezpośredniej na skalę 
masową można się w Japonii spodziewać 
dopiero w latach 1980—1985. (Vidura 1975 
nr 3 s. 177—183) wp 

NRD. Od 15 lat Dyrekcja Programowa 
TV wydaje serię materiałów dyskusyjnych 
do użytku wewnętrznego pt. Theorie und 
Praxis. Ukazało się już blisko 60 zeszytów, 
ostatnie z nich są monotematyczne. Np. 
nr 55. był poświęcony serialom telewizyj
nym w ZSRR i PRL, następny — kwe
stiom komentarza telewizyjnego i innych 
gatunków telewizyjnych (zwłaszcza repor
tażu), nr 57. — rozwojowi wymiany aktu
alności telewizyjnych, dalsze — telewizji 
satelitarnej, programom dla dzieci itd. 

Oprócz krajowych autorów zamieszcza
ją wypowiedzi — często oryginalne lub 
pierwodruki — filmowcy, filmoznawcy i 
krytycy z ZSRR, Polski i Bułgarii. (NDP 
1976 nr 15 s. 20) pd 

RFN. Do zastanawiających wyników do
szedł Bernward Wember badając odbiór 
informacji telewizyjnej na przykładzie 50 
filmów ZDF z lat 1969—1973 (czas projek
cji ok. 5 godz.) dotyczących wydarzeń w 
Irlandii Płn. Spośród 850 respondentów za
ledwie 20°/o percypowało jako tako naj
istotniejsze wiadomości — w przeciwień
stwie do deklaracji aż 80*/o, że filmy były 
w pełni zrozumiałe i bardzo informatywne. 

Wember sprowadza to do czynnika psy
chologicznego: ponieważ każdy bodziec jest 
przez oko odbierany pozytywnie i zwraca 
jego uwagę w tym kierunku, czysto for
malne operowanie obrazami jest przyjmo
wane jako pozytywne wrażenie informa
cyjne. Potwierdza to analiza programów; 
wybór perspektywy, powiększenia, zbliże
nia, ruch kamery absolutnie dominuje nad 
tekstem przekazu. Zaledwie w 3*/t bada
nych filmów odwoływano się do tła histo
rycznego, w le/o do przyczyn społecznych, 
w 0,2»/» do celów walczących stron. 

Autor badań wskazuje, że bardzo pro
stymi środkami — np. nieruchomą grafi
ką — można uzyskiwać znacznie wyższy 
stopień informacyjności. Obala też żako-
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rzenione przeświadczenia autorów analizo
wanych programów, że celowe jest ukazy
wanie różnorodności aspektów zjawiska 
poprzez liczne krótkie migawki, że dłużej 
należy pokazywać to, co ważne, a krócej 
to, co mniej istotne. 

Wember traktuje uzyskane wyniki tyl
ko jako wskazówki, ale jak się wydaje, po
ruszył nader istotną problematykę infor
macyjnej wartości przekazu telewizyjnego. 
(NZZ z 26 VIII 1976 s. 27) pd 

ZSRR. Od 25 lat ukazuje się pismo Tiele-
widienije i Radiowieszczanije poświęcone 
historii i współczesności radzieckiego ra
dia i telewizji. Analiza działalności tych 
masowych środków komunikowania, pro
pagowanie doświadczeń to główny cel pi
sma. Systematycznie publikuje się naj
nowsze materiały dotyczące produkcji i 
rozpowszechniania odbiorników radiowych 
i telewizyjnych, korespondencje z radio
słuchaczami i telewidzami, omawia się pro
blemy radia i telewizji za granicą. (KP 1976 
nr 5 s. 43—44) az 

PRAWO 
CHILE. Rząd wydał zakaz wwozu i roz
powszechniania 24 wydawnictw „szkodli
wych dla moralności i uczuć obywatel
skich" ludności. Na liście — jak podaje 
oficjalny organ El Peruana znajdują się 
głównie tytuły amerykańskie, w tym cza
sopisma Cosmopolitain, Vanldades, Sexo y 
belezza, i in. (Zurnalist 1976 nr 5 s. 74) zl 
RODEZJA. Rząd wprowadził w trybie do
raźnym ostrą cenzurę prasy, radia i te
lewizji. Specjalnie powołany komitet otrzy
mał prawo konfiskaty każdego „antyrzą
dowego" wydawnictwa pod pozorem walki 
z „działalnością terrorystyczną i wywroto
wą". (Zurnalist 1976 nr 8 s. 68) zl 
USA. Kardynalne znaczenie przypisuje się 
werdyktowi Sądu Najwyższego z połowy 
r. 1976 przeciw orzeczeniu sądu w Ne-
brasce sprzed roku, w którym zabroniono 
mediom informować o złożonych przez 
6-krotnego mordercę zeznaniach w śledz
twie i jego wcześniejszej karalności. Sąd 
Najwyższy uznał, że pierwszeństwo ma 
sprawozdawczość prasowa, jak długo nie 
wyczerpie się wszelkich możliwości bez
stronnego przeprowadzenia procesu, m. in. 
poprzez przełożenie rozprawy do innej 
miejscowości, przesunięcia daty w celu 
opadnięcia emocji, nader starannej selek
cji przysięgłych. Zasadą jest, że przed roz
prawą główną decyzja „co, kiedy i jak 
publikować należy do redaktorów, nie zaś 
do sędziów". (ZV+ZV 1976 nr 34 s. 1219) pd 
WŁOCHY. Według szacunkowych danych, 
w kraju działa ok. 600 prywatnych roz
głośni radiowych, w połowie roku 1976 
Sąd Najwyższy orzekł, że „każdy może 
uruchamiać rozgłośnie lokalne i że nie ma 
w tym zakresie monopolu państwowej ra
diofonii RAI", który obowiązuje tylko sta
cje emitujące na cały kraj. 

Radiostacje lokalne na falach ultrakrót
kich nadają programy reklamowe, ale czę
sto także o treściach politycznych. (NZZ 
z 2 IX1976 s. 41) pd 

ZSRR. Telewizja radziecka nadaje cykl 
programów „Człowiek i prawo" poświęco
nych różnorodnym problemom z tego za
kresu tematycznego. Jedna z niedawnych 
audycji cyklu była reportażem sądowym 
ze sprawy toczącej się w Kaliningradzie 

przeciwko mieszkance tego miasta. Akt 
oskarżenia zarzucał jej karmienie świń i 
drobiu chlebem ze względu na jego niską 
cenę, czyli dla korzyści materialnych. Po
stępowanie takie uznano za niezgodne z 
prawem. (Izwiestija z 5 VIII 1976 s. 3) zl 

JĘZYK 
FRANCJA. Weszła tu w życie ustawa o 
„podtrzymaniu czystości języka francu
skiego". Od tej pory użycie słów obco
języcznych w oficjalnych tekstach i ko
munikatach będzie karane grzywną od 80 

160 franków. (Zurnalist 1976 nr 8 s. 68) 
zl 

TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Szwajcarska fabryka 
maszyn Ferag zainstalowała w drukarni 
Stuttgarter Zeitung zupełnie nowy trans
porter i maszynę wkładkującą do gazety. 
Po raz pierwszy rozwiązano tu problem 
wkładkowania z szybkością rozwijaną 
przez maszynę rotacyjną. 

