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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyta PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 2 (72) 

JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

KOMUNIKOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE 76 

Komunikowanie międzynarodowe winno się stać przed
miotem badań marksistowskich, które zwróciłyby uwagę 
na zróżnicowania w sferze własności i produkcji mediów 
oraz na interesy, którym komunikowanie międzynarodo
we służy. 
Mimo wzrostu zainteresowania badaniami nad komuni
kowaniem międzynarodowym w ostatnich latach, studia 
na ten temat w krajach socjalistycznych nie są jeszcze 
zbyt liczne. Ponadto dotyczą one głównie obcej propa
gandy. Sama zaś dyskusja w tej sprawie ma charakter 
wyraźnie antagonistyczny. Publikowane tu studium dra J. 
Mikułowskiego Pomorskiego, socjologa zajmującego się 
obecnie szerzej problematyką komunikowania międzyna
rodowego, przedstawia w krytycznym ujęciu stan aktu
alny zjawiska. 

1. Wstęp 

Lata siedemdziesiąte przyniosły ożywienie zainteresowania proble
matyką komunikowania międzynarodowego. Samo pojęcie nie jest 
nowe, lecz nie zostało zadowalająco zdefiniowane. Gerhard Maletz-
ke określa je „jako proces komunikowania pomiędzy różnymi kraja
mi lub narodami poprzez granice" * i odróżnia je od komunikowania 
międzykulturowego (to ostatnie ujmuje jako wymianę myśli i zna
czeń pomiędzy ludźmi różnych kultur). Takie określenie wyda się 
zbyt wąskie, jeżeli zważymy, że interesuje nas przecież przepływ 
informacji i idei między narodami. Przekaz poprzez granice, a więc 
transmisja z jednego terytorium na drugie, nie wyczerpuje istotnych 

1 G. M a l e t z k e : Intercultural and International Communication. W: Inter
national Communication. H. D. Fisher, J. C. Merrill eds., Hasting House, New 
York 1970, s. 477—478. 
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dla całości zagadnień przypadków komunikowania, które należałoby 
nazwać międzynarodowym. Właściwe byłoby tu sformułowanie, że 
komunikowanie międzynarodowe jest procesem komunikowania mię
dzy różnymi narodami, nie określając innych okoliczności, lecz je- ** 
dynie dodając, że środki masowe pełnią w tym dziele rolę szcze
gólną. 

Badania nad komunikowaniem międzynarodowym są jeszcze dziś 
rzadkie w krajach socjalistycznych i dotyczą głównie obcej propa
gandy politycznej 2. W piśmiennictwie zachodnim problemy te oma
wiane bywały zwykle przez badaczy komunikowania masowego oraz 
zajmujących się problematyką rozwoju, rzadziej trafiając do prac 
traktujących o stosunkach międzynarodowych 3. 

Warto zwrócić uwagę na charakter prac zachodnich pisanych przed 
1970 rokiem. Zgromadzona tam wiedza jest dziś podstawą do for
mułowania opinii naukowych i zgłaszania propozycji. Kierując się 
ich problematyką prace te podzielić można na trzy typy. Typ pierw
szy przynosi próby określenia różnych światowych systemów ko
munikowania 4. Są to zwykle na poły ideologiczne charakterystyki 
systemów komunikowania „demokratycznych, totalitarnych" i na
leżących do trzeciego świata. Warto też podkreślić, że obrazy syste
mu socjalistycznego kreślone są nie w wyniku analizy naszych prac 
empirycznych czy też danych statystycznych publikowanych przez 
nasze kraje jak i UNESCO, lecz w znacznym stopniu opierają się 
na doniesieniach prasy zachodniej 5. Badacze zachodni z góry kwe
stionują — jak się wydaje — prawdziwość naszych danych i wy
ników badawczych, polegając na nieraz tendencyjnej informacji 
własnego dziennikarza lub ad hoc robionych sondażach6 . Wypada 
podkreślić wątpliwą bazę materiałową takich prac. Obecnie zaś 
widać, że dla badaczy zachodnich stały się rewelacją wyniki ba-

2 Por. np. A. L a r s к i: Amerykańska propaganda socjologiczna. Wyd. MON, 
Warszawa 1969. 
3 Według ustaleń Michaela J. F l a c k a i współautorów jedynie 45% amery
kańskich podręczników stosunków międzynarodowych z lat 1945—1971 zawie
rało skromne wiadomości o tak zwanych międzynarodowych stosunkach 
oświatowych i kulturalnych, zajmując średnio 0,6% tekstu tych prac, z czego 
połowa dotyczyła łącznych zagadnień polityki, ideologii i propagandy, przy 
czym w ostatnim badanym okresie 1966—1971 problematyka ta bywała tam 
rzadziej uwzględniana. Por.: Cultural Diplomacy and Its Presentation in Inter
national Affairs Textbooks 1945—1971. By M. J. F l a c k i inni, University of 
Pittsburgh, September 1971 (tekst powielony). 
4 Por. np. studium F. S. S i e b e r t a, Th. P e t e r s o n a i W. S c h r a m m a : 
Four Theories of the Press. Univ. of Illinois Press, Urbana 1953 (wydanie 
pierwsze z 1956 roku) traktowane często jako przewodni wzór analizy. 
5 Por. np. uchodzącą za poważną pracę W. Ph i 11 i p s a D a v i s o n a: Interna
tional Political Communication. F. A. Praeger, New York 1965. Przedstawia 
ona nasz system komunikowania, uogólniając relacje zachodnich dziennikarzy. 
6 Np. Roger Pethybridge zapytał siedemdziesięciu warszawiaków, czy słyszeli 
o procesie obumierania państwa i na podstawie tego sondażu wyrokował 
o małej znajomości zasad marksizmu wśród mieszkańców naszego kraju; 
por. R. P e t h y b r i d g e : The Assessment of Ideological Influences on East 
Europe. Tiic Public Opinion Quarterly, Spring 1967, s. 38—50. 
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dań fińskich z 1972 roku, które wykazują, że mieszkańcy kra
jów socjalistycznych mogą być lepiej poinformowani o tym, co 
dzieje się na Zachodzie, niż czytelnicy i słuchacze w krajach kapita
listycznych o tym, co dokonuje się w Europie wschodniej. Czytel
nika naszych studiów prasoznawczych dziwić to nie powinno. Ten 
założony sceptycyzm stwarza wiele nieporozumień co do stopnia 
dopływu zagranicznych informacji do krajów socjalistycznych i przy
czynia się do zgłaszania propozycji na temat celów komunikowania 
międzynarodowego, propozycji zmierzających do zmiany sytuacji, 
które w rzeczywistości nie istnieją. 

Typ drugi reprezentują na ogół wartościowe studia dotyczące 
wpływu komunikowania na rozwój społeczny. Zaliczyć tu wypada 
rozległy nur t badań nad dyfuzją innowacji w krajach Azji i Ame
ryki Łacińskiej7 , dalej studia J. Merrilla, a nade wszystko prace 
Wilbura Schramma 8, w których podkreśla on zależność między po
ziomem rozwoju a typem komunikowania, czyniąc stopień rozwoju 
infrastruktury komunikowania wskaźnikiem rozwoju społecznego. 

Typ trzeci to studia o wiadomościach zagranicznych9 , a także 
prace o agendach komunikowania międzynarodowego, w szczegól
ności zaś o agencjach prasowych i elicie prasowej, prowadzone przez 
specjalistów. 

2. Zainteresowanie lat siedemdziesiątych 

Na ożywienie zainteresowania problematyką komunikowania mię
dzynarodowego w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych wpłynę
ły niewątpliwie czynniki polityczne. W okresie przygotowania do 
konferencji w Helsinkach kraje kapitalistyczne, dyskutując nad pro
blemami humanitarnymi* określanymi umownie jako „trzeci ko
szyk", wystąpiły z żądaniami realizacji zasady pełnej swobody in
formacji, jako podstawy stosunków między państwami. Zgoda na 
pełny i niekontrolowany przez państwo przepływ obcych idei miała 
stworzyć podstawy do szerokiego działania telewizji satelitarnej, 
która umożliwia przesyłanie programów telewizyjnych z zagranicy 
wprost do odbiorców. Problemu tego dotyczyły obrady Zgroma
dzenia Ogólnego ONZ, które w konwencji z sierpnia 1972 uznało 
suwerenność państwa także nad przestrzenią jego terytorium. Nie
mniej dalszy ciąg dyskusji, wyprzedzających ostatnią konferencję 

7 Por. np. E. M. R o g e r s , F. F. S h o e m a k e r : Communication and Inno
vations. The Free Press, New York 1971, czy P. R o y , F. B. W a i s a n e n , 
E. M. R o g e r s : The Impact of Communication on Rural Development. 
UNESCO, Paris 1969. 
s Por. W. S c h r a m m : Mass Media and National Development. Stanford 
University Press, Stanford 19G4. 
9 Historyczny przegląd tych badań daje J. A. L e n t: Foreign News Content 
of United States and Asian Print Media. Gazette 1976 nr 3, s. Iö9—182. 



3 JERZY MIKUŁOWSKI POMORSKI 

generalną UNESCO w Nairobi, zmierzał do ustalenia deklaracji 
fundamentalnych zasad działania masowych środków przekazu. 
Szczególną aktywność na tym polu wykazują państwa trzeciego 
świata. Zachęcone stanowiskiem nowego dyrektora generalnego 
UNESCO Amadou-Mahtara M'Bowa, wskazują na cały zespół skom
plikowanych problemów technicznych, ekonomicznych i kultural
nych, których rozwiązanie winno ułatwić wyzwolenie się tych kra
jów spod dominacji informacyjnej krajów rozwiniętych. Początko
wo zdawać się mogło, że problematyka komunikowania międzyna
rodowego odświeży dawny zimno wo jenny spór na temat obecności 
obcej propagandy na terenie kraju i podjęta dyskusja dotyczyć bę
dzie głównie stosunków Wschodu i Zachodu. Dziś okazuje się, że 
kwestie podnoszone przez kraje trzeciego świata nastręczają znacz
nie więcej problemów wymagających pilnego rozwiązania. Opozycja 
tych krajów przeciw „imperializmowi kulturalnemu" Zachodu jest 
szczególnie silna i stanowi ważny czynnik polityczny. 

Oprócz „europejskiej" dyskusji w Genewie i Helsinkach proble
my komunikowania międzynarodowego podnoszone były podczas 
całej serii konferencji: krajów niezaangażowanych w Algierze 1973, 
New Delhi 1976, Colombo 1976, krajów Ameryki Łacińskiej i Morza 
Karaibskiego w San José (Kostaryka) 1976, a także konferencji eks
pertów, zorganizowanych przez International Broadcast Institute 
w Nikozji 1973, Meksyku 1974, Kolonii 1975, Kyoto 1976 czy Asian 
Mass Communication Institute w Colombo 1975 — jeżeli wymienić 
tylko ważniejsze. 

Z okazji tych debat lawinowo wprost tworzyć zaczęto nowe ter
miny, wyrażające na początek jedynie mgliste intuicje, które w mia
rę dyskusji miały zostać precyzyjnie zdefiniowanymi pojęciami. 
Terminów takich wymienić można już kilkanaście, ale co do znacze
nia większości z nich brak nadal powszechnej zgody. Jak się wy
daje, głównym stał się termin p r a w o d o k o m u n i k o w a n i a 
(Right to Communicate), który pojawił się już w dokumentach 
UNESCO. Organizacja ta zaczęła traktować ten termin jako hasło 
do dyskusji nad nową postacią zagadnień określonych kiedyś jako 
w o l n o ś ć i n f o r m a c j i . W pierwszej połowie br. ukazać się ma 
nakładem Uniwersytetu Hawajów pierwsza publikacja książkowa 
na ten temat, przynosząca kilkadziesiąt opinii badaczy z różnych 
systemów komunikowania. 

Nurt ten podsycany był przez całą serię publikacji o badawczym 
charakterze. Stanowią one nowy typ studiów nad komunikowaniem 
międzynarodowym. Spośród nich wymienić trzeba pracę Johana Gal-
tunga i Mari Holombe Rugę 10, ukazującą zasady tworzenia wiado
mości na tematy międzynarodowe, następnie liczne badania fińskie, 
głównie z Uniwersytetu w Tampere, zwłaszcza zaś Tapio Varisa n , 

11 J. G a l t u n g , M. H. R u g ę : Structuring and Selecting News. (W:) The 
Manufacture of News. S. Cohen, J. Young eds., Constable, London 1973. 
11 T. Va r i s : International Inventory of Television Programme Structure 
and Flow of TV Programmes between Nations. Tampere 1973. 
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badania fińskie nad radiofonią dla imigrantów 12, amerykańskie ba
dania Theodore'a Gubacka nad strukturą wymiany filmów. 

Materiały z dwu konferencji AIERI w Lipsku i Leicester przy
niosły wiele materiału na ten temat1 3 . Z piśmiennictwa krajów so
cjalistycznych odnotować wypada badania Pawła Dubiela nad sta
nem recenzji w periodykach prasoznawczych 14, a także tom wyda
ny przez MOD 15, w końcu studia z Lubiany nad treściami zagra
nicznych programów radiowych przesyłanych na teren Jugosławii 
w językach jugosłowiańskich 16. 

Bardziej eseistyczny charakter ma ważne studium Herberta 
I. Schillera17, pośrednio zaś kwestii tych dotyczy wydana u nas 
przez tego autora książka „Sternicy świadomości" 18. 

Pierwszą poważniejszą organizacyjną próbą przezwyciężenia do
minacji krajów bogatych w tworzeniu i przekazywaniu informacji 
jest powołany do życia przed dwoma laty ,,Pool" Agencji Krajów 
Niezaangażowanych, opierający się dotychczas w swojej działalno
ści na urządzeniach agencji Tan jug 19. 

3. Sporny charakter problemu 

Dyskusja w sprawie komunikowania międzynarodowego ma wy
raźnie antagonistyczny charakter. Utrudnia to znalezienie rozwią
zań zadowalających wszystkie trzy uczestniczące w nim strony: kra
je socjalistyczne, kapitalistyczne i trzeciego świata. Odesłanie tekstu 
deklaracji w sprawie fundamentalnych zasad funkcjonowania środ-

12 T. Hu j a ne n: Immigrant Broadcasting and Migration Control in Western 
Europe. Wyd. powiel. Instytutu Masowego Komunikowania przy Uniwersy
tecie w Tampere, 1976. 
1S Der Anteil der Massenmedien bei der Herausbildung des Bewusstseins in 
der sich wandelnden Welt. Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Leip
zig 17—21IX1974. Karl-Marx-Universität, Leipzig 1977; Materiały z konfe
rencji, która odbyła się w Leicester w dniach 30 VIII—41X1976, znajdują się 
w Bibliotece OBP. 
14 P. D u b i e l : Analiza porównawcza recenzji książek w periodykach praso
znawczych. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 1, s. 27—44. 
15 The Media Today and Tomorrow, Prague 1974. 
16 External Radio Broadcasting and International Understanding. Broadcasting 
to Yugoslavia. Lubiana 1975. 
17 H. I. S c h i l l e r : Communication and Cultural Domination. International 
Arts and Sciences Press, White Plains 1976. 
18 H. I. S с h i 11 e r: Sternicy świadomości. Tłum. U. Szczepańczyk, OBP, Kra
ków 1976. 
10 Por. Report on The Non-Aligned News Agencies' Pool; tekst powielony na 
spotkanie ministrów informacji i dyrektorów agencji informacyjnych krajów 
niezaangażowanych. New Delhi 8—13 VII 1976. 

The Pool of News Agencies of Non-Aligned Countries — Statut przedsta
wiony na wspomnianej konferencji w New Delhi — tekst powielony, a także 
A. S p a s ić: Uloga sredstava informisanja u jaćanju ekonomske seradnje 
nesverstanih u cilju oöuvanja nijhove drustvene nezavisnosti. Novinarstvo 
1976, nr 1—2, s. 24—36. 
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ków przekazu podczas konferencji generalnej UNESCO w Nairobi, 
do przedyskutowania na okres dwuletni jest tego dowodem. Wcześ
niejsze niepowodzenia, kiedy poruszano ten problem opierając się 
na Powszechnej deklaracji praw człowieka i Paktach praw człowie
ka, pozwalały oczekiwać takich trudności. Nim podejmiemy próbę 
analizy interesów, jakie stoją za tymi stanowiskami, należy uświa
domić sobie wartości, w imię których prowadzi się dyskusję. 

Z jednej strony kraje kapitalistyczne powołują się na koniecz
ność swobodnego przepływu informacji, co ma się stać gwarancją 
pełnego rozwoju osobowości jednostek, przyczynić się do większej 
demokratyzacji stosunków wewnętrznych, osłabienia uprzedzeń spo
łecznych i politycznych. Stanowiska krajów socjalistycznych i państw 
trzeciego świata zbliżone są — gdy chodzi o wartość w tym sporze 
podstawową. Chodzi mianowicie o to, by tzw. „swobodny przepływ 
informacji" nie zakłócał rozwoju tych społeczeństw, np. poprzez 
zgłaszanie celów działań konkurencyjnych wobec tych, które pań
stwa te sobie wyznaczyły. 

Państwa socjalistyczne uczulone są szczególnie na zagraniczne 
wpływy propagandowe mające na celu osłabienie wewnętrznych 
czynników politycznych i przez to godzące w podstawy ustrojowe 
i utrudniające planowy rozwój tych społeczeństw. Podkreślając 
potrzebę coraz większego wzajemnego poznania i zrozumienia 
wyrażają one zasadę, że państwo ma decydujący głos w sprawie 
obcych treści informacyjno-propagandowych, które na terenie kraju 
będą odbierane. Złe doświadczenia z okresu zimnej wojny nakazują 
w tej mierze daleko idącą ostrożność. Kraje trzeciego świata, od
czuwające na co dzień obecność treści obcego pochodzenia, tworzo
nych głównie przez kraje kapitalistyczne, dążą do zrównoważenia 
tych wpływów przez rozbudowę własnego silnego systemu komuni
kowania, wpływającego na odbiorców krajowych. Dążą też do roz
budowy własnych środków, które przekazywałyby skutecznie świa
towej opinii publicznej prawdziwy i zgodny z ich interesami obraz 
tych krajów. Gdy odpowiedzią krajów socjalistycznych na hasło 
wolności informacji jest twierdzenie, że będzie to informacja spo
łecznie odpowiedzialna i jej przekaz będzie się dokonywać pod pań
stwową kontrolą, to większość krajów trzeciego świata głosi ideę 
informacji zrównoważonej (balanced information) i żąda świato
wej pomocy w rozbudowaniu własnych agend komunikowania ma
sowego. 

Różnice występują również w sposobie ujmowania podmiotów 
tej swobodnej wymiany informacji. Wynikają one ze struktury wła
sności i społecznej dyspozycyjności masowych środków komuniko
wania. Kraje kapitalistyczne domagają się, by podmiotem tej wy
miany były jednostki, które mają mieć rówmy dostęp bierny (accès) 
do mediów oraz prawnie, lecz z konieczności nie ekonomicznie, za
pewniony dostęp czynny (participation to), polegający na możliwości 
wypowiadania swych idei za pomocą masowych środków komuniko
wania. Kraje socjalistyczne, zgodnie z dominującym typem własno
ści masowych środków komunikowania przypisują prawa dostępu 
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czynnego całościom społecznym, takim jak klasy, warstwy, grupy 
i ich przedstawicielom, głosząc i realizując zasadę możliwie szero
kiego dostępu biernego jednostek i społecznych całości do podsta
wowych mediów, zachowując przy tym możliwość dostępu do ko
munikatów specjalistycznych (prasa i publikacje niskonakładowe) 
osobom o specjalistycznych zainteresowaniach. Kraje trzeciego świa
ta przyjmują w zasadzie system prywatnej własności mediów i wy
rażają na ogół gotowość „otwarcia się" na przepływ informacji za
granicznej przy założeniu, że same będą w stanie, dzięki świato
wej pomocy, rozwijać swoją infrastrukturę komunikowania. Znacz
ne różnice ekonomiczne i społeczne, różnice wykształcenia utrudniają 
poważnie na terenie tych krajów realizację zasady czynnego i bier
nego dostępu do mediów. Podkreśla się jednak, że postępujący roz
wój społeczny, w tym również rozbudowa wspomnianej infrastruk
tury, dostęp ten uczynią coraz pełniejszym. Nawet bardziej umiar
kowani twierdzą, że państwa zachowują swą niezakłóconą władzę 
suwerenną, gdy chodzi o ustalanie celów społecznego rozwoju czy — 
jak inaczej się to określa — potrzeb społecznych w zakresie komu
nikowania o priorytetowym charakterze2 0 , co nie powinno jednak 
działać jako hamulec wolnego przepływu informacji. Cele te nie 
są łatwe do pogodzenia. 

Podczas konferencji w San José postanowiono nie ustanawiać 
żadnych ograniczeń dla działania prywatnego sektora komunikowa
nia, jednak równocześnie rozwijać sektor państwowy oraz poddać 
szczególnej ochronie wartości narodowe i działania w celu społecz
nej integracji. Postanowienia tej konferencji są znacznym kompro
misem w stosunku do żądań zgłoszonych podczas dyskusji. 

W toku dyskusji nad prawem do komunikowania silny nacisk po
łożono na kwestię wzajemności w komunikowaniu zarówno we
wnętrznym jak i międzynarodowym. Jednostki i grupy społeczne 
mają mieć równe prawa w kwestii odbioru jak i wyrażania swych 
idei. Gdyby konsekwentnie traktować niektóre propozycje, trzeba 
by przyjąć, że realizacja prawa do komunikowania oznaczać ma nie
spotykaną dotąd rewolucję w światowych stosunkach społecznych 21. 
Niemniej ideą przewodnią prawa do komunikowania jest stworzenie 
systemu, w którym komunikowanie j e d n o k i e r u n k o w e od 
nadawcy do odbiorcy przekształciłoby się w d w u k i e r u n k o w e . 

n Por. w tej sprawie postanowienia Międzyrządowej Konferencji w Sprawie 
Polityki Komunikowania w Ameryce Łacińskiej i Obszarze Karaibskim, San 
José, 12—21 lipca 1976, Final Raport, UNESCO Rekomendacja nr 6, punkt 1.: 
„Uznają, że prawo do formułowania narodowych polityk i planów na polu 
komunikowania przynależy państwom, jednakowoż w zasadzie zależy to od 
swoistych cech każdego kraju, plany mają być ustalane, biorąc pod uwagę 
opinie różnych sektorów zajmujących się procesami komunikowania na po
ziomie lokalnym" (s. 28). 
21 L. S. Harms, i J. Richstadt w tekście przedstawianym na Konferencji 
IBI w Kolonii 1975 roku zwracają uwagę na powszechną nierówność w spo
łecznym komunikowaniu na świecie, wymieniają jako negatywne przykłady 
braku pełnej wzajemności w komunikowaniu wypadki dominacji władzy ro
dzicielskiej, zwierzchników wobec podwładnych, mężów wobec żon. Propono-
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Realizacja tego założenia w komunikowaniu międzynarodowym po
przedzona być powinna analizą, jak w rzeczywistości ten dialog się 
układa. Towarzyszące tym problemom badania i dyskusje ukazały, 
że to kraje kapitalistyczne bardziej niż socjalistyczne oraz kraje 
trzeciego świata są w tym komunikowaniu stroną czynną, czyli czę
ściej wysyłają komunikaty o międzynarodowym charakterze. Pod
niesienie problemu wzajemności wywołało żądania, by strony upo
śledzone w tym komunikowaniu były częściej słuchane na świecie. 

4. Potrzeba marksistowskich studiów nad komunikowaniem między
narodowym 

Komunikowanie międzynarodowe wymaga badań prowadzonych 
zgodnie z założeniami nauki marksizmu. W szczególności koniecz
ne jest ukazanie geografii ekonomiki przemysłu komunikowania 
oraz interesów społecznych, jakim służą idee wolnego przepływu 
informacji. Badania te pozwolą ukazać siłę poszczególnych przemy
słów komunikowania, wielkość kapitałów w nie zaangażowanych, 
ich sprawność techniczną, stopień opanowania przez nie rynku po 
to, by odpowiedzieć na pytanie, co by nastąpiło, gdyby stworzyć 
warunki w o l n e j k o n k u r e n c j i w światowym systemie ko
munikowania. Analizy takie ukażą z pewnością, jak więcej inwe
stowane, lepiej wyposażone i zdolne do poniesienia ekonomicznego 
ryzyka systemy przemysłowe będą ubiegać się w takich sytuacjach 
o monopol w komunikowaniu światowym. Idea dwukierunkowego 
przepływu może wówczas okazać się jedynie ideologiczną racjona
lizacją dla dominacji bogatych na tym rynku. Za hasłem wolności 
komunikowania światowego stoją więc określone ekonomiczne inte
resy. Jak się podkreśla, wielkie koncerny komunikowania świata 
kapitalistycznego tracą swój oficjalny związek z pojedynczymi kra
jami. Studiowane dziś uważnie przedsiębiorstwa supernarodowe re 
prezentują monopolistyczny kapitał światowy i dążą do opanowa
nia światowego rynku, nie ujawniając jednak, jakim określonym 
interesom państwowym służą. Stworzenie prawa jednostki do od
bioru wszelkich treści, w warunkach kapitalistycznych nie oznacza 
stworzenia jej ekonomicznych możliwości czynnego uczestniczenia 
w dziele wzajemnego komunikowania. Oznacza to jednak prawa 
nadawców do wysyłania swych przekazów tam, gdzie zechcą i przy
stąpienia do konkurencji z innymi nadawcami na tym polu. Poję
cie n a d a w c y winno być tu szczególnie zinterpretowane. Nie 
jest nim w rzeczywistości redaktor czy twórca programu, on bo-

wany przez nich system wymiany w ludzkim komunikowaniu (interchange 
model) powinien sprzyjać likwidacji tego stanu. Efekty takiej rewolucji trud
ne są do ogarnięcia. Por. L. S. H a r m s , J. R i e h s t ad t: Right to Commu
niste. Tekst powielony na Konferencję IBI w Kolonii 1975, s. 9; a także 
autorzy j.w.: An Interchange Model of Human Communication. Tekst po
wielany. 
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wiem uzależniony jest od tych, którzy dostarczają kapitału i urzą
dzeń technicznych do tej działalności. Lepiej więc mówić w takim 
wypadku n i e o dziennikarzu, wiązanym dość słabym praktycznie 
kodeksem zawodowej etyki, lecz o ekonomicznym dysponencie me
diów, który w komunikowaniu widzi swój przynoszący zyski in
teres. 

Interesy polityczne.niewątpliwie stoją za tym systemem komuni
kowania. Nie miejsce przypominać tutaj ideologiczne cele typu roz
miękczania systemu socjalistycznego czy też panowania nad umy
słami obywateli krajów rozwijających się. Herbert I. Schiller w swej 
nowej książce „Communication and Cultural Domination" ukazuje, 
jak idea wolności informacji była od końca drugiej wojny świato
wej wysuwana przez polityków Stanów Zjednoczonych jako narzę
dzie uzależnienia politycznego innych narodów 22. 

5. Komunikowanie międzynarodowe a wiedza o komunikowaniu ma
sowym 

Jak powiedzieliśmy wyżej, aktualna dyskusja nad komunikowa
niem międzynarodowym przyniosła wiele nowych terminów jeszcze 
nie w pełni zdefiniowanych i w pewnym tylko stopniu związanych 
z dorobkiem badań nad komunikowaniem masowym. Bliższa analiza 
tych terminów winna być dokonana, tu jednak ograniczymy się do 
wskazania pewnych zasadniczych podobieństw i różnic między tymi 
dwoma zakresami wiedzy. 

Obawy, jakie wywołuje możliwość nadużycia komunikowania mię
dzynarodowego oraz nadzieje, jakie budzi sensowne nim posługiwa
nie się, mogą być przyrównane do wątpliwości i oczekiwań, jakie 
pół wieku temu wywoływało samo zjawisko komunikowania maso
wego. Podobnie jak wtedy opinie różnią się zasadniczo: od przeko
nania, że komunikowanie to przyniesie zdecydowaną poprawę sto
sunków społecznych w świecie i przyczyni się do postępu, aż po 
obawy, że poważna część świata popadnie w długą zależność od po
tentatów na rynku mediów. Jeśli kiedyś obawiano się wzrostu do
minacji władzy wewnętrznej, dziś widzi się zagrożenie imperiali
styczne o międzynarodowym charakterze. 

Badania nad komunikowaniem masowym doprowadziły nas do 
przekonania, że efekty krótkoterminowego działania mediów są sto
sunkowo małe. Nie oznacza to jednak, że inne wpływy typu dłu
gotrwałego nie mogą, przez procesy socjalizacji, ukształtować świa
domości osób żyjących w świecie mediów. Zwolennicy nieograni
czonej swobody informacji zdają się zupełnie nie dostrzegać możli
wości subwersywnego działania mediów. Podobnie jak rzecznicy 
kultury masowej sprzed ćwierć wieku, widzą oni w tym nowym 

** H. I. S c h i l l e r : Communication and Cultural Domination. International 
Arts and Sciences Press, White Plains 1976. 
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napływie treści jedynie strony pozytywne, możliwość poszerzenia 
horyzontów, dyfuzji innowacji, wzrost postaw demokratycznych. 
Wiadomo, że skuteczność komunikowania masowego jest szczegól
nie silna wówczas, gdy treści przez media niesione napotykają dą
żenia osób lub grup poszukujących wiedzy lub argumentów. Jeżeli 
dążenia takie dotyczyć będą lepszej znajomości świata, wówczas 
efekty komunikowania międzynarodowego będą sprzyjać takiemu 
poszerzeniu wiedzy. Co innego, gdy treści te dostarczać zaczną po
szukującym wiadomości zachęty do działań, które z punktu widze
nia interesu kraju przyjmującego, jego gospodarki czy sytuacji kul
turalnej są niepożądane. Najczęściej ilustruje się to politycznie neu
tralnym przykładem treści pornograficznych czy obrazów użycia 
siły, lecz jest to w istocie jedynie mniej ważny margines. Kraje 
trzeciego świata obawiają się na przykład rozbudzania przez obce 
media postaw konsumpcyjnych u ich obywateli. Niweczyłoby to wy
siłek postawienia gospodarki na zdrowych zasadach, co w obecnym 
stanie wymaga nie rozbudzonej konsumpcji, lecz wyrzeczeń. 

Wzorcom konsumpcyjnym kraje te mogą przeciwstawić idee wy
siłku dla wspólnych celów, idee, które bynajmniej nie są tak atrak
cyjne. Zwłaszcza w krajach przechodzących silne procesy urbaniza
cji obraz życia miejskiego, jaki sobie migrujący młodzi ludzie wy
twarzają, może być obrazem fałszywym i alternatywą nie do zrea
lizowania. F a ł s z y w a ś w i a d o m o ś ć jest tu niebezpiecznym 
efektem takiego otwarcia. Osobny przypadek stanowić będą te prze
kazy, które celowo nastawione będą na ukazywanie konkurencyj
nych celów wobec tych, jakie sobie dane społeczeństwo wyznacza. 
Taka celowa aktywność nie jest nam obca i obawiać się należy, że 
jej możliwość kryje się za hasłami spowodowania większej „demo
kraty czności" obcych spełeczeństw. 

Badania społeczne na Zachodzie ukazują procesy odchodzenia od 
tego stadium rozwojowego, jakim jest społeczeństwo masowe. Wzrost 
pluralizmu społeczeństw nie jest jednak regułą światową. Przeciw
nie, zwłaszcza kraje rozwijające się wchodzą, przynajmniej w życiu 
miejskim, w fazę społeczeństwa masowego. Tam też dążenie do uni
formizacji może znajdować na swej drodze nie własne wzorce zacho
wań czy stylu życia, lecz wzory obce. Z chwilą, gdy obce treści za
czną dominować, efekt może być fatalny. 

Pojęciem ważnym, a na użytek badań komunikowania masowego 
nie określonym należycie, są p o t r z e b y l u d z k i e w zakresie 
komunikowania. Koncepcja potrzeb przyjęta została z dobrodziej
stwem inwentarza przez osoby dyskutujące nad prawem do komuni
kowania. Bezrefleksyjne traktowanie potrzeb samorealizacji i roz
woju w taki sam sposób jak potrzeb podstawowych, a więc potrzeby 
odbierania telewizji na równi z potrzebą jedzenia czy picia, powo
duje, że głosi się tezę o stanie niezaspokojonych potrzeb podstawo
wych w krajach rozwijających się, które to potrzeby komunikowanie 
międzynarodowe mogłoby zaspokoić. Sposoby zaspokojenia potrzeb 
samorealizacji i rozwoju są różne, a niezwykle t rudnym zadaniem 
społeczeństw ubogich jest wskazywanie takich dróg postępowania, 
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które mogą być rzeczywiście podejmowane. W dziele tworzenia moż
liwych do realizacji sposobów zaspokojenia tego typu potrzeb krajo
we środki przekazu mogą znaleźć poważnego konkurenta w mediach 
zagranicznych. 

Sprawa ulega poważniejszemu skomplikowaniu, gdy chodzi o po
trzeby społeczne. W naukowej literaturze amerykańskiej brak jest 
dowodów zrozumienia dla tej kategorii zjawisk. Postępując po linii 
tradycji nauki liberalnej powiada się, że potrzeby społeczne to te 
potrzeby jednostkowe, które są zgodne z potrzebami innych osób, 
lub w innej wersji to te, które mogą być przez jednostkę zaspoko
jone tylko w działaniu grupowym. Przeciwnie w piśmiennictwie kra
jów socjalistycznych — przez potrzeby społeczne rozumie się zwykle 
potrzeby społeczeństwa, które mogą okazać się niezgodne z dążenia
mi egoistycznymi jego poszczególnych członków. Podczas dyskusji 
w San José wyraźnie mówiono o potrzebach w znaczeniu potrzeb 
społeczeństwa, wyznaczając władzy centralnej funkcję ich określa
nia, co wskazuje na zainteresowanie naszymi rozwiązaniami. Ta nie
precyzyjność i wieloznaczność terminów potrzeby, potrzeby społecz
ne czy potrzeby społeczeństwa, utrudnia postęp w dyskusji. Jeżeli 
komunikowanie międzynarodowe wyznaczać zacznie takie potrzeby 
jednostkowe, które będą przeciwdziałać zaspokojeniu potrzeb spo
łeczeństwa, wówczas jego subwersywna rola będzie niewątpliwa. 

Badania z zakresu organizacji masowych środków komunikowania 
stwarzają niewykorzystane w tej dyskusji możliwości odróżnienia na
dawcy w komunikowaniu masowym od innych osób w systemie com
munications, a w szczególności od ekonomicznego czy politycznego 
dysponenta. Założenie, że nadawca, czyli bezpośredni autor treści 
przekazu realizuje po prostu swą wolę i przekazuje to, co myśli 
i o co walczy, jest w obecnym systemie mediów bardzo wątpliwe. 
Problem ten staje się szczególnie istotny w przypadkach prawnych 
regulacji odpowiedzialności za przekaz. W zależności od systemu wła
sności mediów oraz stopnia uzależnienia ich od innych czynników, 
na przykład reklamodawców, można mówić o osobach i instytucjach 
odpowiedzialnych za treść przekazu. Propozycja krajów socjalistycz
nych — by mówić o odpowiedzialności państwa — odpowiada na
szemu dominującemu systemowi własności mediów. W innych syste
mach własności sprawa nie przedstawia się tak prosto. Niemniej re
gulując ten problem trudno sprowadzać całe zagadnienie do kwestii 
tradycyjnych redaktorów odpowiedzialnych oraz norm etyki dzien
nikarskiej, na której straży stoją słabe przecież organizacje zawo
dowe. Samo zaś pojęcie odpowiedzialności za treść przekazu, jeden 
z bardziej spornych problemów tej debaty, wymaga niewątpliwie 
dalszej dyskusji i — sądząc z tekstów z San José — ma się nim zająć 
UNESCO. 
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6. Warunki komunikowania międzynarodowego w świetle ustaleń 
badawczych 

Jak powiedzieliśmy wyżej, wymóg, by komunikowanie międzyna
rodowe było dialogiem równych sobie partnerów, którymi mają być 
narodowe systemy przekazu, trafia na trudności realizacyjne w po
staci nierównomierności rozwoju tych systemów. Także ich pozycja 
w ogólnoświatowym systemie komunikowania jest różna. Zagad
nienia te stały się już wcześniej przedmiotem badań empirycznych 
i pewne dowody tego uwarunkowania międzynarodowego dialogu 
podajemy niżej. 

6.1. Komunikowanie a poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego 

Możliwości partnerstwa w komunikowaniu międzynarodowym 
w znacznym stopniu zależne są od poziomu społeczno-ekonomicznego 
rozwoju kraju. Analizy korelacyjne czynników określających pozio
my rozwoju dokonane przez Daniela Lernera 23, na podstawie danych 
Narodów Zjednoczonych, pozwoliły mu wydobyć szereg czynników 
tzw. „modelu modernizacji", spośród których najwyżej skorelowane 
z rozwojem są cztery następujące: 

1. Urbanizacja — wyrażająca się proporcją mieszkańców kraju ży
jących w miastach powyżej 50 000. 

2. Alfabetyzm — proporcja dorosłych (powyżej 15 roku życia) zdol
nych do czytania w jednym przynajmniej języku. 

3. Uczestniczenie w odbiorze środków masowych (media participa
tion), wyrażające się proporcją kupujących dzienniki, posiadają
cych aparaty radiowe i uczęszczających do kina. 

4. Uczestnictwo polityczne — mierzone średnią proporcją głosują
cych w ostatnich wyborach krajowych. 

Posługując się podobnymi wskaźnikami Raymond B. Nixon ** okre
ślił, jako korelaty zdefiniowanej przez siebie swobody prasy od in
terwencji czynników rządowych, następujące wskaźniki: 

Dochód narodowy, mierzony per capita * 64 
Proporcja dorosłych o pełnej alfabetyzacji * 51 
Dzienny nakład dzienników na 1000 mieszkańców * 63. 

Posługując się jednym z tych czynników jako wskaźnikiem geogra
fii zapóźnienia rozwoju narodowego, można podać zmiany w pro
centach analfabetyzmu wobec całości dorosłej populacji na poszcze
gólnych kontynentach w okresie 1950—1962 25: 

" D. L e r n e r : The Passing of Traditional Society. Free Press, Glencoe 1958, 
s. 43. 
u R. B. N i x o n : Factors Related to Freedom in National Press Systems. 
Journalism Quarterly, Winter 1960, s. 13—28. 
*5 Cyt. za Ch. J e f f r i e s : The World's Map of Illiteracy. (W:) Ch. Jeffries, 
Illiteracy: A. World Problem. Praeger, New York 1967. 
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1950 1962 

Afryka 80—85 78—84 
Ameryka Północna i Południowa 20—21 18—20 
Kraje arabskie 82—87 78—82 
Azja i Oceania 67—71 53—57 
Europa wraz z ZSRR 6—10 3— 7 

Analizując te dane w okresie oceny pierwszej dekady rozwoju, dy
rektor generalny UNESCO stwierdził, że jest sprawą niezwykłej wagi 
dla krajów rozwijających się ustanowienie infrastruktury komuni
kowania zdolnej pokryć zarówno miejskie jak i wiejskie obszary 
i dostępnej dla wszystkich klas społecznych. Na początku pierwszej 
dekady UNESCO proponowało jako minimalny cel tej infrastruktury 
dziesięć egzemplarzy dzienników, pięć odbiorników radiowych, dwa 
odbiorniki telewizyjne i dwa miejsca kinowe na 100 mieszkańców 26. 

Biorąc dane dotyczące postępu w tym zakresie w czasie od 1950 
do 1962 roku Wilbur Schramm ocenia, że wyznaczone przez UNESCO 
minimum może być osiągnięte przy zachowaniu tego tempa w na
stępującym czasie: 

— Osiągnięcie standardu 10 egzemplarzy prasy codziennej na każ
dych 100 mieszkańców w Afryce — do 2035 roku, w Azji do 1992 
roku. 

— Osiągnięcie standardu 5 odbiorników radiowych na każde 100 
osób może nastąpić w Afryce do 1968 roku, a w Azji do 1970. 

— Osiągnięcie standardu dwu miejsc kinowych na 100 mieszkańców 
w Afryce do 2042 roku i w Azji do 1981 roku 27. 

6.2. Stopień samodzielności narodowych przemysłów komunikowa
nia masowego 

Czynnikiem określającym możliwość uczestniczenia w komuniko
waniu międzynarodowym jest siła i stopień samodzielności narodo
wych systemów produkcji treści i programów komunikowania ma
sowego. Podczas gdy w przypadku prasy i radia nadawane progra
my i drukowane artykuły są autorstwa krajowego, to wymagania 
sprawności technicznej, stawiane telewizji i filmowi powodują, że 
programy pewnych krajów ze względu na ich jakość nie biorą udzia
łu w światowej wymianie, a nawet nie są na tyle liczne, by wypeł
niały w zadowalającym stopniu programy emisji krajowych. Siłę po-

*e G. R. N a e s s e l u n d : Relation between and Perspectives within „Develop
ment Support Communication", „Communication Policy Research and Plann
ing" and „The Right to Communicate" as seen by UNESCO. Tekst powielony, 
IBI Conference Cologne 1—4 Sept. 1975, s. 4. 
*7 W. S c h r a m m : Mass Media and National Development. UNESCO, Paris 
1964. 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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szczególnych produkcji programów telewizyjnych, a także pewną 
tendencję do zamknięcia swego rynku dla produktów zagranicznych 
wykazują dane zgromadzone przez Varisa 28, które ukazują, w jakim 
stopniu pewne narodowe systemy telewizyjne uzależnione są od pro
dukcji obcej. 

Osobnym przejawem niesamodzielności są konsekwencje przyj
mowania technologii przekazu w postaci uczenia się standardów 
produkcyjnych — zwłaszcza w krajach postkolonialnych — przez 
redakcje czy agencje informacyjne. Pracownicy tych agend prze
chodzą zwykle staże w agencjach i redakcjach byłych metropolii 
kolonialnych, co powoduje, że sposoby, jakimi się posługują prezen
tując swój kraj na forum międzynarodowym, są w znacznym stop
niu odbiciem zainteresowań i wartości tego kraju i agendy, gdzie 
staż ten przechodzili29. 

Reasumując, poziom rozwoju stanowi ważny wyznacznik możli
wości uczestniczenia danego kraju w komunikowaniu międzynarodo
wym jako pełnoprawnego jego uczestnika. 

6.3. Geografia elity prasowej 

Masowe środki komunikowania, tak istotne w komunikowaniu 
międzynarodowym, nie stanowią bynajmniej struktury wyrażającej 
na równi respektowane głosy. Tradycja, którą ich system ukształto
wał, powoduje, że pewne z nich zajmują w układzie komunikowania 
międzynarodowego pozycję wyjątkową, i one też bardziej niż inne 
wywierają wpływ na poglądy, określanie faktów oraz kształtowanie 
się międzynarodowej opinii publicznej. Szczególnie widoczne jest to 
na przykładzie prasy, której działanie ma najdłuższą z nich wszyst
kich tradycję. Spośród wielu dzienników wyróżnić można takie, któ
re, dzięki swej określonej pozycji, prestiżowi, jakim się cieszą i po
zornie jednolitej linii politycznej, zajmują miejsce szczególne i za
sługują na miano elity pism codziennych (elite daily press). John С. 
Merrill, autor tego określenia, zwraca uwagę na ich nierównomierne 
rozmieszczenie geograficzne, co powoduje, że głosy dziennikarzy 
z pewnych części świata czy nawet pewnych krajów są brane za bar
dziej miarodajne i zasługujące na zaufanie. Merrill pisze: „Trzeci 
wzorzec elity prasy jest geograficzny. I jest to związane z poziomem 
rozwoju. Większość gazet elity publikowana jest w rozwiniętych lub 
nowoczesnych krajach, jakkolwiek jest kilka, które reprezentują 
rozwijające się (modernizujące) lub przekształcające się narody. Eu
ropa i Ameryka Północna są podstawowymi miejscami wydawania 
dzienników elitarnych..." 30. 

*8 T. V a r i s : Op. cit. 
29 Рог. R. C r u i s e O ' B r i e n : Domination and "Dependence in Mass Com
munication: Implication for the Use of Broadcasting in Developing Countries. 
Institute of Development Studies at the University of Sussex, October 1974, 
IDS Discussion Paper Nr 64. 
s» J. M e r r i l l : Global Patterns of Elite Daily Journalism. Journalism Quar
terly, Spring 1968, s. 99—105. 



KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE '76 19 

Jak zauważa W. Philips Davison, prasa elitarna oraz magazyny 
polityczne służą często jako podstawowe źródło informacji w pra
cy dyplomatów i stwierdzone przez nie fakty (lub lepiej powiedzieć 
zgodnie z teorią, skonstruowane przez nie fakty) służą jako podstawa 
źródłowa do dyplomatycznych dysput. „Ci europejscy dyplomaci, 
którzy udzielili nam wywiadów, otrzymują — jak się wydaje — 
większość swoich informacji ze standardowego zespołu pism zawie
rającego Timesa, Le Monde, Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Economist, International Herald Tribune i euro
pejskich wydań Time'a i Newsweeka" 31. 

6.4. Dyskryminacyjna rola standardów tworzenia informacji 

Na pracę dziennikarską, a także tworzenie informacji międzyna
rodowych spojrzeć trzeba jako na selekcję rządzącą się swoistymi 
prawami. W tym procesie dochodzą do głosu zarówno tak zwane 
standardy pracy dziennikarskiej, jak i wartości ideologiczne i wy
rażające je przekonania o atrakcyjności i wadze określonych infor
macji. Selekcja taka dokonuje się z wyraźną dyskryminacją pewnych 
wątków, typu wydarzeń, a w dalszej kolejności krajów i ich naro
dowych interesów oraz uznawanych przez nie wartości. Piśmiennic
two na ten temat jest już dość rozwinięte 32. 

Standardy nie są powszechnie akceptowane w dziennikarstwie 
światowym. Każdy system mediów stwarza inne standardy. Nasza 
tendencja do podkreślania wydarzeń pozytywnych, rocznic i oficjal
nej strony wydarzeń politycznych powoduje, że — zdaniem zachod
nich dziennikarzy — wiadomości dostarczane przez agencje krajów 
socjalistycznych często nie są uznawane za warte przekazu przez 
media innych krajów. Oto przykład takiej opinii wypowiedzianej 
przez redaktora duńskiego pisma Information Tyge Pedersena pod
czas dyskusji nad perspektywą wymiany informacji między europej
skimi krajami socjalistycznymi i kapitalistycznymi: „Chciałem wy
mienić kilka przykładów z mego ostatniego pobytu w Związku 
Radzieckim. Byłem gościem agencji APN w Moskwie i okazją tego 
pobytu była rocznica 30-lecia zwycięstwa nad faszyzmem. Było to 
wielkie wydarzenie w radzieckiej historii i oczywiście historii całego 
świata, lecz sama rocznica nie liczy się w zachodniej prasie. Nie ze 
złych intencji, lecz rocznice nie cieszą się zainteresowaniem w na
szych krajach. To samo można powiedzieć o wielu uroczystościach 
w krajach Europy wschodniej z okazji ich trzydziestych rocznic. 
Bywają wspominane, lecz oceniane są jako wydarzenia konstruk
tywne. Nas interesują wydarzenia incydentalne, które nie są dokład
nie takie, jakie powinny być. Cokolwiek dzieje się złego, jest dobrym 

81 W. P. D a v i s o n : News Media and International Diplomacy. Intermedia 
1974, nr 3, s. 21. 
82 Por. J. G a l t un g, M. H. Rüge : Structuring and Selecting News. W: The 
Manufacture of News, S. Cohen, J. Joung^ eds., Constable, London 1973; a tak
że: J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Odpowiedzialność środków masowych. 
Zeszyty Prasoznawcze 1974, nr 3, s. .91—100. 

2* 
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materiałem, lub też raczej problemy są lepsze do opisywania niż ich 
rozwiązanie" 33. 

Ta odmienność standardów wiadomości bywa traktowana jako jed
no z wytłumaczeń, czemu wiadomości z krajów socjalistycznych 
i krajów rozwijających się rzadziej, niż na to zasługują, pojawiają 
się w mediach zachodnich. Według badań Tapio Varisa proporcja 
wiadomości o krajach Europy zachodniej w telewizji europejskich 
krajów socjalistycznych do informacji o tych krajach w telewizji 
państw Europy zachodniej ma się tak jak 5 : 1 34. 

Na podobną nierównomierność zwrócił uwagę Paweł Dubiel35 , ba
dając stopień informacji o publikacjach fachowych z dziedziny ba
dań nad komunikowaniem masowym w trzech światowych periody
kach prasoznawczych. Zajmował się on strukturą geograficzną recen
zji naukowych w periodykach: polskim, amerykańskim i zachodnio-
niemieckim. Okazało się, że pismo polskie nie tylko omawia więcej 
publikacji zachodnioniemieckich, niż czyni to periodyk amerykański 
i więcej amerykańskich, niż omówił je periodyk zachodnioniemiecki. 
Brak zainteresowania tym, co stwierdzają badacze w naszych kra
jach, gdy chodzi o sytuację komunikowania masowego mści się w po
staci jakości analiz naszego systemu komunikowania w publikacjach 
zachodnich. 

Sprawą wymagającą wyjaśnienia jest rola, jaką pełnią decyzje 
polityczne w tworzeniu się standardów komunikowania międzyna
rodowego. Postanowienie, że dany kraj, który traci swą popular
ność ze względu na politykę, jaką prowadzi, ma zniknąć z serwi
sów informacyjnych na wewnętrznych czy międzynarodowych are
nach, są decyzjami o puni tywnym charakterze. 

6.5. Problem stylu informacji w komunikowaniu międzynarodowym 

Uleganie obowiązującym w danym systemie komunikowania stan
dardom pracy dziennikarskiej prowadzi do określonego stylu komu
nikowania. Niewątpliwie media socjalistyczne i media krajów kapi
talistycznych ukształtowały pewne style wypowiedzi dziennikarskich 
w komunikowaniu międzynarodowym. Pewne dane, pozwalające wy
suwać tego rodzaju wnioski, dają badania przeprowadzone przez 
zespół z Wydziału Socjologii, Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
w Lublanie 36. Przedmiotem badań były treści przesyłane na teren 
Jugosławii w językach tego kraju przez 15 radiofonii zagranicznych. 
Za elementy stylu traktować tu będziemy: stopień zajmowania się 
problemami kraju przesyłającego informacje, różnorodność tematycz
ną, stopień treści jawnie ideologicznych, krytycyzm, nastawienie na 

as T. P e d e r s e n : Journalists and Detente 30 years after the End of the 
World War II: Colloquium Proceedings. Tampere 1975. s. 73. 
84 T. V a r i s : Op. cit. 
35 P. D u b i e 1: Op. cit. 
38 External Radio Broadcasting and International Understanding. Lubiana 
1975. 



KOMUNIKOWANIE MIĘDZYNARODOWE 76 21 

omawianie stosunków wewnątrz bloków politycznych i stosunków 
między blokami. 

I tak sprawami własnego kraju w największym stopniu zajmują 
się Głos Ameryki, Radio Sofia, Radio Moskwa, Radio Bukareszt, 
podczas gdy problemami innych krajów Radio Ateny, BBC, Radio 
Pekin, Radio Paryż, Radio Ankara. Większą różnorodność tematycz
ną reprezentują radiofonie krajów socjalistycznych, podczas gdy ra
diofonie krajów kapitalistycznych przekazują programy treściowe 
bardziej homogeniczne. 

Tendencję do przekazów jawnie ideologicznych wykazują radio
fonie krajów socjalistycznych; kraje kapitalistyczne pozorują neu
tralność ideologiczną. 

Tendencję do krytycyzmu wykazują: Tirana. Pekin, Paryż, BBC 
Deutschlandfunk; tendencję do pochwał: Bukareszt, Moskwa, Sofia, 
Głos Ameryki, Deutsche Welle. 

Stosunkami wewnątrz bloków zajmują się bardziej : Moskwa, Bu
kareszt, Sofia a także Ankara, Ateny, Rzym, Paryż; stosunkami mię
dzy blokami: Pekin, Tirana, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, Głos 
Ameryki i BBC. 

Zwłaszcza takie cechy, jak tendencje do krytycyzmu oraz stopień 
jawności treści ideologicznych mogą być czynnikami wywołującymi 
zastrzeżenia co do charakteru i odpowiedniości przekazu w krajach 
te treści odbierających. 

Sprawy standardów i stylów»komunikowania dodają jeszcze jeden 
wymiar określający warunki komunikowania międzynarodowego. 

7. Zakończenie 

Przedstawione tu problemy komunikowania międzynarodowego 
noszą wyraźne piętno aktualności. Dlatego też nasz artykuł zatytuło
waliśmy: masowe komunikowanie '76. Tak bowiem w ostatnich mie
siącach ubiegłego roku przedstawiała się ta problematyka. Rok 1977 
przyniesie z pewnością nowe problemy i nowe sposoby rozwiązy
wania dawnych. Bliżej też zostaną określone podstawowe pojęcia 
używane w tej dyskusji. Ta ciągła aktualność problemu komuniko
wania międzynarodowego skłaniać nas winna do regularnych analiz 
stanów debaty. 

Komunikowanie międzynarodowe w latach siedemdziesiątych stało 
się na nowo międzynarodowym problemem politycznym. Przy jego 
rozwiązywaniu strona zachodnia, która zagadnienie to przypomniała. 
określiła swój punkt wyjścia przez zasadę ignorancji płynącej ze 
sceptycyzmu. Kraje i ich mieszkańcy, przynajmniej pewnych części 
świata — powiada się — nie komunikują się ze sobą i nic nawzajem 
o sobie nie wiedzą. Postępując tak zakłada się, że na krajach tvch 
spoczywa obowiązek udowadniania, że jest przeciwnie. Sporo publi
kacji i wystąpień poświęcono temu celowi i nie wydaje się, by kon
tynuowanie tych zabiegów przyspieszyło rozwiązanie problemu. Pni-
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scy uczeni i politycy również poświęcili sporo swego wysiłku by udo
wodnić, że kraj nasz uczestniczy w międzynarodowej wymianie my
śli 3?. Przyjęcie zasady ignorancji godzi szczególnie w środowisko ba
daczy kultury i masowego komunikowania, oznacza, że albo prace 
nasze nie są czytane i znane, albo na międzynarodowym polu nau
kowej współpracy brak wzajemnego zaufania. 

Problemy komunikowania międzynarodowego wymagają naukowej 
interpretacji. Porozumienie w zakresie pojęć, celów i warunków 
tego typu komunikowania jest obowiązkiem nauki. Czy będzie ona 
narodowa, blokowa czy światowa — zależy od intencji badaczy. 

87 Por. np. M. D ó b r o s i e l s k i: Problemy przyszłości Europy. Tekst wykładu 
wygłoszonego na Uniwersytecie w Zurychu w 1973 roku. (W:) M. Dobrosielski: 
Z teorii i praktyki pokojowego współistnienia. KiW, Warszawa 1976, s. 79—98. 
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KOMUNIKOWANIE MASOWE 
Uwagi o strategiach badawczych społeczeństw socjalistycznych 

Publikujemy kolejny referat zagraniczny, wygłoszony 
podczas sesji naukowej z okazji 20-lecia OBP rok temu. 
Jego autor jest dyrektorem Ośrodka Badań nad Komu
nikowaniem Masowym przy Węgierskim Radiu i Tele
wizji. 

Strategiczne i metodologiczne różnice między badaniami nad ko
munikowaniem masowym prowadzonymi w społeczeństwach socja
listycznych i kapitalistycznych wynikają częściowo z różnego zaple
cza podstawowych teorii badawczych, a częściowo z faktu, że przed
miot badań, same systemy i procesy komunikowania masowego są 
w tych dwóch ustrojach różne. To wyjaśnia nieporównywalność ba
dań nad komunikowaniem masowym przeprowadzanych w krajach 
kapitalistycznych, nawet na bazie marksistowskiej, z badaniami prze
prowadzanymi w krajach socjalistycznych, choć mogą się one wza
jemnie inspirować. Sądzę, że nie ma potrzeby obszerniej omawiać 
zaplecza różnych teorii społecznych. Tak więc skoncentrujemy się na 
pewnych istotnych różnicach między tymi dwoma systemami komu
nikowania, by następnie przejść do sformułowania naszych uwag 
o strategiach badawczych. 

Różnice w systemie 

1. Mówi się, że komunikowanie masowe to całkowita aktualność. 
Sądzimy jednak, że to nie dotyczy socjalistycznego komunikowa
nia masowego. Wydarzenia aktualne, najbogatsze źródło komuni
kowania masowego, nie mają znaczenia sui generis dla komuniko
wania masowego typu socjalistycznego. Jeżeli wydarzenia są intere
sujące, są takimi w odniesieniu do przyszłości i przeszłości. W po-
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równaniu z komunikowaniem masowym typu burżuazyjnego, typ 
socjalistyczny reprezentuje zdecydowanie charakter ciągłości hi
storycznej. 

2. Aspekt historyczności w socjalistycznym komunikowaniu ma
sowym zawiera pewien element oceny; przy tym posiada dwie ce
chy, które odróżniają go od odpowiadającego elementu w burżua-
zyjnym komunikowaniu masowym. Funkcja oceniająca komuniko
wania masowego w społeczeństwach socjalistycznych jest bardziej 
świadoma i bezpośrednia, a więc mniej manipulacyjna niż w bur-
żuazyjnym systemie komunikowania masowego. Inna istotna róż
nica polega na tym, że podczas gdy ocena w socjalistycznym ko
munikowaniu masowym zawiera pewien określony element teleo-
logiczny, ściśle związany ze wspomnianą przewagą historyczności, 
a dokładniej — z dobrze opracowanym modelem przyszłości, ko
munikowanie masowe społeczeństw burżuazyjnych charakteryzuje 
się przypadkowością oceny. 

3. W społeczeństwie burżuazyjnym czynniki socjalizacji — ro
dzina, grupy rówieśnicze, szkoła, komunikowanie masowe, środo
wisko ludzi dorosłych — działając wspólnie pośredniczą między 
podstawowymi wartościami społecznymi skrystalizowanymi w cią
gu stuleci prawie równolegle. Inaczej jest w społeczeństwie so
cjalistycznym, gdzie w związku ze swym charakterem przejścio
wym system wartości i norm nie tylko nie wyeliminował sprzecz
ności w takim stopniu jak w społeczeństwach starszych, lecz po
szczególne czynniki socjalizacji od czasu do czasu wchodzą ze sobą 
w konflikt. Z tego powodu komunikowanie masowe, które świado
mie i systematycznie upowszechnia system wartości społeczeństwa, 
nabiera większej wagi i staje się jednym z najistotniejszych czyn* 
ników socjalizacji, chociażby tylko tymczasowo. Wydaje się to 
prawdą ogólną, lecz jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do 
socjalizacji politycznej. 

4. Burżuazyjne komunikowanie masowe jest z natury swej, i to 
od samego początku, apolityczne. W zestawieniach przeciwieństw 
ery klasycznego liberalizmu — w przeciwstawieniu parlamentu 
i opinii publicznej, życia publicznego i prywatnego, rynku idei 
i rynku dóbr materialnych, citoyen i bourgeois — powstające wła
śnie komunikowanie masowe stawało po niepolitycznej stronie 
w tych zestawieniach. Z drugiej strony komunikowanie masowe 
typu socjalistycznego miało od swych narodzin, w sposób oczywi
sty, charakter polityczny. Od samego początku ruchu komunistycz
nego rozpoczęło się organiczne łączenie struktur i instytucji poli
tycznego działania i politycznego komunikowania przy równo
czesnym bezprecedensowym w historii ruchów politycznych stop
niu emancypacji komunikowania masowego. 

5. Podobnie jak w przypadku socjalistycznego typu komunikowa
nia masowego typ burżuazyjny jest również narzędziem panowa
nia dla klasy rządzącej. Jednakże, podczas gdy ten drugi służąc 
polityce zachowuje swój niepolityczny charakter, koncentruje się 
na życiu prywatnym i sprzyja postawom eskapistycznym, socjali-
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styczne komunikowanie masowe z samej swej na tury zostało do
stosowane do orientacji publicznej, jest otwarcie zaangażowane 
w politykę i „utrzymuje społeczeństwo w stanie gotowości poli
tycznej". 

6. Stosunki własnościowe społeczeństwa socjalistycznego umożli
wiają nie tylko umocnienie specyficznych funkcji komunikowania 
masowego, lecz nadają socjalistycznemu komunikowaniu masowe
mu cechy strukturalne różne od cech burżuazyjnego komunikowa
nia masowego. Jednym z przejawów powyższego jest ściślejsza niż 
w społeczeństwach burżuazyjnych współpraca między formami ko
munikowania masowego i niemasowego w dziedzinie informacji, 
agitacji i propagandy. 

7. Większa i lepiej zaplanowana integracja społecznego systemu 
komunikowania w porównaniu z systemem burżuazyjnym przeja
wia się również w fakcie, że szkoły, systemy komunikowania ma
sowego, wychowania i oświaty pozaszkolnej współpracują bardziej 
efektvwnie. 

8. W społeczeństwach burżuazyjnych komunikowanie masowe zo
stało stworzone jako s t ruktura analogiczna do produkcji masowej, 
a treści komunikowania masowego powstały jako odpowiedniki 
produkowanych masowo dóbr; tak więc ich istnienie było umoty
wowane rozszerzaniem się ich rynków, tzn. powiększaniem się licz
by ich widzów, słuchaczy i czytelników. Sytuacja taka zmierzała 
do kulturalno-politycznej zasady „najmniejszego wspólnego mia
nownika", występującej również w polityce informacyjnej, która 
ma swój udział w stworzeniu podziału między kulturą elitarną 
i masową oraz w utrzymywaniu przepaści między nimi. Socjali
styczne komunikowanie masowe przeciwnie, nie uznaje zasady 
„najmniejszego wspólnego mianownika" od samego początku, 
przyjmując z drugiej strony koncepcję agitacji środowiskowej, 
propagandy środowiskowej i programów środowiskowych jako jed
ną z zasad działania, opartego na bardziej subtelnej znajomości 
społeczeństwa. 

9. Jest historyczną szansą, a także niezbędnym krokiem w pro
cesie budowy demokracji socjalistycznej, by system komunikowa
nia masowego był systemem działającym dwukierunkowo. Ta s t ruk
turalna cecha może być osiągnięta już we wczesnym etapie socja
listycznego komunikowania masowego przy zinstytucjonalizowaniu 
systemu sprzężenia zwrotnego. 

10. Funkcjonalne i s t rukturalne różnice między tymi dwoma sy
stemami komunikowania masowego są widoczne nie od strony tech
nik komunikowania, ale od strony społeczeństwa. 

Specyficzne cechy teorii badawczej 

Nie ma potrzeby przeprowadzania porównania każdego problemu 
badawczego w społeczeństwach socjalistycznych i kapitalistycz
nych, czy prezentowania wszelkich aspektów badań o nastawieniu 
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marksistowskim i niemarksistowskim, jako że wszyscy znający 
półwiekową historię badań nad komunikowaniem masowym zdają 
sobie sprawę z różnic jakościowych i z różnic w rozmieszczeniu 
akcentów w strategiach badawczych. 

Poniższych dwudziestu punktów nie można traktować jako wy
czerpujących, a ponadto 'n ie jest rzeczą pewną, czy wszystkie po
niższe uwagi na temat badań nad komunikowaniem masowym mo
gą być przyjęte jako ogólne, dotyczące wszystkich krajów socjali
stycznych, jako że powstały one na podstawie doświadczeń badaw
czych w tej dziedzinie tylko w jednym kraju, na Węgrzech. 

Uwagi 1—7 dotyczą ogólnych rozważań technicznych, 8—15 od
noszą się do stosunków między metodologią a wyborem tematu, 
a uwagi 16—20 omawiają stosunek między metodologią a meto
dyką. 

1. Punktem odniesienia badań nad komunikowaniem masowym 
jest struktura społeczna, to znaczy sytuacja klas, warstw, grup 
w porównaniu między sobą oraz funkcyjne powiązania między ni
mi. Zakres interpretacji badawczej jest wyznaczany przez proces 
społecznej reprodukcji. 

2. Skuteczności komunikowania masowego nie należy ograniczać 
do skuteczności działania tego czy innego środka komunikowania: 
podstawowym zagadnieniem jest skuteczność całego systemu ko
munikowania masowego i według tego należy formułować s t rate
gie badawcze. 

3. Działanie systemu komunikowania masowego nie może być 
rozpatrywane w oderwaniu od systemu instytucji kulturalnych, 
oświatowych i polityki masowej. 

4. Na bazie jedności informacji, agitacji i propagandy jako re
zultatu wewnętrznych procesów informacyjnych, dokonujących się 
bez pośrednictwa urządzeń technicznych w ramach partii i organi
zacji masowych, a także, w szerszym sensie, dzięki szczególnym 
cechom pracy politycznej wśród mas, wskazane jest badanie pro
cesów komunikowania masowego w połączeniu z procesami infor
macyjnymi komunikowania o charakterze niemasowym (jakkol
wiek instytucjonalnym). 

5. Jest niezbędne, by badania koncentrowały się na analizie pro
cesów zamiast stanów powstałych jako wyniki końcowe (jak np. 
opinia publiczna opisana demoskopijnie). 

6. Tradycyjne (burżuazyjne) podejście do badań skupiające uwa
gę na przepływie informacji z ośrodków wydawania decyzji do mas 
powinno być rozszerzone tak, by objęło również badania przepły
wu w odwrotną stronę (od mas do ośrodków wydawania decyzji), 
a ponadto by zawierało także analizy problemu: jaki rodzaj hory
zontalnego przepływu informacji odpowiada różnym środowiskom 
społecznym. 

7. Badanie musi uwzględniać perspektywę historyczną. Fakt ten 
powinien znaleźć odbicie — poza badaniami baz epistemologicz-
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nych — w historycznych badaniach zjawisk powszechnej świado
mości, jak również komunikowania społecznego. 

8. Wyposażenie w środki komunikowania masowego, zwyczaje 
używania tych środków mogą być, w węższym znaczeniu, w spo
sób zadowalający interpretowane w danym socjo-ekonomicznym 
kontekście; w sensie szerszym — w sposobie życia badanej grupy 
czy warstwy. 

9. W przeciwieństwie do podejścia „uses and gratifications", po
trzeby informacji pojmujemy przede wszystkim jako potrzeby nie 
jednostki lecz społeczeństwa i rozpatrujemy nie w kategoriach 
psychologicznych, lecz w społeczno-ekonomiczno-ideologicznych, 
a więc wyprowadzamy je z procesu reprodukcji społecznej. 

10. Wskazane jest, by badania empiryczne w różnych dziedzi
nach wiedzy stale wspomagały i uzupełniały badania w dziedzinie 
komunikowania masowego. 

11. System wartości propagowany przez komunikowanie masowe 
powinien być systematycznie i stale analizowany; odnosi się to do 
jego jawnych form, a także do wartości ukrytych w meta-tekście 
oraz stosunków między nimi. 

12. Należy bacznie obserwować, w jakim stopniu system komu
nikowania masowego jest w stanie przekazać podstawowe dziedzic
two kulturalne rodzaju ludzkiego, w jakim stopniu jest rzeczą wła
ściwą przekazywanie publiczności wartości kul turalnych nie jako 
fragmentów „kul tury mozaikowej", lecz jako organicznie wzajem
nie powiązanych całości. 

13. Warto zwrócić szczególną uwagę na sytuację odbioru treści 
komunikowania masowego, uważnie obserwując czynne motywy 
zachowania odbiorców. 

14. Przeciwnie niż w burżuazyjnych badaniach nad „gate-keepe-
rami", powinniśmy kłaść nacisk nie na osobowość nadawcy, lecz 
na instytucjonalne, polityczne, ideologiczne, organizacyjne warunki 
powstawania przekazów. 

15. Nowe techniki komunikowania (satelity, systemy kablowe, 
kasety) powinny być przedmiotem badań pod kątem społecznych 
implikacji ich zastosowania. 

16. Rozwinięty system socjalno-statystyczny w społeczeństwach 
socjalistycznych sprzyja badaniom ankietowym przeprowadzanym 
na dużych reprezentatywnych próbach. Z drugiej s t rony nie nale
ży zapominać, że dzięki swemu planowemu charakterowi procesy 
społeczne są w większości przypadków dokładnie udokumentowane, 
a więc istnieje większa niż w społeczeństwach kapitalistycznych 
możliwość przeprowadzania wszelkiego rodzaju analiz dokumentów 
(które mogą czasami zastąpić nawet technikę ankietową). 

17. Fakt, że procesy społeczne są zorganizowane i skoordynowa
ne, stwarza możliwość przeprowadzania eksperymentów socjolo
gicznych na wielką skalę, również w dziedzinie komunikowania 
masowego. 
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18. Badania nad komunikowaniem masowym w krajach socjali
stycznych powinny wypracowywać coraz więcej — możliwie da
jących się zestandaryzować — wskaźników ilościowych, niezależ
nie od wskaźników stosowanych w zorientowanych na zysk za
chodnich badaniach nad komunikowaniem masowym. 

19. Wskazane jest, by metody badań nad komunikowaniem ma
sowym rozwijać w tak sposób, aby wnioski z tych badań mogły 
być coraz bardziej organicznie i bezpośrednio włączane do proce
sów planowania społecznego. 

20. Pamiętając o ideologicznych funkcjach nauk społecznych 
i dążąc do umocnienia demokracji socjalistycznej, powinniśmy za
znajamiać z wynikami badań nad komunikowaniem masowym co
raz większą liczbę odbiorców. 

Przekład z angielskiego : 
Urszula Szczepańczyk 
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PRASA A SĄDY W USA. 
CZY JESZCZE JEDNA KWADRATURA KOŁA? 

Znany już czytelnikom ZESZYTÓW doc. dr hab. S. W al
tos z UJ omawia no, podstawie kwerendy przeprowadzo
nej w czasie podróży po Stanach konflikty między prasą 
a sądownictwem w sprawach karnych w USA. Proces 
przeciwko Patricii Hearst w ub. r. pokazał ostatnio naj
lepiej, do jakiego stopnia prasa amerykańska jest zainte
resowana sensacyjnym materiałem. Artykuł omawia obo
wiązujące przepisy nt. jawności rozpraw karnych i nie 
kończące się dyskusje oraz konflikty między sądownic
twem i dziennikarstwem USA w tej kwestii. 

I Rozważania zostaną ograniczone do kwestii konfliktu między 
prasą a sądownictwem w sprawach karnych w Stanach Zjedno

czonych. Nie dlatego, że debata na temat roli prasy w wymiarze 
sprawiedliwości tradycyjnie koncentruje się wokół procesu karne
go. Powód tkwi nie w tradycji, ale w fakcie, że rzeczywiście prze
cięcie się sfer działania masowych środków przekazu i uczestni
ków procesu wywołuje nieraz szczególnie dramatyczne sytuacje. 
Prawdą jest, że zdarzają się procesy cywilne budzące powszechne 
zainteresowanie, nieraz nawet pełne wyjątkowego ładunku sensa
cji. Są to jednak nieliczne przypadki. 

Skala i stopień wartości, o które toczy się proces karny, deter
minują dramatyzm losów jednostek i znaczenie społeczne procesu, 
a co za tym idzie, zainteresowanie społeczeństwa jego przebiegiem 
i wynikiem. Nic dziwnego, że w Stanach Zjednoczonych, państwie 
szczególnie silnych napięć w stosunkach społecznych, konflikt mię
dzy prasą a wymiarem sprawiedliwości musiał przybrać drastyczne 
rozmiary. 

Spośród licznych czynników wpływających na kształtowanie sy
tuacji konfliktowych można wymienić trzy, których rola wydaje się 
najbardziej istotna. Są to: 1. wolnokonkurencyjny charakter prasy 
amerykańskiej , 2. konstytucyjne zasady wolności słowa i „prawi
dłowego wymiaru sprawiedliwości", 3. instytucja ławy przysię
głych w amerykańskim systemie sądownictwa. 
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Prosi się choćby w największym skrócie przedstawić rolę po
szczególnych czynników. Tylko reguły typologii zadecydowały o wy
odrębnieniu tych, a nie innych czynników. Z pewnością doliczyć się 
można jeszcze wielu innych, jak np. standardowe zachowania kultu
rowe w społeczeństwie amerykańskim, stan przestępczości, we
wnętrzne relacje w redakcjach prasowych, postulowane wzorce za
chowania dziennikarzy i pracowników wymiaru sprawiedliwości. 
Niektóre z nich trzeba będzie wspomnieć przy omawianiu wymie
nionych trzech czynników, inne będzie można pominąć. Bez poświę
cenia jednak bliższej uwagi owym trzem czynnikom nie tylko opis 
aktualnej sytuacji i jej genezy, ale i zrozumienie jej istoty byłoby 
niemożliwe. 

П Wiadomości prasowe są towarem sprzedawanym przez masowe 
środki przekazu. Są one zarazem gwarancją uzyskania wpływów 

z reklam, od których zależy los znakomitej większości środków ko
munikowania. Do nielicznych wyjątków należy Public Broadcast 
System, sieć niekomercyjnych stacji telewizyjnych finansowanych 
przez skromne zasiłki rządu federalnego, datki różnych fundacji, 
przedsiębiorstw, banków i osób fizycznych. Dotacje te są zresztą 
stale niewystarczające1 . Do takich samych wyjątków należą też 
czasopisma i dzienniki ukazujące się nakładem niektórych organi
zacji społecznych, równocześnie jednak w większej lub mniejszej 
mierze finansowo zależne od wpływów z reklam. 

Atrakcyjność materiału prasowego mierzona elementami sensacyj-
ności, świeżości, zaskoczenia, trafiania w gusty odbiorców warun
kuje jego pokupność. Gusty zaś są rozmaite. Okazuje się, że nawet 
radiostacje nadające tylko muzykę poważną mogą liczyć na stosun
kowo szerokie rzesze odbiorców, których karmi się przy okazji r e 
klamami pokrywającymi koszt utrzymywania tychże radiostacji. 

Do bezspornych prawd należy odwieczna atrakcyjność procesów 
sądowych, wszelkich wiadomości o zbrodniach. Prasa amerykańska 
*od chwili swych narodzin dostrzegała i nadal dostrzega niezwykłe 
możliwości zdobywania czytelników, słuchaczy i widzów dzięki ob
szernym, szczegółowym aż do ostatniej kropli krwi relacjom o prze
stępstwach. Słynny koncern prasowy Hearsta żył w ogromnym stop
niu ze sprawozdań o przestępstwach. 

O tym, jak wielkie znaczenie nadal posiadają tego rodzaju wiado
mości, świadczy przykład procesu Patricii Hearst, który toczył się 
od stycznia do marca 1976 przed federalnym Sądem Okręgowym 
(District Court) w San Francisco. Córka magnata prasowego, wła
ściciela San Francisco Examiner, została oskarżona o to, że po po
rwaniu jej przez grupę terrorystów później dobrowolnie się do nich 
przyłączyła i wspólnie z nimi wzięła udział w napadzie rabunko
wym na bank. Nic dziwnego, że wszystkie dzienniki amerykańskie, 
a już szczególnie w stanie Kalifornia poświęcały procesowi sporo 
miejsca. Każdy środek przekazu w Kalifornii pierwsze miejsce re
zerwował dla sprawozdań z tego procesu. Największe dzienniki Kali-
1 H. I. S c h i l l e r : Sternicy świadomości. Przekład U. Szczepańczyk. OBP, 
Kraków 1976, s. 62—65. 
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fornii — Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, Sacramento 
Bee przeciętnie poświęcały mu po kolumnie. 

Może wydać się czymś zupełnie zaskakującym, że równie wiele 
miejsca poświęcały procesowi ukazujące się w regionie San Fran
cisco dwa dzienniki, po których można by spodziewać się raczej 
dużej wstrzemięźliwości w jego relacjonowaniu. 

Pierwszym z nich był San Francisco Examiner, drugi co do wiel
kości dziennik w tym mieście, jak już wiadomo, własność w lwiej 
części Randolpha Hearsta. W czasie procesu sympatycy tzw. Sym-
bionese Liberation Army, grupy terrorystów, którzy porwali Pa-
tricię Hearst, należący do zbliżonych podziemnych ugrupowań, za
powiadali akcję odwetową wobec rodziny Hearstów. Dokonano na
wet zamachu bombowego na dawny pałac Hearsta, obecnie muzeum 
stanowe, żądali wpłaty 250 000 dolarów na koszty obrony Emilii 
i Williama Harrisów pozostałych przy życiu członków SLA, grożąc 
w razie niespełnienia żądania zamachami na życie i mienie Hear
stów 2. Poza tym nadawanie rozgłosu procesowi bądź co bądź kom
promitującemu córkę głównego akcjonariusza dziennika nie mia
łoby żadnego sensu z punktu widzenia interesów rodziny Hearstów. 
Wydawałoby się zatem, że San Francisco Examiner nie będzie dążył 
do dalszego rozdmuchiwania procesu. Nic podobnego. Poświęcał mu 
tyle samo miejsca co San Francisco Chronicie, tyle tylko, że ton 
sprawozdań i komentarzy był nieporównanie korzystniejszy dla Pa-
tricii Hearst... Prawa rynku prasowego rozstrzygały. 

I drugi przykład. Ukazujący się w Berkeley dziennik studentów 
Uniwersytetu Kalifornii, Daily Californian o zdecydowanie radykal
nym odcieniu, poświęcał codziennie co najmniej 1/4 strony tytuło
wej na omówienie procesu. 

Ш Dostarczenie przez prasę informacji o przestępstwach i proce
sach karnych spotyka się w każdym kraju z większymi lub 

mniejszymi ograniczeniami prawnymi. Bariery te wznosi się w imię 
innych racji, co najmniej ważnych jak respektowanie prawa oby
watela do informacji. Chyba jednak w żadnym z krajów kapitali
stycznych poza Stanami Zjednoczonymi nie występuje tak silne 
przeciwieństwo uprawnień do informacji i obowiązku ochrony pro
cesu przed dewiacjami wywołanymi niewłaściwą jego jawnością. 

Prawo do informacji gwarantuje Pierwsza Poprawka do Konsty
tucji Stanów Zjednoczonych głosząca m. in.: „Kongres nie uchwali 
żadnego prawa (...) pozbawiającego wolności wypowiedzi lub pra
sy (...)". Prawo to rozumiane jest bardzo szeroko, w sensie niemalże 
nieograniczonego prawa dostępu do źródeł informacji, prawa do pu
blikacji i prawa do komentarza. Ma ono odpowiednie zastosowanie 
także do procesu sądowego. Ale już w słynnym wyroku w sprawie 
U.S. v. Holmes sędzia Baldwin orzekł m. in.: 

„Skutkiem ustawy uchwalonej lata temu przez Kongres sąd nie 
posiada już więcej uprawnień do karania za obrazę sądu (con
tempt of court) w przypadku publikacji dowodu w czasie toczącej 

8 23II1976 w ramach tego „programu" eksplodowała bomba pod gmachem 
Hearst Corporation w Nowym Jorku. 
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się rozprawy. Mamy jednak prawo regulowania dostępu osób oraz 
sposobu postępowania w sali sądowej, wobec czego gdy sąd 
stwierdzi, że na salę sądową przybyły pewne osoby wyraźnie 
związane z dziennikarstwem, mające na celu, zakładamy, spo
rządzenie sprawozdań z postępowania i treści dowodów, co wła
śnie się dzieje, sąd skorzysta z okazji by oświadczyć, że nikt nie 
zostanie dopuszczony na salę w celu sporządzania sprawozdań 
prasowych, jak tylko pod warunkiem powstrzymania się od publi
kacji do momentu zakończenia rozprawy. Dopiero w razie re
spektowania tego warunku, a nie inaczej, sąd poleci, by przygo
towano odpowiednie miejsce dla reporterów" 3. 