Nowy transporter chwyta u wyjścia 
z maszyny rotacyjnej każdy egzemplarz 
gazety w jej środku za pomocą jednej 
klamry. Egzemplarze defektowe są auto
matycznie usuwane z transportera do 
zbiornika makulatury, nie zakłócając ry
tmu podawania. System opiera się na za
sadzie uzależnienia rozkładania egzempla
rzy i wkładkowania podczas ruchu osio
wego od szybftości transportowania wy
drukowanych gazet wynoszącej 0,6 m/sek. 
przy wydajności 40 tys. egz./godz. Wkładki 
nawarstwiają się z tą samą szybkością 
wachlarzowato na talerzu wokół osi na 
wysokość do 2 m, stamtąd wpadają ciągle 
w tym samym tempie do bębna wkładku-
jacego na taśmie podającej strony koszul
kowe. (ZV+ZV 1976 nr 26—27 S. 980) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Rząd USA jedno
stronnie przerwał eksperyment, w ramach 
którego za pośrednictwem satelity ATS 6 
przekazywano programy oświatowe dla 2 
milionów mieszkańców 2400 wsi Indii. Mi
nisterstwo Informacji Indii zwróciło się z 
prośbą o pomoc techniczną do ZSRR. 
(NDP 1976 nr 16, wkładka s. 2) pd 
INDONEZJA. W lipcu 1976 wprowadzono 
na orbitę satelitę informacyjnego „Palapa" 
(bliźniak kanadyjskiego satelity ,,Anik"). 
Ma on ulepszyć odbiór telewizyjny i te
lefoniczny na 5 tysiącach wysp zamiesz
kałych przez 120 min mieszkańców kraju; 
obszar odpowiada powierzchni USA. 

Projekt „Palapa" kosztował 193 min do
larów. (ZV+ZV 1976 nr 30 s. 1105) pd 
KUBA. Z końcem lipca 1976 telewizja za
częła nadawanie programów kolorowych. 
(NDP 1976 nr 16 s. 8) pd 
MAKAU. Grupa miejscowych biznesme
nów wystąpiła do władz z propozycją 
budowy stacji telewizyjnej na terytorium 
tej enklawy portugalskiej. Mimo zaledwie 
70 km odległości od Hongkongu Makau nie 
może odbierać tamtejszego programu, gdyż 
oba miasta oddzielają wysokie góry. (in
terstages 1976 nr 111 s. 22) zl 
USA. Czasopismo Editor and Publisher do
nosi o kłopotach przy stosowaniu OCR — 
czytnika tekstów maszynopisowych. M. in. 
najmniejsze zanieczyszczenia papieru za
kłócają pracę czytnika, skrypty nie mogą 
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być składane (falcowane), gdyż to także 
powoduje trudności przy odczytaniu. Abso
lutnej standaryzacji wymagają używane 
czcionki maszynowe, np. jednolitych gło
wic w maszynach do pisania. (ZV+ZV 1976 
nr 39 s. 1412) pd 

USA. Dwadzieścia lat temu na rynku ame
rykańskim pojawiła się płatna telewizja 
przewodowa. Optymistyczne przewidywa
nia wieściły wówczas kres komercjalnej 
telewizji, kabel ma bowiem tą przewagę 
nad anteną, że zapewnia lepszą jakość 
programu a opłata umożliwić miała od
biór nie przerywany reklamami. Jedi^fc: 
koszty przeprowadzenia kabli okazały :Щ 
zbyt duże, a zdecydowana akcja rzeczni
ków telewizji komercjalnej w Kongresie 
znacznie ograniczyła możliwości działania 
telewizji przewodowej (na przykład wolno 
pokazywać za pośrednictwem kabla tylko 
filmy co najmniej sprzed dwóch lat i co 
najwyżej sprzed dziesięciu lat). 

Telewizja kablowa nie zdominowała 
swej konkurentki, ale zdobyła i zdobywa 
coraz więcej zwolenników. W 1972 r. po
wstało jako filia spółki Time—Life przed
siębiorstwo telewizji przewodowej Home 
Box Office. Sześciodolarowy abonament 
miesięczny HBO zapewnia dostęp do 26 
kanałów TV, w tym 5 agencyjnych (Reu
tera), 19 komercjalnych oraz dwóch wła
snych — kanału H, na którym można 
obejrzeć filmy sprzed dwóch lat i kanału 
J, czynnego od północy, serwującego „spe
cjalistyczną produkcję" pornograficzną. W 
1980 г., jeśli utrzyma się ta tendencja HBO 
liczyć będzie 10 milionów subskrybentów. 
Koszty połączeń kablowych znacznie spad
ną, ponieważ główne kable zostaną już do 
tego czasu założone i pozostaną do wy
konania tylko podłączenia do domów przy
szłych subskrybentów. (Guardian z 16 X 
1976 s. 9) ar 
W. BRYTANIA. Times, Sunday Times i 3 
czasopisma koncernu Thomsona przesta
wiają się na produkcję fotomechaniczną 
sterowaną komputerami. Proces ten ma 
trwać ok. 3 do 5 lat a koszty szacuje się 
na 2,5 min funtów. (Zeit 1976 nr 34 s. 2) pd 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Jedna 
z 4 stacji odbiorczych programu TV za 
pośrednictwem satelity francusko-zachod-
nioniemieckiego Symphonie została zain
stalowana w Bouake. Eksploatacja ograni
cza się na razie do 30 godzin programu w 
miesiącu. Jest to pierwsze zastosowanie 
europejskiego satelity w dziedzinie pro
gramów oświatowych. 

Druga stacja odbiorcza w Kigali (Rwan
da) przyjmuje 88 godzin tygodniowo pro
gram Deutsche Welle via Raisting. (Inter
stages 1976 nr 112 s. 26) zl 
ZSRR. W Moskwie rozpoczęto budowę no
wego ośrodka radiowo-telewizyjnego spe
cjalnie dla igrzysk olimpijskich w r. 1980. 
Będzie on wyposażony w 15 samodzielnych 
stacji TV nadających program dla — jak 
się szacuje — 2 mld telewizorów w całym 
świecie. (NDP 1976 nr 16 s. 15) pd 

GRAFIKA PRASY 
NRD. Jako pomoc dla redaktorów adiu
stujących skrypty do składu produkuje 
się plastikowe krążki przeliczeniowe: za 
pomocą osadzonych jedna na drugiej ru
chomych tarcz pokrytych cyframi można 
natychmiast odczytać, ilé miejsca w dru

ku zajmie określony maszynopis. Aktual
nie wytwarza się po 2 krążki dla składu 
linotypowego i dla fotoskładu — każdy 
dla odmiennego kroju pisma, w pięciu 
wielkościach (6—12 lub 8—16 pkt) składu 
jasnego i półtłustego. Na życzenie produ
cent — dział Techniczny Wydawnictwa 
„Neues Deutschland" — realizuje w ter
minie półrocznym krążki przeliczeniowe 
z indywidualnie opracowanymi wzorami 
pism. (NDP 1976 nr 16 s. 11 i n.) pd 
NRD. Redakcja sportowej gazety Deut
sches Sportecho przeszła na format A4 i 
jednocześnie opracowała dla każdej stro
ny kilka stałych wariantów makietowa
nia w liczbie od 4 do 7. Działy redak
cyjne wybierają każdorazowo dla swojej 
strony najodpowiedniejszy schemat, obo
wiązujący przy opracowaniu materiałów: 
długości tekstów, wielkości tytułów, ilu
stracji i podpisów itd. (NDP 1976 nr 16 
s. 12) pd 
USA. New York Times zmienił układ gra
ficzny: przeszedł z 8 na 6 szpalt w czę
ści redakcyjnej i z 8 na 9 w części ogło
szeniowej. Zmniejszenie liczby szpalt ma 
zdaniem redakcji ożywić obraz gazety i 
ułatwić jej czytanie; jednocześnie przy 
niższych kosztach składu w dzienniku 
mieści się więcej słów. Dzięki temu uzy
ska się 5°/o oszczędności wydatków na pa
pier. (ZV+ZV 1976 nr 38 s. 1388) pd 

PAPIER 
KANADA. Po przeszło półrocznym straj
ku pracowników wzrastają ceny papieru 
gazetowego. We wschodniej Kanadzie pa
piernie wiosną 1976 podniosły ceny o 25 
doi. — do 285 doi. za tonę, a w połowie 
roku największy producent papieru na 
Zachodzie McMillian Bloedel Ltd. (Van
couver) ogłosił podwyżkę o 20 doi. — na 
300 doi. za t. (ZV+ZV 1976 nr 26—27 s. 
987) pd 
USA. Podczas konferencji Związku Ame
rykańskich Wydawców Gazet (ANPA) w 
Las Vegas poddano krytyce stale pogar
szającą się jakość papieru gazetowego 
przy jednoczesnym ciągłym wzroście jego 
cen. Problemem tym ma się zająć instytut 
badawczy ANPA. (ZV+ZV 1976 nr 39 s. 
1413) pd 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. UNESCO zreorgani
zowała swoje służby informacyjne. Do
tychczasowy prosty podział na dział pra
sy i radia oraz środków audiowizualnych 
zastąpiono 4 sektorami: 

Pierwszy — prasy i informacji audio
wizualnej, drugi — rozpowszechnienia ma
teriałów informacyjnych i propagandy 
UNESCO, trzeci — public relations i uro
czystości specjalnych, czwarty to edycja 
dziennika Courrier de VUNESCO. 

Egzystują także organizacje informacji 
regionalnej dla Afryki, Ameryki Łaciń
skiej, Ameryki Północnej, Azji, krajów 
arabskich i Europy. (Interstages 1976 nr 
112 s. 28) zl 
MIĘDZYNARODOWE. W lipcu 1976 pod 
auspicjami UNESCO odbyła się w Kosta
ryce konferencja przedstawicieli 21 państw 
Ameryki Łacińskiej w sprawie polityki 
w dziedzinie komunikowania masowego. 
Owocem kilkudniowych obrad stało się 
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wiele ważkich rezolucji, wśród których 
znalazły się następujące trzy wnioski: 1. 
o utworzenie w każdym kraju rady do 
spraw komunikowania, która by pomaga
ła integrować działalność środków maso
wych z planami rozwoju społeczno-ekono-
micznego; 2. o zorganizowanie między
rządowej łacińskoamerykańskiej agencji 
informacyjnej, która by zapobiegała bra
kowi równowagi w światowej wymianie 
informacji; 3. o finansowe poparcie wła
ściwego rozwoju mediów w poszczegól
nych krajach przez ich rządy. Podjęte re
zolucje nie mają oczywiście mocy wiążą
cej, ale zapewne wywrą wpływ na poli
tykę rządów w dziedzinie komunikowa
nia. Większość rezolucji wymierzona jest 
przeciw dominacji USA. Nic dziwnego, że 
prasa północnoamerykańska ustosunkowa
ła się do nich nieprzyjaźnie, przedstawia
jąc je jako groźbę dla wolności słowa w 
skali światowej. (Inf. własna) юр 

MIĘDZYNARODOWE. Kraje latynoame
rykańskie, członkowie SELA zamierzają 
stworzyć System Informacji Latyno-Ame-
rykańskiej (SILĄ). Propozycja wyszła od 
rządu meksykańskiego. W skład organiza
cji wchodzą: Argentyna, Barbados, Boli
wia, Brazylia, Chile, Dominikana, Ekwa
dor, Grenada, Gwatemala, Gujana, Haiti, 
Honduras, Jamajka, Kolumbia, Kostaryka, 
Kuba, Meksyk, Nikaragua, Panama, Para
gwaj, Peru, Salwador, Trynidad i Toba
go, Urugwaj i Wenezuela. (Interstages 1976 
nr 112 s. 28) Zl 
MIĘDZYNARODOWE. Najszerzej używa
nym na świecie językiem jest chiński, 
którym posługuje się 700 min ludzi. W 
jęz. angielskim porozumiewa się ok. 257 
mm osób, rosyjskim — 160 min, niemiec
kim — 92 min, francuskim — 56 min. (In
terstages 1976 nr 111 s. 24) zl 
BELGIA. Georges Simenon przekazał 
wszystkie swoje manuskrypty uniwersyte
towi w Liege, który tworzy instytut jego 
imienia poświęcony studiom nad literatu
rą kryminalną. 