Wyrok ten, będący de facto niewątpliwym ograniczeniem zakre
su Pierwszej Poprawki, wyprzedzał o dwadzieścia lat Czternastą 
Poprawkę wprowadzoną do Konstytucji w 1868 r. Art. 1 tejże Po
prawki brzmi: 

„Wszystkie osoby urodzone lub naturalizowane w Stanach Zjed
noczonych i podległe ich jurysdykcji są obywatelami Stanów Zjed
noczonych oraz Stanu, w którym zamieszkują. Żaden Stan nie 
stworzy ani też nie będzie stosować prawa, które by pozbawiało 
obywateli Stanów Zjednoczonych ich przywilejów lub wolności 
obywatelskich; żaden Stan również nie pozbawi jakiejkolwiek 
osoby życia, wolności lub mienia bez prawidłowego wymiaru 
sprawiedliwości ani też nie zabroni jakiejkolwiek osobie równej 
ochrony prawnej w ramach swojej jurysdykcji". 

Jako historyczny paradoks można by tłumaczyć fakt, że przed 
uchwaleniem Czternastej Poprawki prasa była znacznie bardziej 
skrępowana w swobodzie informowania o procesach i przestępstwach 
aniżeli po jej uchwaleniu, mimo że Czternasta Poprawka powinna 
była narzucić na prasę pewne restrykcje. Sądy szeroko bowiem ko
rzystały z prawnej instytucji „contempt of court", obrazy sądu, po
legającej na 1) znieważaniu samego sądu, 2) znieważaniu stron, któ
re są zaangażowane w spór rozstrzygany przez sąd, 3) przesądzaniu 
rozstrzygnięcia w sprawie sądowej, zanim została ona przez sąd 
wysłuchana 4. 

Szafowano często instytucją „contempt of court", by zmusić 
dziennikarzy do powstrzymywania się od przedwczesnych osądów, 
od ujawniania faktów, z którymi dopiero ława przysięgłych miała 
się zapoznać. Praktyka taka spotkała się z poparciem Kongresu, któ
ry w 1831 r. uchwalił Federal Contempt Act. Ustawa ta przewidy
wała, że „contempt of court" m. in. miało polegać na braku posza
nowania wobec jakiegokolwiek procesu sądowego lub zarządzenia 
wydanego w jego toku, na nieodpowiednim zachowaniu się w obec
ności sądu, albo „zbliżonym do tego postępowaniu zmierzającym do 
przeszkodzenia wymiarowi sprawiedliwości". Ten ostatni zwrot 
otwierał szeroko drzwi przed restryktywną polityką sądów wobec 
prasy. 

Jakby ukoronowaniem tych tendecji była głośna sprawa Toledo 
Newspaper Company v. U.S., w której Sąd Najwyższy Stanów Zjed-
3 26 Federal Cases 360 (1842). 
4 Jest to klasyczne ujęcie „contempt of court". Posłużył się nim już w 1742 r. 
lord Hardwick w sprawie Roach v. Garvan, 2 Atk. 469 (1742). Cyt. za D. M. 
G il Im or: Free Press and Fair Trial. Washington 1966, s. 142. 
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noczonych potwierdził prawo sądów do praktycznie nieskrępowanej 
niczym oceny, że doszło do obrazy sądu na skutek nieodpowiedniej 
publikacji, o ile tylko stwierdzono „racjonalną skłonność" do utrud
nienia wymiaru sprawiedliwości5 . Nie trzeba było faktów, wystar
czało stwierdzenie tendencji. 

Praktykę tę ułatwiała niewątpliwie przez z górą 100 lat wyzna
wana zasada, że tzw. Bill of Rights, Karta Praw Obywatelskich 
(pierwsze 8 z 10 poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych 
uchwalonych w 1789 r.) stosuje się tylko do rządu federalnego i są
dów federalnych6 . Dopiero w latach 1919 i 1927 federalny Sąd Naj
wyższy zajął stanowisko, że Pierwsza Poprawka wiąże nie tylko rząd 
i inne organy federalne, ale ma również pełne zastosowanie w jurys
dykcji stanowej 7. W ślad za tym poszło pewne rozluźnienie rygo
rów w stosunku do prasy. Sąd Najwyższy zawęził interpretację po
jęcia „contempt of court". Zażądał, by sądy nie zadowalały się 
stwierdzaniem „racjonalnej skłonności", ale by badały, czy nie za
chodzi „niewątpliwe i aktualne niebezpieczeństwo" zakłócenia pro
cesu 8. 

Nie wydaje się jednak, by posługiwanie się instytucją „contempt 
of court" utrzymywało prasę w pożądanych ryzach. Szczególnie 
lata dwudzieste i trzydzieste XX wieku przyniosły nowe fakty, które 
kwestię uprawnień prasy w procesie karnym postawiły w nowym, 
bardzo ostrym świetle. 

Zaznaczył się gwałtowny rozwój masowych środków przekazu, na
stąpiła zmiana w ich strukturze i proporcjach. Przybyło radio, po
jawiła się telewizja, w latach pięćdziesiątych zaczęły znikać liczne 
dzienniki i czasopisma. Zwiększyła się konkurencja, każdy środek 
zdobycia odbiorcy był dobry pod warunkiem, że odznaczał się sku
tecznością. Wzmogło się tym bardziej zainteresowanie przestępczo
ścią i procesami w sprawach karnych. 

Wrzawa prasowa wokół procesu dwóch anarchistów Saceo i Van-
zettiego, wokół sprawy porwania dziecka pułkownika Lindbergha, 
a później procesu Hauptmanna — sprawcy porwania, sprawa Balti
more Radio 9, a trzynaście lat temu inwazja dziennikarzy na Dallas, 
która niewątpliwie przyczyniła się do zastrzelenia Oswalda, podej
rzanego o zabicie prezydenta Kennedy'ego czy też wspomniany już 
rozgłos nadany w latach 1975 i 1976 procesowi Patrycii Hearst — 
są tylko najbardziej drastycznymi przykładami niepohamowanego 
niczym dążenia do zdobycia i natychmiastowego opublikowania ma-
5 247 U.S. 402 (1918). 
« Sprawa Barron v. Baltimore, 32 U.S. (7 Peters), 245 (1833). 
7 Sprawa Abrams v. U.S., 250 U.S. 616 (1919); sprawa Whitney v. California, 
274 U.S. 357 (1927). 
8 Sprawa Bridges v. California, 314 U.S. 252 (1941). 
9 Cztery rozgłośnie radiowe w Baltimore w 1948 r. poświęciły serię audycji 
sprawie Eugene H. James'a, Murzyna oskarżonego o zabójstwo 11-letniej 
dziewczynki. Podano szczegóły jego życiorysu, ogłoszono, że przyznał się do 
czynu, że ukrywał broń przed policją, mimo że fakty te oficjalnie nie były 
znane jeszcze ławie przysięgłych. Miejski Sąd Karny (City Criminal Court) 
w Baltimore skazał dziennikarzy za „contempt of court". Sąd Apelacyjny 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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ksymalnie szczegółowej informacji prasowej o zbrodni i jej ści
ganiu 10. 

Każdy atak zwolenników sprawozdawczości sądowej mieszczącej 
się w odpowiednich granicach na nadużycia prasy zwolennicy jej 
absolutnej wolności odpierają argumentem, że Pierwsza Poprawka 
nie zna żadnych ograniczeń, nie przewiduje żadnych wyjątków. 
Twierdzi się, że prasa jest środkiem zachowania demokracji, kon
troli większości (społeczeństwa) nad niewielką grupką rządzących n, 
prasa dzięki zwolnieniu jej od jakichkolwiek rygorów jest w stanie 
chronić wolności obywatelskie, zwalczać korupcję w rządzie i są
downictwie 12, strzec prawa w czasie procesu. Mówi się nawet 
wprost, że sprawozdawczość sądowa, podobnie jak i krytyka rządu, 
nie znają żadnych ograniczeń poza tymi, jakie narzuca prawo o znie
sławieniach 13. 

Z drugiej strony rzecznicy przewagi Czternastej Poprawki nad 
Pierwszą też mają coś do powiedzenia. Najbardziej dobitnie sfor
mułował to stanowisko raport komisji Warrena, badającej okolicz
ności zamachu na Kennedy'ego: 

„Ani prasa ani publiczność nie miały prawa do żądania od po
licji lub władz przygotowujących oskarżenie nieustannego stru
mienia informacji o szczegółach dotyczących zbieranych dowo
dów w sprawie Oswalda. Niewątpliwie publiczność była zainte
resowana w uzyskaniu wiadomości na ten temat, ale jej cieka
wości nie wolno było zaspokajać kosztem prawa oskarżonego do 
rozprawy przed bezstronnymi przysięgłymi. Sala sądowa, a nie 
dziennik lub ekran telewizyjny, jest Właściwym miejscem w na
szym systemie dla rozprawy w sprawie człowieka oskarżonego 
o przestępstwo" u. 

T\T Instytucja przysięgłych, odziedziczona w spadku po brytyj-
I V skim systemie kolonialnym, oparta jest na założeniu, że wer
dykt przysięgłych zapada na podstawie wewnętrznego przekonania 
wytworzonego przez dowody i argumenty stron i tylko przez te do
wody i argumenty. 
Stanu Maryland wyrok jednak uchylił stwierdzając, że przysięgli bynajmniej 
nie wymagają większej ochrony niż sędziowie i to, czy wykaz poprzednich 
skazań oskarżonego został opublikowany przed odczytaniem go na rozpra
wie, pozostaje kwestią prawa dowodowego, a nie prawa konstytucyjnego 
(Baltimore Radio Show v. State, 67 A. 2d 497 (1949). Wyrok ten wywołał falę 
krytyki z jednej, a pochwał z drugiej strony. 
19 Szczegółowym obrazem wielu nadużyć słowa przez prasę, nieograniczonej 
niczym gonitwy za sensacją, organizowania nagonki na oskarżonego lub wy
bielania go za wszelką cenę w zależności od podłoża sprawy jest zbiór doku
mentów pt. „Radio, Television, and Administration of Justice. A Documented 
Survey of Materials by the Special Committee on Radio and Television of 
the Association of the Bar of the City of New York". Columbia University 
Press, New York — London 1965. 
II J. S c h u m p e t e r : Capitalism, Socialism, and Democracy. New York 1950 
cyt. za Th. E. S h o e m a k e r : Constitutional Conflict: Free Press — Free 
Trial. New York 1972, s. 81. 
12 Free Press — Fair Trial. Report of the Special Committee on Free Press — 
Free Trial. American Newspaper Publishers Association, New York 1967. 
18 J. H. E1 y: Trial by Newspaper and Its Cure. Encounter, March 1967, s. 15. 
34 Warren Commission Report. Washington — New York 1965, s. 239—240. 
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Wielka ława, w składzie nie mniej niż 23 osób orzeka o posta
wieniu w stan oskarżenia, innymi słowy, aprobuje projekt oskarże
nia (returns indictment), jeśli uzna, że dowody przeciwko oskarżo
nemu wystarczająco uzasadniają zarzut. 

Mała ława, w składzie 12, a w niektórych stanach w składzie 6 
osób, orzeka o winie lub jej braku po wysłuchaniu rozprawy. Dopiero 
na podstawie jej werdyktu uznającego winę oskarżonego karę wy
mierza sędzia, który dotychczas przewodniczył tylko rozprawie i de
cydował o dopuszczaniu dowodów. 

Założenie, że przysięgli są nieuprzedzeni do oskarżonego i do sa
mej sprawy, a co więcej, że nie znają sprawy, jest dzisiaj całkowi
cie nierealne. Każdy dziennik, każdy program radiowy i telewizyj
ny karmi wiadomościami o przestępstwach. Fizycznym nieprawdo
podobieństwem jest dziś pełne odizolowanie potencjalnego kandy
data na członka jury od tego rodzaju informacji. Nawet gdyby go 
zamknąć w domu, wyłączyć odbiorniki telewizyjne i radiowe, za
przestać czytania gazet — pozostaną jeszcze członkowie rodziny wy
starczająco poinformowani15. 

Oczywiście sędzia uprzedza ławę o obowiązku niebrania pod uwa
gę niczego poza tym, co zostanie im przekazane do wiadomości na 
rozprawie, o obowiązku bezstronności, ale dzisiaj sensowność bez
względnego zastosowania się do tego żądania ilustruje trafne po
wołanie się na anegdotę Marka Twaina o chłopcu, którego posta
wiono do kąta i nie pozwolono mu myśleć o białym słoniu...16. 

Dotychczas wszystkie argumenty na rzecz możliwości wstępnego 
utrwalenia w umysłach przysięgłych określonego zapatrywania na 
sprawę były efektem metody biorącej za podstawę zdrowy rozsą
dek; oparte były na osobistych spostrzeżeniach uczestników dyskusji 
oraz badaniach psychologicznych. Nie były to natomiast badania 
zachowań autentycznych przysięgłych w warunkach procesu sądo
wego. Dużym krokiem w kierunku wyjaśnienia tych zachowań było 
badanie tzw. Free Press — Fair Trial Project przeprowadzone w Co
lumbia University w Nowym Jorku pod kierunkiem Alice M. Pa-
dawer-Singer. 

Dotychczasowe badania obejmowały fikcyjnych przysięgłych (naj
częściej byli nimi studenci oraz osoby, które dobrowolnie poddały 
się testom). Ani fakty, które przedstawiano do oceny, ani sytuacje, 
w jakich stawiano badanych, nie miały nic wspólnego z rzeczywi
stym procesem, brakło autentycznej atmosfery sali sądowej. Stąd 
też i jakość uzyskiwanych wyników musiała budzić zastrzeżenia. 

Badania pod kierunkiem A. M. Padawer-Singer odbywały się 
w autentycznych sądach (sąd I instancji stanu Nowy Jork, w Mi-
neoli i w Brooklynie); poddani im byli obywatele tego stanu wylo
sowani z list przysięgłych znajdujących się w sądach. Sprawa, którą 
mieli rozstrzygnąć, dotyczyła poszlakowego morderstwa, przedsta-
15 Ilustruje to znakomicie przesłuchanie kandydatów na przysięgłych w pro
cesie Patricii Hearst prowadzone przez sędziego O. Cartera. Każdy z kandy
datów wiedział co nieco o sprawie. San Francisco Examiner z 16II1976. 
18 A. F r i e n d l y , R. L. G o l d f a r b : Crime and Publicity. The Impact of 
News on the Administration of Justice. New York 1967, s. 107. 

3* 
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wionego im za pośrednictwem nagrań zeznań świadków na taśmę 
magnetofonu. Przed „rozprawą" podzielono ich na dwie grupy, neu
tralną i narażoną na sugestie ze strony masowych środków prze
kazu. Każda z grup przysięgłych otrzymała wówczas inne zestawy 
wycinków z gazet, neutralnych i sugestywnych oraz stronniczych. 
Badanie przebiegało kilkoma fazami, wzbogacone zostało kilkoma 
dodatkowymi jeszcze technikami badawczymi. 

Rezultaty badań potwierdziły wstępne założenia. Okazało się, że 
wśród przysięgłych narażonych na sugestię 80% opowiedziało się 
za werdyktem skazującym, wśród przysięgłych „neutralnych" tylko 
39% 17. 

V Przekazywanie obrazu i głosu z sali sądowej (film, fotografia, 
radio i telewizja) w Stanach Zjednoczonych to dalszy problem, 

w opinii wielu prawników amerykańskich ściśle związany z insty
tucją ławy przysięgłych. W stwierdzeniu tym tkwi jednak tylko 
część racji. Audiowizualne środki przekazu stwarzają groźbę zakłó
cenia procesu nie tylko w wypadku prowadzenia go przed ławą 
przysięgłych. Podobna groźba zachodzi, gdy sprawa jest rozpozna
wana przez sąd z udziałem ławników czy też nawet sąd czysto za
wodowy. Skutki działania audiowizualnych środków przekazu są 
znacznie szersze. Dotykają każdego z uczestników procesu 18. 

Udział audiowizualnych środków przekazu w sprawozdawczości są
dowej w Stanach Zjednoczonych ma za sobą krótką, ale pełną dra
matycznych akcentów historię. 

W zasadzie do 1937 roku tego typu sprawozdawczość sądowa wol
na była od wszelkich restrykcji. Zachowanie się nieobliczalnych 
dziennikarzy w czasie procesu Bruno Hauptmanna w 1930 r. w Flem-
mington (New Jersey), sprawcy porwania dziecka Lindbergha do
piero w pełni uświadomiło wielu ludziom groźbę negatywnych na
stępstw nieokiełznanej niczym sprawozdawczości wprost z sali są
dowej, a już szczególnie audiowizualnej. 

Rozprawa toczyła się w małym miasteczku, które przeżyło na
jazd dziennikarzy. Przybyło 141 dziennikarzy z całego świata, 125 
pracowników obsługi telegrafów, 20 posłańców agencji prasowych. 
Prokurator stale udzielał wywiadów, w których wyrażał przekona
nie o winie oskarżonego. Takie same wywiady przeprowadzano z róż
nymi wybitnymi prawnikami. Wprawdzie sędzia zakazał fotografo
wania przebiegu rozprawy, ale zezwolił na zainstalowanie kamer fil
mowych z rejestracją dźwięku na tejże sali. Jeden z operatorów 
uruchomił z ukrycia taką kamerę i sfilmował pokaźny fragment 
rozprawy. Sporządzono zdjęcia pustej sali rozpraw z tabliczkami 
wskazującymi gdzie kto jakie miejsce na niej zajmuje. Powstała, 

17 A. M. P a d a w e r - S i n g er, A. H. B a r t o n: The Impact of Pretrial Pu
blicity on Juror's Verdicts (W:) The Jury System in America. A Critical 
Overview. Ed. Rita James Simon; Sage Criminal Justice System Annuals, 
vol. IV. Beverly Hills — London 1975, s. 135. 
18 Bliżej — W. O. D o u g l a s : The Public Trial and the Free Press. American 
Bar Association Journal 1960, s. 840—843. 
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jak wspominają świadkowie, atmosfera dzikiej, bez jakichkolwiek 
skrupułów pogoni za najmniejszymi śladami sensacji19 . 

W poważnej mierze pod wpływem tych nie najlepszych doświad
czeń Zjazd Delegatów Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatury 
(The House of Delegates of the American Bar Association), profe
sjonalnej organizacji adwokatów w Stanach Zjednoczonych mającej 
poważny wpływ na stosowanie i tworzenie prawa w USA, uchwalił 
kanon 35 zasad etyki, wzywający do zachowania godności i powagi 
w czasie procesu sądowego oraz do wprowadzenia zakazu fotogra
fowania sali sądowej. W 1941 r. kanon ten został rozszerzony o za
kaz przekazywania audycji radiowych z sali sądowej. W jedenaście 
zaś lat później, w 1952 roku, również i telewizję kanon ten wyklu
czył z sali rozpraw. Od tego czasu i w procedurze federalnej i w pro
cedurach stanowych zaczęto zakazywać nie tylko nadawania audy
cji telewizyjnych z rozpraw sądowych, ale w ogóle wnoszenia apa
ratury telewizyjnej na salę rozpraw. Z biegiem czasu zakaz ten stał 
się powszechny, tylko stany Teksas i Colorado były ostatnimi re 
zerwatami radia, filmu i telewizji w sali sądowej. 

W 1965 r. sprawę tę, jak dotąd ostatecznie, rozstrzygnął Sąd Naj
wyższy Stanów Zjednoczonych. W wyroku w sprawie Billie Sol 
Estes v. State of Texas sąd większością 5 : 4 głosów nadał kanonowi 
35 moc prawa obowiązującego. Opinia większości, pióra sędziego 
Clarka, sprowadzała się do następujących argumentów: z Pierwszej 
Poprawki bynajmniej explicite nie wynika prawo do wkraczania 
telewizji do sali sądowej, tak jak reporter nie ma prawa posługiwa
nia się w niej maszyną do pisania. Uwaga przysięgłych ulega zakłó
ceniu na skutek pracy kamer i światła reflektorów; nawet gdyby 
sprzęt ten był ukryty, rozdwojenie uwagi powoduje świadomość, że 
odbywa się transmisja lub nagranie. Jakość zeznań pogarsza się, 
świadkowie stają się zastraszeni, zakłopotani, zwiększa się tendencja 
do przesady i zapominania, zauważa się skłonność do odchodzenia 
od prawdy, znacznie większą niż w innych sytuacjach. Sędzia nie 
może dobrze skupić swej uwagi na przebiegu rozprawy, gdyż musi 
równocześnie baczyć na zachowanie się reporterów telewizji. Moż
liwe są niepożądane reakcje wywołane obecnością aparatury telewi
zyjnej. 

„Oskarżony uprawniony jest do rozprawy w sądzie, a nie na sta
dionie, nie na ulicach miasta lub arenie dostępnej wszystkim. 
Silne podekscytowanie społeczeństwa spowodowane przez audycje 
radiowe i telewizyjne niewątpliwie musi doprowadzić do przed
wczesnego przesądzania wyniku procesu. Osądzanie przez tele
wizję jest dlatego sprzeczne z naszym systemem" 20. 

Z tego wynikał ostateczny wniosek, że telewizja uniemożliwia 
spełnienie warunku „prawidłowego wymiaru sprawiedliwości". Pre
zes Sądu E. Warren w swej opinii dorzucił dalsze argumenty, spo
śród których najistotniejszy brzmi: sprawozdawczość telewizyjna 

19 A. F r i e n d l y , R. L. G o l d f a r b : Op. cit., s. 11—12 oraz H. W. S u l l i 
v a n : Trial by Newspaper. Hyannis, Mass. 1961, s. 105—128. 
so 381 U.S. 532. 
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rozpraw sądowych może spowodować, że społeczeństwo będzie trak
towało rozprawy sądowe na. tej samej płaszczyźnie co działalność 
rozrywkową. Groziłoby to podporządkowaniem sędziów warunkom 
panującym w przemyśle telewizyjnym, a co za tym idzie, między 
innymi takim wyznaczaniem terminów rozpraw, by można było za
pewnić im możliwie największą liczbę telewidzów. Wprzągnięcie 
procesu karnego w system komercyjnej telewizji powodowałoby, że 
społeczeństwo mogłoby identyfikować wady przemysłu telewizyj
nego z wadami procesu sądowego 21. 

W rok później Sąd Najwyższy wrócił do kwestii sprawozdawczo
ści sądowej w sprawie zresztą rozpoczętej jeszcze w 1954 r. Była 
to głośna sprawa Sheppard v. Maxwell, lekarza oskarżonego o za
mordowanie swej ciężarnej żony w małym miasteczku w stanie 
Ohio. Koroner prowadził śledztwo w sali gimnastycznej miejscowej 
szkoły, wypełnionej dziennikarzami, fotoreporterami, obstawionej 
mikrofonami radiowymi. Późniejsza rozprawą główna odbywała się 
w jeszcze gorszych warunkach. Główne miejsce w niewielkiej sali 
sądowej zajmował długi stół dla przedstawicieli prasy, którzy nie
wiele miejsca zostawili dla obrońcy, przysięgłych. Ci ostatni nara
dzali się w sali przyległej do pokoju wypełnionego aparaturą tele
wizyjną, cały budynek sądowy owładnięty został przez prasę i urzą
dzenia do rejestrowania oraz przekazywania dźwięku i obrazu. J e 
szcze gorsze było to, że ton enuncjacji prasowych i audycji radio
wych oraz telewizyjnych był zdecydowanie wrogi wobec oskarżone
go. Najpierw prasa żądała wszczęcia śledztwa przeciwko Sheppar-
dowi, potem bez przerwy komentowała niekorzystnie dla niego prze
bieg procesu, wyciągała na światło wszelkie szczegóły życia oskarżo
nego, jakie mogłyby zaważyć na werdykcie skazującym. 

Sąd Najwyższy, rozpatrując po latach kwestię zgodności zapadłe
go wyroku z konstytucją Stanów Zjednoczonych stwierdził, że naru
szone zostały przepisy Czternastej Poprawki, gdyż podstawowym 
błędem sędziego było to, iż nie panował nad rozmiarami jawności 
procesu. W uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego na szczególne 
wyróżnienie zasługują zdania: 

„Warunek „sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwości" polega na 
wymaganiu, by oskarżony miał zapewnioną rozprawę przed bez
stronnymi przysięgłymi wolnymi od zewnętrznych wpływów. Zwa
żywszy na ogarniającą wszystkie dziedziny życia działalność ma
sowych środków przekazu i trudność w wytarciu z umysłów 
przysięgłych skutków przesądzających przedwcześnie informacji 
prasowych, sędziowie przewodniczący rozprawom muszą stoso
wać surowe środki, by nie dopuścić do obrócenia się jawności 
procesu przeciwko oskarżonemu" —. 

Zakaz audiowizualnej sprawozdawczości wprost z sali sądowej by
najmniej nie spowodował zaniku sprawozdawczości. Zamiast fotore
porterów na sali sądowej siedzą rysownicy, którzy w ciągu posiedze
nia potrafią sporządzić kilkanaście bardzo wiernych portretów 
uczestników procesu oraz rysunków sytuacyjnych. W przeciwień
stwie do fotoreportera są w stanie wyeliminować z obrazu to, co 
21 J.w. 
2- 384 U.S. 333. 
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zbędne, podkreślić to, co ich zdaniem istotne. Stąd już tylko krok 
do możliwości ilustrowania tendencyjnego, do rysunków co najmniej 
na krawędzi karykatury. Rysunki ozdabiają więc audycje telewi
zyjne pełne poza tym zdjęć, migawek filmowych dokonywanych 
poza salą sądową, pokazujących пр., jak zajeżdża auto z oskarżo
nym, jak przysięgli udają się z sędzią na wizję lokalną, jak dziś 
przedstawia się miejsce zbrodni, poświęcone wywiadom z tzw. sza
rymi członkami społeczeństwa itd. Mowy tu nie ma o jakichkolwiek 
zasadniczych restrykcjach. 

Na innym już planie polemizuje się ze stanowiskiem Sądu Naj
wyższego zajętym w obu wspomnianych sprawach. Niektóre argu
menty są niezbyt poważne, inne warte zastanowienia. 

Pisze się więc demagogicznie, źe wyrzuca się telewizję i radio 
z procesu dlatego, iż spodziewać się należy na podstawie niektórych 
dotychczasowych złych przypadków, że zachowają się podobnie źle 
i w innych sytuacjach, zapominając o stopniowym dojrzewaniu 
w posługiwaniu się kamerą i mikrofonem oraz o przypadkach rów
nież nienagannego postępowania dziennikarzy telewizyjnych i radio
wych. Pisze się także, że „jest to również odrzucanie podstawowej 
zasady procesu karnego, iż oskarżony winien być sądzony za czyn, 
jaki popełnił, a nie za poprzednią karalność" 23. Tym niby oskarżo
nym miałaby być telewizja i radio. 

Bardziej istotny argument to ten, że Pierwsza Poprawka nie czy
ni żadnej różnicy między różnymi rodzajami środków przekazu2 4 . 
Przytacza się także przypadki audycji telewizyjnych i radiowych 
wprost z sali sądowej w stanach Teksas i Colorado, gdzie do 1966 
roku wolno to było czynić. Zdaniem wielu ludzi nie wywołały one 
żadnych zakłóceń w procesie 25. 

Na razie dyskusja została jednak rozstrzygnięta na niekorzyść te
lewizji, radia i filmu. Usunięcie aparatury z sali sądowej nie zna
czy wszakże, że zanikła sprawozdawczość audiowizualna, nie znaczy 
również, że prasa drukowana nie sprawia żadnych kłopotów uczest
nikom procesu. Każdy znaczniejszy proces karny w Stanach Zjedno
czonych natychmiast przykuwa uwagę dziennikarzy i tym samym 
wywołuje potrzebę stosowania środków mających ochronić przysię
głych przed skutkami publikacji i audycji. 

W procedurze karnej amerykańskiej (zarówno federalnej jak 
stanowej) wykształcono kilka metod ograniczania, a nawet 

niekiedy eliminowania publiczności z rozpraw sądowych. 
1. Częściowa niejawność procesu wobec publiczności. Choć Szó

sta Poprawka do Konstytucji gwarantuje, że „we wszystkich pro
cesach karnych oskarżony będzie miał zapewnione prawo do szyb
kiej i p u b l i c z n e j rozprawy..." powszechnie dopuszcza się 
możliwość zarządzenia rozprawy przy drzwiach zamkniętych. Nie-

23 A. F r i e n d l y , R. L. G o l d f a r b : Op. cit., s. 230. 
21 Zdanie odrębne sędziego Stewarta w sprawie Estes v. Texas, 381 U.S. 532 
(1965). 
23 A. F r i e n d l y , R. L. G o l d f a r b : Op. cit., s. 234. 

VI 
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jawność jednak nigdy nie może dotyczyć całej rozprawy, wolno 
wyłączyć jawność tylko czasowo, gdy obecność publiczności na sali 
uniemożliwiłaby złożenie zeznań nieletniemu lub niezrównoważo
nemu psychicznie świadkowi. Dopuszczalne jest też ograniczenie 
liczby widzów w sali sądowej z uwagi na względy bezpieczeństwa 
lub ochrony sanitarnej , niedopuszczenie na salę nieletnich. Nato
miast przedmiot rozprawy nie daje już prawa sądowi do ogłosze
nia niejawności. Tak więc w sprawach o przestępstwa seksualne, 
jak orzekł nowojorski Sąd Apelacyjny w sprawie People v. Jelke, 
nie ma żadnych racjonalnych powodów, które uzasadniłyby unie
ważnienie przez sędziego prawa do publicznej rozprawy. Sąd ten 
zaznaczył przy tym, że zachodzi istotna różnica między rozprawą, 
przy której każdy ma prawo być obecny z wyjątkiem kilku osób 
wykluczonych a rozprawą, z której wyklucza się wszystkich z wy
jątkiem pewnej kategorii osób. Ten drugi rodzaj rozprawy oznacza 
naruszenie Szóstej Poprawki. Właściwa postawa wobec prawa oskar
żonego do publicznej rozprawy zakłada, że nie może on być pozba
wiony możliwych korzyści wynikających z obecności przedstawicieli 
prasy na sali sądowej, korzyści wyrażających się przede wszystkim 
w nakładaniu więzów na skłonności do nadużywania władzy sę
dziowskiej 26. 

Praktycznie więc rzecz biorąc, zarządzenie rozprawy przy drzwiach 
zamkniętych należy obecnie do bardzo rzadkich wypadków i nie ma 
ono większego wpływu na zakres sprawozdawczości sądowej, skoro 
dziennikarze nie należą do żadnej z kategorii osób, które należałoby 
pozbawiać prawa wstępu na salę sądową. 

2. Znacznie poważniejszym środkiem tłumienia prasowej jawności 
procesów sądowych są tzw. „gag orders" — nakazy kneblujące, po
stanowienia, w których sędziowie zakazują prasie publikowania okre
ślonych wiadomości z procesu. Znane są wypadki zakazywania dzien
nikarzom publikowania wiadomości o powoływaniu ławy przysięg
łych, a zwłaszcza o sprawdzaniu ich bezstronności i niezaangażowa-
nia w sprawę, wiadomości o przebiegu postępowania przed policją 
i prokuratorem, nazwisk świadków, jacy będą powoływani na roz
prawę, danych o karalności oskarżonego przed ich ujawnieniem na 
rozprawie, ujawniania jakichkolwiek opinii i komentarzy na temat 
winy lub niewinności oskarżonego do chwili wydania werdyktu 
przez przysięgłych, samego werdyktu przysięgłych przed orzecze
niem kary przez sędziego, informacji o tym, że oskarżony ma za 
sobą ucieczkę z więzienia, ogłaszania nazwisk świadków przez 6 mie
sięcy. Sędziowie czasem ograniczają liczbę reporterów na sali sądo
wej (zdarzył się przypadek, że sędzia na salę dopuścił tylko jednego 
reportera), zezwalają na obecność reporterów pod warunkiem, że nie 
będą sporządzać żadnych notatek w czasie rozprawy lub że podda
dzą się wstępnej cenzurze sędziego przed opublikowaniem swoich 
sprawozdań. W 80 na 94 federalne sądy okręgowe (district courts) 
obowiązuje zakaz udzielania jakichkolwiek informacji dziennikarzom 

26 People v. Jelke, New York Court of Appeals, 1954, 308 N. Y. 56, 123 N. E. 
2d 769. 
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przez świadków, adwokatów i inne osoby biorące udział w pro
cesie ет. 

Podstawę prawną tych „gag orders" stanowi dziś wspomniany już 
wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Sheppard v. Maxwell. „Gag 
orders" to owe „surowe środki" wymierzone przeciwko możliwości 
obrócenia się jawności procesu na niekorzyść oskarżonego. 

Rzecz jasna, „gag orders" budzą gwałtowne protesty dziennikarzy. 
Twierdzi się, że Szósta Poprawka przyznająca prawo do rzetelnej 
rozprawy nie może triumfować nad Pierwszą Poprawką, głoszącą 
prawo prasy do swobody publikacji28 . Obie muszą być respektowane. 
Zarzuca się sędziom, że w swych „gag orders" przekraczali ostatnio 
granice rozsądku i niezbędnej potrzeby ochrony właściwej atmosfery 
procesu 29. Szczególnie wiele wrzawy na przełomie 1975 i 1976 roku 
wywołała sprawa Erwina Simantsa, mordercy farmera Kelly'ego 
i pięciu członków jego rodziny, rozpoznawana w Lincoln w stanie 
Nebraska. Sędzia Okręgowy Hugh Stuart zakazał ogłaszania przez 
masowe środki przekazu jakicholwiek wiadomości o morderstwie 
i dowodach do momentu, w którym będzie ukonstytuowana ława 
przysięgłych. Decyzja ta została zaskarżona do sędziego federalnego 
Sądu Najwyższego, Blackmuna, sprawującego nadzór sądowy nad 
orzecznictwem stanu Nebraska, ale bezskutecznie. Odwołanie się kil
ku dzienników do całego składu Sądu Najwyższego było bardziej 
pomyślne. 11 XII 1975 Sąd Najwyższy zgodził się rozpoznać sprawę 
zgodności z Konstytucją postanowienia sędziego Stuarta. W dniu 30 
czerwca 1976 zapadło wreszcie oczekiwane orzeczenie Sądu Najwyż
szego. Ponieważ tymczasem postępowanie karne w sprawie Simantsa 
zakończyło się wyrokiem skazującym w I instancji, Sąd Najwyższy 
rozsądnie zaznaczył, że wszystko, co zostanie postanowione w tym 
orzeczeniu, będzie mogło mieć tylko znaczenie w przyszłości. 

Sąd Najwyższy uchylił się od rozwikływania sporu, która z popra
wek Konstytucji, Pierwsza czy też Szósta, ma pierwszeństwo. Zda
niem Sądu, decyzje sądów nakładające na prasę poważne ogranicze
nia w jej działalności dopuszczalne są tylko wtedy, gdy zostaną speł
nione dwa warunki : na stronach żądających od sądu wydania zakazu 
publikacji i rozpowszechniania wiadomości przez radio i telewizję 
spoczywa ciężar dowodu wykazania, iż tylko taki zakaz może zapo
biec niedobremu wpływowi publiczności na przysięgłych, może uspo
koić atmosferę, jaka wytworzyła się wokół procesu, oraz że sąd 
powinien zawsze rozważyć możliwość zastosowania innych środków; 
dopiero gdy inne środki (np. odroczenie rozprawy, przeniesienie jej 
do innej miejscowości) okaże się bezużyteczne, można rozważać kwe
stię nałożenia na prasę pewnych wędzideł. 

W orzeczeniu Sądu Najwyższego znalazły się jednak passusy, które 
świadczą, że — praktycznie rzecz biorąc — Sąd ten wypowiedział 
się całkowicie przeciwko „gag orders". Już samo wymaganie, by sąd 
decydujący o ograniczeniach publikacji dysponował niezbitymi do-

17 J. С L a n d a u : Press v. Court. Boston Globe z 26X111975, s. 2. 
8 W. S a f i r e : Unfunny Gags. New York Times z 11 XII 1975, s. 45. 
16 Anthony L e w i s : The Press and Trials. New York Times z 11X11 1975. 
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wodami, że umysły przysięgłych zostały zaciemnione tendencyjnymi 
informacjami, jest praktycznie nie do spełnienia. Ponadto, Sąd Naj
wyższy — zresztą nie bez racji — zauważył, że zakaz publikacji ni
gdy nie zamknie ust ludziom, jeden drugiemu i tak będzie to i tamto 
opowiadał, zwłaszcza w tak małej miejscowości jak Sutherland w sta
nie Nebraska, gdzie popełniono zbrodnię (mieszka tam zaledwie 
850 osób30). 

Orzeczenie to potwierdza opinię, że punkt ciężkości spoczywa na 
stosowaniu rygorów wobec ludzi, którzy dysponują informacjami in
teresującymi prasę. Jak się pisze, sędziowie powinni podejmować 
kroki wobec tych, którzy pozostają pod ich kontrolą, a nie wobec 
tych, których nie obejmuje ta kontrola. Postuluje się więc, by przede 
wszystkim powstrzymać żądnych sławy policjantów przed wywia
dami, zakazać również prokuratorom podobnych enuncjacji, zezwolić 
obrońcom tylko na jedną wypowiedź do dziennikarzy, ale tylko 
w charakterze odpowiedzi na wcześniejszy wywiad przeprowadzony 
z prokuratorem, zachęcać sędziów do zmiany miejsca rozprawy w ra
zie podejrzenia, że w dotychczasowym miejscu nastroje zostały nad
miernie rozdmuchane 31. 

3. Tzw. „Change of venue", zmiana miejsca rozpoznania sprawy. 
Oskarżony może żądać, by sąd wydał polecenie prokuratorowi, na 
podstawie którego prokurator przeniesie sprawę do innego sądu 
w tym samym stanie lub okręgu, gdzie najprawdopodobniej nie bę
dzie takich nastrojów jak w dotychczasowym miejscu. Najczęściej 
przenosi się sprawy z sądów w dużych miastach do sądów w zapa
dłych kątach. „Change of venue" bywała skuteczna jeszcze sto lat 
temu, zasięg działania dzisiejszych masowych środków przekazu 
właściwie powoduje jej całkowitą bezcelowość. Nieprawdopodobień
stwem byłoby liczenie dzisiaj na to, że znajdą się przysięgli, którzy 
nie słyszeli nic o aferze Watergate, o procesie Mansona, Patricii 
Hearst. 

Sądy zresztą też nie lubią takich operacji. Rzucają one przecież 
wątpliwe światło na ich bezstronność. Żąda się zatem przy przenie
sieniu miejsca rozprawy, by pewne było, iż wszyscy przyszli przy
sięgli pozostają pod wyraźnym wpływem przedwczesnych osądów 
prasy. Same wątpliwości co do ich bezstronności nie wystarczą32. 

4. Tzw. „voire dire examination", przesłuchiwanie kandydatów 
na przysięgłych w czasie formowania ławy, mające na celu ustale
nie, czy pozostają oni pod wpływem jakichś uprzedzeń w stosunku 
do oskarżonego lub samej sprawy. Jeśli któraś ze stron dojdzie do 
wniosku, że obiektywizm kandydata na przysięgłego budzi wątpli
wości, ma prawo zażądania, by skreślono go z listy przyszłych przy-
20 Nebraska Press Assn. et Al. v. Stuart Judge, District Court of Lincoln 
County et Al. No. 75—817. 
ai W. S a f i r e: Op. cit., s. 45. 
32 Wyrok Sądu Najwyższego Stanu Floryda w sprawie Singer v. State, 109 So 
2d 7, 13—14, 18 (Fla 1959). Cyt. za James R. T h o m p s o n : The Law Relating 
to Prejudicial News Reporting in Criminal Cases. (W:) The Papers and Pro
ceedings of a Conference on Prejudicial News Reporting in Criminal Cases, 
1962. Northwestern University School of Law, Chicago 1964, s. 13. 
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sięgłych. W procesach obarczonych dużym rozgłosem prasowym ta
kie przesłuchania trwają czasem i do dwóch tygodni. 

5. Tzw. „motion for a continuance". Oskarżony może złożyć wnio
sek o odłożenie na pewien czas sprawy (odroczenie procesu) potrzeb
ny dla złagodzenia atmosfery napięcia wokół sprawy. Oczywiście taki 
wniosek pozostaje w sprzeczności z innym prawem oskarżonego, pra
wem do szybkiej rozprawy zagwarantowanej mu przez Szóstą Po
prawkę. 

Warunkiem skuteczności takiego wniosku jest wykazanie wrogiej 
atmosfery33 . Nie wystarczy powołanie się tylko na rozgłos nadany 
sprawie przez masowe środki przekazu. 

Jak pisze J. R. Thompson, trudności w uzyskaniu od sądu decyzji 
o odroczeniu rozpoznania sprawy są dwojakiego rodzaju. Po pierw
sze, obrońca i prokurator mogą nie zgodzić się co do okresu potrzeb
nego dla „ochłodzenia" sprawy, a sąd apelacyjny może nie wykazać 
skłonności do stwierdzenia, iż okres wyznaczony przez sąd pierw
szej instancji był niedostateczny. Po drugie, obie strony mogą doznać 
uszczerbku w swych interesach na skutek odroczenia procesu. Może 
się bowiem okazać, że świadkowie są już nieosiągalni, że ich zezna
nia stały się mgliste. Jeżeli oskarżony nie ma jakiegoś majątku i nie 
stać będzie go na zapłacenie kaucji, będzie musiał oczekiwać rozpra
wy w areszcie 34. 

6. Odpowiedzialność za przestępstwo „contempt of court", obrazy 
sądu, o którym już była mowa. Nie bez powodu zostało wymienione 
na ostatnim miejscu. W przeciwieństwie do praktyki angielskiej, 
sądy amerykańskie dzisiaj są bardzo powściągliwe w pociąganiu do 
odpowiedzialności za to przestępstwo. Wspomniany warunek „nie
wątpliwego i aktualnego niebezpieczeństwa" zakłócenia procesu 
oznacza w praktyce z reguły immunitet prasy. Z drugiej strony fe
deralny Sąd Najwyższy podkreślił, że zakłada się, iż sędziowie są 
mężczyznami odważnymi, zdolnymi do walki o przeżycie w trudnym 
klimacie...35 

Л/"TT ś w i a d o m o ś ć połowicznego tylko powodzenia przedstawionych 
V 1 1 metod przyświecała autorom reguł opracowanych pod patro

natem Amerykańskiego Stawarzyszenia Adwokatury poświęconych 
unormowaniu stosunku między wymiarem sprawiedliwości a prasą 
(A.B.A. Standards, Fair Trial and Free Press, 1968). Reguły te nie 
mają w zasadzie żadnej mocy wiążącej, są tylko sugestiami, propo
zycjami rozstrzygnięć, które legislatury federalna oraz stanowe jak 
i orzecznictwo sądowe lub inne organy zechcą zaakceptować lub 
nie. Za ich przynajmniej częściowym zaakceptowaniem przema
wiają merytoryczna trafność niejednej z propozycji (na ogół jednak 
nie oznaczających jakiejś rewolucji w systemie prawa amerykańskie-
83 Delaney v. U.S., The U.S. Court of First Circuit, 1952, 199 F. 2d 107. Po
dobnie w sprawie tego samego sądu — Beck v. U.S., 298 F. 2d 622 (1962). 
34 J. R. T h o m p s o n : Op. cit. s. 15. 
36 Craig v. Harney, 331 U.S. 367 (1947). 



44 STANISŁAW WALTOS 

go) oraz autorytet wybitnych uczonych i praktyków biorących udział 
w ich opracowywaniu. 

Częściową moc wiążącą Standards posiadają tylko w stosunku do 
adwokatów. Punkt 1.3. głosi, że zaleca się, by naruszenie reguł etycz
nych sformułowanych w Standards stanowiło podstawę do udziele
nia nagany przez sędziego lub organy adwokatury bądź też zawie
szenia w wykonywaniu zawodu, a w bardziej poważnych wypadkach 
nawet wykluczenia z adwokatury. 

Na pierwszym miejscu Standards wymieniają żądanie pod adresem 
wszystkich adwokatów zatrudnionych po stronie obrony, oskarżenia 
bądź w postępowaniu przygotowawczym, by powstrzymywali się 
przed wszelkimi informacjami lub komentarzami, które mogłyby za
ważyć na właściwej atmosferze, w jakiej powinna odbywać się roz
prawa sądowa. Standards wymieniają długą listę oświadczeń niedo
puszczalnych oraz podobną listę informacji, które wolno udzielić 
w pewnych warunkach. Równocześnie Standards zawierają rekomen
dacje pod adresem organów wymiaru sprawiedliwości, policji, admi
nistracji aresztów i więzień w przedmiocie wydania przepisów we
wnętrznych regulujących zakres udzielanych informacji o przestęp
stwie i podejrzanym w okresie poprzedzającym wydanie postanowie
nia o areszcie lub wniesienie formalnego oskarżenia (jednym z pod
stawowych postulatów w tych rekomendacjach jest zakaz ujawnia
nia tożsamości takiej osoby w tym okresie, z wyjątkiem niezbędnej 
potrzeby uzyskania pomocy społeczeństwa w identyfikacji sprawcy). 
Standards proponują także wydanie przepisów zabraniających okazy
wania osób aresztowanych reporterom telewizyjnym oraz ich foto
grafowania — ewidentny wpływ sprawy Oswalda w Dallas. 

W Standards znalazły się również propozycje pod adresem dzien
nikarzy co do przestrzegania pewnych reguł sprawozdawczości sądo
wej mających przede wszystkim chronić niezawisłość przysięgłych 
oraz dobre imię oskarżonego przed wydaniem werdyktu skazującego, 
a nawet propozycje skierowane do sądów, by ograniczyły do racjo
nalnych granic pociąganie do odpowiedzialności za ,,contempt of 
court". Nowością w tej propozycji jest nadanie ,.contempt of court" 
charakteru przestępstwa całkowicie umyślnego 36. 

Autorzy Standards dobrze zdawali sobie sprawę, że z wyjątkiem 
postanowień odnoszących się do adwokatów, mają one znaczenie tyl
ko postulatów, zaleceń. Z tego względu Standards sugerują zawie
ranie stanowych dobrowolnych porozumień między przedstawiciela
mi adwokatury a dziennikarstwa. Treścią tych porozumień jest zobo
wiązanie się do przestrzegania zasad proponowanych w Standards. 

Przeprowadzona w 1973 roku analiza tych dobrowolnych porozu
mień wykazała, że na 50 stanów zaledwie w 23 zostały one zawarte. 
Cóż z tego, że respondenci w ankiecie autorów analizy odpowiedzieli, 
że porozumienia na ogół są przestrzegane, kiedy okazało się, że więk
szość adwokatów i dziennikarzy nic o nich nie wie3 7 . Sporo wody 
w Missisipi upłynie, nim porozumienia zaczną wywoływać zamie
rzone rezultaty. 
36 A.B.A. Standards Relating to Fair Trial and Free Press, March 1968 (ap
proved by the House of Delegates, February 19, 1968). 
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Л 7ТТТ Niewątpliwie w ostatnich latach zrobiono wiele, by znaleźć 
V 1 1 1 jakiś modus vivendi sprawozdawczości sądowej nie narusza

jący węzłowych interesów wymiaru sprawiedliwości. Ciągle jednak 
daleko do spełnienia choćby częściowo postulatów zawartych w Stan
dards. Gdy na wokandzie sądowej pojawia się wielka sprawa budzą
ca powszechne zainteresowanie, a raczej — dokładniej mówiąc — 
sprawa, z której dziennikarze chcą zrobić bombę sensacji, zapomina 
się o porozumieniach, o Standards. Klinicznym przykładem takiej 
sytuacji jest chociażby wspomniana już sprawa Patricii Hearst. Kilka 
faktów z tego procesu może znacznie więcej powiedzieć o praktyce 
aktualnej niż powoływanie się na wyniki badań problemu. 

Tak więc Mr Bailey, obrońca oskarżonej, w wywiadzie udzielo
nym reporterowi San Francisco Examiner powiedział, że jego zda
niem Patricia Hearst będzie dobrym świadkiem, a zeznanie doktora 
Kozola, psychiatry, który twierdził, iż oskarżonej „wyprano mózg" 
w czasie uwięzienia przez porywaczy, zostanie z pewnością zwery
fikowane przez inne dowody38 . 

26 I 1976 zaczęła się selekcja kandydatów do ławy przysięgłych. 
By ochronić przysięgłych przed wpływem środków przekazu, sędzia 
okręgowy (federalny) Oliver J. Carter zarządził, że przysięgli zostaną 
zamknięci w specjalnych pomieszczeniach zapewnionych przez fede
ralnego marszala. W ich pokojach nie będzie radia, telefonów, tele
wizji i prasy drukowanej. Wolno będzie posłużyć się im telefonem 
tylko w nagłych wypadkach i to pod nadzorem marszala. Będą mogli 
przyjmować wizyty tylko w czasie weekendów, w salonie, w obec
ności marszala. Sędzia na wniosek obrońcy postanowił, że cała pro
cedura selekcji łącznie z „voire dire examination" będzie tajna. 

Czytelnik europejski ma prawo dziwić się, że mimo tajności selek
cji ławy prasa opublikowała później dokładny jej przebieg łącznie 
z najbardziej szczegółową relacją o padających pytaniach pod adre
sem kandydatów na przysięgłych i ich odpowiedzi. Ułatwił to sam... 
sędzia, który dopuścił prasę do protokołu stenograficznego posiedzeń. 
Reportaż na ten temat zajął w San Francisco Examiner aż pół ko
lumny 39. 

Tymczasem jednak posiedzenia sądu odbywały się przy drzwiach 
zamkniętych, więc trzeba było szukać gdzie indziej sensacji. 29 I 1976 
ukazuje się więc wywiad z dr. Williamem Sargantem, specjalistą 
z zakresu „prania mózgów", który oświadczył, że Miss Hearst z pew
nością miała „mózg wyprany" przez porywaczy4 0 . W dniu 10II 
1976 San Francisco Examiner nieco zmienił linię obrony oskarżonej. 
W felietonie pt. „Hearst — broń palna i lęk" dał niedwuznacznie do 
zrozumienia, iż uważa, że Pat ty brała udział w napadzie na bank 
tylko pod przymusem 41. 

37 Fair Trial/Free Press. Voluntary Agreements. Publ. by the American Bar 
Association. Chicago 1974, s. 52—53. 
38 San Francisco Examiner z 16 I1976. 
39 San Francisco Examiner z 16 II1976, s. 16. 
*• San Francisco Examiner z 29 11976, s. 1. 
41 San Francisco Examiner z 10 II1976. 
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Wizja w mieszkaniach, w których Patty Hearst była więziona, dała 
z kolei okazję do wywiadu reporterowi San Francisco Chronicie, któ
ry od drugiego obrońcy, Alberta Johnsona dowiedział się, że widocz
ne było dla wszystkich, iż Patty była wstrząśnięta tym, co zoba
czyła 42. Ten sam Chronicie 18 II1976 wspomniał, że sędzia wątpi 
w wiarygodność zeznań Patty (od pierwszej chwili dziennik ten zajął 
raczej nieprzychylne wobec niej stanowisko). Z kolei San Francisco 
Examiner w następnym dniu krótko określił prokuratora Jakuba 
Browninga jako tego, który zanudza 43. 

Zwolennicy tezy, że takie wypadki mimo wszystko należą do spo
radycznych, mogą powołać na jej poparcie wyniki badania przepro
wadzonego w styczniu 1965 w Nowym Jorku: w okresie od 25 11963 
do 11 II1965 w całych Stanach odbyło się 40 000 rozpraw w spra
wach o zbrodnie (felonies). Tylko w 101 podniesiono kwestię prze
sądzania winy przed wyrokiem sądowym, a jedynie w 51 spra
wach — zdaniem rzeczników przynajmniej jednej ze stron — przesą
dzanie to było dziełem masowych środków przekazu. Z tychże 51 
spraw tylko 5 zakończyło się uchyleniem wyroków sądów pierwszej 
instancji z powodu przesądzania44. 

Badanie miało jednak to do siebie, że było przeprowadzone dość 
jednostronnie, przez osoby związane z American Newspaper Publi
shers Association, korporację raczej zainteresowaną w wykazaniu 
bezstronności prasy. To, że tylko w 101 sprawach podniesiono kwe
stię przedwczesnego przesądzania, nie znaczy, że takie przesądzanie 
nie zachodziło i w innych sprawach. Rezygnacja z zarzutu nie znaczy 
jeszcze, że nie było uchybienia. Jeśli zaś nawet uznać wyniki bada
nia za wiarygodne, to i tak można je inaczej ocenić. Znakomita więk
szość spraw rzeczywiście nie budzi szczególnego zainteresowania 
prasy. Z reguły tylko les causes célèbres są szeroko relacjonowane. 
Dobrze byłoby przy tym pamiętać, że sensacyjność niejednego pro
cesu jest przede wszystkim produktem prasy, a dopiero w drugiej 
kolejności wynikiem jego okoliczności. Nie znaczy to jednak, że tylko 
nieliczne sprawy trafiają na łamy prasy. Trafia ich sporo, o czym 
każdego może przekonać codzienna lektura gazet amerykańskich. 
A ton relacji o tych sprawach często daleki jest od powściągliwości 
i obiektywizmu. Jak już wspomniano, reakcja sądów na fakty 
przedwczesnego przesądzania zdecydowanie osłabła w ostatnich la
tach. Rzadziej niż dawniej ściga się za „contempt of court". Zaostrzo
no kryteria pociągania do odpowiedzialności za to przestępstwo. 
Świadczyłoby to o wzrastającym respektowaniu przez sądy — mimo 
wszelkich zastrzeżeń z ich strony — interesów masowych środków 
przekazu. Do końca konfliktu jednak jeszcze długa i w warunkach 
tamtego kraju chyba nieskończona droga. 

42 San Francisco Chronicie z 17 II1976, s. 20. 
43 San Francisco Examiner z 19 II1976. 
44 A Report of the American Newspaper Publishers Association, Free Press 
and Fair Trial, 1967, s. 1304—1305. 
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SKŁADNIOWA ANALIZA „WIADOMOŚCI" 
W POLSKIEJ PRASIE 

DAWNEJ I WSPÓŁCZESNO 

Autorka artykułu napisanego na podstawie pracy magi
sterskiej, zajęła się strukturą wiadomości prasowej z ję
zykowego punktu widzenia. 
Zainteresowała się szczególnie wiadomościami złożony
mi, zawierającymi wypowiedź wprowadzającą oraz tzw. 
linię daty; te dwa elementy nie tylko różnicują formal
nie wiadomości prasowe, ale również powiadamiają o 
źródle informacji, a nawet ją komentują. Zestawienie 
materiałów pochodzących z najstarszych polskich gazet 
z XVI i XVII w. z dzisiejszymi (z 1973 r.) — zaintere
suje zapewne również amatorów ciekawostek historycz
nych. 

Jednym z gatunków informacji dziennikarskiej jest wiadomość 
prasowa *. Posiada ona odrębną strukturę, własne słownictwo, cha
rakterystyczną frazeologię i swoisty tok zdania. Funkcja powiada
miania i rodzaj użytych słów wyznaczają wiadomości postać zwartą, 
najprostszą rzeczowość, ale w praktyce postać wiadomości jest czę
sto nacechowana emocjonalnie, ma charakter komentujący i nie 
bywa zawsze tak zwarta, jak byśmy tego oczekiwali. Rozbija ją czę
sto cudza wypowiedź włączona w tekst autorski, a także tzw. linia 
daty, пр.: 

Kair (PAP). Jak już informowaliśmy, w ostatnich dniach na kil
ku wyższych uczelniach Kairu doszło do demonstracji studenc
kich... > 

Celem moim jest wykrycie, opisanie i wyjaśnienie szablonów syn-
taktycznych typowych dla wiadomości prasowych w przeszłości 
1 „Wiadomość prasowa — to wypowiedź zawiadamiająca o zdarzeniach lub 
stanach rzeczy, pozbawiona komentarza, apelu czy odwołania się do uczuć 
czytelnika". Jest to większość materiałów PAP-u, znaczna część materiałów 
tzw. kolumn miejskich i terenowych w dziennikach oraz tzw. kroniki w cza
sopismach. M. K n i a g i n i n o w a , W. P i s a r e k : Język wiadomości praso
wych. Kraków 1966, s. 13. 
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i obecnie. Jak wiadomo, problematyka historyczna była dotychczas 
pomijana przez badaczy języka prasy. 

Źródłem materiału badawczego są gazety ulotne z XVI i XVII 
wieku, Merkuriusz Polski, różne gazety XVIII-wieczne i XIX-wie-
czne — z jednej strony, oraz wiadomości prasowe, które się ukazały 
w I kwartale 1973 roku w Trybunie Ludu, Życiu Warszawy, Żołnie
rzu Wolności i Expressie Wieczornym — z drugiej. 

Pisma ulotne z XVI i I poł. XVII wieku nie powoływały się 
w swych wypowiedziach prasowych na źródła informacji, ale za to 
często zaznaczały, że wiadomość jest p r a w d z i w a i wstrząsająca. 
Brak w nich jeszcze linii daty. Np.: 

Nowe prawdziwe sprawozdanie z przebiegu wojny pomiędzy sprzy
mierzonymi a królem francuskim w roku MCCCCCXV. . . . 
Nowiny Bardzo Straszne o Powodzi, która się stała teraźniejszych 
czasów we Włoskich krajach (wyd. 1643). 

Z roku 1686 pochodzi gazeta ulotna (także bez gazetowego tytułu), 
która już podaje źródło informacji i datę jej otrzymania: 

W dzień S. Franciszka z Obozu Między Szocawą a Szereckiem 
Targiem, z Listu J.K.M. do Królowej Jej Mości. 
Die 4. Octobris, 1686... 

Począwszy od drugiej połowy XVII w. wiadomości prasowe, jako 
skonwencjonalizowane już wypowiedzi językowe, można podzielić na 
dwa rodzaje: 
1. Tekst tzw. prosty (wiadomość „bezpośrednia"), 
2. Tekst złożony (wiadomość w formie wypowiedzenia zestawionego). 

Tekst prosty stanowi „wiadomość" pozbawiona wypowiedzi wpro
wadzającej, tzn. taka, w której od początku do końca panuje „jed
ność nadawcy i perspektywy mówienia". Np.: 

Z Paryża 10 martii 1661. 
Kardynał Mazarini ze wtorku na środę (8/9 III) rozstał się z tym 
światem. 1 martii omnem spem depesuerat wyleźeć się z tej 
choroby... 

Merkuriusz Polski, 13 IV 1661. 
Berlin (PAP). Rządy NRD i Ugandy postanowiły z dniem 5 stycz
nia br. nawiązać stosunki dyplomatyczne... 

Trybuna Ludu, 7 I 1973. 

Przedmiotem mojego zainteresowania jest jednak głównie tekst zło
żony, składający się z wypowiedzi przytoczonej — nie pochodzącej 
od nadawcy głównego i wypowiedzi przytaczającej — tekstu prowa
dzącego, który stanowi oś narracji. Np.: 

Ze Gdańska 16 martii 1661 
Z R e w l u j e s t w i a d o m o ś ć , że Korona Szwedzka serio my
śli o pokoju z Moskwą... 

Merkuriusz Polski, 30 III 1661 
Berlin (PAP). J a k d o n o s i z P a r y ż a a g e n c j a ADN, 
w środę rozpoczną się tam rozmowy między NRD i Francją 
w celu nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu kra
jami... 

Zycie Warszawy, 1711973 
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Tego rodzaju wiadomości przekazują nie tylko treść odebranych 
przez kogoś informacji, ale powiadamiają również o sposobie ich 
uzyskania. Zawierają więc wypowiedź o informacji, czyli tzw. me-
tainformację. 

Takich informacji o informacji udziela się odbiorcy zawsze wte
dy, gdy się uważa, że jest to z jakichś względów ważne, kiedy się 
sądzi, że odbiorcę interesuje źródło tej informacji lub gdy sami 
wolimy je podać, jak gdyby uwalniając się w ten sposób od odpo
wiedzialności za jej prawdziwość. Możliwe także, że zwykła uczci
wość pośrednika nakazuje podać prawdziwego autora informacji. 

A więc w wypowiedziach zestawionych źródłem nowej informa
cji są inne informacje, które ulegają odpowiedniemu przetworze
niu, czyli transformowaniu informacji wejściowych. 

Cechą charakterystyczną wypowiedzenia zestawionego jest to, 
że składa się ono z dwu wyraźnie wyodrębnionych części: 

1. wypowiedzenia przystawionego (człon poboczny), które jest 
wprowadzeniem, wyjaśnieniem, podaniem źródła informacji pocho
dzących od autora a wywołanych przez treść wypowiedzenia pod
stawowego; 

2. wypowiedzenia podstawowego (człon główny), które zawiera 
istotną treść komunikatywną, stanowi właściwy trzon powiado
mienia. Jest informacją wykorzystaną przez kogoś, kto nie jest 
jej autorem. Informacja ta wydziela się w tekście stosunkowo ostro, 
sama jest jakby tekstem w tekście. 

Wypowiedzenie przystawione (metainformacja) może poprzedzać 
wypowiedzenie podstawowe, znajdować się w środku bądź też na
stępować po nim, czyli może mieć pozycję: 
1. początkową, 
2. środkową, 
3. końcową. 

Oto przykłady lokalizacji przystawień: 
1. Przystawienia z metainformacja na początku wypowiedzenia: 

a) P o d ł u g o s t a t n i c h w i a d o m o ś c i przybycie Najaśniej-
szego Pana do Warszawy, nie co później nastąpi. 

Kurier Warszawski, 17 V 1821 
(A) Kair (PAP). J a k i n f o r m u j e a g e n c j a Mena , 16 i 17 
bm. prezydent Egiptu, Anwar Sadat odwiedził jednostki lądowe, 
lotnicze i marynarki wojennej egipskich sił zbrojnych w rejonie 
Morza Czerwonego. 

Żołnierz Wolności, 18 I 1973 
b) Z Wenecyjej 21 maii 1661 
R ó ż n e o k r ę t y , k t ó r e w t e n t y d z i e ń t u p r z y p ł y n ę 
ły, o z n a j m u j ą, że potkali naszego hetmana na 20 mil daleko 
stąd i że wiatr bardzo mu służył. 

Merkuriusz Polski, 10 VI 1661 
W y d z i a ł B e z p i e c z e ń s t w a d o n i ó s ł , iż mając sobie przez 
Radę polecone zabezpieczenie spokojności w Warszawie, czynił 
dotąd w tym celu co mógł, i zapytał się Rady, czyli ma w dal
szym podejrzanych osób aresztowaniu postępować? 

Gazeta Rządowa, 6 VII 1794 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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We wtorek koło godziny 1. a g e n c j e p o d a ł y , że w szpitalu 
wojskowym w San Antonio zmarł w wieku 64 lat były prezy
dent USA — Lyndon Johnson... 

Żołnierz Wolności, 23 11973 

c) Z Rzymu delOXaris. Z a s z ł a t u w i a d o m o ś ć z R a v e n -
n y od K a r d y n a ł a A l b e r o n i e g o i n h e c f o r m a l i a : 
Robotnicy, którym Kardynał Imć Alberony kazał dla złączenia 
Rzek Rene о у Montone kanał kopać... 

Gazety Polskie, 1736, N. 79 

G a z e t a P e t e r s b u r g s к a H a n d l o w a d o n o s i : „Baron 
Bissing z Saxonii, ma zamiar zaprowadzić w Królestwie Pol
skim w Poticzu u Góry, wielką owczarnię... 

Gazeta Warszawska, 2 IX 1835 

M i c h a ł S k a l e n a j d o p i s z e : W przeddzień 56 rocznicy 
Armii Radzieckiej i Marynarki Wojennej w wielu miejscowo
ściach Kraju Rad odbyły się liczne uroczystości... 

Życie Warszawy, 23 II 1973 

d) wiadomości, w których tekst wprowadzający nie został wyodręb
niony w formie zdania (nazywam go dalej wypowiedzeniem zinte
growanym), пр.: 

Obywatel Grzybowski, pełnomocnik Rady przy Komisji porząd
kowej ziemi Liwskiej, doniósł o wybranych кап tonistach, o sre
brach kościelnych... 

Gazeta Rządowa, 19 VIII 1794 

Mosikwa (PAP) 5 stycznia agencja TASS opublikowała dekret 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o odznaczeniu Edwarda Gier
ka Orderem Lenina... 

Zycie Warszawy, 6 11973 

2. Przystawienia z metainformacją w środku wypowiedzenia: 
Dnia 18 — Hrabia Grey, j a k d o n o s z ą t u t e j s z e d z i e n 
n i k i , miał we wtorek wyjechać do dóbr swoich. 

Gazeta Warszawska, 1 V 1835 

Główną rezerwą wsi polskiej — s t w i e r d z i ł p o s . Z d z i s ł a w 
K u r o w s k i ( P Z P R ) — są jej ludzie... 

Zycie Warszawy, 2611973 

3. Przystawienia z metainformacją na końcu wypowiedzenia: 
Nowa polityka rolna poprawiła wyraźnie sytuację wsi — 
t w i e r d z i ł p o s . T a d e u s z M y ś l i k ( b e z p . „Znak") . . . 

Zycie Warszawy, 26 I 1973 

Te trzy podstawowe układy przystawienia i wypowiedzi przyto
czonej różnią się między sobą nie tylko pozycją, ale i pewnymi ce
chami strukturalnymi; są realizowane za pomocą różnych środków 
składniowych. 

Wiadomość prasowa z przystawieniem początkowym (1. a, b, c, d), 
jako najbardziej charakterystyczna dla agencyjnych i redakcyjnych 
wypowiedzi zestawionych, może być ze stanowiska składni: 
a. asyndetonem 
b. hipotaksą 
с wypowiedzeniem z przytoczeniem 
d. wypowiedzeniem zintegrowanym. 
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a. Asyndetony — czyli połączenia bezpośrednie, bezspójnikowe 
(cechy mowy potocznej, gdzie mówiący dla oszczędności czasu i wy
siłku tak właśnie postępuje, że się zdaje w znacznej mierze na do
mysł odbiorcy), charakterystyczne dla mowy niezależnej, są środ
kiem wzmagającym tempo wypowiedzi. Szczególny typ asyndeto-
nu stanowi parentezę 2. Jest nią np. zdanie „Jak informuje agencja 
Mena". Parenteza łączy się z innym zdaniem składowym w jedno 
dwuczłonowe, skończone wypowiedzenie na podstawie zbliżenia t r e 
ści. Między obu zdaniami składowymi nie zachodzi jednak stosunek 
współrzędności lub podrzędności. 

Mowa niezależna i parenteza występują jako kategorie równo
rzędne z różnymi formalnymi i semantycznymi postaciami składnio
wymi. Oba te typy mogą nieraz być realizowane w tych samych 
schematach strukturalnych, różniąc się tylko ujęciem perspektywy 
narracji . Na przykład: 

Korespondent PAP donosi: . . . 
Jak donosi korespondent PAP z Hanoi, . . . 

W prasie współczesnej szczególnie często występują wiadomości 
z parenteza w formie wyrażenia przyimkowego, które zresztą może 
być uznane za równoważnik zdania. Np.: 

Londyn, Paryż, Hanoi (PAP) W e d ł u g d o n i e s i e ń a g e n c j i 
R e u t e r a , poniedziałek był kolejnym dniem niezwykle zacię
tych walk w okolicach Sajgonu. 

Zycie Warszawy, 23 I 1973 

Na uwagę zasługują także konstrukcje gramatyczne, w których 
nie są uwydatnieni wykonawcy czynności (dziennikarze PAP), ale 
wynik ich czynności (informacje), пр.: 

(P) J a k w y n i k a z w s t ę p n y c h i n f o r m a c j i u z y s k a 
n y c h p r z e z d z i e n n i k a r z y P A P w p o s z c z e g ó l n y c h 
r e s o r t a c h , luty był kolejnym, pomyślnym miesiącem w na
szej gospodarce... 

Życie Warszawy, 2 III 1973 

Autorzy „Języka wiadomości prasowych" 2 piszą: „Wypowiedzenia 
zestawione odgrywają rolę służebną najprostszą: parenteza wska
zuje źródła wiadomości, zdanie poboczne wprowadza cudze słowa, 
nazywając ich nadawcę". A dalej wyjaśniają, że parenteza ma 
swoisty charakter i „pełni w informacji tylko i zawsze funkcję 
wyjaśniającą (a nie np. krytyczną, zastrzegającą itp.) i ma prawie 
zawsze formę: „Jak podaje agencja"..., „Jak donosi nam korespon
dent..." 

Wydaje się, że ta znamienna stylistycznie s t ruktura syntaktycz-
na pełni w informacji nie tylko funkcję wyjaśniającą (podającą 
czytelnikowi wprawdzie drugorzędne, lecz nie obojętne szczegóły 
dotyczące spraw, o których się mówi), ale także funkcję komen
tującą i wprowadzającą. 

M. K n i a g i n in o w a, W. P i s a r e k : J.w., s. 86. 

4» 
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b. Hipotaksa. Ze stanowiska składni wypowiedzenia zestawione 
z przystawieniem początkowym typu: 

We wtorek koło godziny 1 agencje podały, że w szpitalu... 
Rzecznik wojskowy oświadczył w Damaszku, że w poniedziałek... 

— są zdaniami hipotaktycznymi. 
Są to zdania złożone podrzędnie, spójnikowe, w których zdanie 

parentetyczne, wprowadzające zasadniczy komunikat, staje się zda
niem nadrzędnym. Człon semantycznie główny został uzależniony 
od członu semantycznie pobocznego i przybrał formę zdania pod
rzędnego, dopełnieniowego. A więc zdanie zawierające istotną treść 
informacyjną jest tu na dalszym planie i jest zdaniem zależnym 
w stosunku do zdania niezależnego, w którym piszący tylko za
znacza, że sąd wyrażony w zdaniu pochodzi nie od niego. 

Syntaiktyczna zależność jednego członu zdania od drugiego jest 
charakterystyczna dla mowy zależnej. W mowie zależnej ulega za
tarciu autentyzm i barwność tekstu, ale jako związek składniowy 
oddaje wypowiedź odtwarzaną w sposób bardziej abstrakcyjny i in
telektualny. Cechami mowy zależnej jest sprawozdawczość, sztyw
ność, wyblakłość. Stąd mówi się często, że mowa zależna oddaje 
wypowiedź pierwotną tylko co do treści (bez odtworzenia kształtu). 

Związek znaczeniowo nadrzędno-podrzędny może być więc for
malnie wyrażony układem hipotaktycznym lub parataktycznym. Hi
potaksa jednak zapewnia większą dokładność i przejrzystość. 

c. Wypowiedzenie z przytoczeniem. Wypowiedzenie złożone ze
stawione z przytoczeniem podaje dokładnie kształt wypowiedzenia 
pierwotnego. Np.: 

Michał Skalenajdo pisze: W przeddzień 56 rocznicy Armii Ra
dzieckiej... 

W członie głównym znajduje się przytoczenie czyichś słów lub 
myśli. Człon poboczny wprowadza przytoczenie, które ma charak
ter sprawozdawczy, tzn. podaje treść myślową ukształtowaną przez 
autora członu wprowadzającego, wskutek czego zacierają się 
s k ł a d n i o w e własności mowy niezależnej. Są to przytoczenia 
wprowadzone, pośrednie. Dwukropek, wprowadzając zdania współ
rzędne, łączne, zwraca uwagę czytelnika na to, że ma jakoś powią
zać treści myślowe. Przytaczanie dosłownie czyichś słów szczegól
nie często zdarza się w żywej mowie potocznej. 

d. Wypowiedzenie zintegrowane. Szczególną odmianą wiadomo
ści bez wyodrębnienia wprowadzenia początkowego może być na
stępujący przykład: 

Moskwa (PAP) 5 stycznia agencja TASS opublikowała dekret 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o odznaczeniu Edwarda Gier
ka Orderem Lenina. 

Informację główną przynosi tu nie zdanie składowe jak poprzed
nio, lecz tylko część zdania. Forma i treść informacji nadanej przez 
agencję TASS są jednakowo ważne; akcenty treściowe są rozło
żone równomiernie. 
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Wypowiedzenia zestawione z przystawieniem środkowym. Są to 
właściwie zdania główne wtrącone w środek zdania pobocznego, 
którym rządzą, ale tak wtrącone, że zdanie poboczne otrzymuje 
pozór zdania głównego. Np.: 

(A) (PAP). Kiedy się śledzi treść napływających z zakładów pra
cy meldunków o podjęciu dodatkowej produkcji — p i s z e 
d z i e n i k a r z P A P — nietrudno zauważyć, że mają one wspól
ny punkt wyjścia. 

Żołnierz Wolności, 27—28 I 1973 

Wypowiedzenie zestawione z przystawieniem końcowym. Tutaj 
zdanie znaczeniowo główne i zdanie wprowadzające przytoczenie 
pozostają względem siebie tylko w związku logicznym, bez sygna
lizowania związku gramatycznego. Np.: 

Wyznaczone w bieżącej 5-latce zadania dla rolnictwa — ponad 
dwukrotnego zwiększenia dynamiki wzrostu produkcji w porów
naniu z ubiegłą 5-latką — są z powodzeniem realizowane — 
stwierdził pos. Tadeusz Czwojdrak (PZPR). 

Życie Warszawy, 28 I 1973 

Charakterystyczne dla wypowiedzi zestawionych przystawienia 
spełniają nie tylko funkcję sygnałów powiadamiających, do jakie
go gatunku należą wiadomości prasowe, ale także — funkcję infor
mującą (podają źródło zasadniczej informacji), wprowadzającą (uła
twiają sformułowanie zdania wstępnego) i komentującą (są dodat
kowymi argumentami i ocenami). 

Podane przykłady potwierdzają także opinię badaczy historycz
nej składni polskiej, nie znajdujących zmian rozwojowych w tym 
zakresie od XVI wieku; te bowiem funkcjonalne kategorie syntak-
tyczne, dziś obecne, trwają w niej bez zmiany. 

A więc dawne wiadomości prasowe (jako wypowiedzenia zesta
wione) charakteryzują się tymi samymi cechami strukturalnymi, 
Rozbudowaną strukturę ma zdanie wtrącone w następującym wy
powiedzeniu zestawionym: 

Sprawą niezmiernej wagi — s t w i e r d z i ł p o s . J e r z y H a g-
m a j e r ( b e z p . P A X ) p r z e m a w i a j ą c w i m i e n i u s w e 
g o k o ł a p o s e l s k i e g o — jest dzisiaj zagadnienie ochrony 
zdrowia ludności wiejskiej... 

Życie Warszawy, 26 I 1973 

Ewenementem jest wiadomość rozerwana przez wypowiedzenie 
wtrącone i poprzedzona tekstem wprowadzającym jako wypowie
dzeniem skończonym: 

R a d i o K o n a k r i p o d a ł o k o m u n i k a t K i e r o w n i c 
t w a A f r y k a ń s k i e j P a r t i i N i e p o d l e g ł o ś c i G w i n e i 
i W y s p Z i e l o n e g o P r z y l ą d k a ( P A I G C ) . Zabójcy Ca-
brala — g ł o s i k o m u n i k a t — staną przed sądem składają
cym się z bojowników PAIGC. 

Życie Warszawy, 23 I 1973 
co współczesne wiadomości prasowe. Jest to: asyndeton, hipotaksa, 
wypowiedzenie z przytoczeniem i wypowiedzenie zintegrowane. 
Różna bywała jednak częstość użycia każdej z tych 4 możliwości. 
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Siedemnastowieczne przystawienia mają pozycję początkową i two
rzą zdania nadrzędne w stosunku do przytoczenia. Są to z d a n i a 
h i p o t a k t y c z n e , w których zależność jest w większości wy
padków wyrażona spójnikiem że, пр.: 

Z Rewlu jest wiadomość, że Korona Szwedzka serio myśli o po
koju z Moskwą... 

Merkuriusz Polski, 30 III 1661 

W XVIII wieku obok hipotaksy występują wypowiedzenia złożone 
zestawione z przytoczeniem (le), a także z parentezą (2), wprowa
dzoną partykułą jak w pozycji środkowej (obecnie ma pozycję ini
cjalną). 

W XIX wieku oprócz powyższych struktur występują też wypo
wiedzenia złożone zestawione z parentezą w formie oznajmień (la). 

* 
* * 

Oprócz tekstu wprowadzającego właściwą informację, wiadomość 
prasową bardzo często poprzedza jeszcze tzw. linia daty, na przy
kład: Londyn, Paryż, Hanoi (PAP). Jest ona umownym, wewnętrz
nym systemem technicznym agencji. Służy — jak pisze A. Ko-
tecki 3 — jako gwarancja nowości informacji (przystawienia wia
domości prasowych są gwarancją treści). 

Wiadomości redakcyjne poprzedzają zwykle symbole korespon
dentów krajowych, пр.: 

(P) Jak informuje Komenda Główna Straży Pożarnych... 

Wiadomości agencyjne, przekazywane redakcjom przez Polską 
Agencję Prasową, poprzedza linia daty, która teoretycznie składa 
się z daty, miejscowości i nazwy agencji. W praktyce tworzą ją 
przeważnie nazwy miejscowości i skrótowiec PAP — пр.: Santia
go (PAP) — lub jednoliterowy symbol dyżurnego redaktora tech
nicznego, nazwa miejscowości, z której korespondent zagraniczny 
przekazał zdobyte informacje i skrót PAP, пр.: (A) Moskwa (PAP). 

Strukturalnie ( = formalnie) linia daty nie wiąże się z tekstem 
wprowadzającym zasadniczy komunikat, ale znaczeniowo stanowi 
jego istotny element: precyzuje miejsce placówki, z której dana 
wiadomość pochodzi (nieraz kilka miejscowości, co podnosi wiary
godność uzyskanej informacji), czasem podaje datę jej przekazania 
oraz nazwę agencji (PAP) jako pośrednika w procesie przekazu 
informacji. 

Tradycyjnej składni brak narzędzi opisu tworów słownych jed
no- lub wielowyrazowych, które nie będąc wypowiedzeniami, są 
przecież w określonych warunkach pełnymi i skończonymi powia
domieniami. Twór słowny typu „(A) Moskwa (PAP) współuczest
niczy w przekazie informacji stowarzyszony ze znakami niejęzyko-
wymi, skonwencjonalizowanymi, ale nie można go uznać ani za 
zdanie, ani za oznajmienie. Nie można także w sposób niewątpli-

3 A. K o t e c k i : Dziennikarstwo agencyjne (skrypt). 
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wy i jednoznaczny wprowadzić czasownika w formie osobowej." 
Tego typu powiadomienia nazywa W. Pisarek 4 zawiadomieniami 
mianownikowymi prostymi. 