Simenon pochodzi z Liege, tutaj też 
rozpoczynał karierę jako dziennikarz w 
dzienniku Gazette de Liège. (Interstages 
1976 nr 112 s. 26) zl 
USA. Na prasowym rynku amerykańskim 
pojawiło się nowe czasopismo High Time 
o wyjściowym nakładzie 250 tys. egz. Jego 
niezwykłość polega na kręgu czytelniczym: 
jest przeznaczone specjalnie dla narkoma
nów. High Time publikuje recepty i ta
jemnice produkcji marihuany, haszyszu, 
opium i LSD, milczy natomiast o działal
ności Biura do Walki z Narkomanią, po
wołanego w związku z szerzeniem się tej 
groźnej plagi społecznej. (Zurnalist 1976 nr 
5 s. 74) zl 

WĘGRY. Radio węgierskie obchodziło uro
czyście 50-lecie istnienia. Liczna grupa 
pracowników otrzymała odznaczenia pań
stwowe i medale pamiątkowe. (Zurnalist 
1976 nr 5 s. 74) zl 
W. BRYTANIA. W City, w pobliżu słyn
nej giełdy londyńskiej został odsłonięty 
pomnik barona Paula Juliusa de Reutera, 
założyciela pierwszej na świecie agencji 
informacyjnej. Minęło bowiem dokładnie 
125 lat od momentu podpisania umowy 
na wynajęcie dwóch pokoi w budynku, 
przed którym stanął pomnik, które to 
pokoje posłużyły Reuterowi za pierwsze 
biuro. Reuter działając wówczas z pomo
cą tylko jednego gońca dostarczał udzia
łowcom z kontynentu wiadomości z City 
i notowania giełdowe. Jego współpraca z 
gazetami, początkowo nieprzychylnie na
stawionymi do idei agencji rozpoczęła się 
dopiero w 1858 roku, gdy szkocki dzien
nik Morning Advertiser jako pierwszy sko
rzystał z usług agencyjnych zaoferowa
nych przez Reutera. W krótkim czasie 
sześć dalszych dzienników poszło w jego 
ślady i nastąpił szybki rozwój agencji. 
Przy okazji Guardian przypomina dwa 
głośne epizody z historii agencji; wyko
rzystanie gołębi pocztowych w czasie awa
rii kabla między Akwizgranem a Brukselą 
oraz dostarczenie w ostatniej chwili wiado
mości o zamordowaniu prezydenta Lincol
na na odpływający już statek pocztowy do 
Europy, dzięki czemu agencja jako pierw
sza przekazała tę wiadomość na nasz kon
tynent. (Guardian z 14 X1976 s. 8) ar 
W. BRYTANIA. Według tygodnika Time 
Out chcąc zaprenumerować organ KP 
W. Brytanii Morning Star w mieście Guild
ford (hrabstwo Surrey) można spotkać się 
z ostrzeżeniem, że nazwisko prenumera
tora będzie przekazane do wiadomości po
licji. Policja miasta i firma zajmująca się 
przyjmowaniem zgłoszeń prenumeratorów 
co prawda zdementowały tę informację, 
lecz reporter miejscowej gazety Surrey 
Daily Advertiser stwierdził nieprawdziwość 
tego dementi, spotykając się z ostrzeże
niem już w pierwszym ze sklepów wspom
nianej firmy. (KZ z 11 VIII 1976 s. 1) lp 
WŁOCHY. Przebieg święta organu WłPK. 
l'Unità zakłócił 10 VHI1976 wybuch bomby 
podłożonej w jednym z pawilonów przez 
neofaszystów. Kilka osób zostało rannych. 
(SR z 12 VIII 1976 s. 3) lp 
ZSRR. Minęło 50 lat od chwili ukazania 
się pisma Socyalnoje Obiespieczenije, od
znaczonego orderem „Znak Poczota". Wie
le miejsca poświęca się na łamach spra
wom ubezpieczeń społecznych, rent i eme
rytur, a także pracy komisji lekarskich, 
domów starców, opiece nad inwalidami i 
chorymi. (RP 1976 nr 3 s. 43—44) az 
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РЕЗЮМЕ 
Борис Ф и р с о в : Техника массовой информации и пропаганды и че
ловек 

Бурное развитие средств массовой коммуникации — это одно из послед
ствий научно-технической революции, полностью зависящее от той об
щественной системы, в которой эти средства действуют. Убежденность 
в том, что научно-технический прогресс из-за своих общественных послед
ствий приобретает принципиально различные формы в условиях капита
листического или же социалистического строя, имеет существенное идео
логическое значение. Это утверждение дает возможность провести необхо
димое различение между марксистским толкованием научно-технической 
революции и ее интерпретацией буржуазной философией и социологией. 
Технический прогресс в области массовой коммуникации (как, впрочем, 
и в любой другой сфере общественной жизни) толкуется ошибочно боль
шинством буржуазных авторов. Их убеждения в какой-то мере определя
ются влиянием как технократических воззрений, так и настроений обще
ственного пессимизма. 

В условиях научно-технической революции актуальным становится за
дание исследовать пути развития и способы использования в обществе 
средств массовой коммуникации — прессы, радио и телевидения. Каждое 
из этих средств на любом этапе технического развития соответствует 
определенным общественным и индивидуальным потребностям, которые 
данное средство может удовлетворить. Однако действительность вносит 
серьезные поправки к этим положениям. Каждое средство массовой ком
муникации запрограммировано системой общественных отношений, и имен
но этим обстоятельством определяются фактические функции, испол
няемые радио, прессой и телевидением в различных общественных средах. 

Взгляды данного общества на историческую роль личности находят 
полное отражение в том, как это общество на разных ступенях своей 
структуры пользуется тем или иным средством коммуникации. Качествен
ное изменение в развитии средств массовой коммуникации и, следова
тельно, в их общественном применении, будет иметь место тогда, когда 
„традиционные" (употребляющиеся в настоящее время) аудио-визуальные 
средства (радио и телевидение) объединятся с цифровыми машинами 
и современными средствами связи. Такой синтез техники создает реаль
ные предпосылки для образования эластичных систем массовой инфор
мационной службы, создающих возможность диалога. Научно-техническая 
революция обнаруживает большие потребности в расширении умственных 
горизонтов, повышении уровня профессионально-технического образова
ния, уровня общественных знаний всех без исключения общественных 
слоев в социалистической стране. Эти сложные задачи можно решить 
только в принципиально новых технических условиях, с помощью научно 
обоснованного анализа потребностей общества в области информации. 
(Резюме автора) 

Александр Е н д ж е й ч а к : Экономическая публицистика 

Краковским Центром печатоведческих исследований уже несколько лет 
подряд уделяется много внимания экономической публицистике. Собран
ные до сих пор материалы дают возможность определить, что в этой 
области публицистики имеет прочный, а что переходный характер. 
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На основании анализов „Экономическая публицистика на страницах 
избранных местных и центральных газет" и „Продовольственное хозяй
ство", проведенных в 1976 году, и более ранних работ, посвященных этой 
нее проблематике, автор представляет: 
— замечания относительно количества публикаций на хозяйственные 

темы; 
— примеры изменений в подходе к актуальным темам. 

Примат экономической тематики — существенная, прочная черта печати 
социалистических стран. Это вытекает из стремления к тому, чтобы каж
дый член социалистического общества чувствовал себя совладельцем сво
его предприятия, района, страны. Формированию такого убеждения могут 
служить публикации, которые: вызывают заинтересованность экономи
ческой проблематикой, представляют и толкуют эти проблемы, указывают, 
что читатель может сделать для их решения, побуждают к определенным 
действиям. Экономическая публицистика в основном выполняет эти требо
вания. Меткие репортажи и статьи однако слишком часто появляются на 
страницах газет в сопровождении материалов, также посвященных хо
зяйственной проблематике, но подготовленных хуже, затрагивающих во
просы, которые могут заинтересовать только незначительную часть чита
телей или, попросту — ненужных. В такой ситуации нельзя очень боль
шое количество экономических публикаций безоговорочно оценивать по
ложительно. К такому ж е выводу ведет и явное расхождение содержания 
многих статей с заинтересованностью читателей. 

В подвергавшийся анализу период (кварталы перед и после VII Съезда 
ПОРП) привлекает внимание далекоидущее сходство тематики на страни
цах местных и центральных газет. В отдельных газетах писалось иначе, 
но, как правило, об одном и том же. Основной тонус всех этих публика
ций можно передать следующим образом: Никогда до сих пор за столь 
короткое время мы не сделали так много. Мы способны сделать больше. 
Можем работать лучше. У нас есть все данные для того, чтобы дальней
шего прогресса добиваться меньшими усилиями. Однако дело не обошлось 
без некоторых ошибок, недоразумений и упущений, представленных на 
примере нескольких избранных тем, таких как: условия сохранения рав
новесия на рынке, международное экономическое сотрудничество, распре
деление трудовых резервов, инвестиции, значение профессии землепашца, 
рационализация потребления. 

Среди выводов выдвигается между прочими постулат, чтобы представ
ляемые в статьях тезисы чаще иллюстрировались примерами из тех отра
слей хозяйства, которые самым непосредственным образом связаны с по
вседневной жизнью читателей. Некоторый поворот в этом отношении уже 
наступил, однако еще далеко не достаточный. 

Следует также глубже дифференцировать цели и методы экономической 
публицистики в зависимости от рода газет. Возможности вести разумное, 
толковое экономическое образование читателей тем больше, чем больше 
количество читателей данного издания (как правило, обратно пропорцио
нальное тиражу). 

Иного рода дио^ференциация нужна в области экономической пропа
ганды. Сохраняя стремления редакций к тому, чтобы читатели разбира
лись (могли разбираться) в основных, общих проблемах хозяйства, сле
дует отбор тематики проводить с учетом реальных возможностей воздей
ствия читателей на данную проблему. (Резюме автора) 

Юзеф М о н д р ы й : Роль средств массовой коммуникации в культурном 
сотрудничестве ФРГ с заграницей 

Подготовка к Европейской конференции по безопасности и сотрудни
честву, ее ход и подписанный в Хельсинки заключительный документ опре
деляют очередные этапы реализации политики разрядки международной 
напряженности и сосуществования государств с различными обществен
ными системами. За это время оживились контакты между отдельными 
европейскими странами во всех областях, в том числе и в области куль
туры. Федеративная Республика Германии — это одна их тех западно
европейских стран, которые придают большое значение культурному со-



176 

трудничеству с заграницей, определяя эту область своей зарубежной ак
тивности термином „внешняя культурная политика". 

В связи с изменениями в политическом климате Европы и программ
ными концепциями внешней политики коалиционного правительства 
СДПГ/ГПСД в 1970 году была предпринята реформа организационной мо
дели, программных задач, целей и форм реализации культурного сотруд
ничества с заграницей. Направление, характер и идейно-политическое со
держание этой реформы были сформулированы в „Указаниях относи
тельно внешней политики в области культуры", опубликованных Мини
стерством иностранных дел в декабре 1970 года. Много места в этом 
документе занимают постулаты и указания по реализации внешней куль
турной политики, которой в настоящее время занимается не менее 450 
организаций, учреждений и западногерманеко-зарубежных обществ. Мно
гие из них пользуются в своей деятельности средствами массовой ком
муникации, но сильнее всего с ними связаны такие исполнительные учреж
дения как Федеральное бюро по делам прессы и информации и Ин-
тер натионес. Кроме того, средства массовой коммуникации представляют 
собой самостоятельную, независимую силу, значение которой еще усили
вается благодаря технической базе, имеющейся в ее распоряжении, и пре
делам воздействия. Начиная с 1972, года средства массовой коммуникации 
располагают также диспозиционно-координирующим органом, задача кото
рого — поддерживать и развивать деятельность прессы, радио и телеви
дения ФРГ за рубежом. (Резюме автора). 

Анджей М а г д о н ь : Польза от шутовского колпака 
Это очередной голос в дискуссии о фельетоне, начало которой находи

лось в выпуске 2 за прошлый год. По мнению автора, польский фельетон 
представляет собой форму журналистики, отражающей мнение довольно 
широких общественных кругов, проявление довольно популярного образа 
поведения — заключения серьезных вопросов в шутливые кавычки. Та
кое поведение не диктуется нашией общественной действительностью; это 
только внешняя форма отражения серьезных проблем средствами массовой 
коммуникации. Следовало бы выработать такой способ представления об
щественных вопросов прессой, радио и телевидением, который лучше 
всего подходит к темпераменту нашего народа. (Резюме редакции) 

Славко С п л и х а л ь : Направления исследований общественной комму
никации в Югославии 

Научный сотрудник факультета социологии, политических наук и жур
налистики университета в Любляне представляет развитие печатоведче-
ских исследований в Югославии и, в частности, в одной из республик — 
Словении. В статье перечисляются главные исследовательские институты, 
характеризуются основные направления научно-исследовательских работ, 
пути преодоления буржуазных влияний, обсуждаются преобладающие ны
не тенденции. (Аннотация редакции) 

Владислав Т а р г о ш : Проект функциональной графики газеты 
Автор — выпускник факультета графики Академии художеств в Кра