Tzw. linia daty wykazuje wyraźną tendencję do maksymalnej 
redukcji zbędnych elementów zgodnie z zasadą ekonomii przekazu, 
czyli dążeniem do zawarcia jak największej informacji w jak na j 
mniejszej liczbie wyrazów. 

Aż do połowy XVII w. wiadomości były pozbawione linii daty. 
Fakt ten może się łączyć z ówczesnym nieregularnym napływem 
informacji. Niejedna bowiem gazeta ulotna przekazywała czytel
nikowi informacje nawet sprzed kilkudziesięciu lat, dopiero póź
niejsze — skracają okres dzielący gazetę od opisywanych wy
darzeń. Ale jeszcze w II poł. XVIII wieku podawano wiadomości 
sprzed miesiąca, a w I poł. XIX wieku — sprzed 2 tygodni, пр.: 

Z Paryża dnia 18. Grudnia. 
List urzędowy z Nantes 19. Frymeire (9. Grudnia) podaje do 
wiadomości: „Donieśliśmy, iż więcej 30 gminów uznało prawa 
nasze"... 

Gazeta Warszawska, 9 11796 
Francja — Paryż, 24 Października 
Podług wiadomości z Tulonu, Xiążę Orleanu odpłynie stamtąd 
w ostatnich dniach Października do Korsyki... 

Gazeta Warszawska, 5 XI1835 

Po raz pierwszy linia daty zjawia się w Merkuriuszu Polskim — przy 
czym zawiera ona pełną datę (dopiero od XVIII w. nie jest już 
podawany rok), ale oczywiście bez nazwy agencji, пр.: 

Z Madrydu 19 novembris 1660 
(Merkuriusz Polski, 1111661 

Ze Gdańska 16 martii 1661 
(Merkuriusz Polski, 30 III 1661) 

Utrzymuje się w gazetach XVIII wieku. Np.: 
z Włoch 
z Rzymu d. 10 Nov. Przeszłą niedzielę, jako dzień S. Karola Bo-
romeusza z wielką dewocją w Kościele tegoż Świętego Beatissi-
mus przy asystencji wielu Kardynałów IchMciow obchodził, 
z Anglii 
z Hamptoncourt d. 10. Oct. Król IMć dla affekcji zdrowia z bo
lenia oczu pochodzącej, teraz in publicum nie wychodzi, 
z Niemiec 
z Wiednia d. 20. Oct. W przeszłą srzodę Poseł Turecki z całym 
Dworem na okręcie ku Ojczystym Krajom ztąd popłynął. 

Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów, 
1731, N. 97 

z Krakowa d. 12. Z okazji ustawicznej niepogody ludzi nie mało 
na różne skarży się affekcye zdrowia. 

Kuryer Polski, 1737, N. 3 

Nieraz informacja wędrowała przez dwa lub trzy pisma. W takim 
wypadku zachowywano niezmiennie pierwszą, oryginalną datę 

* W. P i s a r e k : O języku stowarzyszonym. Język Polski 1964, R. XLIV, 
s. 224. 
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i mie j sce pochodzen ia wiadomośc i . N a w e t b a r d z o opóźn ione in fo r 
m a c j e d r u k o w a n o bez z m i a n y d a t y o r y g i n a l n e j , п р . : 

z Paryża dnia 14 Grudnia: Ostatnie Listy z Marsylii donoszą 
o wzięciu Miasta Madras z niektórymi okolicznościami, które 
czynią tę nowinę dosyć podobną do prawdy. 

Nr 3 Suplement do Gazety Warszawskiej, 9 I 1782 
Ale w i a d o m o ś ć mie j s cowa (z W a r s z a w y ) j e s t z tego s amego dnia , 
w k t ó r y m w y d a n o gaze tę , choć do tyczy w y d a r z e n i a sp rzed k i lku 
d n i : 

z Warszawy dnia 5. Stycznia 
Dzień Nowego Rok"u, ogłoszony był w tutejszej stolicy rano set
nym z harmat uderzeniem. 

Gazeta Warszawska, 51 1791 
B y ł y t akże w iadomośc i p o d a w a n e bez l ini i da ty , п р . : 

Komisja porządkowa Preńska doniosła o ustanowieniu dozorców 
i dozorów w swoim powiecie. 

Gazeta Rządowa, 19 VIII 1794 
Nieprzyjemną donosimy wiadomość: iż JW. Woznicki Radca Sta
nu, jadąc około Jabłonnej, przez rozbieganie się koni, wypadł 
z pojazdu i złamał rękę. 

Kurier Warszawski, 6 V 1821 
P o I w o j n i e ś w i a t o w e j l in ia d a t y w polsk ich gaze t ach w y g l ą d a ł a 
podobn ie j a k dziś. Sk ł ada ł a się z n a z w y mie jscowości i s k r ó t o w c a 
„ P A T " (odpowiedn ika dzisiejszego „ P A P - u " ) l u b z s ame j n a z w y 
mie jscowości a lbo z s a m e g o sk ró towca , п р . : 

Lwów. (PAT) „Gazeta Lwowska" podaje o sytuacji na froncie 
galicyjskim następujące informacje: Sytuacja na froncie mało
polskim w tej chwili nie uległa konkretnej zmianie. 

Kur jer Polski, 31 XII 1919 
Z p r z y t o c z o n y c h p r z y k ł a d ó w wiadomośc i p r a s o w y c h z X V I I — X X 
w i e k u w y n i k a , że mie j sce pochodzen ia wiadomośc i (Merkuriusz Pol
ski, Kurier Polski, a późnie j Gazeta Warszawska) oznaczano z a w i a 
d o m i e n i a m i o k r e ś l n i k o w y m i п р . : 

Z Madrytu, z Rzymu, z Warszawy, 
a dziś t ę s amą funkc ję p o w i e r z a się z a w i a d o m i e n i o m m i a n o w n i k o 
w y m , п р . : 

Madryt, Rzym, Warszawa 
Należy n a d m i e n i ć , że j uż w X I X w . m o ż n a się by ło spo tkać z za 
w i a d o m i e n i e m m i a n o w n i k o w y m w rol i l ini i da ty , п р . : 

Wersal, 10 stycznia. Powiadają, że frakcje prawicy i prawego 
środka postanowiły zainterpelować ministerstwo... 

Dziennik Warszawski, 2 (14) I 1874 
T e k s t y t e świadczą o ciągłości r o z w o j u s ty lu w iadomośc i j ako g a 
t u n k u dz i enn ika r sk i ego i j ego r ó ż n y c h u k s z t a ł t o w a ń . 



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

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 2 (72) 

ZBIGNIEW TEMPSKI 

OBOWIĄZKI REDAKTORA NACZELNEGO 
Jaki naczelny redaktor taka gazeta — zwykło się mówić. Niekiedy dodaje 

się jeszcze, że praca zespołu redakcyjnego w dużej mierze zależy od postę
powania jego kierownika. Jakie więc powinno być to postępowanie? Jak wy
gląda warsztat redaktora naczelnego? Jak przedstawiają się jego obowiązki? 
Jakie zasady działania ustala dla tego stanowiska nauka o organizacji pracy? 

Zdaję sobie sprawę z tego, że ilu redaktorów naczelnych w Polsce, tyle 
indywidualności i tyle własnych stylów działania. Nic w tym zdrożnego, wła
śnie na tym miejscu potrzeba ludzi, którzy potrafią wywrzeć osobiste piętno 
na redagowanej przez siebie gazecie. Źle byłoby, gdyby redaktor naczelny 
tylko stosował się do choćby najlepszych wskazań nauki, a nie wykorzy
stywał przy tym swoich doświadczeń i nie uwzględniał swoistych cech ze
społu. Dlatego wszystko, co tu powiemy na temat pracy redaktora naczel
nego, należy rozpatrywać w powiązaniu z własną redakcją. 

Jak zwykle, gdy przyglądamy się problemom teorii i praktyki dzienni
karstwa, również przy tym temacie trafiamy na niemal zupełny brak opra
cowań naukowych. Okazjonalne przyczynki, wspomnienia dziennikarzy, po
jedyncze artykuły w czasopismach nie mogą wypełnić tej luki. Tym chęt
niej autor podejmuje próbę naszkicowania niektórych prawidłowości w pra
cy redaktora naczelnego. 

Skoncentrujmy się na następujących zagadnieniach: 
1. Zadania redaktora naczelnego, 
2. Redaktor naczelny a zespół redakcyjny (temu problemowi — był poświę

cony artykuł w Prasie Polskiej 1977 nr 1), 
3. Zalety pożądane u kierownika zespołu. 

I 

Wydawałoby się, że zadania redaktora naczelnego gazety mieszczą się 
w jednym określeniu: r e d a g o w a n i e . Określenie to jednak zawiera zbyt 
obszerną treść, żeby można się do niego ograniczyć. Albowiem redagowa
nie — to kierowanie pracownikami redakcyjnymi, planowanie, czyli wytycza-
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nie kierunków publicystyki pisma i inicjowanie akcji redakcyjnych, koordy
nacja pracy w redakcji, polityka wydawnicza, reprezentowanie redakcji, że
by wymienić tylko najważniejsze zadania. 

Robert de Jouvenel w swojej broszurce o dziennikarstwie 1 wymienia na
stępujące obowiązki redaktora naczelnego: powinien być znany wszystkim, 
musi bywać, przyjmuje wizyty, jada na mieście, powinien brać udział we 
wszelkiego rodzaju widowiskach, jest przedmiotem tysiąca najróżniejszych 
interwencji, kieruje personelem, pisze, rozporządza budżetem, winien orien
tować się w różnych sprawach, musi mieć swoje zdanie, musi śledzić wy
darzenia, powinien wykazywać inicjatywę. Ten dość szeroki zestaw obo
wiązków, niekiedy brzmiący nieco żartobliwie, sprowadza się właściwie do 
przytoczonych wyżej zasadniczych zadań redaktora naczelnego. Rozważmy 
więc dokładniej, na czym one polegają. 

K ierowanie pracownikami redakcyjnymi jest zajęciem zgoła innym niż kie
rowanie zespołem pracowników przemysłu czy administracji. Zespół re

dakcyjny jest zgrupowaniem ludzi twórczych — najczęściej o dużych indy
widualnościach. Jeżeli nawet cecha ta istnieje tylko w mniemaniu zainte
resowanych, to jednak niełatwo poddają się oni kierowniczym decyzjom. 

Podejmowanie decyzji wobec pracowników w różnych sytuacjach redak
cyjnych jest chyba najczęstszym wyrazem kierowania zespołem przez re 
daktora naczelnego. Dlaczego podejmuje się decyzje? Oczywiście — dla osią
gnięcia określonego celu. Zanim więc decyzja będzie powzięta, trzeba sfor
mułować cel. Janusz Zieleniewski tak to określa: „Cel powinien być sformu
łowany możliwie ściśle, przed przystąpieniem do działania tak, by można było 
z kolei sposób działania przystosować do celu i do przewidywanych wa
runków. Cel powinno się też dostatecznie zrozumiale zakomunikować zespo
łowi wykonawców" 2. 

Podjęcie decyzji i podanie jej do wiadomości pracowników redakcji koń
czy proces decyzyjny kierownika zespołu. Gdy jednak znamy już cel przy
szłej decyzji, pojawia się dla redaktora naczelnego zadanie podstawowe — 
rozeznanie w problemie, sposób jego zaatakowania. Amerykańscy znawcy 
praktyki i teorii decyzji D. W. Miller i M. K. Starr 3 podają tzw. wskaźniki 
problemów, którymi podejmujący decyzje powinien się posłużyć. Sprowadza
ją się one do odpowiedzi na pięć pytań: Dlaczego należy to zrobić? Dlaczego 
to trzeba zrobić w ten sposób? Jak się powinno zrobić? Kiedy to należy 
zrobić? Kto to powinien zrobić? Gdy odpowiemy sobie na te pytania, istota 
problemu będzie dostatecznie zbadana. Nie boczmy się na oczywistość tego 
działania, przecież za każdym razem przed podjęciem decyzji tak postępu
jemy, nie uświadamiając sobie tego dokładnie. 

Każda decyzja zależy od analizy, interpretacji i oceny informacji dostęp
nej dla decydującego — może się wydawać, że to stwierdzenie wobec kie
rownika redakcji jest nieaktualne. Rzeczywiście jest nieaktualne, gdy re
daktor naczelny kieruje zespołem bez odpowiedniego przygotowania, bez 
znajomości rzeczy, po prostu ze szkodą dla redakcji. Podobnie jak w prze
myśle, budownictwie czy rolnictwie (ba, nawet w sporcie) nie można kiero-

1 R. d e J o u v e n e l : Dziennikarstwo. Warszawa 1927. 
- J. Z i e l e n i e w s k i : Organizacja i zarządzanie. Warszawa 1969. 
5 D. W. M i l l e r , M. K. S t a r r : Praktyka i teoria decyzji. Warszawa 1971. 
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wać przedsiębiorstwem bez sporego zasobu informacji, również w prasie, radiu 
i telewizji przysłowiowy „nos" jest rekwizytem przeszłości. 

Spróbujmy zilustrować tę myśl przykładem. Kierownictwo redakcji uświa
damia sobie lub otrzymuje zadanie: trzeba przygotować reportaż na temat 
życia w uprzemysłowionym regionie. Pięć pytań, które wyżej zostały przy
toczone za znawcami teorii decyzji, nakłaniają do zażądania następujących 
informacji: Co i kiedy redakcja publikowała na ten temat; co i kiedy było 
o tym w innych gazetach; jakie są regiony uprzemysłowione; w których z nich 
gazeta jest szczególnie czytana; co wiadomo o wybranym regionie; kiedy o nim 
pisano; kto to pisał; czyje pióro potrafi najlepiej uporać się z zadanym te
matem. Niech nikt nie przekonuje nas, że wszystkie te informacje tkwią 
w głowie redaktora naczelnego. Jeżeli rzeczywiście obarcza sobie pamięć ta
kimi szczegółami, to w pewnym momencie żywy „redakcyjny komputer" musi 
wypowiedzieć posłuszeństwo. Trzeba tak zorganizować czy uaktywnić ośrodek 
dokumentacji prasowej, żeby ten dostarczył niezbędnych do decyzji infor
macji. 

Z decyzją podejmowaną przy kierowaniu zespołem redakcyjnym wiąże się 
jeszcze jeden nieraz niedostrzegany aspekt. Oto decyzja jest właściwie zawsze 
wyborem. Również wyborem zasobów stojących do dyspozycji redaktora na
czelnego. W tym przypadku — zasobów ludzkich. Inaczej mówiąc, redaktor 
naczelny podejmuje decyzje strategiczne, wybiera pracownika lub grupę pra
cowników, którym powierza zadanie. Jak wiele zależy od słuszności jego stra
tegii! Powodzenie zadania — tak, ale zwłaszcza dobre samopoczucie członków 
zespołu. I tych, którzy zadanie wykonują i tych którzy tym razem nie zostali 
wybrani. 

P lanowanie — to kolejne zadanie redaktora naczelnego. Planowanie redak
cyjne właściwie było, jest i chyba jeszcze długo będzie piętą achillesową 

wielu redakcji. Jeżeli tak się dzieje, to jest w tym sporo winy redakcyjnej 
głowy. Od redaktora naczelnego bowiem zależy zarówno w ogóle przyjęcie 
w redakcji planowania, jak i systematyczność sporządzania planów, ich real
ność oraz dobre wykonywanie. 

O planie tematycznym w redakcji pisałem już na tym miejscu4. Powiem 
więc tylko, że można obarczyć swojego zastępcę lub sekretarza redakcji obo
wiązkiem przygotowywania planów, ale nie zmieni to w niczym zadania re 
daktora naczelnego, polegającego na wytyczaniu kierunków publicystyki pisma 
i inicjowaniu akcji redakcyjnych. 

Zwykło się mówić, że informacja jest witaminą I, niemal tak potrzebną 
jak inne witaminy do życia. To prawda, że gazeta na informacji stoi, ale 
prawdą też jest, że o znaczeniu i obliczu gazety decyduje jej publicystyka. 
Dobra publicystyka, podejmowana z myślą o kierunku pisma, jest solą i pie
przem całej redakcyjnej potrawy. Kto ma się nią zajmować jak nie właśnie 
redaktor naczelny? 

Planowanie redakcyjne jest jednym z pięciu etapów działania, które musi 
podjąć człowiek kierujący zespołem redakcji. Mieści się ono między uświado
mieniem sobie celu działania a rozmieszczeniem zasobów potrzebnych do 
wykonywania planu. Planowanie trzeba traktować co najmniej na równi 

4 Zeszytu Prasoznawcze 1976 nr 1, s. 36. 
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7. tamtymi etapami. Zwykle widać w nim klasę redaktora naczelnego, jego 
zmysł do inwencji, potocznie nazywany po prostu „pomyślunkiem". Zespół 
oczekuje inspiracji kierownika redakcji, wytyczenia przez niego kierunków 
pracy, przedstawienia proponowanych cyklów publicystycznych lub akcji re
dakcyjnych. 

Jak praktycznie może wyglądać udział redaktora naczelnego w planowaniu 
redakcyjnym? Ma on obowiązek wprost nieustannego rejestrowania (w pa
mięci, w notesie?) uwag, myśli, propozycji do planów tematycznych redakcji. 
Mogą one pochodzić z dyrektyw dysponenta politycznego, listów przesyła
nych do redakcji, wypowiedzi kolegów dziennikarzy, przemyśleń własnych, 
Z tych sygnałów na pewno narodzą się ciekawe plany. 

Warto jeszcze wskazać na pewne niebezpieczeństwo, które wymienia nauka 
o organizacji pracy. I w redakcji może wystąpić zjawisko suboptymalizacji. 
Polega ono na tym, że następuje pewna poprawa wyników osiąganych przez 
jakąś część zespołu redakcyjnego, lecz w konsekwencji prowadzi to do po
gorszenia wyników całej redakcji. Również jest to możliwe w planowaniu, 
gdy krótkofalowe planowanie może zaszkodzić elastyczności planu długofa
lowego. Wówczas mówimy o suboptymalizacji w czasie. Sądzę, że w warun
kach pracy redakcji, a więc przy stałej pogoni za aktualnością, obawa o pod
porządkowanie dalekosiężnej polityki redakcyjnej potrzebom doraźnym jest 
bardzo realna. 

Koordynacja pracy w redakcji — to trzecie wymienione wyżej zadanie re
daktora naczelnego. Zadanie szczególnie trudne ze względu na niejedno

rodny zespół ludzi, którymi przychodzi kierować. Pada często pytanie — czy 
zawód dziennikarski jest rzemiosłem czy pracą twórczą? Odpowiedź na nie 
wymagałaby osobnego artykułu. Do naszych rozważań jednak wystarczy pew
ność, że dziennikarze posiadają wiele cech właściwych twórcom, łącznie ze 
skłonnością do indywidualizmu. Koordynacja działań takich osób jest bardzo 
trudna, choć równocześnie niezwykle potrzebna. 

Redaktor naczelny musi wyraźnie widzieć cele kierowanej przez niego re
dakcji. Członkowie zespołu na pewno bardziej uświadamiają sobie własne cele 
dziennikarskie, niż cele redakcji. Szef powinien więc kierować zespołem, ko
ordynować jego pracę, stale mając na uwadze cele całej organizacji. Za to 
zresztą jest odpowiedzialny. 

Struktura organizacyjna redakcji ma być pomocna w kierowaniu zespołem 
redakcyjnym. Po to właśnie się ją tworzy, żeby zapewniała warunki do do
brej pracy, niezbędnej koordynacji, właściwego doboru pracowników, syste
matycznej analizy ich pracy. Redaktor naczelny podejmuje decyzje, a po
szczególne ogniwa redakcyjne je wykonują. Wykonywaniu redakcyjnych po
leceń muszą towarzyszyć indywidualne zaangażowanie, osobista pasja, talent 
i wiedza dziennikarzy. Podobnie jednak jak w przedsiębiorstwie, tak i w re
dakcji nie może zabraknąć koordynacji kierownika zespołu. 

Jak można sobie wyobrazić koordynację pracy redakcji przez redaktora 
naczelnego? Życie podpowiada kilka rozwiązań. Pierwsze — niejako instytu
cjonalne — może przewidywać system okresowych rozmów z działami redak
cyjnymi na posiedzeniach kolegium. Drugie rozwiązanie sugeruje cotygodnio
we spotkania kierownictwa redakcji z kierownikami działów. Trzecie wreszcie 
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przewiduje dyskusję nad kierunkami pracy działów na redakcyjnych nara
dach. Niektórzy opowiadają się za przemieszaniem w czasie i stosowaniem 
wszystkich proponowanych rozwiązań. 

P olityka wydawnicza należy — według opinii zwłaszcza przedstawicieli wy
dawnictw — wyłącznie do wydawcy. Doświadczenia wielu redakcji, zdro

wy rozsądek i właściwe pojmowanie roli redaktora naczelnego nakazują inne 
spojrzenie na tę kwestię. Nie wyobrażam sobie pełnoprawnego gospodarza 
redakcji bez wglądu — jeśli nie mówić decyzji — w sprawy nakładu, obję
tości, ogłoszeń, druku, a także polityki finansowej. Studiowanie choćby raz 
w miesiącu sprawozdania wydawniczego i finansowego pomaga redaktorowi 
naczelnemu niekiedy w wyzbyciu się samouspokojenia z rzekomo dobrej pracy 
redakcji, a niekiedy w utrwaleniu przekonania, że „wszystko dobrze się to
czy". Są i tacy kierownicy redakcji dzienników, którzy każą sobie przedsta
wiać nakłady i zwroty codzienne. Nie wolno pozbawiać ich i takiej analizy 
skuteczności oddziaływania i popularności pisma. 

Jeżeli do tej pory opowiadałem się za aktywnym uczestnictwem redaktora 
ł naczelnego w polityce wydawniczej dotyczącej jego pisma, to teraz muszę 

zgłosić dwa zastrzeżenia. Nie można pochwalać — jakby to powiedzieć — 
nadaktywności redaktora naczelnego w tej dziedzinie. Właściwie to taka po
stawa nigdy nie jest godna uznania. Nadaktywnośc szefa redakcji w polityce 
wydawniczej prowadzi do zapominania o pierwszoplanowych obowiązkach 
w redagowaniu pisma, do zastępowania dyrektora wydawnictwa w podejmo
waniu decyzji, które do niego należą. 

R eprezentowanie redakcji — to jeden z najbardziej absorbujących pod 
względem czasowym obowiązków redaktora naczelnego. Można wymienić 

kilka rodzajów tej reprezentacji: na zewnątrz, w redakcji, wewnątrz zespołu 
redakcyjnego. 

Redaktor naczelny musi przewidzieć obowiązek reprezentowania redakcji 
na zewnątrz, w co najmniej pięciu przypadkach: na posiedzeniach instancji 
partyjnych, na spotkaniach z czytelnikami, na ważniejszych zebraniach orga
nów władzy terenowej, na posiedzeniach rad redakcyjnych czy wydawni
czych, na ważniejszych imprezach SDP. Nie wyklucza to respektowania za
proszeń na rozmowy na ważne tematy redakcyjne, na spotkania z oficjalnymi 
gośćmi zagranicznymi lub kontaktów z różnymi instytucjami i placówkami 
naukowymi. Szef zespołu redakcyjnego powinien też zaplanować i uwzględ
nić w swoim kalendarzu wyjazdy do większych zakładów, ośrodków miej
skich i wiejskich na obszarze oddziaływania pisma. Życie dostarczy wiele 
dalszych okazji, które trudno przewidzieć, a których nie sposób pominąć. 

Świadomie oddzielam obowiązki redaktora naczelnego wewnątrz zespołu 
od funkcji reprezentacyjnych w redakcji. Reprezentowanie redakcji — to 
dalszy tasiemiec spotkań z ludźmi, którzy chcą porozmawiać o sprawach pi
sma. Są to goście zagraniczni, przedstawiciele instancji partyjnych, organiza
cji społecznych i młodzieżowych, ludzie z przemysłu i rolnictwa, przedstawi
ciele władz, czytelnicy. Tylko mądrze prowadzony kalendarz spotkań może 
pomóc w sprostaniu tym licznym obowiązkom. Nie wolno nikomu odmawiać 
prawa do takiego spotkania, nie należy jednocześnie poddawać się pręgierzo
wi tasiemcowych rozmów o wszystkim i o niczym. Redaktor naczelny musi 
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mieć czas dla wszystkich •— to prawda, ale musi tak gospodarzyć czasem, 
żeby go nie marnotrawić. Mieć czas dla wszystkich — to niekiedy znaczy 
spotkać się z umówionym rozmówcą i po pewnym czasie prosić o kontynuo
wanie rozmowy np. z zastępcą czy innym dziennikarzem. 

Najtrudniej jest wypełniać reprezentacyjne funkcje redaktora naczelnego 
wobec czytelników. Nie dlatego, że są często dość bezwzględnymi krytykami 
pisma, lecz z powodu czasu, który z przepełnionego dnia redaktora naczel
nego chcieliby zająć dla siebie. Albowiem niemal każdy z rozmówców uważa, 
że jego sprawa jest najważniejsza i że musi ją przedstawić dokładnie, z całą 
historią i szczegółami. Potrzeba wielkiego taktu i niemałych umiejętności dy
plomatycznych, żeby — nie zmniejszając zaufania czytelnika do pisma i re
daktora naczelnego —• zostawić u rozmówcy przekonanie o poważnym potrak
towaniu sprawy, a równocześnie skłonić go do wstrzemięźliwego jej przed
stawienia. Oczywiście bywają wśród czytelników — gości redaktora naczel
nego wieczni malkontenci, odkrywcy perpetuum mobile, maniacy jakiejś te 
matyki, żeby w jednym szeregu ustawić tych, którzy są najbezwzględniejsi. 
Czasem przed nimi uchroni redaktora naczelnego mądra sekretarka, czasem 
on sam musi się pomęczyć. 

II 

W spomniany już R. de Jouvenel pisał przed laty, że dziennikarze ubó
stwiają swój zawód. I dalej: „Pozornie sceptycy, są oni zdolni do wszyst

kich uniesień, z postawy cynicy gotowi są do wszelkich ofiar"5. Nie ma pod
staw sądzić, że opinia ta jest już dzisiaj nieaktualna. Sądzę raczej, że takie 
pozytywne dziennikarskie postawy są na porządku dziennym. Określenie fran
cuskiego prasoznawcy jednocześnie najzwięźlej formułuje to, czego oczekuje 
się od członków zespołu redakcyjnego. 

Nikt chyba nie wątpi, że kierownika jakiegokolwiek zespołu ludzi muszą 
cechować określone predyspozycje osobiste. Zalety pożądane u kierownika 
nie powinny być zestawem pobożnych życzeń; wymagania wobec tej grupy 
kadrowych pracowników są równoznaczne z koniecznością ich posiadania. 
Inaczej nie można być dobrym redaktorem naczelnym czy kierownikiem 
działu. 

Jakie więc cechy osobiste powinien reprezentować szef zespołu redakcyj
nego? 

Nauka o organizacji pracy wymienia sporo zalet pożądanych u kierownika. 
Oto ważniejsze odnoszące się do kierowniczego gremium redakcyjnego: aktyw
na postawa życiowa, zdecydowanie, umiejętność pozyskiwania sobie ludzi, 
takt osobisty, odwaga posiadania własnych sądów i wyrażania ich, wyczulenie 
na sprawy innych i zdolność wczucia się w cudzą psychikę, umiejętność przy
stosowania się do zmian sytuacji, samokrytycyzm. 

Aktywna postawa życiowa jest jedną z zalet pożądanych w ogóle u dzien
nikarzy. A cóż dopiero mówić o redaktorze naczelnym! Jego stosunek do życia 
może nie jest automatycznie naśladowany przez członków zespołu, ale — bądź
my pewni — bywa przedmiotem szczegółowej analizy. Potrzeba zaraźliwej 

5 Op. cit. 
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aktywności odnosi się zwłaszcza do sytuacji, w której trzeba zespół „poderwać 
do czynu", „zmobilizować wokół jakiejś sprawy". 

Zdecydowanie bywa przeciwstawiane postawie chwiejnej, można by nawet 
powiedzieć — brakowi oblicza. Nie ma nic gorszego u redaktora naczelnego 
jak brak odwagi przy podejmowaniu decyzji. Wielokrotnie powtarzam, że le
piej wykazać postawę zdecydowaną, lepiej nawet podjąć decyzję złą, niż po
zostawiać siebie i zespół w niezdecydowaniu. „Ten człowiek nigdy nie umie 
jasno postawić sprawy, on wszystko rozmydli" — mówi się niekiedy. Jeżeli 
taka opinia miałaby dotyczyć redaktora naczelnego, to można tylko żałować 
„kierowanego" przezeń zespołu. Sądzę zresztą, że takie kierowanie szybko się 
skończy... 

Umiejętność pozyskiwania sobie ludzi wiąże się z podkreśloną już koniecz
nością mobilizacji sił redakcyjnych. Żadne zarządzenia, instrukcje czy naka
zy nie przyniosą takich rezultatów jak odwołanie się do ambicji członków 
zespołu. Jeśli odbędzie się to z pozycji bardziej doświadczonego kolegi, przy
jaciela, również szefa — ale nie wyłącznie — realna jest nadzieja na lepsze 
wykonanie zadań. Pozyskanie sobie dziennikarzy zawsze procentuje przy 
kierowaniu redakcją. 

Takt osobisty można powiązać z poprzednią zaletą, ale potrzebny on jest 
nie tylko przy mobilizowaniu zespołu do wykonania ważnych zadań. Redak
tor naczelny musi się wykazać taktownym postępowaniem na co dzień. I tu
taj aktualne jest powiedzenie: „Jak cię widzą, tak cię piszą". A więc dla 
opinii o szefie liczą się: i słownictwo, jakiego używa, i koleżeńskość, i szar
mancki stosunek wobec pań, i sposób, w jaki przekazuje polecenia. 

Odwaga posiadania własnych sądów i wyrażania ich powinna być stoso
wana na zewnątrz i wewnątrz redakcji. Przeciwstawieniem byłoby schlebia
nie gustom i opiniom, z którymi tak naprawdę to się nie zgadzamy. Poza 
redakcją odwaga zwłaszcza przydaje się przy obronie redakcyjnych koncepcji 
i planów, w redakcji — przy występowaniu przed zespołem np. z niepopu
larną inicjatywą trudnego zadania. Oczywiście nieposiadanie i niewyrażanie 
własnego sądu gwarantuje spokojniejsze życie, lecz jakie to życie? 

Wyczulenie na sprawy innych i zdolność wczucia się w cudzą psychikę 
oznacza nie tylko zrozumienie dla trosk czytelników, radiosłuchaczy czy tele
widzów. Ma również znaczenie dla stosunku na linii redaktor naczelny — 
zespół. Rozmowa o materiale dziennikarskim — skoro już jest potrzebna — 
będzie przebiegać właściwiej, jeżeli szef zdoła wczuć się w sposób rozumowa
nia swojego pracownika. 

Umiejętność przystosowania się do zmian sytuacji nie należy rozumieć 
jako bezkrytycznego przyjmowania odgórnych poleceń. Chodzi raczej o wła
ściwe dziennikarzowi, a szczególnie dziennikarzowi zajmującemu kierownicze 
stanowisko, szybkie reagowanie na zapotrzebowanie nowych tematów, na poja
wiające się nagle nowe zadanie. W redakcyjnym tyglu takie sytuacje nie są 
wcale rzadkie. 

Samokrytycyzm jest potrzebny zawsze i wszędzie. Po to, żeby można było 
lepiej pracować, lepiej pisać, lepiej kierować. Po to, żeby nam się nie 
przewróciło w głowie, a gdyby było blisko tego, żebyśmy sami zrozumieli, 
że tak dalei nie wolno. Samokrytycyzm redaktora naczelnego — oczywi
ście w granicach rozsądku! — ma zresztą w sobie coś z satysfakcji dla ze-
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społu. Takiej, która również prowadzi do samokrytycznego spojrzenia na wła
sną pracę. 

Czy na tym kończą się zalety pożądane u kierownika redakcji? Nie! Wy
mieniliśmy tu tylko takie, które powinny cechować redaktora naczelnego jako 
szefa zespołu. Ale jest on przecież równocześnie piszącym dziennikarzem, spe
cjalistą w swojej problematyce, publicystą czy reporterem. Jest także dzia
łaczem społecznym, politycznym. Jest wreszcie wychowawcą młodych ludzi 
znajdujących się w jego zespole. Z każdym z tych zadań wiąże się na pewno 
grupa kolejnych cech. To już jednak odrębny temat. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 2 (72) 

Obyczaje 

DŁUG WOBEC CZYTELNIKÓW 
„Pod koniec roku dokonujemy rozmaitych rozliczeń. W moim roz

liczeniu z Redakcją Kultury, której jestem wiernym czytelnikiem, 
istnieje zaległy żal, że nie pilnuje ona do końca problemów, które 
w słusznych sprawach i ostro niegdyś omawiała..." — pisał przeszło 
4 lata temu Pan Stefan Maruta, a redakcja obiecała: „Przejrzymy 
zaległości. Do niektórych spraw, niepokojących naszych Czytelni
ków, powrócimy" *. I powrócono, jak chociażby z początkiem br., 
stwierdzając m. in.: ,,Zbyt pochopne byłoby twierdzenie, że w ży
ciu publicznym utrwalił się obyczaj odpowiadania na postawione 
w prasie zarzuty czy propozycje zmiany na lepsze.. ."2 Kulturze 
„przy użyciu siły woli" udało się jednak wydębić odpowiedź od 
wszystkich (minus 1), którym postawiła pytanie o ,,ciąg dalszy". 
Podobne rozrachunki sporządza okresowo wiele redakcji3 i dzien
nikarzy 4. Często, zbyt często jednak, wypadałoby te dziennikarskie 
remanenty krytyki opatrzyć tytułem, jaki miał ostatni z przytoczo
nych: Niestety — manko. Kultura (nr 708) na poły zrezygnowała 
z góry, pisząc: „Nie obiecujemy sobie zbyt wiele, podejmując dzia
łalność krytyczną. Zawód dziennikarza nie może polegać na zała
twianiu konkretnych spraw..." 

Oczywiście nie może. więc nie polega. Czy jednak redakcje jako 
instytucje zaufania społecznego (nie poszczególni dziennikarze) czy
nią wszystko, co należy, by trop krytyki nie ginął? Czy w ogóle 
systematycznie dopominają się wyjaśnień należnych w myśl obo
wiązuj ących przepisów? 

Pomijam tu najtrudniejszą kwestię krytyki publicystycznej, gdzie 
adresat jest z reguły nie jeden, daleko i (bywa) wysoko. Odnoto
wałem natomiast w grudniu 1976 wszystkie doraźne, konkretnie 
i blisko adresowane notatki krytyczne w trzech dziennikach kra-

» 
1 Kultura nr 499. 
2 Kultura nr 708. 
3 Por. пр.: Dialog na jeden głos. Polityka nr 905; Winnych nie ma. Gazeta 
Południowa z 14 VIII 1975; „Dlaczego zabrakło zapałek". Trybuna Ludu z 19X1 
1976; Zamiast „Raptularza". Gazeta Południowa z 16 XII 1976; Chyba zbyt 
długo czekamy na odpowiedź. Echo Krakowa z 22X111976; Krytyka praso
wa — reakcja — wnioski. Zycie Warszawy z 21II 1977. 
4 Np. Mieczysław P i s a r e k w Prawie i Życiu, nr 638. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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kowskich5 . Dotyczyły: opieszałych remontów mieszkań i lokali ga
stronomicznych, złych usług „Polmozbytu", niesłusznych zmian bran
żowych sklepów, biurokracji w urzędach państwowych i spółdziel
czych, chamstwa obsługi MPK, marnotrawstwa mienia, złej pracy 
MPO (zima!), zdewastowanych dróg publicznych, nie ogrzewanych 
mieszkań (zima!), złej organizacji skupu złomu i odpadków, sprze
daży zepsutych produktów, złego funkcjonowania telefonów, nie
zrozumiałych braków w handlu detalicznym (niespożywczym), cią
głego „odbioru towarów" w określonych sklepach, niedotrzymywa
nia terminów przez rzemieślników, niebezpiecznych „oszczędności" 
przy oświetleniu ulic i klatek schodowych itp., itp. 

Wszystko to są sprawy, które „nie wymagają zbierania dowo
dów, informacji lub wyjaśnienia" i jako takie „powinny być roz
patrywane i załatwiane w zasadzie niezwłocznie, nie później jed
nak, niż w terminie 7 dni" 6 — jak przypomniało cytowane Echo 
Krakowa. Jaki zaś był faktyczny plon tej najprostszej krytyki pra
sowej ? 

Doliczyłem się w Gazecie Południowej ok. 40 notatek krytycz
nych (jedna zbiorcza o grzechach kilku spółdzielni mieszkaniowych), 
24 w Dzienniku Polskim, 19 w Echu Krakowa. Do końca stycznia 
br. Gazeta opublikowała 5 wyjaśnień, w tym zbiorowe w sprawie 
spółdzielni mieszkaniowych, które usunęły usterki „niezwłocznie"; 
Dziennik dał 3 wyjaśnienia, Echo 4. Gdy już udzielono odpowiedzi 
na krytykę, to z reguły pozytywnej, poza jednym przypadkiem 
zepchnięcia odpowiedzialności na kooperanta-inwestora. Dlaczego 
jednak na publikację, że „Polmozbyt" uruchamia stoisko z częścia
mi zamiennymi, czytelnicy musieli czekać aż 50 dni? Na informa
cję Urzędu Dzielnicowego o planowanym otwarciu stoiska pasman
teryjnego w nowym sklepie dni 37? A na wiadomość Dzielnico
wego Zarządu Dróg, że „natychmiast przystąpiono do remontu ba
rierek" na moście przez Rudawe i że „prace naprawcze zakończo
no" — przeszło miesiąc? Dalibóg, nie wiem i nie wiem, kto wie. 

Swoistym zaś kuriozum była odpowiedź dyrekcji WPH, iż „w dro
dze w y j ą t k u (podkr. PD) z uwagi na dalszą niesprawność przed
miotowego odbiornika (chodzi o telewizor, PD) nastąpi jego wy
miana na inny" — co redakcja skwitowała z nadzieją, że będzie 
to końcem półrocznej udręki czytelniczki z „pechowym" telewizo
rem. Czyżby znowu zmianie uległy przepisy o p r a w i e nabyw
cy do wymiany niesprawnego urządzenia? Skoro nie, to żadnej tu 
łaski „w drodze wyjątku" nie uczyniło przedsiębiorstwo i redakcja 
winna była przypomnieć jego o b o w i ą z k i wobec klienta. 

Bardzo kiepski okazał się plon efektów krytyki w trzech lokal
nych dziennikach i nie najlepiej świadczy on o samych redakcjach, 
które — podejmując krytykę — zaciągają jednocześnie swoisty dług 
zaufania wobec czytelników i dobrze byłoby częściej się z niego 
rozliczać. 

Paweł Dubiel 
5 Poza jednozdaniowymi notkami w „Raptularzu" Gazety Południowej, które 
zdają się odnosić spore skutki pozytywne. 
6 Uchwała Rady Ministrów nr 151, Monitor Polski nr 41 z sierpnia 1971 r. 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 2 (72) 

JAN PAZDUR 

„O PISMACH GOSPODARSKICH 
CZASOWYCH" 

JANA NEPOMUCENA KUROWSKIEGO 
Półwiekowa aktywność pisarska J. N. Kurowskiego (1783—1866), 

Wielkopolanina aklimatyzowanego w Warszawie od 1825 r. wywarła 
silny wpływ na rozwój czasopiśmiennictwa technicznego w Polsce. 
Z nazwiskiem jego związane są przede wszystkim dwa tytuły: Pa
miętnik Rolniczo-Technologiczny (1832—1834) oraz Tygodnik Rolni-
czo-Technologiczny (1835—1849) przejściowo ukazujący się też z do-
dakowym tytułem Ziemianin. Jako założyciel i redaktor tych perio
dyków Kurowski oddziałał na publicystykę Galicji jak też i Wiel
kiego Księstwa Poznańskiego. Daje się to wyczytać z częstych po
wołań na niego i naśladownictwa programu redakcyjnego. Dzięki 
swemu przygotowaniu zawodowemu, uzdolnieniom pisarskim, a tak
że wytrwałości i poświęceniu, jakiego wymagało uprawianie publi
cystyki w owym czasie, Kurowski zapewnił sobie trwałe miejsce 
w pamięci narodowej. Uznał to już Zygmunt Gloger, umieszczając 
biografię wraz z podobizną J. N. Kurowskiego w „Albumie zasłużo
nych Polaków i Polek" *. 

Na podstawie fragmentów zawartości czasopism obcych, cytowa
nych w dosłownych przekładach w Pamiętniku Rolniczo-Technolo-
gicznym, można wnioskować, że Kurowski znał języki angielski, 
francuski, niemiecki i rosyjski i korzystał z kilkudziesięciu perio
dyków, które zwyczajem ówczesnym abonował na własny koszt, aby 
mieć materiał do wypełnienia szpalt własnego czasopisma bez szans 
odzyskania nakładu pracy i pieniędzy. Szeroka znajomość aktual
nego piśmiennictwa przodujących narodów uczyniła z niego wybit
nego fachowca w zakresie gospodarstwa wiejskiego. Był pierwszym 
autorem w publicystyce agronomicznej, który uważał swój rodzaj 
pisarstwa za zawód i jedynym, któremu rząd Królestwa Polskiego 
przyznał w nagrodę po 30 latach pracy stałą pensję. 

1 Z. G l o g e r : Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek. Warszawa 
1909 t. I, s. 313—315; Polski Słownik Biograficzny t. XVI, s. 259—260. 

5* 
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Wśród zasług wymienianych przez biografistów brak było dotąd 
wkładu J. N. Kurowskiego do teorii czasopiśmiennictwa technicz
nego. Jest on zaś godzien wzmianki dzięki swej oryginalności. 
W pierwszej połowie XIX w. publicystyka w szerokim rozumieniu 
pozostawała pod silnym wpływem dorobku francuskiego. Uznawa
nie przodownictwa Francji daje się zauważyć w całej Europie. Na
wet takie potęgi jak Rosja wydawały przez długi czas swoje pe
riodyki naukowe w języku francuskim. Mocno zarysowuje się po
dobna zależność Niemców, chociaż ich czasopiśmiennictwo fachowe 
pojawia się bardzo wcześnie. Przy tradycyjnych związkach kulturo
wych Polski i Francji, pogłębionych emigracją polityczną sporej gru
py inteligencji polskiej, łatwo było o bezkrytyczne naśladownictwo 
dorobku francuskiego także w zakresie czasopiśmiennictwa. 

J. N. Kurowski ustrzegł się przed tym tylko dzięki temu, że znał 
wybornie potrzeby gospodarki we własnym kraju. Nasze zacofanie 
w porównaniu z przodującą częścią Europy było tak widoczne, że 
zamykało dostęp powielanym wzorcom. Czasopisma zachodnioeuro
pejskie były pod względem tematycznym bardzo zróżnicowane. Od
nosiły się albo do konkretnych nauk, albo do dziedzin gospodarki 
i umiejętności stosowanych. Pod względem organizacyjnym opie
rały się na różnych państwowych lub społecznych instytucjach, jak 
towarzystwa naukowe lub szkoły wyższe i instytuty, które zapew
niały czasopismom obsługę autorską. 

W rozbitej na dzielnice Polsce porozbiorowej — poza krótko
trwałym epizodem rządu autonomicznego w Królestwie Polskim — 
jedynym realnym czynnikiem, na którym można było oprzeć po
stępową działalność gospodarczą bez rewolucji społeczno politycz
nej, była struktura dominialna. Właściciele ziemscy dysponowali su
rowcami i siłą roboczą. Nie mieli gotówki, lecz brak kapitałów moż
na było zrównoważyć wiedzą i organizacją. W tych warunkach pro
gram industrializacji, upowszechniany z wielką pasją przez czaso
piśmiennictwo europejskie pod teoretycznym patronatem saint-si-
monistów trzeba było w Polsce powiązać, odmiennie niż na Zacho
dzie, nie z burżuazją, lecz ze szlachtą. 

Tej adaptacji podjął się właśnie J. N. Kurowski, twórca tzw. cza
sopism gospodarskich. Aby docenić pojęciową wartość tego sformu
łowania dla historii polskiego czasopiśmiennictwa, trzeba sobie 
uświadomić, że terminologia poszczególnych czasopism specjalistycz
nych nie była jeszcze w owym czasie dostatecznie precyzyjna. Od
nosi się to w szczególności do przemysłu, pod którym w Polsce ro
zumiano np. wszelką pomysłowość i wynalazczość, jak i do techno
logii, w której mieściła się też treść sztuki. Rolnictwo w znaczeniu 
metod uprawy roli nie należało w każdym razie do techniki. W chwi
li, gdy Kurowski rozpoczynał wydawanie Pamiętnika Rolniczo-Tech-
nologicznego, rolnictwo miało na Zachodzie takie czasopisma, jak 
Bulletin des Sciences Agricoles, Journal de la Société d'Agronomie, 
Annales de l'agriculture française, Archiv der deutschen Landwirt
schaft, Schlesische landwirtschaftliche Zeitschrift i in. 

Kurowski, chociaż z zawodu rolnik, nie poszedł za żadnym z tych 
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wzorów. Chodziło mu nie o zmianę klas społecznych przy sterze 
władzy, lecz o podźwignięcie rolnictwa polskiego za pomocą uprze
mysłowienia. Temu programowi pozostał wierny w swoim praco
witym życiu, a czasopisma, które wydawał, służyły mu za narzędzie. 

Już w Pamiętniku Rolniczo-Technologicznym dał wyraz swoim 
przekonaniom, przedrukowując „Myśli w rzeczach gospodarstwa kra
jowego i wiejskiego" z Course d'Agricole et d'Economie Rurale 2 . 
Samodzielnie wypowiedział się na ten temat następnie w 1836 r. 
w Tygodniku Rolniczo-Technologicznym. W tymże czasie określił 
również, jak pojmuje zakres tematyczny czasopisma „gospodarskie
go". Miało ono, według niego, obejmować dwie dziedziny: rolnictwo 
i tzw. technologię gospodarską, która zawierała naukę i praktykę 
cukrownictwa, młynarstwa, gorzelnictwa i browarnictwa, krochmal-
nictwa, olejarstwa, garbarstwa, przetwórstwa drewna, cegielnictwa 
i wapiennictwa. 

Ze stanowiska doktryn ekonomicznych miało to być rozwinięcie 
poglądów fizjokratycznych. Okres „przedwiośnia ludów" raczej te 
mu nie sprzyjał. Industrializacja wielkiej własności musiała się 
w Polsce odbywać na rachunek chłopstwa. Tej strony swojego pro
gramu Kurowski nie dotykał. Ograniczał się do agronomii i zagad
nień związanych z przetwórstwem produktów gospodarstwa wiej
skiego. W tych wymiarach mieści się też jego wypowiedź, którą 
przytaczamy niżej : 

O PISMACH GOSPODARSKICH CZASOWYCH — UŻYTECZNOŚĆ I CHA
RAKTER PISM CZASOWYCH. POŁOŻENIE CZYTELNIKÓW I ŚWIATŁYCH 
RODAKÓW WZGLĘDEM REDAKCJI I ODWROTNIE. W SZCZEGÓLNOŚCI 

SŁÓW KILKA O TYGODNIKU ROLNICZO-TECHNOLOGICZNYM 3. 

O użyteczności pism czasowych w ogólności 

Żadnej nie podpada wątpliwości, iż do wzrostu gospodarstwa wiejskiego, 
a następnie do bogactwa i pomyślności kraju najwięcej się przykładają pis
ma czasowe gospodarskie. One to wywołują najprzód do życia naukę rol
niczą, a późnej ją doskonalą, będąc organem, za pośrednictwem którego 
udzielamy sobie nowe odkrycia, spostrzeżenia, doświadczenia. 

Charakter pism czasowych 

Aby pismo czasowe odpowiadało swemu celowi, potrzeba by charakter jego 
skrupulatnie był zastosowany do stopnia znajomości rolników, dla których 
jest przeznaczone. Dlatego inaczej być ono winno redagowane tam, gdzie 
rolnictwo budzić się dopiero poczyna, aniżeli gdzie na wysokim znajduje 
się stopniu; inaczej także, gdy oba te przypadki wyraźnej nie mają 
cechy. 

W pierwszym razie należy zachęcać rolników — że tak powiem — do 
ulepszeń prostych, wskazać pierwsze elementa sztuki rolniczej krótko, zwięźle, 
jasno. 

Pamiętnik Rolniczo-Technologiczny 1834 t. XII, s. 180—185. 
Tygodnik Rolniczo-Technologiczny 1836 t. II, s. 361—364, 369—371, 377—П79. 
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W drugim przypadku, gdy rolnictwo doszło już do tego stopnia, iż pierw
sze jego zasady mniej więcej ogólnie są znane, pismo czasowe inny już przy
brać winno charakter. Już nie prosta uprawa ziemi, nie hodowanie zwy
czajnych roślin itp., ale wyższe przedmioty zapełniać je mają. Na przykład 
wyższego rolnictwa przemysły, nowe w gospodarstwo wiejskie z korzyścią 
zaprowadzić się mogące odnogi. Słowem, zawierać winno to wszystko, co 
cechuje wyższe gospodarstwo wiejskie i co służy do tern większego jego 
udoskonalenia. W tym duchu są dziś redagowane pisma czasowe gospodarskie, 
niemieckie, bo w ogólności gospodarstwo w tych krajach (do ) wysokiego 
doszło już stopnia. 

Trzeci przypadek najwięcej redagującemu sprawia kłopotu. 
A więc pismo czasowe gospodarskie wtenczas odpowiada swemu celowi: 

Najprzód gdy wywołuje do żyaia pierwsze wiadomości rolnicze tam, gdzie 
ich jeszcze nie ma i gdy się przyczynia do wydoskonalenia nauki rolniczej 
na pewnym już stopniu będącej. 

Po wtóre, gdy w obóch przypadkach przedstawia czytelnikom rzeczywi
ste potrzeby kraju i wskazuje ogółowi środki ich zaspokojenia. 

Po trzecie, gdy przez zwięzłe, jasne przedstawienie raczej zachęca do 
czytania, niżeli do niego wstręt rodzi. 

Po czwarte na koniec, gdy nie pragnąc być uniwersalnym, czyli wszy
stkim naukom, sztukom, a nawet rzemiosłom służyć, ściśle się zamyka 
w granicach właściwego przeznaczenia swego. 

Po czym można poznać, że pismo czasowe rzeczywiście odpowiada zamie
rzonemu celowi? 

Skoro spostrzegamy, iż przedmioty, jakie pismo za korzystne dla kraju 
uznało poczynają się rzeczywiście w kraju rozszerzać, a przynajmniej chęć 
do ich zaprowadzenia się objawia, słusznie wtedy mówimy: Pismo odpo
wiada swemu celowi. 

Na przykład w Niemczech pismo Oekonomische Neuigkeiten od wielu już 
lat przyjęło za główny przedmiot udoskonalenie chowu owiec. Widząc jak 
bardzo pismo to jest wziętym i do jakiego stopnia doprowadzono tam chów 
tych zwierząt, słusznie mówimy, że odpowiedziało swemu celowi. Dziś uwa
żając toż pismo, że wyrabianiem cukru z buraków z górą zastąpić można 
utracone dochody z przedawania zboża zagranicą najusilniej do tegoż prze
mysłu rodaków zachęca. Widząc na przykład w Czechach jak bardzo się 
fabryki cukru wznoszą, że niektóre z nich do 500 korcy buraków na dobę 
zawierają, słusznie mówimy: Pismo widocznie swój cel osiąga. 

Otóż to tylko ze skutków o wartości pisma sądzić można. 

Drażliwe położenie Redaktora 

Dopóki każdy z wymienionych dwóch zakresów znajomości rolniczych 
wyraźnie właściwy zachowuje charakter, dopóty redagowanie pisma nie jest 
trudnym. Znając potrzebę czytających, łatwo ją można zaspokoić przy obec
nym stanie nauki rolniczej. 

Ale położenie redaktora jest przykre i drażliwe, gdy jedna część czyta
jących rolników poczyna zaledwie dawną porzucać rutynę, a druga część 
znacznie już wyżej postąpiła (jak to obecnie w kraju naszym ma miejsce). 
W tym razie przedmioty zaspakajające jedną część gospodarzy, nie zaspo-
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koją drugiej, gdyż są już jej dobrze znane i odwrotnie, to co może się 
stać użytecznym ostatnim, dla pierwszych nim nie będzie, bo przechodzi 
ich potrzebę, a może ich przekonanie lub też pojęcie. Wiele tu potrzeba 
rozwagi i zastanowienia do wykrycia, która klasa rolników przeważa, by 
dla niej treść pisma skierowana została. Ale jakże tu sobie postąpić? Co 
wziąć za zasadę do wykrycia tego? Z drugiej zaś strony, mylne rzeczy 
ocenienie pociąga zwykle za sobą upadek pisma i poniekąd słusznie, gdyż 
przestało być ogółowi, a przynajmniej większej części gospodarzy użytecz
nym. Zaiste położenie takowe redaktora jest trudniejsze niż wielu mniema. 

Czego czytelnicy mają prawo żądać od Redaktora? 

Czytelnicy mają prawo żądać od Redaktora: 
1. Aby poznał dokładnie te potrzeby kraju, które bywają zaspokajane przez 

rolnictwo i przemysły rolnicze i takowe w swym piśmie przedstawiły zwięźle 
i jasno. 

2. Aby się ściśle trzymał w granicach swego przedmiotu. 
3. Aby każdy artykuł któremukolwiek gospodarzowi stał się użytecznym. 

Wyrozumiałość jakiej Redaktor ma prawo żądać od swych czytelników 

Nie ma pewnie ani jednego przedmiotu do zakresu pisma gospodarczego 
należącego, który by wszystkich czytelników w równej mierze zaspokoił, 
nawet wtedy gdy na równym stopniu stoją, a to z tej bardzo prostej przy
czyny, iż położenie i stosunki gospodarskie tak bardzo są różne. Na przy
kład mówiąc o poprawie gatunku słabego, nie można być użytecznym temu, 
kto mocną ziemię posiada i odwrotnie. Artykuł o wyrabianiu cukru z bu
raków zaspokoi wprawdzie mającego zamiar oddać się tej odnodze prze
mysłu, ale znudzi jej przeciwnego lub tego, kto nie jest w stanie jej za
prowadzić. 

Otóż to w tym względzie Redaktor ma prawo żądać wyrozumiałości czy
telników i zapewne by mu jej odmówić nie raczyli, byleby tylko na to 
chcieli pomną, że częstokroć jedna rada lub opisany nowy postępowania 
sposób, wprowadzony rozważnie w praktykę, z górą im wynagradza łożony 
na czytanie czas, a na utrzymywanie pisma pieniądze. 

Aie tak nie jest. Każdy pragnie, by pismo wyłącznie tylko jego potrzebie 
i widokom odpowiadało. I tak, kto ma gorzelnie, chce zawsze coś o nich 
czytać, kto na owocach gruntuje swoje dochody, nie kontent, jeżeli w każ
dym numerze pisma o nich nie ma mowy. Kto z niecierpliwością czeka na 
wysokie ceny zboża, rzuca na przykład Tygodnik, gdy ten w mocnym prze
konaniu, że z tej strony nie ma dla rolników pomocy zbija domysły o ich 
stałym urzeczywistnieniu przez inne pisma rozszerzane. Wielu także nie 
pojmuje naglącej potrzeby wprowadzania nowych przemysłów rolniczych 
w gospodarstwo wiejskie i gniewa się, gdy Redaktor w najmocniejszym 
przekonaniu o ich użyteczności i możności zaprowadzenia stara się — że 
tak powiem — mimo woli rolników do życia je wywołać. Są też gospodarze 
żądający rad i przepisów, które by jakoś bez ich przyłożenia się błogie 
im wydały owoce lub pragną rzeczy zakresowi Redaktora zupełnie obcych. 

Wyrób to Pan — pisano do mnie — by zboże nasze szło zagranicę, 
a wtedy większą krajowi uczynisz przysługę, niźli pisząc bezustannie o weł
nie, koniczynie, cukrze i jedwabiu. 
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Pomijam tu osoby przyganiające częstokroć Redaktorowi to, o czem na
wet nie pomyślał! Ale namienić muszę o jednej okoliczności, która zaiste 
czyni nieprzyjemnym zawód Redaktora, mianowicie temu, który to z całym 
światem w zgodzie żyć pragnie. Określił ją dobitnie p. Darlington, członek 
Towarzystwa Agronomicznego w Ameryce. Przytoczę więc tylko słowa jego: 
„Kiedy oddający się przymysłowi lub innemu rodzaju naukom z wdzięczno
ścią przyjmują każde nowe odkrycie, rolnicy nie tylko są przeciwni wszel
kim nowościom, ale nadto widocznie nie sprzyjają odkrywającym lub gło
szącym jaką nowość". To powiedział p. Darlington o rolnikach w Ameryce, 
coś podobnego wyrzekł Thaer o gospodarzach w Niemczech, a że i u nas 
bardzo często podobny sposób myślenia objawia się, więc wnosić stąd na
leży, że wada ta nie jest wadą pojedynczych osób ale raczej stanu rolni
czego. Zawsze przecież jest dla Redaktora nader nieprzyjemną. 

Położenie światłych rodaków względem Redaktora pisma gospodarczego 

Jednym z głównych środków udoskonalenia krajowego gospodarstwa i prze
mysłu rolniczego jest udzielanie sobie za pośrednictwem pisma czasowego 
własnych odkryć, spostrzeżeń i doświadczeń, a nawet i polemika, byle miała 
na celu wyjaśnienie jakowego przedmiotu do zakresu pisma należącego, 
nie zaś osobiste widoki, wiele się do tego przykłada. Jest więc rzeczą nie
zbędną, aby osoby świaitłe wspierały swymi wiadomościami i doświadcze
niami Redakcyą — ma się rozumieć, jeżeli jej dążność przemawia do ich 
przekonania. Nie potrzeba pewnie przypominać, iż w każdym razie główną 
jest rzeczą ścisłe stosowanie się do celu, jaki sobie Redakcyą zamierzyła. 
Inaczej łatwo by pismo utraciło przyjęty charakter i raczej by się stało 
składem różnorodnych przedmiotów lub zdań jego zakresowi obcych, niźli 
środkiem osiągnięcia pierwiastkowo przyjętego zamiaru. 

Przy tej okazji Redakcyą Tygodnika ma sobie zaiste za wielką chlubę 
oświadczyć, iż w pierwszym półroczu jej pisma z roku bieżącego znajduje 
się z głównych artykułów oraz jeszcze tyle nadesłanych jej przez rodaków, 
co przez nią samą napisanych. 

Położenie Redakcyi względem osób wspierających ją swym światłem 

Wspieranie Redakcyi światłem ziomków, jak co dopiero powiedziałem, 
zawsze jej zaszczyt przynosi, gdyż przekonywa, że aprobują jej dążność. 
A zatem już z tego rzecz uważając stanowiska, pomijając nawet pochodzące 
stąd ułatwienie pracy, każdy Redaktor najchętniej nadesłane mu artykuły 
zamieszcza. Ale Redaktor będąc swym czytelnikom odpowiedzialnym za osno
wę pisma, oceniając otrzymany artykuł, winien własny swój interes (który, 
powtarzam tak silnie za zamieszczeniem przemawia) na bok usunąć, a prze
nieść się w położenie czytelnika i zapytać: Możesz mi być użytecznym? Od
powiedź powinna stanowić zamieszczenie lub nie. Przekonany jestem, iż ten 
sposób uważania rzeczy usprawiedliwi mnie przed tymi ziomkami, których na
desłane artykuły w roku bieżącym nie znajdą się w Tygodniku.4 

4 Artykuł kończy się „konkluzją i oświadczeniem redakcji", zawierającym 
charakterystykę rynku czytelniczego i program pisma. 
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SPOSOBY WZBOGACANIA INFORMACJI 
PRASOWYCH 

W Pracowni Analiz Zawartości OBP podjęto jeden z istot
nych problemów naszej prasy, zarówno z punktu widze
nia redakcji, jak i — w konsekwencji — czytelnika. 
Wzbogacanie informacji ma przy ograniczonej ilości 
miejsca znaczenie podstawowe dla zróżnicowania oblicza 
poszczególnych tytułów. M. in. tu, w całej sferze infor
macji w gazecie (depeszowej, ale również miejskiej i te
renowej) powinna się przejawiać inwencja dziennikar-
sko-redakcyjna. Autor wykazuje, że nie jest z nią naj
lepiej i ze stanowiska prasoznawcy proponuje poszerze
nie sposobów wzbogacania informacji. Praktykom nie
wątpliwie przypomną się dalsze; stąd — na zasadzie 
pierwszego głosu w dyskusji — uzupełniamy artykuł glo
są dziennikarza i zapraszamy zainteresowanych do nad
syłania dalszych wypowiedzi. 

...przekazywanie wiedzy — w pewnych wy
padkach — nie może poprzestać na opisie 
samego wydarzenia, lecz musi mówić rów
nież o jego następstwie lub o tym, co go 
poprzedzało. 

Irena Tetelowska 
„Szkice prasoznawcze" 

Przekazywanie tekstów wiadomości przez wielkie agencje prasowe prze
ciwdziała niewątpliwie urozmaiceniu tego gatunku. Podobnie jak informacje 
przekazywane są również zdjęcia, komentarze, opinie specjalistów, wywia
dy itp. W takiej sytuacji cały ciężar urozmaicania i wzbogacania informacji 
powinny przejmować redakcje poszczególnych pism. Unifikacja materiałów 
agencyjnych nie jest jedynym powodem wzbogacania treści informacji za
mieszczanej w pismach codziennych. Równie istotnym czynnikiem jest dąże
nie redakcji pisma do dokładnego i wiernego zapoznania czytelnika z wyda
rzeniami aktualnymi, a także wyjaśnienie roli, jaką pełni dany fakt w ogól
nej strukturze wydarzeń. Powyższa grupa czynników ma charakter politycz-
no-propagandowy. Również czynniki natury psychologiczno-socjologicznej 
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skłaniają do urozmaicania wiadomości. Motywacje tego typu wyrażają się 
w próbach zachęcenia do przeczytania danego materiału, ułatwienia jego za
pamiętania, co w konsekwencji prowadzić ma do pozyskania stałego czytel
nika pisma. 

Zadaniem opracowania będzie zbadanie sposobów redagowania wiadomo
ści zamieszczanych w polskich pismach codziennych oraz określenie typowych 
sposobów ich uatrakcyjniania i uzupełniania. 

Niektóre problemy metodologiczne 

W 1966 roku Mieczysław Kafel pisał: „Nie wyjaśniona jest też dotychczas 
druga podstawowa kwestia: stosunek informacji do publicystyki. Przede 
wszystkim odpowiedzieć trzeba na pytanie, gdzie się kończy (jako gatunek 
pisarski) informacja prasowa, a gdzie mamy do czynienia już z publicystyką" 
i dalej: „Istnieje wreszcie problem wyodrębniania poszczególnych gatunków 
w obrębie publicystyki i informacji" 1. Od dziesięciu lat, mimo jasno sprecy
zowanego problemu, nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło, nic nie usyste
matyzowało i nie uprościło, przeciwnie, niektóre problemy skomplikowały się 
jeszcze bardziej. 

Problemy takie powodują, że sprecyzowanie terminu „informacja wzboga
cona" napotyka znaczne trudności. W literaturze fachowej są. dwie próby 

. ściślejszego określania tego terminu. Pierwszy to spostrzeżenie Rogera Claus-
sa, który rozwijając swoją definicję pisał: „Wzbogaca się je czasem komen
tarzami wyróżniającymi to, co poprzedzało treści, okoliczności i reperkusje 
faktu"2. Działanie tego typu oraz wartość jaką niesie ono w tworzeniu for
my informacji prasowej dostrzega również Irena Tetelowska w swoich roz
ważaniach o kontekście informacji3. Nieco inaczej zagadnienie wzbogacania 
treści wiadomości zamieszczanych w prasie pojmuje J. F. Mansfield 4. Twier
dzi on, że wiadomości prasowe wymagają niekiedy dodatkowych, równole
głych opisów. Dla ilustracji swojej tezy podaje przykład wiadomości o przy
musowym lądowaniu pilotki pani Young w bliżej nieokreślonym regionie Ro
dezji. Artykuł na ten temat wzbogacony był o mapę terytorium, sporządzoną 
przez kogoś, kto znał okolicę. Przykład wskazuje na specyficzny sposób uzu
pełniania informacji przy pomocy innych danych, które (co jest istotą tego 
sposobu) powstały wcześniej i niezależnie od zaistniałego zdarzenia. 

Przyjęta przez nas definicja informacji prasowej pokrywa się z propozy
cją Zdzisława Hardta: „Informacja prasowa to forma dziennikarska realizu
jąca funkcję przekazywania wiadomości bieżących, mogąca być opatrzona 
komentarzem i oceną"5. W takim ujęciu termin „informacja wzbogacona" 
zawiera element czystego powiadamiania, stanowiącego o istocie tego gatunku 
oraz trzy możliwe sposoby rozszerzenia tego elementu: 

1 M. K a f e l : Prasoznawstwo — wstąp do problematyki. Warszawa i960, s. 155. 
: Podaję za: I. T e t e l o w s k a : Szkice prasoznawcze. Kraków 1972. Informacja — od
rębny gatunek dziennikarski, s. 237. 
5 I. T e t e l o w s k a : Op. cit., s. 259. 
< J. M a n s f i e l d : The Complete Journalist. Londyn 1944, s. 134, 135. 
•"•Z. H a r d t : Przyczynki do problematyki warsztatu dziennikarskiego. (W:) Dzienni
karstwo — zagadnienia i materiały. Zeszyt 1 pt. Gatunki i warsztat dziennikarski. War
szawa 1969, s. 16, 17. 
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1. Przez zamieszczenie materiałów mających formę typową dla informacji, 
lecz czerpanych z innego (z reguły wcześniejszego) źródła niż całość informa
cji podstawowej. 

2. Przez zamieszczanie tzw. form użytkowych, to znaczy form występują
cych w mowie potocznej lub urzędowej, a nie używanych jako forma podsta
wowa w powiadamianiu prasowym (np. list, protokół, rozmowa, referat). 

3. Przez zamieszczanie materiałów mających formę publicystyki, związa
nych jednak w sposób istotny z treścią informacji podstawowej. 

Ponieważ interesowały nas merytoryczne elementy wzbogacające informa
cje, nie analizowaliśmy bliżej formalnych elementów eksponujących materiał 
dziennikarski, takich jak: układ typograficzny, umiejscowienie na stronie, 
ekspozycja przy pomocy tytułu, winieta, fotografia. 

Charakterystyka próby badawczej 

Stosunkowo rzadkie występowanie w polskiej prasie codziennej elemen
tów wzbogacających informacje było powodem rezygnacji z próby dobieranej 
statystycznie na rzecz doboru celowego. Postępowanie takie spowodowało, iż 
zabrakło w realizacji badania odpowiedzi na pytania dotyczące częstoliwości 
występowania elementów wzbogacających tekst informacji, pozwoliło jednak 
przebadać sposoby jej wzbogacania. 

Badaniem objęto 9 ważnych wydarzeń politycznych, ekonomicznych i spo
łecznych z 1975 roku, o których informowała nasza prasa codzienna. Do próby 
zaliczono pierwszą informację na dany temat oraz te, które pojawiły się na 
drugi i trzeci dzień po wydarzeniu. Efektem takiego postępowania było prze
analizowanie 145 informacji pochodzących z następujących dzienników: Echo 
Krakowa, Express Ilustrowany, Express Wieczorny, Gazeta Krakowska (obec
nie — Południowa), Kurier Polski, Słowo Powszechne, Sztandar Młodych, 
Trybuna Ludu, Trybuna Robotnicza. Dobierając informację brano pod uwagę 
jej tematykę (polityczna, ekonomiczna, obyczajowo-sensacyjna) oraz zasięg 
geograficzny (międzynarodowy, lokalny poza Polską, ogólnopolski). Realizację 
badawczą próby można przedstawić w tabeli, w której poszczególne pola 
oznaczone cyframi rzymskimi odpowiadają niżej wymienionym tematom in
formacji: 

I — lot Sojuz—Apollo, 

II — wznowienie żeglugi przez Kanał Sueski, 

III — zdobycie Mount Everest przez alpinistki japońskie, 

IV — wyzwolenie Sajgonu, koniec wojny w Wietnamie, 

V — referendum gospodarcze w Londynie, 

VI — kolejna próba zamachu na prezydenta USA G. Forda, 

VII — wizyta prezydenta USA G. Forda w Polsce, 

VIII — otwarcie bazy paliwowej w Porcie Północnym, 

IX — pożar w kopalni „Manifest Lipcowy". 
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Realizacja próby badawczej 
(dane w procentach, N = 145) 

Zasięg 

międzynarodowy 

lokalny 

ogólnopolski 

suma 

Tematyka 

polityczna ekonomiczna 

I 
18,6 

IV 
15,2 

VII 
18,6 

52,4 

II 
7,6 

V 
11,7 

VIII 
6,2 

25,5 

obyczajowa I suma 
i 

III 
4,8 

VI 
7,6 

IX 
9,7 

22,1 

31,0 

34.5 

34,5 

100,0 

Porównanie: struktura informacji czystej i informacji wzbogaconej 

W wyniku przeprowadzonej analizy wyodrębniono dwie grupy informacji: 
a) czystą, stanowiącą w całości materiału 50,3% oraz b) wzbogaconą, stano
wiącą 49,7% materiału. Pozwoliło to na scharakteryzowanie elementów for
malnych i merytorycznych informacji wzbogaconych jak również umożliwiło 
odpowiedź na pytanie, które z analizowanych pism zamieszczało takich infor
macji najwięcej. 

Relacja z danego zdarzenia wzbogacona innymi elementami najczęściej wy
stępuje w pismach skierowanych do określonego kręgu czytelników (Słowo 
Powszechne, Kurier Polski, Sztandar Młodych); w pismach partyjnych wzbo
gaconych jest około 50% informacji, a w popołudniowych pismach RSW formy 
wzbogacane występują najrzadziej. Zjawisko uzupełniania treści informacji 
ogólnie częściej występuje w pismach przedpołudniowych niż popołudniowych 
i częściej w ogólnopolskich niż w lokalnych. Informacje tego typu najczęściej 
zamieszcza Trybuna Ludu i Kurier Polski. 

Nie wszystkie informacje są wzbogacane w jednakowym stopniu. Częściej 
od pozostałych opatruje się dodatkowymi elementami — z uwagi na treść — 
informacje polityczne, a z uwagi na zasięg — międzynarodowe i ogólnopol
skie. 

Przedmiotem porównania była struktura merytoryczna i formalna informa
cji zakwalifikowanych do obu wymienionych zbiorów. Grupy te wykazywały 
duże podobieństwo, nie tylko w zakresie formy dziennikarskiej informacji 
podstawowej, ale i w zakresie jej „nasycenia" odpowiedziami na pytania: kto, 
co, gdzie, kiedy, dlaczego i z jakim skutkiem. (Nie oznacza to oczywiście, że 
wszystkie informacje zawierały odpowiedź na te pytania, lecz że częstotliwość 
ukazywania się takiego powiadomienia była w obu grupach zbliżona.) Róż
nicowały się natomiast przy określaniu sposobu, w jaki dokonało się dane 
zdarzenie (wiadomości wzbogacone ponad dwukrotnie częściej niż niewzbo-
gacone powiadamiały o tym czytelnika). Nie różnicowały natomiast tych dwu 
zbiorów elementy formalne informacji — źródło, z którego zaczerpnięto wia-
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domość, umiejscowienie na kolumnie, typografia, jak również — w nieco 
mniejszym stopniu — ilustracyjność i wielkość materiału. 

Przytoczone dane pozwalają stwierdzić, że o wzbogacaniu informacji pra
sowych nie decyduje stopień jej „nasycenia" elementami zdarzeń, czyli do
kładność przedstawienia danego faktu. Oznacza to, że wiadomość wzbogacana 
jest nie dla uzupełnienia brakujących elementów powiadamiających (np. bra
ku określenia czasu czy skutków danego zdarzenia), lecz w celu przedstawie
nia innych zdarzeń bezpośrednio związanych z tymi, o których mowa w in
formacji podstawowej. Natomiast czynnikami decydującymi o wzbogaceniu są: 
1. tytuł pisma, w którym zamieszczono informację, co potwierdza tezę o pierw

szoplanowej roli redakcji w tej dziedzinie; 
2. tematyka i zasięg geograficzny informacji, czyli ważność zdarzenia podsta

wowego. 
Elementy typograficzne eksponujące materiał były w obu grupach identycz

ne. Ponieważ rozpatrywaliśmy informacje zbudowane z faktów o dużym zna
czeniu, należało się raczej spodziewać, że te materiały, które nie są wzboga
cane w inny sposób, będą eksponowane przynajmniej środkami typograficz
nymi. 

Podstawowe sposoby merytorycznego wzbogacania informacji 

Istnieje wiele sposobów uzupełniania informacji zamieszczonych w prasie. 
W praktyce stosuje się jednak najczęściej sposób najprostszy, polegający na 
wkomponowaniu w treść informacji podstawowej innej informacji. Wtrącenie 
takie, związane w sposób istotny z treścią relacjonowanego wydarzenia, po
chodzi zazwyczaj z innego źródła oraz ma inną formę gatunkową niż informa
cja podstawowa. W badanej grupie 72 informacji wzbogaconych ten sposób nic 
występował w 38n/o, w pozostałych natomiast występowały: w 40°/o notatka, 
20% sprawozdanie, w 10"/o sylwetka lub życiorys wyodrębniony z tekstu 
i w 11% elementy graficzne, takie jak mapa (4%), wykres (4%) i rysu
nek (3%). (Procenty nie sumują się do 100, ponieważ w publikacjach mogło 
występować kilka sposobów wzbogacania z danej grupy; odnosi się to rów
nież do danych dotyczących wzbogaceń typu formy użytkowe i formy publi
cystyczne). 

Innym sposobem uzupełniania wiadomości, występującym jednak o połowę 
rzadziej niż poprzedni, było zamieszczanie form użytkowych, to znaczy ta
kich, które w normalnym procesie powiadamiania prasowego nie są używane 
(lub są używane rzadko) jako formy samodzielne, występują natomiast w po
tocznym porozumiewaniu się ludzi bądź w języku urzędowym. Spośród infor
macji, które wprowadzały jakiekolwiek elementy uzupełniające 61% takich 
elementów nie posiadało, w pozostałych natomiast najczęściej występowały 
przemówienia (19%) oraz komunikaty oficjalne informujące пр. о przeprowa
dzeniu rozmów czy określające oficjalne stanowiska (19%). Ogłoszenia for
malne informujące o czasie, miejscu wydarzeń czy sposobach uczestniczenia 
w nich pojawiały się nieco rzadziej (11%). 

Trzecim sposobem rozszerzenia wiadomości było zamieszczanie w piśmie 
materiału o charakterze publicystycznym, tematycznie związanego z informa
cją zamieszczoną w tym samym numerze. Częstotliwość występowania tego 
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typu materiału była zbliżona do częstotliwości występowania form użytko
wych — to znaczy 64 % informacji wzbogaconych nie wykorzystywało tego 
sposobu. W pozostałych dominował komentarz wydzielony odrębnym tytułem 
(16°/o), lub wskomponowany w całość doniesienia, a oddzielony od reszty tek
stu tylko formalnie (7°/o). Opinie zawarte w komentarzach rzadko jednak miały 
charakter wielostronny i krytyczny. Artykuł jako forma wzbogacająca poja
wiał się dwukrotnie rzadziej od komentarza (12°/o). Inne formy publicystycz
ne, między innymi felieton, występowały sporadycznie. 

Elementy wzbogacające, podobnie jak i informacje podstawowe, pocho
dziły w większości z agencji, mimo to jednak 37% komunikatów zawierało 
w sobie materiały pochodzące z redakcji pisma. Oznacza to, że ponad 20*U 
materiałów agencyjnych uzupełnionych zostało nowymi danymi, dostarczony
mi przez redakcję. 

Najważniejszym celem wzbogacania informacji jest niewątpliwie dążenie 
do dostarczenia czytelnikom pełnego obrazu danego zdarzenia, ewentualnie 
obrazu innych wydarzeń z nim związanych. Oto zestawienie podstawowych 
celów uzupełniania informacyjnego materiału prasowego: 

Cel wzbogacenia 

Uzupełnienie treści wydarzeń nowymi elementami 

Ukazanie związku z wydarzeniami 

Ocena wydarzenia 

Objaśnienie pojęć i terminów 

Inne 

°/o 

86,1 

26,4 

20,8 * 

ИД 

5,6 

Uwaga: Procenty nie sumują się do 100, ponieważ w informacji mogło wystę
pować wiele elementów wzbogacających o różnej funkcji. N = 72 

Wszystkie wzbogacenia informacji określają osobę uczestniczącą, rodzaj, 
czas i miejsce zdarzenia (oczywiście tam, gdzie określenie tego jest sensow
ne), co nie różni tych przekazów od informacji czystych, które również w zde
cydowanej większości odpowiedzi takie formułują. Sens wzbogacania tkwi 
jednak w odpowiadaniu na pozostałe pytania, jakie stawia sobie czytelnik, 
chcąc mieć całościowy obraz rzeczywistości; pytania te dotyczą sposobu, 
przyczyn i skutków zajścia danego zjawiska. 

Wnioski 

Oprócz wniosków i uwag wysuniętych w poprzednim rozdziale a doty
czących struktury i częstości występowania elementów wzbogacających, na
leży również sformułować inne spostrzeżenia związane z funkcją i skutecz
nością tych elementów. 
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Już bardzo pobieżne zaznajomienie się z materiałem pozwala stwierdzić, 
że najczęstszą formą informacji czystej jest sprawozdanie bądź notatka. Ele
menty wzbogacające równie często mają taką samą formę. Oznacza to, że 
praktycznie malteriał wzbogacany jest tylko po stronie treści, natomiast dy
namika informacji dziennikarskiej, wyrażająca się w zmianie formy mate
riałów uzupełniających, jest rzadka. Ponadto materiały występujące jako 
uzupełnienie treści były zbyt "słabo wyeksponowane, zarówno graficznie jak 
i formalnie. 

Niewiele publikacji podkreślało też pochodzenie materiału i odwoływało 
się do autorytetu autora bądź agencji. 

Istniała grupa publikacji szczególnie szeroko wzbogacana, jak np. lot 
Sojuz-Apollo, wizyta prezydenta Forda w Polsce lub — nieco rzadziej — 
wyzwolenie Sajgonu. Występowała tu spora grupa materiałów dodatkowych 
pochodzących ze źródeł oficjalnych, jak komunikaty, gratulacje, depesze itp. 
Większość z nich powtarzała informacje zawarte w wiadomości podstawo
wej i w części tylko dostarczała wiedzy o przyczynach, przebiegu i reper-
kursjach danego faktu. Nie wszystkie te wzbogacenia, z uwagi na ich wagę 
oficjalną, można wyeliminować, wydaje się jednak, że wiele z tych pozycji 
ma dla czytelnika znaczenie tylko marginalne i mogłoby być bez specjalnej 
dla niego szkody wyeliminowane z pisma bądź radykalnie skrócone. Ta gru
pa publikacji odznaczała się bowiem wielością wzbogaceń, silnie jednak zu
nifikowanych tematycznie i formalnie. Pod tym względem najlepiej prezen
towały się pisma popołudniowe, które rzadziej zamieszczały materiały uzu
pełniające, ale ich selekcja tematyczna była bardziej staranna, co wyrażało 
się, między innymi, w niepowtarzaniu informacji o elementach wydarzeń 
oraz różnicowaniu ich formy. 