кове. Настоящая статья написана на основании его дипломной работы. 
Исходная точка рассуждения автора заключается з следующем: зачастую 

типографическое и полиграфическое оформление газеты мешает правиль
ному восприятию содержания. Представленный автором проект должен 
стать образцовой моделью типографского оформления газеты, при соблю
дении принципа, что читателю надо обеспечить максимальные условия 
гигиены и селективности чтения. Такой эффект можно получить благо
даря максимальному упрощению графического уклада газеты (например, 
в колонке с телеграфными сообщениями — заглавия в одном, левом столб
це вертикальным образом, тексты — в горизонтальных блоках; материал 
не переносится на следующие страницы, (а также путем ликвидации лищ-
них графических элементов), сокращение 18 видов литер, применяемых 
в заголовках, до одного — Универс 75 и принятие одного вида — Опти-



177 

кон — для текстов). Подробно разработаны автором постоянные связи между 
заглавиями, текстом и иллюстративным материалом с точки зрения ги
гиены чтения. Цвет, как дискриминант, предлагается применять исключи
тельно окказиональным образом. Самый удобный формат газеты — 
315 X 470 мм; самая гигиеничная величина букв — 9/11 п. 

Проектом предполагается подчинение всех графических и типографи
ческих средств единой идеографической системе и единой формальной 
концепции — легкой для практической реализации. (Резюме редакции) 

Здзислав К ш и с т е к : В нью-йорских редакциях еженедельников Тайм 
и Ныос Уик (I) 

В статье представлены впечатления автора после его двухнедельного 
пребывания в указанных редакциях. Сперва обсуждаются организацион
ная структура обеих редакций, основанная на анализе редакционных сто
пок (masthead), американская специфика должностей главного редактора 
(Editor-in-Chief), председателя (President), председателя совета (Chairman 
of the Board), издателя (Publisher); ведущая роль фактического редактора 
журнала (Managing Editor); отделения редакции: главные (страна, загра
ница, хозяйство) и прочие (так называемые back of the book); редакторские 
обязанности — номенклатура и функции. 

Затем широко обсуждается процесс подготовки выпуска журнала от 
идеи, через составление плана и оборот материалов вплоть до их утвержде
ния и направления в производство. В ходе еженедельного планирования 
предлагаемые для разработки темы раздаются отделам и авторам. Статьи 
должны быть написаны в течение нескольких дней. Большую роль в этом 
деле играют документалисты-резершеры, теснейшим образом сотрудни
чающие с отделами и авторами при подборе источников и тщательно про
веряющие затем каждое написанное слово. Это возможно благодаря тому, 
что редакции обладают широкой подсобной базой: библиотеками, архи
вами, фотоархивами, фотолабораториями, агенционной и корреспонденцион-
ной службой, прекрасней связью. Благодаря всему этому срок подготовки 
очередного выпуска журнала — меньше недели. 

Система утверждения к печати текстовых и иллюстрационных мате
риалов максимальным образом упрощена, в основном — двуступенчатая: 
завотделом и шеф редакции или один из его заместителей. 

Процесс отпечатки на пишущих машинках, редактирования, исправле
ния и корректуры сопряжен с компютерной памятью, благодаря чему очи
щенный от опечаток текст с указаниями относительно верстки равносилен 
готовому набору и автоматически передается по кабелю в типографию, где 
формируется, уже без чтения и верстки, в колонки фотонабора. После 
вклейки в указанные места иллюстраций — это уже готовая печатная фор
ма для передачи на печатные станки. 

Каждый из журналов печатается одновременно в ряде типографий 
в США и других странах во всем мире: Тайм в 18, Ньюс Уик — в 9 типо
графиях, благодаря чему весь тираж; печатается в 1—lVa суток. Благодаря 
передаче текстовых и иллюстрационных материалов из редакции в произ
водство самолетами, по радио и кабелю до минимума сокращается проме
жуток времени между закрытием выпуска, его печатанием и распростране
нием. Весьма существенным фактором этого ускорения является современ
ное техническое оборудование самих редакций. (Резюме автора)' 

Ян З а к ш е в с к и й : TV News made in USA 
Во второй статье, посвященной актуальному положению американских 

аудио-визуальных средств коммуникации, автор анализирует принципы 
конструкции телевизионных новостей дня, критерии подбора известий 
и способы их представления. По его мнению, во все возрастающей мере 
основное внимание уделяется чрезвычайности события, вследствие чего зри
тель оказывается недоинформированным, получая искаженное отражение 
действительности. Телевидение в Соединенных Штатах — гласит второй 
тезис статьи — поверхностно; оно значительно уступает по своему значе
нию местным радиовещательным станциям. 

12 -- Zeszyty Praso7nawc"/e 
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В самих Соединенных Штатах телевизионные новости дня упрекаются 
в деморализации общества путем пропагирования культа отрицательного 
геройства, бездушия по отношению к преступности и коррупции, эпатиро
вания насилия и сенсации. 

Все эти упреки относятся главным образом к так называемой Системе 
большого телевидения, технически совершенной, отличающейся замечатель
ной — в отношении журналистского ремесла — конструкцией программ. 
(Резюме редакции) 

Яцек В у д з : О так называемом „праве на ответ" (droit de réponse) в бель
гийском радио и телевидении 

Развитие публицистических жанров в радио и телевидении ведет к то
му, что все чаще в радиопередачах и телепрограммах затрагиваются во
просы, касающиеся личной жизни, мнений о других людях, суждений о со
бытиях, в которых участвовали другие, вследствие чего наступает нагро
мождение различных проблем на стыке права и морали. В данной статье 
обсуждается дискуссия, развернувшаяся на страницах бельгийского жур
нала Etudes de Radio-Télévision после публикации в № 18 статьи М. Га-
нотио, посвященной применению к радио и телевидению правового реше
ния — так называемого права на ответ (droit de réponse), применяющегося 
к прессе. Рассматривая тезисы дискуссии, автор представляет возможности 
различных правовых решений относительно права личности высказать 
свое мнение по поводу проблем, затронутых в радио- или телепередаче, 
в ходе которой данное лицо было прямо названо или же цитировалось. 

Приводятся также высказывания противников применения к радио и те
левидению решений, аналогичных решениям в прессе, так как специфика 
этих средств массовой передачи различна. Автор статьи выражает убеж
дение в том, что обсуждение этих вопросов вызовет более широкий отзыв 
относительно возможностей реакции радиослушателя либо телезрителя на 
передачу или зрелище, в котором, по его мнению, были неверно представ
лены его мнения или оценки. (Резюме автора) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 

SUMMARY 
Boris M. F i r s о v: The Technology of Mass Communication and Man 

The observable rapid development of the mass media is one of the con
sequences of the scientific and technical revolution and as such it depends 
entirely on the social system in which these media operate. 

The view that scientific and technical progress assumes basically different 
forms in the socialist and capitalist systems on account of its consequences, 
is of great ideological significance. This statement enables one to make the 
necessary differentiation between the Marxist understanding of the scientific 
and technical revolution and its interpretation by the bourgeois philosophy 
and sociology. Technical progress in the domain of the mass communication 
(as in any other sphere of social life) is falsely interpreted by most bourgeois 
authors. Their opinions are in a certain degree burdened by the influence 
of technocratic views and pessimistic public feeling. 

In the conditions of the scientific and technical revolution it becomes im
perative to study the way of development and the manner of use of mass 
media — press, radio and television — by the members of society. Each 
of the mentioned media, at any stage of technical development, corresponds 
to the determined social and individual needs that the given medium is in 
a position to satisfy. However, these assumptions are to a great measure 
modified in real life. Each of the mass media is programmed by the system 
of social relations. This fact determines the actual functions of radio, press 
and television in different communities. 
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The views of the given society on the historical role of the individual are 
fully reflecte in the manner in which this society uses the mass media at 
different levels of its structure. The qualitative change in the development 
of the mass media and consequently in their social role in the society will 
take place when the "traditional'' audiovisual media (radio and television), 
at present in use, are combined with computers and modern means of com
munication. This synthesis of techniques willcreate the practical conditions 
for the emergence of elastic systems of the mass information service, afford
ing the possibilities for a dialogue. The scientific and technical revolution 
reveals the need for the cultivation of the mind, the improvement of the 
professional qualifications, the raising of the level of education of all social 
strata in a socialist country. These complicated tasks can be realized only 
in fundamentally new technical conditions with the help of scientifically 
conditioned analysis of the informational needs of society. (Author's sum
mary). 

Aleksander Jędrzejczak: Economic Journalism 
The Cracow Press Research Centre has been devoting a large amount of 

interest to economic journalism for a number of years. The material it has 
so far collected on the subject allows a comparison to be made of what is 
jermanent in this field of journalism, and what merely transient. 

On the basis of analyses of "Economic journalism in selected national and 
regional dailies" and "the food economy", carried out in 1976, together with 
other similar earlier analyses, the following are presented: 
— remarks on the quantity of publications on economic subjects; 
— typical changes of methods of presentation of certain topics. 

The primacy of economic matter is a relevant and permanent feature of 
the press of the Socialist countries. This is linked with the objective of mak
ing every citizen of the Socialist society feel a participant in the economy 
of his place of employment, region, and country. The establishment of such 
an attitude may be helped by publications which encourage interest in eco
nomic matters, describe and explain them, indicate possible solutions by 
which the reader might help to solve them, and encourage him to take sui
table action in particular cases. In general, economic journalism tends to 
fulfil these conditions. However there is a fairly high frequency of juxtapo
sition of good articles and reports, and other economic material, but less well 
presented, of interest only to a small fraction or virtually none of the rea
ders. Thus it would be impossible to commend a fairly large number of 
economic publications outright. The fact that there is an obvious discrepancy 
between the subject matter of many articles with readers' actual interests, 
points to the same conclusion. 

In the period covered by the analysis (the quarters directly before and 
after the 7th Conference of the Polish United Workers' Party) there was 
a strong similarity between the subjects treated in the local and in the na
tional press. Though different types of publication might have tackled va
rious problems in different ways, the matters nevertheless remained the 
same. The fundamental theme could be summarised as follows: "we have ne
ver achieved more in a shorter time; we can keep it up and we can improve 
on ourselves; we have the best possible chance to achieve further develop
ment at a lesser cost. However, a few stumbles, misunderstandings, and mis
calculations did crop up, and those have been explained on the example of 
a few chosen subjects, such as conditions maintaining economic equilibrium, 
international economic co-operation, the economics of the labour force, in
vestments, the position of the farmer, and the rationalisation of consumption". 

The conclusions included the postulate that more examples drawn from 
those fields of the economy which have a direct bearing on the ordinary 
reader's daily life should be used to illustrate certain points of the economy. 
A step has already been taken in this direction, but it is still far from 
satisfactory. 

The aims and methods used by the various types of economic publica
tions should be more differentiated. The possibilities of education in the 

12* 
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field of economic knowledge become the more meaningful, the more preci
sely the publication's readership becomes defined, and in general they are 
inversely proportional to the edition size. 

Another type of differentiation is required as regards economic propagan
da. The choice of subjects should be carried out from the aspect of the 
possibility of exerting a real impact on the readers as regards any particu
lar problem, whilst at the same time keeping to the editors' aim of enabling 
the readers to obtain a grasp of basic ad general economic problems. 
(Author's summary). 

Józef M ą d r y : The Role of the Mass Media in the Cultural Co-operation of 
the German Federal Republic with Other Countries 

The preparations for the Conference on Security and Co-operation in Euro
pe, the Conference itself, and the final document signed in Helsinki, mark 
consecutive stages in the realisation of a "thaw" and a policy of co-existence 
between countries of different political systems. In this period all fields of 
international contacts, and in particular cultural contacts, between the va
rious European countries, received a considerable stimulus. The Federal Re
public of Germany is among those of the Western European countries which 
consider international cultural co-operation to be of particular value, calling 
this part of its foreign policy its "foreign cultural policy". 

In connection with the changes in the European political climate and the 
proposals put forward for foreign policy by the SPD/FDP coalition govern
ment, in 1970 a beginning was made with the reform of the organisational 
model, proposed objectives, and aims and practical forms of international 
cultural co-operation. The trends, nature, and politics and ideology of this 
reform were formulated in the "Guidelines to Foreign Cultural Policy", pu
blished by the West German Foreign Ministry in December 1970. A large 
proportion of this document is devoted to postulates and statements on the 
practical realisation of foreign cultural policy, which at the present moment 
involves the participation of not less than 450 West German and foreign 
institutions, organisations, and associations. Many of these make use of the 
mass media in their activities, but those with the deepest links are such 
executive institutions as the Federal Information and Press Office, and Inter 
Nationes. Besides these, the mass media themselves are an independent form 
of executive institution, with a high level of effectiveness due to their 
sophisticated technical resources and range of impact. From 1972 they have 
also had at their disposition an institution, the aims of which include the sup
port and propagation of the Federal Republic's radio, television and press 
activities abroad. (Author's summary). 