Rozpatrując cel wzbogacenia zauważyć można bardzo niewielką ilość ma
teriałów służących objaśnianiu pewnych podstawowych pojęć i terminów 
(11%). Wskazuje to na zaniedbanie podstawowej funkcji prasy, jakim jest 
oddziaływanie wychowawcze na czytelnika oraz na przecenianie jego zna
jomości rzeczy. Nie tłumaczy się bowiem, lub robi to bardzo rzadko, trudniej
szych terminów politj'cznych, ekonomicznych itp., jak również sytuacji, która 
spowodowała taki a nie inny rozwój wydarzeń. Przykładem są prawie wszy
stkie publikacje, a szczególnie dotyczące końca wojny w Indochinach i refe
rendum w Londynie. To ostatnie wydarzenie rozpatrywane było wyłącznie 
w aspekcie kampanii propagandowej przed referendum, przewidywanych wy
ników, ewentualnie mechanizmu przeprowadzenia głosowania. Na ogół po
prawnie przedstawiono natomiast problem otwarcia Kanału Sueskiego, za
równo w aspekcie historycznym, jak i przewidywanych korzyści czy nawet 
wpływu tego posunięcia na układ bliskowschodnich sił politycznych. W ta
kich przypadkach jak dwa wymienione poprzednio zachodzi szczególna ko
nieczność, głównie ze względu na szczupłość miejsca w gazecie, odesłania 
czytelnika do innych, specjalistycznych źródeł wiedzy, jak np. publikacje 
książkowe. W praktyce tylko niewiele publikacji zawierało takie odsyłacze 
(ok. 20%). Były to przeważnie krótkie notatki o programach telewizyjnych 
lub radiowych prowadzonych równolegle z danym wydarzeniem (np. infor
macje o transmisjach z powitania G. Forda, połączenia statków kosmicz
nych itp.). Tylko jedna gazeta, Express Ilustrowany, pisząc o wspólnym locie 
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kosmicznym odesłała swoich czytelników do poruszającej ten sam temat pu
blikacji książkowej, która w tym czasie znalazła się w księgarniach. 

Określenie najlepszych sposobów wzbogacania poszczególnych grup tema
tycznych informacji (np. materiałów politycznych, ekonomicznych itp.) na
potyka zdecydowane trudności z uwagi na konieczność indywidualnego roz
patrywania każdego zdarzenia, różne możliwości techniczne, ekonomiczne 
i kadrowe oraz różnorakie profile i zainteresowania redakcji pism. Decyzja 
taka siłą rzeczy winna pozostać w gestii poszczególnych redakcji, tym bar
dziej, że zdecydowane preferowanie pewnych tematów doprowadziłoby naj
prawdopodobniej do wręcz odwrotnego skutku, t j . do jeszcze większej uni
fikacji materiałów. 

Można natomiast sformułować wyraźne dyrektywy dotyczące częstszego 
używania niektórych środków wzbogacających. I tak, jeżeli rozpatrujemy 
sposoby zakwalifikowane przez nas do grupy pierwszej, trzeba szczególną 
uwagę zwrócić na częstsze zamieszczanie życiorysów (co przecież przybliża 
osoby, wskazując na postawy i sposób wypełniania przez nie różnorakich 
funkcji) oraz wywiadów, co z kolei umożliwia zapoznanie się z opiniami 
świadków, uczestników, pozwala na przytaczanie szczegółów może mniej istot
nych, ale za to bardziej interesujących itp. Częściej również winny znajdo
wać się w informacjach materiały graficzne, rysunki, wykresy, mapy. Tego 
typu materiały niosą bowiem walor unaoczniania pewnych zjawisk, przy
bliżania ich czytelnikowi i niekiedy umożliwiają samodzielną interpretację. 
Rysunek np. pozwala ponadto na wprowadzanie elementów satyrycznych 
i humorystycznych. Funkcje materiałów graficznych są tak różnorodne, że 
zastosowanie ich w informacji prasowej jest bardzo często zarówno możli
we jak i celowe. 

Materiały oficjalne z grupy drugiej, jak już zaznaczyliśmy, były stosun
kowo często wykorzystywane, ale ich atrakcyjność była niewielka. Są one 
jednak, ze względów już przytaczanych, nieodzowne. Zupełnie inaczej przed
stawia się częstotliwość występowania w prasie materiałów używanych w ję
zyku potocznym. Wcale nie występowały takie formy jak: swobodna roz
mowa, list czy nieoficjalna opinia osób uczestniczących bądź ekspertów. Wy
korzystanie tego typu źródeł jest niewątpliwie trudne ze względu na szyb
kość dokonywania się zdarzeń i rutynę w ich przekazywaniu, jest jednak 
możliwe wtedy, gdy zdarzenie rozciąga się w czasie. 

Niewątpliwie najtrudniejszym sposobem wzbogacania jest zamieszczanie 
aktualnej publicystyki na tematy związane z danym wydarzeniem. Obok 
waloru aktualności materiał taki zawierać powinien elementy skłaniające 
czytelnika do zainteresowania się danym tematem. Dlatego forma komentarza 
i artykułu, najczęściej występująca jako materiał rozszerzający informację, 
nie wystarcza. Częściej należałoby stosować formy pogłębiające faktograficzną 
znajomość wydarzenia, jak reportaż czy nawet esej. Podobnie zamieszczenie 
aktualnego felietonu pozwoliłoby na — może nieco dowolną, ale za to bar
dziej zindywidualizowaną, lepiej przyswajalną — ocenę danego zjawiska. 
Z tych też samych racji należałoby zamieszczać komentarze pochodzące z wie
lu źródeł, mające wielostronny i krytyczny charakter. 

Uzyskane wyniki badań wskazywałyby na wielość sposobów wzbogaca
nia informacji w prasie polskiej, jak również na dalsze możliwości rozwoju 
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w tej dziedzinie. Postulat ten wypływa z roli, jaką pełnią elementy wzboga
cające w ogólnej strukturze informacji, a głównie z ich znaczenia w na
świetlaniu nie tylko istoty wydarzenia, ale i szeroko pojętego tła przyczy
nowo-skutkowego. Postępowanie takie pozwala bowiem zarówno na zwięk
szanie atrakcyjności wypowiedzi, jak i jej kompletności i rzetelności. Wzbo
gacona konstrukcja informacji może bowiem stać się równie sprawnym, jak 
publicystyka instrumentem kształtowania aktywnych postaw i stylów życia 
społeczeństwa. 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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A N E K S 

Wykaz form dziennikarskich, które mogą służyć jako wzbogacenie infor
macji, opracowany został na podstawie przeglądu polskich pism codziennych. 
Może on być rozszerzony przez inne elementy, które uszły mojej uwagi lub 
przez ich kombinacje, zarówno w ramach grupy, jak i między grupami. W ta
kim przypadku teoretyczna liczba kombinacji jest bardzo wielka. Zastosowa
nie poszczególnych elementów winno być zdeterminowane przede wszystkim 
przez znaczenie danego komunikatu, znajomość czytelnika, do którego jest 
skierowany oraz zamierzony przez dziennikarza cel publikacji. 

I Materiały o formie typowej dla informacji, lecz czerpane z innego źródła 
niż całość informacji podstawowej: 

a) formy dziennikarskie: 

wzmianka 
notatka 
sprawozdanie 
opowiadanie 

opis 
argumentacja 
streszczenie 
wywiad 

b) formy graficzne: 
wykres 
rysunek 
mapa 

II Formy użytkowe: 

list 
protokół 
ogłoszenie 
podziękowanie 
komunikat (zawiadomienie) 

rozmowa 
przemówienie 
referat 
telegram 

III Formy publicystyczne: 

artykuł wykład 
komentarz (nie wydzielony odrębnym tytułem) felieton 
komentarz (wydzielony odrębnym tytułem) reportaż 
wywiad (jeżeli zawiera elementy publicystyczne) esej 
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GLOSA DZIENNIKARZA 

Wyniki badań Adama Swidy, konkretyzujących sytuację w zakresie wzbo
gacania informacji w polskiej prasie codziennej, stanowią materiał dowodo
wy dla praktyków, dyskutujących ostatnio dość intensywnie nad możliwo
ściami poprawy obsługi informacyjnej w naszych środkach komunikowa
nia. Badania te dotyczą co prawda wycinka całokształtu zagadnienia, wy
dobywają jednak na światło elementarne przyczyny niedostatków codziennej 
pracy redakcji we wspomnianej dziedzinie: operowanie głównie materiałem 
agencyjnym nie jako tworzywem, lecz gotowym produktem, sporadyczność 
pogłębiania treści serwisów przez dziennikarzy prasowych, przewagę wkom
ponowywania wiadomości w wiadomość, czyli formalnego „wkładkowania" 
nad autentycznym wzbogaceniem, zastępowanie uzupełnień brakujących ele
mentów przedstawianiem innych zdarzeń z marginesu tematu, a po części 
także — jak z artykułu wynika, choć myśl nie jest jednoznacznie sformu
łowana — rozciąganie informacji wbrew jej programowym założeniom raczej 
„na długość" niż w głąb. 

Wszystkie te grzechy powszednie praktyki są zawodowcom doskonale zna
ne. Nie zdziwi ich także unaocznione w aneksie zestawienie form wzboga
cania przy pomocy listy gatunków dziennikarskich — choć praktyk widzi tę 
sprawę inaczej, nie myśląc o doborze gatunkowym przy formowaniu kolej
nej gazety. Prasoznawca jednak operuje materiałem zastanym, analizuje 
gotowy wynik uwidoczniony na łamach prasy. Ujawnia istniejący stan rze
czy, nie może wystawiać recept na sposoby, metody wzbogacania informacji. 
To już domena ludzi kształtujących poszczególne numery pisma w kon
kretnych warunkach walki z czasem, towarzyszącej całej produkcji re
dakcyjnej. Jest to jedyna obiektywna przyczyna niedostatków w dziedzinie 
wzbogacania treści informacyjnej dzienników. Wszystkie pozostałe mają 
charakter subiektywny. Rutyna, brak pomysłowości poszczególnych jedno
stek, wadliwa organizacja sekretariatów redakcji i służb depeszowych, słabe 
wciągnięcie w tok bieżącej pracy komórek dokumentacji i archiwów — to 
już trudności do pokonania. Należałoby zacząć od ich likwidacji, jeśli pra
gniemy w niedalekiej przyszłości otrzymać bogatszy — a co ważniejsze — 
efektywniejszy obraz informacyjnego oddziaływania na czytelnika. 

Co — niezależnie od wspomnianych kwestii — podpowiedzieć może dzien
nikarz w zakresie pogłębiania faktografii, uplastycznienia treści, motywacji 
i komentowania zdarzeń? W krótkiej glosie przypomnieć może tylko pod
stawowe warunki należytej, pogłębionej działalności informacyjnej redakcji: 
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inwencję zawodową realizatorów kolumn informacyjnych wspartą o mocne 
zaplecze źródłowe. Nie da się — o ile chcemy coś osiągnąć — operować 
tylko doraźnym, bieżącym materiałem spływającym na biurko dziennikarza 
w redakcji, podsuniętą przez agencję mapą, zdjęciem, wykresem czy też po
chodzącym z innych źródeł oficjalnych komunikatem bądź protokołem. Trze
ba nie tylko dysponować, ale i korzystać z literatury encyklopedycznej 
i przedmiotowej, z prasy światowej, sięgać częściej do słabo użytkowanych 
pobocznych biuletynów, danych geograficznych, historycznych, politycznych, 
biograficznych, nawet — co jest już zupełną rzadkością w polskiej prasie 
codziennej — opisowych. Dopiero z takiego konglomeratu źródeł przy umie
jętności szybkiej selekcji i syntezy zarazem, metodą wtrąceń, montażu, ilu
stracji, powiązań tekstu, a także — choć dla laika brzmi to nieprawdopo
dobnie — cięć, możemy uzyskać rzeczywiste wzbogacenie informacji i jej 
większą siłę przebicia. 

Sprawa widziana zarówno oczyma dziennikarza jak prasoznawcy wydaje 
się pilna. W systemie współistniejącego triumwiratu masowych środków 
komunikowania komentowanie i wyjaśnianie informacji urasta do rangi na
czelnego zadania prasy drukowanej. Konfrontacja tego podstawowego zało
żenia z wynikami badań pozostawia wyraźne wrażenie niedosytu. 

Zofia Lewartowska 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 2 (72) 

KOLPORTAŻ PRASY w WOJEWÓDZTWACH: 
KRAKOWSKIM MIEJSKIM, 

NOWOSĄDECKIM i TARNOWSKIM 
(Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Zespól Badania Opinii 

Społecznej KWP RSW „Prasa-Książka-Ruch") 

Jest sfera działalności środków masowych, której poświęca się stosunko
wo mało uwagi: techniczne i organizacyjne sposoby przenoszenia informa
cji. W sytuacji prasy jest nią kolportaż — systematyczne rozprowadzanie 
dzienników i czasopism za pomocą prenumeraty lub sprzedaży egzemplarzo
wej. Dziedzina działalności nader ważna, jeśli wziąć pod uwagę, że w kon
sekwencji decyduje o aktualności informacji dostarczonej odbiorcy. 

Działający w ramach Pracowni Analiz i Prognoz Prasowych Krakowskie
go Wydawnictwa Prasowego RSW Zespół Badania Opinii Społecznej prze
prowadził w listopadzie 1976 sondaż, którego celem było zbadanie funkcjo
nowania korportażu na terenie objętym oddziaływaniem wydawnictwa. 

Przez tydzień odnotowywano porę dostarczania prasy do kiosków i do 
mieszkań prenumeratorów. Obserwacją objęto 220 kiosków, a o funkcjonowa
nie prenumeraty zapytano 130 osób. 

Najczęściej poranne dzienniki krakowskie: Gazeta Południowa i Dziennik 
Polski dostarczane były do kiosków między godz. 6 a 7 rano (41u/o przypad
ków). 28% kiosków otrzymuje prasę przed godz. 6 rano. Można zatem stwier
dzić, że tylko do 69% badanych kiosków prasa dostarczana jest prawidło
wo — do godz. 7 i osoby udające się do pracy mają możność jej nabycia. 
Do pozostałych 31% kiosków — prasa dostarczana jest już po godz. 7 (a do 
9% ogółu — nawet po godz. 8). 

Jak jednak zauważono, czas dostarczania prasy zależy od wielkości i ro
dzaju miejscowości, w której znajduje się punkt sprzedaży. I tak: w sa
mym Krakowie aż 93% kiosków otrzymuje gazety przed godz. 7 (w tym 
65% przed 6). W innych, mniejszych miastach i miasteczkach, już tylko 70% 
kiosków otrzymuje prasę przed godz. 7, natomiast na wsi o tej samej porze 
dostaje poranną prasę krakowską jedynie 19% kiosków. 

Prasa centralna dostarczana jest nieco później. Przed godz. 8 otrzymuje 
ją 25% kiosków. Większość punktów sprzedaży (71%) otrzymuje prasę cen
tralną między ósmą a dwunastą, najczęściej około dziewiątej. W przeciwień-
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stwie do porannej prasy krakowskiej, prasa centralna przychodzi do różnych 
miejscowości w podobnych porach. 

A jak wygląda funkcjonowanie prenumeraty? Największa grupa bada
nych prenumeratorów (47°/o) otrzymywała Gazetę Południową między godz. 
8 a 12. Druga pod względem wielkości grupa osób (38°/o) — między 12 a 15. 
Znacznie mniejsza grupa (6%) otrzymuje gazetę po godz. 15. W efekcie 
gazetę dostarcza się w czasie, gdy ich nie ma w domu. To powoduje, że są 
oni w gorszej sytuacji od osób kupujących gazety w kioskach. W praktyce 
bowiem wiadomości, które powinni otrzymać rano, otrzymują po południu, 
po powrocie z pracy. 

Okazuje się także, że prenumerata, wbrew swym założeniom, nie gwa
rantuje stałego i systematycznego otrzymywania prasy. 8fl/o respondentów 
otrzymywało niektóre numery Gazety Południowej z jedno- lub dwudniowym 
opóźnieniem. Zanotowano także przypadki niedostarczania w ogóle niektó
rych egzemplarzy Gazety Południowej. Skarży się na to 19% respondentów, 
najczęściej z małych miast. 

Podane liczby ilustrują konkretne sytuacje odnotowane przez respon
dentów. 

W ciągu tygodnia odwiedziłem wszystkie kioski „Ruchu" — pisze 
ankieter z 20-tysięcznego miasta. — We wszystkich kioskach 
mówiono mi, że prasa dociera zbyt późno i w bardzo małych 
ilościach. Kioski otwarte są już od 5.15, natomiast prasa krakow
ska dociera między godziną 6.30 a 7.00. Wszyscy proszą, by Ga
zeta Południowa przychodziła już o godz. 5.30, by mogli ją nabyć 
czytelnicy udający się do pracy. 

Respondent ze wsi podaje: 
We wsi jest jeden kiosk i otrzymuje tylko 14 egzemplarzy Ga
zety Południowej. Ale to tylko w specyfikacji. Bo 20 paździer
nika ujęto w specyfikacji 14 egzemplarzy a przyszło 8; 22 paź
dziernika ujęto 14, przyszło 12; 28 tego samego miesiąca zamiast 
14 przyszło tylko 9 egzemplarzy. 

Po czym dochodzi do sytuacji, jak ta z Krakowa: 
W czasie moich codziennych odwiedzin kiosków wszyscy trzej 
sprzedawcy uskarżali się, że za mało otrzymują prasy wydaw
nictwa krakowskiego i z tego powodu mają codzienne utarczki 
z klientami. 

O ile sprawa nakładu nie dotyczy instytucji kolportującej prasę, to można 
jednak od niej oczekiwać, iż dostarczać będzie gazety punktualnie i w prze
widzianych planem ilościach. 

Mimo wszystko czytelnicy zaopatrujący się w kioskach i tak są w lep
szej sytuacji od prenumeratorów: jeśli nie dostaną gazety, to przynajmniej za 
nią nie płacą, podczas gdy prenumeratorzy płacą i... 

Bardzo często otrzymuję tylko 2 wydania w tygodniu. Pytałem 
na poczcie, mówią, że nie przychodzi. Do rzadkości należy, abym 
otrzymał 4 numery Gazety Południowej w tygodniu — pisze 
respondent z małego miasta. 
Natomiast czytelnik z Krakowa donosi: Gazeta Południowa jest 
dostarczana do mnie przez listonosza z opóźnieniem 3—4 dni, t j . 
2 razy w tygodniu. Bardzo proszę o zmianę adresu na adres za
kładu pracy... 

Być może, czytelnik ma nadzieję po zmianie adresu trafić na bardziej solid
nego listonosza. Ale z ilości zgłaszanych tego typu próśb można wnosić, że 
czytelnicy chcą w ten sposób otrzymać gazetę w czasie dnia, a nie zastać ją 
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w domu po powrocie z pracy. Obecny tryb dostarczania gazet powoduje, że 
wiadomości, które powinni otrzymać rano dostają po południu. Jeśli do tego 
dodać, iż niektóre numery Gazety Południowej dostarczane są po terminie — 
najczęściej są to wydania sobotnio-niedzielne, które niektórzy prenumera
torzy otrzymują w poniedziałek, a nawet we wtorek — to powstanie pełny, 
aczkolwiek niewesoły obraz funkcjonowania kolportażu *. 

Stan ten niejako podsumowuje respondentka ze wsi w woj. tarnowskim: 
„Pierwszy autobus PKS przychodzi z Krakowa (odległość 40 km) o godz. 7. 
Ale nie przywozi ani poczty, ani prasy. Prasę do kiosku przywozi autobus 
czasem o 8, ale najczęściej o 12, albo z pocztą o 15. A jeśli chodzi o Gazetę 
Południową, którą otrzymuję w opasce, to jeszcze od roku się nie zdarzyło, 
żeby choć przez jeden tydzień przychodziła regularnie. Zupełnie tego nie 

;rozumiem." 
• * 

Od 1 stycznia br. częściowo zmieniono system rozprowadzania prasy: 
„Ruch" przejął część obowiązków poczty. Czy te fragmentaryczne zmiany — 
bo przecież „Ruch" dostarcza prasę do najmniejszego urzędu pocztowego, 
a stamtąd niesie gazetę ten sam co dawniej listonosz — poprawią sytuację, 
pokażą najbliższe miesiące. 

Marian Nowy 

* Bardzo interesujące wydaje się tu rozwiązanie kolportażu w Katowicach, gdzie od 
początku r. 1976 umożliwiono zakładom pracy odbiór porannych dzienników miejsco
wych oraz Trybuny Ludu bezpośrednio z kiosku w tzw. pierwszym rzucie, co przy
spieszyło obsługę prenumeratorów zakładowych od dwóch do czterech godzin — jak 
stwierdza Roman S z p a l a : Kolportaż i czytelnictwo prasy partyjnej w Katowicach. 
Prasa Polska 1977 nr 1, s. 39. 

Problem niedostatków kolportażu sygnalizowaliśmy też w poprzednim numerze Ze
szytów w rubryce „Obyczaje". (Przyp. red.). 
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Sondaże OBP 

„DOBRA ROBOTA" 
W OPINII CZYTELNIKÓW 

WYBRANYCH GAZET I CZASOPISM 

W połowie 1976 roku Ośrodek Badań Prasoznawczych zrealizował na tere
nie całego kraju badania na temat jakości pracy i jakości życia w opinii spo
łecznej, pragnąc w ten sposób zarejestrować stosunek społeczeństwa do kry
teriów jakościowych, które po VII Zjeździe PZPR dominują w naszym życiu 
szczególnie jako warunek zarówno rozwoju i umacniania socjalizmu, jak też 
podnoszenia poziomu bytu społeczeństwa. 

Badana reprezentacja ogółu ludności Polski od 14 roku życia dobrana była 
metodą udziałową — warstwową. W próbie tej znajdowały się reprezentacje 
kręgów czytelniczych różnych gazet i czasopism. Opinie tych kręgów na te
mat cech dobrej roboty, w porównaniu z wypowiedziami osób nie czytających 
prasy, na tle hierarchii cech dobrej pracy, akceptowanej przez ogół bada
nych mieszkańców Polski przedstawiamy czytelnikom. Należy przy tym za
znaczyć, że pytanie o cechy dobrej pracy miało charakter otwarty (nieska-
tegoryzowany), stąd przedstawiona w tabeli hierarchia wartości oparta jest 
na swobodnych deklaracjach czytelników. 

Analiza wypowiedzi odbiorców prasy, radia i telewizji dowodzi, że stereo
typy dobrej pracy akceptowane przez każde z trzech audytoriów nie różnią 
się między sobą. Bardziej wyraźne różnice zdań w tej kwestii obserwujemy 
natomiast między osobami korzystającymi ze środków komunikowania i nie 
korzystającymi z nich w ogóle. Ta druga grupa badanych opowiada się za 
znacznie uboższym w cechy stereotypem, nasyconym głównie wartościami 
tradycyjnymi i podstawowymi dla akceptowanego wzorca. Bardziej zróżni
cowaną hierarchię cech dobrej roboty obserwujemy wewnątrz publiczności 
prasowej, głównie porównując deklaracje odbiorców prasy codziennej i cza
sopism. 

Przedstawione opinie wybranych kręgów czytelniczych są różne nie tylko 
ze względu na określone cechy społeczno-demograficzne, ale także co do wy-
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rażanych opinii. Trudno jednak stwierdzić, że przynależność do określonego 
kręgu czytelniczego determinuje akceptację pewnych określonych cech, za
sadne jest bowiem przypuszczenie, że jest to zależność wtórna w stosunku 
do działania takich zmiennych, jak wykształcenie, zawód, czy wiek czytelni
ków. Należy zatem mówić chyba nie o z a l e ż n o ś c i , ale o z w i ą z k u ak
ceptowanych postaw z czytelnictwem określonego • tytułu. 

Wartości społecznie potrzebne i w swej treści dynamiczne akceptują naj
wyraźniej czytelnicy czasopism społeczno-politycznych oraz takich gazet jak 
Trybuna Ludu i Zycie Warszawy, rzadziej natomiast (lub prawie wcale) ce
chy te pojawiają się w wypowiedziach odbiorców pism adresowanych do lud
ności wsi (np. Gromada — Rolnik Polski) lub osób o niższym poziomie wy
kształcenia (np. Przyjaciółka) oraz w deklaracjach ludzi nie czytających 
prasy. 

Stereotypy funkcjonujące w różnych audytoriach to określone syndromy 
cech pozwalające zarazem nakreślić kierunek ich modyfikacji. W załączonym 
zestawie odnajdujemy dwa przeciwstawne stereotypy ze względu na ich za
wartość treściową i rozmaitość cech, a mianowicie wzorce akceptowane przez 
odbiorców Gromady — Rolnika Polskiego i Polityki. 

Wzorzec człowieka dobrej roboty, akceptowany przez czytelników Groma
dy — Rolnika Polskiego jest dosyć jednorodny (główne wartości: pracowity, 
sumienny, uczciwy w pracy, dokładny i systematyczny, wsparte takimi ce
chami jak np. poważny, skromny, kulturalny itp.). Natomiast stereotyp do
brze pracującego człowieka, za którym opowiadają się czytelnicy Polityki, 
jest dosyć bogaty w te wartości; pojawiają się w nim — obok cech trady
cyjnie tworzących portret — wyraźniej niż w innych audytoriach takie war
tości, jak: odpowiedzialność, ambicja, kwalifikacje i fachowość oraz inicja
tywa, pomysłowość i racjonalizacja. 

Oba kręgi odbiorców różnią się między sobą ze względu na wiele uwa
runkowań społecznych oraz demograficznych. Różni je także sposób i zakres 
cech dobrej pracy. Wzorzec dobrze pracującego człowieka akceptowany przez 
odbiorców G-RP ma charakter indywidualny, natomiast w ujęciu czytelni
ków Polityki człowiek dobrej roboty pojawia się w szerszym kontekście spo
łecznym. Model pierwszy bliższy jest rzeczywistości dnia dzisiejszego, model 
drugi ma charakter bardziej prognostyczny. Z punktu widzenia potrzeb spo
łecznych prognozę tę należy jak najszybciej urzeczywistnić. 

Opr. Zbigniew Bajka 



Cechy ludzi dobrej roboty w opinii czytelników wybranych 

L p . 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
H 
12 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
K r a k ó w 1977 R. XVI I I , n r 2 (72) 

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

NEWLIŃSKI MICHAŁ (1847—1899) 

Rodem z Wołynia, podobno syn nieślubny któregoś z Potockich. Studiował 
w Petersburgu na akademii orientalnej. Nie wiadomo co robił podczas po
wstania styczniowego. Od 1870 zamieszkał stale w Wiedniu i z protekcji ów
czesnego premiera Alfreda Potockiego otrzymał posadę w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych. Dzięki dobrej znajomości języka tureckiego, min. Andrassy 
przeznaczył go na attaché ambasady austro-węgierskiej w Konstantynopolu. 
Tam umiał wyrobić sobie stosunki na dworze sułtana, które mu się później 
przydały. Lekkomyślny tryb życia i zapewne inne jeszcze okoliczności spowo
dowały odwołanie z tej odpowiedzialnej placówki. Wrócił do Wiednia i zajął 
się dziennikarstwem, pracując równocześnie dla wywiadu austriackiego, wę
gierskiego i tureckiego. Subwencjonowany, i to stale, z Wiednia, Budapesztu 
i Konstantynopola, miewał dochody równe urzędującemu ministrowi. Pisywał 
•legie po francusku i po niemiecku, słabiej natomiast po polsku. Był kore
spondentem Le Temps i krakowskiego Czasu, współpracował przygodnie 
z Neue Freie Presse. Wydawał i redagował litografowany biuletyn polityczny 
Correspondence de l'Est. Ogłosił bezimiennie kilka broszur, jak „La Question 
des Nationalités en Hongrie", czy szczególnie ważną „La Pologne et les Habs
bourg" (Paryż 1880). Reprezentował w nich austriacką rację stanu i oficjalną 
wiedeńską linię polityczną. Zcudzoziemczały, tylko w stosunkach prywatnych 
okazywał się Polakiem. Zmarł nagle w Konstantynopolu 1IV 1899. 

Kalendarz Czecha na r. 1900, s. 88—89; K. C h ł ę d o w s k i : Pamiętniki, wyd. II (1957), 
t. U, s. 36—39. 

Czesław Lednicki 

* Biogramy zamieszczone w Zeszytach Prasoznawczych czerpiemy z materiałów opraco
wanych w OBP w latach 1958—1959, przekazanych Ośrodkowi przez IBL oraz nadesłanych 
przez osoby postronne. Zestawy ogłaszane w poszczególnych numerach naszego pisma 
mają układ chronologiczny, indeks alfabetyczny do całości tych materiałów biograficz
nych wydrukujemy po zakończeniu ich publikacji. 
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P E R L F E L I K S (1871—1927), p seud . : A t o m , F . P. , F . P - l , Fe l iks P. , 
fp, G r z y b , F . G r z y b o w s k i , J a s ińsk i , J u l i a n , Ju l iusz , La t a rn ik , Novus , 
P . F. , P - l . F. , Red iv ivus , Res , Rewoluc jon i s t a , K a r o l S k i r m u n t , Ś w i a 
towid, F . T e r k o w s k i 

Ur. 26 IV w Warszawie, gdzie ukończył gimnazjum i wydział prawa na uni
wersytecie. Uzyskał w Bernie szwajcarskim doktorat filozofii na podsta
wie nie drukowanej rozprawy „Marks i Sismondi". Już w gimnazjum wstąpił 
do socjalrewolucyjnej partii Proletariat, następnie w 1890 został członkiem 
centralnego Komitetu tzw. II Proletariatu. Układał odezwy partyjne. W 1892 
brał udział w zjeździe paryskim, na którym powstała Polska Partia Socjali
styczna i był jednym z współtwórców jej programu. Wydalony na żądanie 
rządu carskiego z Francji, udał się do Londynu, gdzie był współpracownikiem 
Przedświtu. Należał do Centralizacji (zarządu) Związku Zagranicznego Socja
listów Polskich. Od 1901 do 1904 mieszkał w Kijowie i Rydze, był redaktorem 
tajnego Robotnika. W 1904 aresztowany w Warszawie, przebywał 10 mie
sięcy w więzieniu. W czasie rozłamu w PPS w 1906 stanął po stronie prawicy, 
która utworzyła PPS-Frakcję Rewolucyjną. W 1907 po kilku miesiącach wię
zienia został odstawiony do granicy austriackiej. Następne lata spędził w Ga
licji, przeważnie we Lwowie. W 1911 utworzył tam odrębną grupę pod nazwą 
PPS-opozycja, z organami: Placówka i Walka, która przeciwstawiała się mi-
litarystycznej polityce Piłsudskiego. W czasie wojny światowej wstąpił do 
Legionów i redagował Robotnika w Dąbrowie Górniczej i Warszawie. Od 1918 
prawie do śmierci był redaktorem naczelnym Robotnika. 1919—1927 poseł na 
sejm z ramienia PPS, przewodniczący i członek Centralnego Komitetu Wyko
nawczego PPS. Po przewrocie majowym jako jeden z pierwszych ustosun
kował się negatywnie do nowego reżimu. Zmarł 15 IV 1927 w Warszawie. 

Najwybitniejszy publicysta PPS. Oddzielnie ogłosił: Adam M i c k i e w i c z 
(Londyn 1898, wyd. II Petersburg 1905; wyd. III Warszawa 1906); Krótka hi
storia Wielkiej Rewolucji Francuskiej (Londyn 1898); Socjalizm dzieckiem 
chrześcijaństwa (Kraków 1906); Płaca robotnicza a strajki (Warszawa 1906, 
wyd. II Kraków, b. d.); Wilhelm Liebknecht (Warszawa 1906); Komunizm 
w pierwotnym chrześcijaństwie (Warszawa 1906, wyd. II 1907); Systemy wy
borcze najważniejszych państw konstytucyjnych (Warszawa 1907); Koordynacja 
czy utożsamienie? (Kilka słów o naszym stosunku do rewolucji rosyjskiej) 
(Warszawa—Kraków 1907); Kwestia polska w oświetleniu „Socjaldemokracji" 
polskiej (Warszawa — Kraków 1907); Patriotyzm a socjalizm (Warszawa 1907, 
wyd. II Kraków 1909, III Chftrków 1917); Dzieje ruchu socjalistycznego w za
borze rosyjskim (do powstania PPS) (Warszawa — Kraków 1910, wyd. II War
szawa 1932); Rewolucja 1848 roku we Francji (Warszawa — Kraków 1911); 
Jak odpowiadać na zarzuty przeciwników? (Warszawa 1913, wyd. II Moskwa 
1917); O związkach zawodowych i ich znaczeniu dla klasy robotniczej (Dąbro
wa Górnicza 1916, wyd. II Łódź 1917); Esdectwo w walce z socjalizmem nau
kowym (Warszawa 1917); O bolszewizmie i bolszewikach (Warszawa 1918); 
Jarosław Dąbrowski (b.m.r.); Pełnomocnictwa (Mowa wygłoszona na posie
dzeniu sejmu 15 VII 1924) (Warszawa 1924); Stanisław Posner (Kraków—War
szawa 1927); współautor „Z dziejów prasy socjalistycznej" (1919). Przełożył 
O. Bauera „Drogi do socjalizmu" (1919). 

Artykuły umieszczał w pismach: Dzień Kobiet, Gazeta Robotnicza, Hasło, 
Jedność Robotnicza (red.), Jutro, Krytyka, Kujmy Broń, Kurier Codzienny, 
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Naprzód, Nowe Zycie, Ogniwo, Oświata, Pierwszy Maja, Placówka (red.), 
Promień, Przedświt, Robotnik (red.), Światło, Trybuna, Walka (red.), Wiedza, 
Wiek Nowy. 

T. R z e p e c k i : Sejm 1919 (1920); R z e p e c c y : Sejm i Senat 1922—1927 (1923); H. Mo
ś c i c k i , W. D z w o n k o w s к i: Parlament Rzeczypospolitej Polskiej (1928) ; W. K i e-
1 e с к i : Perl (1929) ; A. P e r e t i a t k o w i c z : Współczesna encyklopedia życia politycz
nego (1931) ; W. P o n i e с к i : Myśliciele i bojownicy (1935) ; 2. K o r m a n o w a : Mate
riały do bibliografii druków socjalistycznych (1935); K. D u n i n - W ą a o w i c z : Perl 
(Res). Przegląd Socjalistyczny 1945 nr 2; Nekrologi: Robotnik 1927 nry 105 (fot.), 106, 107; 
Glos Prawdy, Łodzianin, Myśl Niepodległa, Naprzód, Pobudka, Wspólnota z kwietnia 1927. 
A. B a r : Słownik pseudonimów. 

(Z materiałów IBL) 

PRÓCHNIK ADAM FELIKS (1892—1942), pseud. Henryk Swoboda, 
krypt. apr. 

Urodzony 20 VIII we Lwowie. Ukończył VII gimnazjum tamże w 1911 r. 
Od czwartej klasy gimnazjalnej należał do organizacji młodzieży socjalistycz
nej „Promień", w której był przez pewien czas prezesem. W 1912 rozpoczął 
studia historyczne na Uniwersytecie Lwowskim, które ukończył jako doktor 
filozofii po I wojnie światowej. Był wiceprezesem stowarzyszenia akademic
kiej młodzieży postępowo-niepodległościowej „Życie", członkiem PPSD. W cza
sie I wojny światowej służył w armii austriackiej i należał do tajnej organi
zacji wśród oficerów austriackich Polaków pod nazwą „Wolność", a od 1917 r. 
do POW. Brał udział w walkach o Lwów 1918—1919. Po odzyskaniu niepodle
głości pracował jako archiwista, następnie kierownik Archiwum Państwowego 
w Piotrkowie Trybunalskim. Jednocześnie uczył historii w szkole średniej i był 
tam radnym miejskim, przewodniczącym Rady Miejskiej, ławnikiem i kie
rownikiem wydziału oświaty i kultury. W latach 1928—1930 poseł na Sejm 
z ramienia PPS, 1930—1932 był służbowo przeniesiony na podrzędne stanowi
sko w archiwum w Poznaniu. W 1932 osiadł w Warszawie, gdzie pracował 
w Archiwum Akt Dawnych. Rozwinął teraz szeroką działalność polityczną, 
społeczną i naukową, wszedł do Rady Naczelnej PPS, reprezentując jej lewe 
skrzydło. We wrześniu 1939 brał udział w obronie Warszawy. Następnie był 
jednym z przywódców lewicowych grup socjalistycznych, redagował socjali
styczny Biuletyn Informacyjny, należał do kierownictwa grupy „Barykada 
Wolności", a 1 września 1941, kiedy powstała konspiracyjna organizacja Pol
skich Socjalistów, został przewodniczącym jej Komitetu Centralnego. Zmarł 
na atak serca podczas rozmów porozumiewawczych z inną grupą PPS 22 V 
1942 w Warszawie. Był odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie) i po
śmiertnie Krzyżem Grunwaldu I Klasy. Popularny historyk głównie dziejów 
najnowszych i publicysta. 

Oddzielnie ogłosił: Obrona Lwowa od 1 do 22X11918 (Zamość 1918); Bez
pośrednia walka o socjalizm (Radomsko 1920); Polska a wielka rewolucja 
francuska (Piotrków 1921); Dzieje chłopów w Polsce (Lwów 1922); W obronie 
demokratycznej ordynacji wyborczej (Piotrków 1927); Kim był Tadeusz Ko
ściuszko (Łódź 1930, wyd. II Warszawa 1946); Początki socjalizmu polskiego 
(Księga jubileuszowa PPS 1892—1932. Warszawa 1932). Bunt łódzki w roku 
1892 (Łódź 1932, wyd. II Warszawa 1950); Pierwsze piętnastolecie Polski nie
podległej (Warszawa 1933, wyd. II 1957); Ignacy Daszyński, życie, praca, walka 
(Warszawa 1934, wyd. II 1946). Bolesław Limanowski (Warszawa 1934); W trzy-



94 MATERIAŁU 

dziestą rocznicę „krwawej środy" (Warszawa 1936); Ku Polsce socjalistycznej. 
Dzieje polskiej myśli socjalistycznej (Warszawa 1939); Francja, kraj demo
kracji (Warszawa, 1938); Idee i ludzie. Z dziejów ruchu rewolucyjnego w Pol
sce (Warszawa 1938, wyd. II 1946); Kobieta w walce o niepodległość i socja
lizm w Polsce (Warszawa 1938); Powstanie Państwa Polskiego (Warszawa 
1939); Kobieta w polskim ruchu socjalistycznym (Warszawa 1948); Bohatero
wie „Proletariatu" (Warszawa 1950); Ideologie spółdzielczości robotniczej 
(Warszawa b. d.). Ponadto napisał kilkanaście życiorysów w Polskim Słowniku 
Biograficznym i poprzedził przedmową „Pamiętniki" B. Limanowskiego (1937). 