Andrzej M a g d o ń : The Advantages of the Fool's Cap 
Another personal opinion in the discussion on the column, begun in last 

year's 2nd issue. This author thinks that the Polish column is the journa
listic form wich expresses the sentiments of a wide section of Polish society, 
and is a product of a fairly common way of life — expressing serious mat
ters in a light-hearted way. This way of life is not composed of the sub
stance of Polish social reality, but rather of its external forms and in parti
cular of the way of expressing serious matters through the mass media. 
Therefore a better method of presentation, suitable to the Polish tempera
ment, of public affairs on radio and television and in the press, should be 
found. (Editor's summary). 

Slavko S p l i c h a l : Research Trends in the Mass Media in Yugoslavia 
The author, from the Faculty of Sociology, Political Science, and Jour

nalism at the University of Ljubljana, presents an account of the develop
ments in press research in Yugoslavia and in particular in one of the repu
blics, Slovenia. He lists the most important research institutes, and describes 
the basic trends in current research, the critical challenge of bourgeois theo
ries, and the currently predominant trends. (Editor's note). 
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Władysław T a r g o s z : Л Project for Functional Graphics in the Daily News
paper 

The author is a graduate of the Department of Graphics at the Academy 
of Fine Arts in Cracow and this article emerged as a result of his diploma 
work. 

Its starting point is that often the typographic and polygraphic form of 
a newspaper makes reception more difficult to achieve. The author's project 
is intended to be a model for the typography of a daily newspaper based 
on the assumption that the recipient must be assured the greatest possible 
hygiene and selectivity of reading. This effect was achieved through the most 
far-reaching possible simplification of the paper's graphical layout (eg. the 
'News in Brief column was designed to contain article titles in one column 
on the left, in a vertical arrangement, with texts in horizontally ordered 
columns, and no text being carried over to other pages). Superfluous gra
phical elements were removed — eg. type-faces were reduced from a total 
of 18 used in headllines to 1 (Universe-75), and 1 for texts (Opticon). A de
tailed investigation was conducted of the permanent relationships between 
headlines, texts, and illustrative material from the point of view of the hy
giene of reading. It was proposed that colour as a distinguishing agent should 
be used only on certain occasions. The best newspaper size was found to be 
315X470 mm, and the most hygienic type size, 9/11 p. 

This proposal assumes the subjection of all graphical and typographic 
means to a single ideographic system and one formal concept which would be 
easily achieved in practice. (Editor's summary). 

Zdzisław K r z y s t e k : The New York Editorial Offices of „Time" and „News
week" Magazines (I) 

The article contains an account of the author's impressions from a fort
night with the editorial teams of these two magazines. The introduction 
describes the organisational structure of both teams, on the basis of an in
vestigation of their mastheads. The position of the Editor-in-Chief, the Pre
sident, the Chairman of the Board and the Publisher, as peculiar to Ame
rican journalism. The principal position of the real editor (the Managing 
Editor). The chief editorial deparments (home, foreign, economic). Other ("back 
of the book") editorial departments. Editorial posts — nomenclature and 
functions. 

The article deals in detail with the editorial process in the magazines, 
from the original idea, through planning and circulation of material, to their 
confirmation and the decision to print. Allocation of proposed subjects to 
the respective departments and authors for writing takes place in the first 
few days of the editorial week. A significant role in this is played by the 
documentalists and researchers who work in close co-operation with the 
authors by supplying them with source material and later checking every 
word written. This is made possible by the editorial team's possessing a well-
stocked supply of libraries, archives, photographic archives, photographic 
laboratories, correspondence and agency services, and excellent communica
tions. This ensures production of an issue of the magazine within the space 
of a week. 

The system of confirmation of written and illustrated material for printing 
is as simple as possible to secure the most rapid rate of production, and is 
basically two-stage: first at the level of the Department Editor, and sub
sequently at Chief Editor level. 

The actions of preparing the manuscript and layout proof-reading and 
correcting are computerised. This makes the clean text equivalent to the 
ready typeset after suitable addition of instructions for making up. It is thus 
automatically cabled to the printer's shop and is formed without reading or 
typesetting into the phototypeset columns. After addition of the illustrations 
it is ready for printing on the machines. 

Both magazines are simultaneously printed in a number of printing works 
in the USA and throughout the world (Time in 18, and Newsweek in 9). This 
enables the whole of the printing process to take place within Vi to 1 day 
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and brings production closer to the distributor and the reader. The aeropla
ne, cable, and radio system of transmission of both written and illustrated 
materials from the editorial office to the main production centre and hence 
to the printers reduces to a minimum the time between the deadline, print
ing, and distribution. An important factor in this acceleration is the modern 
equipment available to the editorial offices themselves. (Author's summary). 

Jan Z a k r z e w s k i : TV News Made in USA 
In the second of his articles on the present situation in the American 

audiovisual mass media, the author analyses the principles of the construc
tion of the television news, the criteria for the choice of material, and the 
methods of its presentation. In his opinion, the stress placed on the unusual 
nature of an event is on the increase. This causes misinformation of the 
recipient and the transmission of a deformed image of reality. Television in 
the USA — according to the article's second thesis — is superficial and far 
behind local radio stations. 

In the United States there is a growing rate of complaints made against 
television news programmes of demoralising influence on society, and of 
propagation of the anti-hero cult, desensitisation to crime and corruption, 
and titillation of the audience with violence and sensation. 

All these flaws lower the value of the Great Television System in parti
cular, though at the same time its technical excellency and the first-rate 
programme construction in the workshop sense of the latter must be con
ceded. (Editor's summary). 

Jacek W ó d z : The „Right of Reply" (droit de réponse) in Belgian Radio and 
Television 

The development of the journalistic discussion genres in radio and televi
sion has caused the increasingly frequent treatment on these media of mat
ters connected with people's private, lives, their opinions of others, persons 
and events in which others participate. One result of this is the emergence of 
a series of new problems on the border between the law and morality. The 
author presents the discussion which ensued upon the publication of an article 
by M. M. Hanotiau in the Belgian periodical. Etudes de Radio-Television (18) 
on the subject of an adaptation of the legal solution used in the press of the 
"right of reply" (droit de réponse) to radio and television. The author intro
duces the points of the discussion and describes several possible legal solutions 
allowing the individual to express his personal views on the subject of mat
ters presented by radio or television in which a real person has been un
deniably mentioned, quoted, or implicated. 

There are also voices opposed to the application to radio and television 
of solutions used in the press, on the basis of the special nature of these 
media. The author is convinced that the discussion of these matters will 
cause deeper reflection on the opportunities for audience reaction to radio 
or television programmes which, in the recipients' personal opinions, pre
sent their views or actions in a false light. (Author's summary). 

Translated by 
Teresa Baluk 
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