Artykuły umieszczał w pismach: Biuletyn Informacyjny (red.), Dziennik Lu
dowy, Dziennik Popularny, Dzieje Najnowsze, Kronika ruchu rewolucyjnego 
w Polsce (red.), Lewy Tor, Naprzód, Niepodległość, Nowe Tory, Robotnik, 
Zycie W.S.M. 
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (fot.): T. i K. R z e p e c c y : Sejm i senat 1928— 
1933. Poznań 1928; Ż. K o r m a n o w a : Mater ia ły do bibliografii d r u k ó w socjal is tycznych. 
Warszawa 1935 ; H. W e r e s z у с к i : A. P róchn ik . Kwartalnik Historyczny 1946 n r 3—4 ; 
B. O l s z e w i c z : Lista s t ra t k u l t u r y polskiej . Warszawa 1947; Adam Próchn ik — czło
wiek — myśliciel — poli tyk. Warszawa 1947; J. G o r z y c k a : Wspomnienie o A. P r óch 
niku. Przegląd Socjalistyczny 1947 n r 7—8; J. M.: A. P róchn ik . Tamże, 1948 n r 5; Pamięc i 
tych, co odeszli. Archeion 1948 t. 16; J. M u l a k : A. P r ó c h n i k — bojownik i myśliciel . 
Robotnik 1948 nr 139; Z. i J. M a r c i n i a k : Adam Feliks Próchn ik . Z Pola Walki 
1958, nr 3. 

(Z materiałów IBL) 

SOBOCIŃSKI LEON (1897—1948) 

Urodzony 24 XII w Mławie. Z wykształcenia prawnik. Pracę dziennikarską 
rozpoczął od reportaży drukowanych w Piaście. W r. 1921 zastępował redakto
ra naczelnego Gazety Toruńskiej, potem krótko kierował nią. W 1923 reda
gował Głos Pomorski w Grudziądzu, gdzie w następnym roku wydawał i re
dagował tygodnik Teatr, Kino, Variétés. Redaktor Gońca Nadwiślańskiego 
1927—1928. Sekretarz Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich. Redaktor naczel
ny Gońca Wielkopolskiego 1931—1932. Wraz z Sewerynem Pieniężnym przygo
tował numer jubileuszowy Gazety Olsztyńskiej z okazji jej 50-lecia (1936). 
Ogłosił cykl artykułów pt. „Zarys dziejów plebiscytu na Warmii, Mazurach 
i Ziemi Malborskiej" (1938). Wspólnie z Ludwikiem Łydko napisał „Z dziejów 
prasy pomorskiej" (1925). Przed samą II wojną światową pracował w rozgło
śni Polskiego Radia w Toruniu. Po wyzwoleniu korespondent Zielonego Sztan
daru, Expressu Wieczornego, Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Wolnych Lu
dzi, Tygodnia Szczecina. Członek redakcji Dziennika Ludowego i Gazety Lu
dowej (kierownik działu krajowego). Współpracownik Polskiego Instytutu 
Prasoznawczego, umieścił w Prasie Polskiej 1948 (nry 8—18) dłuższy artykuł 
o prasie polskiej na Mazurach. Oddzielnie ogłosił m. in. „Zbrojne walki Po
morza 1918—1920" (Toruń 1938), „Na gruzach Smętka" (1947, zbiór reportaży 
z Mazur). Pod jego redakcją wyszła książka „Handel pomorski" (Grudziądz 
1929). Zmarł w Warszawie 141X1948. 

T. O r a c k i : Słownik biograficzny Warmii , Mazur i Powiśla. Warszawa 1963; Ł y d k o , 
S o b o c i ń s k i : Z dziejów p ra sy pomorsk ie j , s. 27—29; Gazeta Ludowa 1948, n r y 248— 
250; P ra sa Polska 1948. n ry 17—18; Polska Zachodnia 1946, n ry 20—36; Warmia i Mazury 
1960, n ry 2, 3; Bibliografia czasopism pomorsk ich . Wojew. bydgoskie (Toruń 1960). 

Tadeusz Z. Bednarski 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 E. XVIII, nr 2 (72) 

ZDZISŁAW KRZYSTEK 

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

W poprzednim numerze ZP starałem się przedstawić organizację obu ty
godników, ich proces redakcyjny i produkcyjny. Time i Newsweek są główny
mi tytułami swych koncernów prasowo-wydawniczych i ich ściśle redakcyjne 
agendy integralnie wiążą się z wydawniczymi, polityką i finansami koncernu. 
Przedstawiając niektóre z nich zastrzegam się, podobnie jak w pierwszym od
cinku, przed uogólnianiem stosunków w obu omawianych czołowych tygod
nikach na szerszy wachlarz czasopism amerykańskich. 

Objętość oibu tygodników nie odbiega od naszych 40-kolumnowych tygodni
ków. Time ma tylko 44 stałe kolumny redakcyjne, Newsweek 52 kolumny, 
reszta to zmienna ilość kolumn reklamowych. Przy mniejszym niż w Pol
sce formacie kolumny, uwzględniając też mniejszą powierzchnię zdjęć, sta
nowi to wielkości porównywalne z naszymi. Będzie to istotne przy koń
cowej analizie zatrudnienia, kosztów i wyników. 96-kolumnowe, 4—5 agrega-
towe maszyny wklęsłodrukowe lub offsetowe (stosuje się obie techniki w za
leżności od wydania) dają możność drukowania całego numeru w jednym 
rzucie, używania dwu gatunków papieru, grubszej okładki czy kolorowych 
wkładek z automatycznym wkładkowaniem i szyciem. 

Charakterystyczną cechą obu pism są ich liczne wydania i mutacje. Time 
drukuje co tydzień ponad 300 mutacji, o czym w Polsce, korzystając z jednego 
wydania, niewiele wiemy. Przytoczę tylko w skrócie, że poza głównym wy
daniem ma 5 wydań międzynarodowych: Time — Canada1 , Time — Latin 
America, Time — Atlantic, Time — Asia i Time — South Pacific. Nie mu-
tując treści redakcyjnej tych wydań, Time nie ma oddzielnego sztabu redak-
1 Kanadyjskie wydanie Time'a zlikwidowane zostało, po 33 latach istnienia, w marcu 
1976 w niezwyczajnych okolicznościach. Rząd kanadyjski uznał, że Time-Canada jest 
czasopismem zagranicznym, wobec czego jego kanadyjskim ogłoszeniodawcom nie przy
sługuje prawo odliczania kosztów ogłoszeń od podatków, jako kosztów handlowych. 
Likwiduje to automatycznie większość wpływów tego wydania, ponieważ sama sprze
daż 520 tys. egz. nakładu nie pokrywa wydatków 33-osobowej redakcji w Montrealu 
oraz korespondentów i współpracowników w 17 miastach kanadyjskich. Time-Canada 
mutował wprawdzie 5—8 kolumn swego amerykańskiego wydania, władze kanadyjskie 
uważały jednak, że musi się różnić co najmniej" połową zawartości, by mieć prawa 
pisma kanadyjskiego. Koncern „Time-Life Inc." był już gotów się na to zgodzić, gdy 
Kanadyjczycy wyinterpretowali tę „co najmniej połowę" na 80% treści redakcyjnej. 
To Time uznał już za szykanę, zlikwidował pismo i stara się przedstawić sprawę jako 
polityczną, godzącą w wolność prasy itd. 
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cyjnego dla wydań międzynarodowych, jaki posiada natomiast Newsweek, 
mutujący aż 14 (12—15 kolumn) treści swoich wydań zamorskich na Europę 
i Azję. Wracając do Time'a: jego 300 mutacji regionalnych, miejskich, śro
dowiskowych, zawodowych różni się tylko reklamami. Ogłoszeniodawca 
ma prawo reklamować się w całym nakładzie pisma, tylko w USA, w jednym 
z wydań zamorskich, na kilka stanów, jeden, jakieś miasto, poszczególne wy
danie. Daje to pojęcie o stopniu skomplikowania sieci ogłoszeniowej i sprzę
żenia jej z drukarniami. To drugi, równoległy z redakcyjnym pion koncernu, 
o własnym zarządzie, bazie graficznej i technicznej. Omawiana polityka 
mutacyjna wynika głównie — odwrotnie niż u nas — z postawienia na pre
numeratę jako najdogodniejszą formę sprzedaży, dającą stałego czytelnika, 
mniejszą fluktuację nakładów, niższe koszty, rabaty, bezzwrotowość, opero
wanie przedpłatami abonentów. Również Newsweek w swoim wydaniu ame
rykańskim mutuje tylko reklamy przy tej samej części redakcyjnej. Mu
tacji tych, regionalnych i miejskich posiada 57 oraz 2 środowiskowe. Nato
miast swoje wydania międzynarodowe — jak już zaznaczyłem — w odróż
nieniu od Time'a mutuje 12 aż w 25% kolumn redakcyjnych. 

Zatrudnienie w redakcji Newsweeka wynosi aktualnie 325 pracowników 
redakcyjnych bez obsługi typu gońców, kierowców, sprzątaczek, działu ogło
szeń oraz administracji. Jak zaznaczyłem w I odcinku, nie dzieli się ich 
ściśle na dziennikarzy i innych. W skład tego zespołu wchodzi: 

ok. 20 osób kierownictwa redakcji, 
45 dziennikarzy piszących, 
45 researcherów, 
65 redaktorów poza Nowym Jorkiem, 
30 pracowników biur korespondentów poza Nowym Jorkiem, 
10 osób w dziale listów, 
15 grafików, 
20 bibliotekarzy i archiwistów, 
25 pracowników produkcji (ilustracje, foto, korekta, skład, łamanie), 
20 pracowników wydań międzynarodowych (od szefa redakcji do maszyni

stki), 
20 sekretarek i pomocników, 
10 osób w hali maszyn. 

Odliczając 95 osób personelu pozanowojorskiego, 20 pracowników wydań 
międzynarodowych i 5—10 osób o czynnościach, które u nas wykonuje drukar
nia, pozostaje dla ewentualnych celów porównawczych 210 pracowników re
dakcyjnych. O ile liczba dziennikarzy par excellence pokrywa się z grubsza 
z naszą praktyką, cała reszta wykazuje — według naszych kryteriów — po
zorne przerosty etatowe. Cechuje to jednak nie jedną tylko redakcję, lecz 
każde amerykańskie pismo, dbające o swój poziom, wpływy z reklam i sprze
daży. Omawiane tygodniki należą do prywatnych koncernów, wykazują po
ważne zyski, a znany pragmatyzm w ocenie wyników pracy w Ameryce 
zakłada pełną wydajność każdego zatrudnionego. 

Zatrzymać się należy nad rolą i wydajnością aż 65 korespondentów, czyli 
dziennikarzy zamiejscowych, a wraz z personelem ich biur i wspomniany
mi kilkoma współpracownikami (Contributing Editors) — przeszło 100 osób. 
A to jeszcze nie wszystko: z nowojorskich dziennikarzy wielu — poczynając 
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od kierownictwa — jeździ po kraju i świecie, prowadzi wywiady, sondaże itd. 
W 50-kolumnowym tygodniku końcowa wydajność redaktora na łamach musi 
więc być ilościowo niewielka. Jest to jednak dopiero wierzchołek góry lodo
wej. Biura korespondentów przesyłają do redakcji całe masy materiałów: 
informację własną, publicystykę, opinie, dokumenty, zdjęcia, wycinki z pra
sy, nowości książkowe czy ich recenzje itd. W Time oblicza się produkcję 
88 korespondentów i 31 biur zamiejscowych na 500 tysięcy słów tygodnio
wo. Wszystkie te materiały studiowane w działach korespondentów i infor
macji (news-desks) trafiają w odpowiednie ręce, większość w efekcie do 
archiwów i służą przez długi czas pismu, umożliwiają właśnie artykuły 
czołowe (cover-stories) i inne, pisane w razie aktualnej potrzeby w redakcji 
w czasie niewielu dni. W ostatecznym efekcie zarówno Newsweek jak Time 
są — niezależnie od politycznej oceny tych pism — najczęściej cytowane, 
przedrukowywane, traktowane jako źródła informacji tekstowej i ilustra
cyjnej nie tylko przez czytelnika, ale przez agendy rządowe oraz prasę, nie 
wyłączając naszej. 

Ta oryginalność i aktualność pisma kosztuje więc niezmiernie dużo. Mało 
już który dziennik i czasopismo na świecie stać na tak rozbudowaną sieć ko
respondentów i informację własną, zewnętrzną i wewnętrzną. W coraz więk
szym stopniu przechodzi się na obsługę agencyjną: informacyjną, zdjęciową, 
nawet publicystyczną. Tylko agencje rangi AP, UPI, Reuter, AFP mające set
ki, a nawet tysiące abonentów, a poza nimi subwencjonowane agencje urzę
dowe stać na utrzymanie sieci biur korespondentów oraz środków dokumen
tacji, gromadzących już miliony informacji, co wymaga przechodzenia na 
metody informatyczne, zastosowania komputerów, zakładania tzw. banków 
informacji. Nawet jedyny na świecie redakcyjny bank informacji New York 
Times'a, z którym miałem możność się zapoznać, przeżywa trudności. Koszt 
jego instalacji wyniósł 3 miliony doi., stałe uzupełnianie programów i eks
ploatacji przekracza 2 miliony doi. rocznie, wykorzystanie natomiast nie 
spełnia oczekiwań. Nawet koncern Time Inc. zrezygnował po roku z człon
kostwa tego banku, dzierżawienia końcówki komputera N. Y. Timesa, co 
kosztowało 9 tys. doi. przy wykorzystaniu tej aparatury tylko do 4 godzin 
miesięcznie. Jest to temat oddzielny, bardzo u nas aktualny w związku 
z przedwczesnymi — moim zdaniem — opartymi na słabym jeszcze roze
znaniu zamierzeniami budowy takiego banku informacji dla naszej prasy. 

Niezmiernie ciekawe dane o założeniach, organizacji i eksploatacji banku 
informacji New York Timesa przedstawił J. Rothman, dyrektor działu usług 
informacyjnych tego dziennika. Według jego opinii skala przedsięwzięcia, 
jego trudności i koszty nawet w warunkach amerykańskiej technologii i przy 
współpracy z IBM były ogromne. Efektem tej mrówczej pracy jest skom
puteryzowanie wycinków w zasadzie tylko z samego New York Timesa 
jedynie z pięciu ostatnich lat; obecnie zaś bank działa tylko na bieżąco. 
Zestawienie wypowiedzi współtwórcy i kierownika systemu z uwagami jego 
użytkowników, z samej redakcji i z zewnątrz (tylko z trojgiem z nich mia
łem okazję mówić), przyniosłoby pożyteczne wnioski i dla naszych zamie
rzeń. 

Zatrudnienie w Time nie jest dostatecznie przejrzyste dla podobnych dy
wagacji. Ścisła redakcja — bez służb — składa się ze 150 osób, w tym 16 
osób kierownictwa (do kierowników działów), 22 redaktorów, 24 publicystów 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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i 5 współpracujących oraz 60 researcherów, w tym część również piszących. 
W sumie jednak Time zatrudnia ponad 900 osób, w tym — jak już wspo
mniałem — 88 korespondentów w 31 biurach poza siedzibą redakcji, z pro
dukcją 500 tysięcy słów tygodniowo. Przerobienie tego materiału wymaga jesz
cze liczniejszego niż w Newsweeku personelu pomocniczego. Cały szereg służb 
redakcyjnych w Time pracuje nie na rzecz tej jednej redakcji, lecz całego 
koncernu, kilku innych czasopism i wydawnictwa książkowego (wspólny skład, 
biblioteka, archiwa, grafika), co zaciemnia porównania. 

Płace. Każdy pracownik pisma otrzymuje uposażenie tygodniowe brutto. 
Podatki: dochodowy oraz stanowe i lokalne płaci sam, na podstawie własnych, 
dorocznych deklaracji, jak każdy obywatel USA. Minima tych uposażeń są 
przedmiotem układu zbiorowego między redakcją a związkiem zawodowym — 
The Newspaper Guild of New York2 w rubrykach: początkowo, po roku 
i dwóch latach pracy. Awanse po dalszych latach zależą od wynegocjowanego 
przez związek ogólnego procentu podwyżek, poza tym zaś od uznania praco
dawcy w stosunku do indywidualnych pracowników. Członkostwo związku nie 
jest obowiązkowe, należy do niego około 50% personelu redakcji w Newsweeku 
i 75% w Time, ale stawki związkowe i postanowienia dotyczące poszczegól
nych grup obowiązują pracodawcę w stosunku do wszystkich pracowników, 
nie tylko związkowców. I odwrotnie, pokrzywdzony pracownik ma prawo od
wołać się do podpisanych przez pracodawcę przepisów związkowych, również 
gdy nie jest członkiem związku. Przynależność do związku w praktyce za
wodów inteligenckich (w odróżnieniu od robotników) niewiele daje. Nie zabez
piecza przed utratą pracy, nie daje pierwszeństwa do zaangażowania, korzyści 
socjalne w zestawieniu ze składką związkową są minimalne. Związek ma duży 
głos przy zwolnieniach i angażowaniu pracowników, ale bez przywilejów 
dla swoich członków. 

Z przynależności do związku wykluczeni są wszyscy „executives", czyli pra
cownicy na stanowiskach kierowniczych. W redakcjach są to: Managing 
Editor, jego zastępcy, Senior Editors, Senior Writers. Stanowisk tych i zwią
zanych z nimi uposażeń układy zbiorowe nie zawierają, kończąc się na sta
nowiskach: Correspondent, Associate Editor, Writer, General Editor — czyli 
najwyższych uznanych jako załoga. W wypadku gdy osoba zaszeregowana 
w układzie otrzymuje funkcję kierowniczą, ze związku występuje. Uposażenia 
„executives" ustala pracodawca, bywają one znane tylko z niedyskrecji lub 
stosunków osobistych. O ile bowiem uposażenie tygodniowe personelu stanowi 
całość jego zarobków, to im wyżej w hierarchii, tym wyższe nie tylko uposa
żenie, ale i apanaże, związane z wynikami finansowymi pisma i całego kon
cernu: bonusy (premie), zakup akcji przedsiębiorstwa po cenie uprzywilejo
wanej, fundusze na wydatki służbowe itp. Wiąże to kierownika z pracodawcą, 
czyni go jego ramieniem i — mimo pozorów koleżeństwa w redakcji — wy
magającym, z reguły bezwzględnym szefem. 

Minimalne uposażenia tygodniowe w Time i Newsweeku dla pracowników 
z 2-letnim stażem wynosiły w r. 1976: 

2 Pół roku temu, w numerze 4/70 Zeszytów Prasoznawczych Andrzej Świątkowski zajął 
się obszernie umowami zbiorowymi pracy w amerykańskich koncernach prasowych na 
przykładach New York Tlmesa i Washington Post. Umowy dotyczące tych dzienników 
nie obejmują wprawdzie tygodników Time i Newsweek, są jednak tak zbliżone w istot
nych punktach do umów tych ostatnich z Newspaper Guild of New York, że zwalnia 
mnie to od szerszego ich omawiania i powtarzania danych. 
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— dla niższych pracowników redakcyjnych, jak maszynistki, korektorzy, 
młodsi archiwiści, bibliotekarze, technicy od 167 do 210 dolarów (grupy 
I—Ш); 

— dla takichże, ale starszych, od 220 do 260 dolarów (grupy IV—VI); 
— dla researcherów, bibliotekarzy, grafików, obsługi komputerów i pomoc

ników korespondentów od 275 do 330 dolarów (grupy VII—IX); 
— dla dziennikarzy: redaktorów, publicystów, korespondentów, st. resear

cherów, fotoreporterów od 410 dolarów (grupa X). 
Efektywne zarobki są różnicowane indywidualnie przez pracodawcę i wy

noszą, w miarę stażu i uznania kierownictwa, do 30% więcej od minimum. 
Automatyczna podwyżka płac z uwagi na wzrost cen (tzw. indeks cen kon
sumpcyjnych w Nowym Jorku), uzgodniona ze związkiem zawodowym wynosi 
za ostatni rok 7,5% (do zarobków 200 doi. tygodniowo), 6,5% od dalszych 
100 doi. i 5,5% powyżej 300 doi. 

Czas pracy wynosi 35 godzin tygodniowo w 5 dniach pracy; gdy w tygodniu 
jest święto — 28 godzin tygodniowo w 4 dniach pracy. Pracownikom grup 
I—VIII oraz wszystkim zarabiającym poniżej 328 doi. tygodniowo przysługują 
dopłaty za godziny nadliczbowe. Dziennikarze są więc z nich praktycznie wy
łączeni. Ponieważ zaś pracują często wieczorami i w soboty, otrzymują wolne 
dni do urlopu, maksimum jeden tydzień rocznie. Urlop wynosi: do 5 lat pra
cy — 3 tygodnie, 5—15 lat — 4 tygodnie, powyżej 15 lat — 5 tygodni. Zwra
cam na to uwagę, ponieważ w innych zawodach urlopy wynoszą 2 tygodnie, 
a maksimum po latach — 3 tygodnie. Płatny urlop macierzyński wynosi 1 
miesiąc, bezpłatny 1 rok. Dla ojca 1 tydzień płatny po urodzeniu się dziecka. 

Szeregowy dziennikarz zarabia więc w czołowym tygodniku od 400 do 
500 doi. tygodniowo, t j . ok. 20—25 tys. doi. rocznie. Kierownik działu (lub 
służby) o ok. 30% więcej. Powyżej tych stanowisk stosuje się już uposażenia 
indywidualne, sięgające ponoć i 100 tysięcy rocznie. Zarabiają tak tylko nie
którzy samodzielni publicyści o sławie krajowej czy międzynarodowej. Są to 
już tzw. kominy, w lokalnej prasie codziennej czy mniejszych czasopismach 
zarobki są o 20—50% niższe. Zróżnicowanie jest ogromne: redaktor-reporter 
dziennika prowincjonalnego na bardzo drogiej Florydzie zarabia np. 250 doi. 
tygodniowo, tj . dużo mniej niż kwalifikowany robotnik. Bezrobocie w zawo
dzie dziennikarskim i pokrewnych jest znaczne, zwłaszcza w miastach, gdzie 
koncentruje się ruch wydawniczy: w Nowym Jorku i na wybrzeżu wschodnim, 
w Chicago, w Los Angeles, San Francisco i reszcie Kalifornii. 

Praktycznie całe zespoły redakcyjne rekrutują się z ludzi z wykształceniem 
wyższym, jest ono w Ameryce prawie powszechne w zawodach humanistycz
nych. Co roku dochodzą dziesiątki tysięcy absolwentów i chętnych „luzaków" 
(free-lancers) z gazet uniwersyteckich i zakładowych. Nowych tytułów zaś nie 
ma, raczej się likwidują, nie rosną też kolumny redakcyjne, a depresja eko
nomiczna od 3 lat zamroziła wpływy z reklam, główne źródło dochodów prasy. 
Ruch personalny w redakcjach jest więc minimalny. Ludzie trzymają się 
pracy kurczowo, również dlatego, że wysługa lat w dużych redakcjach 
daje dodatkowe, niesłychanie ważne na starość zabezpieczenia socjalne: udział 
firmy w prywatnym ubezpieczeniu, pomoc lekarską i dentystyczną, prawo za
kupu akcji itp. 

Honorariów w redakcjach amerykańskich dla własnych pracowników nie 
ma. Każdy pracuje za pensję, niezależnie od wydajności. Norm nie ma, obo-

7* 
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wiązuje każdorazowe zlecenie redakcyjne lub stały zakres pracy. Niemniej 
każdy pracownik i dziennikarz stara się najlepiej pracować i najwięcej pisać, 
bo od tego zależy cała jego kariera w zawodzie aż do emerytury oraz możli
wości innych zarobków. Te „inne" powstają poza redakcją z działalności pi
sarskiej w ogłoszeniach, telewizji, filmie, rozrywkach, które nie bazują na 
etatowym personelu w takim stosunku jak prasa. Dla zdobycia tych możliwo
ści w warunkach ostrej konkurencji i wysokich wymogów trzeba wpierw 
wyrobić sobie nazwisko w macierzystej redakcji. Tu tkwi jedna z tajemnic 
beznormowego i bezhonoraryjnego dziennikarstwa. 

Wysokość honorariów dla osób spoza redakcji bywa indywidualna i nie-
skodyfikowana. I tu redakcje wolą ryczałtowe formy uposażenia niż wycenę 
twórczości. Tak np. donajęty korespondent otrzymuje za efekt swej pracy 
50 doi. za dzień. 

Zatrzymam się nieco przy fotoreporterach i źródłach zdjęć w tygodnikach 
ilustrowanych. Newsweek zatrudnia tylko 7 etatowych fotoreporterów: 3 
w Nowym Jorku — siedzibie redakcji, 2 w Waszyngtonie jako stolicy, po jed
nym w Chicago i Los Angeles. Współpracuje ponadto z dziennikiem Washing
ton Post, pismem tego samego koncernu, wymieniając z nim zdjęcia fotore-
porterskie. Rocznie redakcja otrzymuje około 20 tysięcy zdjęć fotoreporter-
skich. Cała ich produkcja jest własnością redakcji w zamian za uposażenie 
i sprzęt, a w wypadku autorów obcych — za cenę zakupu zdjęcia. Time za
trudnia we wszystkich swoich oddziałach 8 fotoreporterów. Pracują oni na 
sprzęcie redakcyjnym, wyłącznie małoobrazkowych Nikonach, techniką czar
no-białą. Sprzedanie jakiegokolwiek zdjęcia konkurencji czy dysponowanie 
nim bez zgody redakcji byłoby przestępstwem, karanym zwolnieniem z pracy 
i złą opinią. Newsweek do ub. roku handlował nawet zdjęciami archiwalnymi 
fotoreporterów. 2/3 wpływów z tego tytułu otrzymywał autor zdjęcia. Nie 
opłacało się to redakcji, bo obciążało ją podatkiem i wymagało personelu, 
oddaje więc obecnie zbędne dla siebie zdjęcia autorom. 

Obie redakcje korzystają z kilkudziesięciu kontraktowych fotografów 
w kraju i na świecie, płacąc im po 100 doi. za 1/2 dnia pracy, gdy dostarczą 
przydatny redakcji plon tego dnia (Newsweek) lub do 200 doi. za pełny dzień 
pracy (Time). Za używanie własnego sprzętu fotograf kontraktowy otrzymuje 
zwrot 50°/o jego kosztu. Za potrzebne redakcji zdjęcia obce płaci się do 50 
doi., półkolumnowe 100 doi., całokolumnowe 150 doi. Za kolor odpowiednio 
100—300 doi. (całokolumnowe). Stawki te uzgodnione są z American Society 
Magazine Photographs. W daleko większym stopniu redakcje amerykańskie 
opierają się więc na zdjęciach i serwisach agencyjnych, które kosztują 1/10 
tego, co utrzymanie własnego fotoreportera. Agencje udzielają przy tym re 
dakcjom 1—3-tygodniowej wyłączności na zdjęcie. Operuję tu wyjątkowo 
kwotami w dolarach, nieporównalnymi ze stawkami w innych krajach i wa
lutach, by obalić pewne mity, jakie u nas panują na temat zarobków foto
grafów prasowych za granicą. 

Newsweek otrzymuje tygodniowo z 4 agencji ok. 3000 zdjęć, z których użyt
kuje bieżąco ok. 100. Późniejsze wykorzystanie z archiwum nie jest obliczane, 
ze stosunku zdjęć w całym numerze do aktualnych wynika jednak, że nawet 
gdy spore — jest nieproporcjonalnie małe przy takich ilościach wpływających 
tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Newsweek przechowuje parę milionów zdjęć, 
Time „tyle co gwiazd na niebie" (odpowiedź szefa ilustracyjnego, Johna Dur-
niaka). Kierowniczka fotoarchiwum Time'a Doris O'Neill twierdzi, że jest ich 
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ok. 23 milionów, największy zbiór na świecie. M. in. Time kupił całe zbiory 
ilustracyjne New York Herald Tribune (3,5 miliona zdjęć), a New York 
Times — Looka, po likwidacji tych pism. Tenże New York Times, typogra
ficzna gazeta codzienna, ma 3 miliony zdjęć, a w jego dziale ilustracyjnym 
(Picture Library) zatrudnionych jest 35 osób. Tyleż zatrudnia Time (w tym 
15 fotoserwisantów) i Newsweek (20 osób). 

Jest tu okazja do kilku dygresji na temat dokumentacji. Ze wszystkich 
agend redakcyjnych te różnią się najbardziej nie tylko od polskich, ale i eu
ropejskich, z wyjątkiem może Spieglet, wzorowanego na Ameryce. Poza omó
wioną już rolą i funkcjami researchu oraz działu ilustracyjnego z ogromnymi 
fotoarchiwami, do agend dokumentacji należą biblioteki (libraries), które poza 
wykorzystywaniem zbiorów własnych dostarczają redakcji dane bibliograficz
ne, każde wydawnictwo nieperiodyczne, mikrofilmy, kopie żądanego czaso
pisma, wycinki z prasy, twórczość korespondentów spoczywającą w archiwum. 
Biblioteka Newsweeka zatrudnia 22 osoby, New York Timesa 30 osób, Tiraesa 
71 osób, obsługujących wszystkie pisma tego koncernu (załatwiła ona 129 tys. 
pytań w r. 1975). Biblioteka podręczna Newsweeka liczy 30 tys. tomów, New 
York Timesa 50 tys., Time'a 80 tys. 

Time posiada kilka tysięcy wycinków o Polsce, podzielonych tematycznie 
i personalnie. Wszystko tylko z prasy anglojęzycznej, języków obcych w re
dakcjach nikt prawie nie zna, poza ścisłymi fachowcami. Wśród licznych 
zdjęć o tematyce polskiej jest wiele z okresu wojny, mało lub w ogóle nie 
znanych, zakupionych po wojnie w Niemczech zachodnich. Cały system archi
walny opiera się na hasłach słownych — od aborigines, abortion i acupuncture 
do zipper i zirconium, bez numeracji. 

Nakłady i finanse. Newsweek drukuje 3200 tys. egz. wydania amerykań
skiego i 300 tys. zamorskich po 75 centów, od II półrocza 1976 ponoć już po 
1 doi. Time z górą 6 milionów egzemplarzy po 1 doi. Według oceny biur an-
kieterskich Time czyta co tydzień ok. 25 milionów ludzi (inne szacunki 16—19 
min), Newsweek — ok. 19 milionów (inne szacunki 16 min), trzeci z dużych 
tygodników — waszyngtoński U.S. World and News Report w nakładzie 
2 min egz. — ok. 8 min czytelników. 4 osoby średnio na egzemplarz, to — 
moim zdaniem — gruba przesada reklamowa. Cena 1 strony reklamy czar
no-białej w wydaniu amerykańskim Time'a wynosi 32 tysiące dolarów, 
4-kolorowej — 50 tysięcy. Wpływy z reklamy sięgają 3 milionów tygodnio
wo, ze sprzedaży tyleż (zwrotów z komisu, wysokości rabatów nie publikuje 
się). Wpływy Newsweek'a są proporcjonalnie niższe; cena 1 kolumny reklam 
22 650 doi., kolor 35 tys. doi., rocznie z reklamy 88 min doi. Niższe są jednak 
i koszty: dla oszczędności redakcja zrezygnowała m. in. z drugiego koloru 
w wydaniach międzynarodowych. Przy nakładzie 300 tys. egz. to się jej nie 
opłaca. Zdjęć kolorowych poza okładką i reklamą Newsweek prawie nie sto
suje, Time miał w roku 1976 tylko 76 kolumn kolorowych w tekście + numer 
specjalny na 200-leeie USA. 

I na zakończenie parę uwag o listach do redakcji. Newsweek zatrudnia 
w dziale listów 10 osób. Time znacznie więcej, ale biuro listów jest tam 
łączne dla całego koncernu. Newsweek otrzymuje tygodniowo 600—700 listów, 
w wypadku jakiejś pozycji wybitnie kontrowersyjnej bywa, że i 1000. Na 
każdy list redakcja odpisuje, na drukowanym wzorze bądź indywidualnie. 
Z wypowiedzi miarodajnych pracowników wynika, że z górą 75% artyku-
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łów pisma pozostaje bez żadnej reakcji i śe mimo amerykańskiej tradycji 
wyrażania opinii przez czytelników, głównie prenumeratorów z prowincji, za
czyna się z tym dziać źle. Przypisywane to jest ogólnemu przyspieszeniu 
tempa życia i telewizji. 

Zdaję sobie sprawę z niewątpliwej przewagi moich wrażeń odnoszących się 
do spraw organizacyjnych i produkcyjnych nowojorskich redakcji nad doty
czącymi meritum ich pracy. Ustosunkowanie się do oblicza i poglądów oma
wianych pism, naszkicowanie choćby implikacji, jakie wynikają w ich treści 
z przynależności do określonych kół amerykańskiego establishmentu nie było 
tu jednak możliwe. Efekty działalności tygodników Tivie i Newsweek, również 
dziennika N.Y. Times (choćby z przedruków jego głównych pozycji w pary
skiej N.Y. Herald Tribune) są zainteresowanym czytelnikom Zeszytów niepo
równanie lepiej znane. Powierzchowna z konieczności ich ocena nie mieściłaby 
się w ramach tego artykułu. 
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CIĄG DALSZY DZIEJÓW 
PRASY POLSKIEJ 

HISTORIA PRASY POLSKIEJ. 
Pod red. Jerzego Ł o j k a . Prasa 
polska w latach 1864—1918. Pań
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1976. S. 360. 

Pracownia Historii Czasopiśmiennic
twa Polskiego Instytutu Badań Lite
rackich PAN, która zainicjowała wy
jątkowo potrzebne dla prasoznawców 
i historyków prasy wydawnictwo ty
pu podręcznikowego, przedstawiające 
całokształt dziejów prasy polskiej, 
w niedługim stosunkowo czasie po 
ukazaniu się pierwszego tomu obej
mującego historię prasy od r. 1661 
do 1864 *, oddała w ręce czytelników 
tom drugi zamykający się w latach 
1864—1918. Tom ten dotyczy już cał
kowicie jednolitego okresu, a mia
nowicie okresu zaborów, podczas gdy 
tom poprzedni był pod tym wzglę
dem rozbity na dwa odrębne okresy, 
obejmował bowiem początki prasy 
polskiej w Polsce przedrozbiorowej, 
a następnie prasę w pierwszych kil
kudziesięciu latach zaborów. 

Opracowanie całokształtu dziejów 
prasy i nadanie mu cech pełnej syn
tezy jest niewątpliwie coraz trudniej
sze w miarę upływu lat, jako że 
przedmiot badań staje się coraz bo
gatszy i różnorodniejszy, przybywało 
bowiem z roku na rok tytułów, któ
rych charakter trudno ujednolicić. 
Jest rzeczą znamienną, że poprzedni 
tom, obejmujący swym zasięgiem 
okres 200 lat, jest pod względem 
objętości taki sam, jak obecny, za
mykający się zaledwie w 54 latach. 
Zastosowany przez wydawnictwo po
dział odpowiada w pełni aktualnemu 

* Patrz rec. w Zeszytach Prasoznawczych 
1976 nr 3, s. 119 i n. 

stanowi rzeczy, obejmuje bowiem 
prasę trzech zaborów oraz prasę uka
zującą się poza granicami kraju. Tak 
więc w pierwszym rozdziale Zenon 
K m i e c i k omawia prasę polską w 
Królestwie Polskim i Imperium Ro
syjskim w latach 1865—1904. W roz
dziale drugim t e n ż e a u t o r kon
tynuuje temat w odniesieniu do lat 
1905—1915. Rozdział trzeci autorstwa 
Jerzego M y ś l i ń s k i e g o dotyczy 
prasy polskiej w Galicji w dobie au
tonomicznej (1867—1918). Rozdział 
czwarty opracowany przez Witolda 
J a k ó b c z y k a omawia prasę w 
Wielkopolsce w latach 1859—1918. W 
rozdziale piątym Tadeusz C i e ś l a k 
przedstawia prasę w pozostałej części 
zaboru pruskiego (Śląsk, Pomorze, 
Warmia i Mazury) w latach 1871— 
1918. W rozdziale szóstym autorstwa 
Andrzeja P a c z k o w s k i e g o po
znajemy prasę polską ukazującą się 
na obczyźnie w latach 1870—1918. 
Ostatni wreszcie rozdział opracowa
ny przez Aleksandrę G a r l i c k ą 
obejmuje najwęższe zagadnienie, a 
mianowicie prasę Królestwa Polskie
go pod okupacją niemiecką i austria
cką (1915—1918). Tom zamyka, jak 
i w poprzednim, bibliografia przed
miotowa opracowana przez Andrzeja 
N o t k o w s k i e g o , indeks nazwisk i 
indeks tytułów czasopism. 

Omawiany tom nie przedstawia w 
sumie jednolitej całości z powodu mi
nimalnej ingerencji Redakcji w ujed
nolicenie poszczególnych rozdziałów. 
Redaktor tomu Jerzy Ł o j e k w no
cie „Od Redakcji" stara się uzasad
nić tę koncepcję w słowach: „Zdecy
dowaliśmy się nie dążyć do nadania 
temu tekstowi formalnej jednolitości 
uznając racje autorów, którzy z_ uza
sadnionych względów wybierali dla 
swych fragmentów różne konstrukcje 
i sposoby wypowiedzi. Nie usuwano 
też z poszczególnych rozdziałów zda
rzających się gdzie niegdzie powtó-
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rżeń tych samych problemów czy 
faktów w przekonaniu, że podobne 
fragmenty tekstu wzajemnie się 
wzbogacają." Nie odbierając Redak
cji prawa takiej czy innej metody 
postępowania, trudno jednak zgodzić 
się z tego rodzaju koncepcją. W ta
kim bowiem wydawnictwie, jak syn
tetyczne ujęcie historii prasy, ujed
nolicenie tekstu jest wyjątkowo ko
nieczne. Jest to przecież pozycja, któ
rą nie zawsze czyta się kartka po 
kartce, ale często korzysta się z niej 
wtedy, kiedy trzeba wyjaśnić taki 
lub inny problem. Przy zostawieniu 
autorom pełnej swobody konstrukcyj
nej, czytelnik nie ma możliwości 
prześledzenia interesującego go za
gadnienia w odniesieniu do poszcze
gólnych terytoriów, skoro jeden autor 
eksponuje dane zagadnienie w osob
nym podrozdziale, inny zaś tego już 
nie czyni. 

Z poszczególnych rozdziałów wy
bija się na czoło poświęcony prasie 
galicyjskiej opracowany przez J. My-
ślińskiego, który na 60 stronach do
konał szczegółowej analizy prasy 
na terenie zaboru austriackiego, obej
mując w tym wypadku w pełni zwar
ty okres galicyjskiej autonomii. Moż
na by jedynie zwrócić uwagę na 
drobną nielogiczność w tytule, gdzie 
wystarczyło użyć tylko określenia 
prasa — bez przymiotnika polska, 
skoro autor sporo miejsca poświę
cił także prasie ukraińskiej, niemiec
kiej czy żydowskiej. (To zastrzeże
nie można zastosować także i do Z. 
K m i e c i k a ) . Ukazująca się w tych 
latach na terenie zaboru austriac
kiego prasa była w zasadzie jedyną 
wolną prasą na gruncie krajowym, 
nie skrępowaną ingerencją cenzury 
i nie mającą wtedy jeszcze odpowied
nika w pozostałych zaborach. To zróż
nicowanie prasy krajowej jest jed
nym z wybijających się problemów 
obecnego tomu, gdy w poprzednim 
o wolności prasy można było mówić 
tylko na emigracji. 

Rozdział opracowany przez Myśliń-
skiego w pełni określić można jako 
wnikliwe studium prasoznawcze. Nie 
ograniczył się bowiem autor do 
przedstawienia i zanalizowania po
szczególnych tytułów, jakie się uka
zywały w Galicji, ale sporo miejsca 
poświęcił zagadnieniom prasoznaw-
czym, jak: źródła informacji praso
wej, organizacja redakcji, formy roz
powszechniania, zasięg oddziaływania 

i in., poświęcając tym sprawom osob
ne podrozdziały. Ten układ treści da
je jasny i wyrazisty obraz całości za
gadnienia, co w wydawnictwie tego 
typu jest nie bez znaczenia. Szkoda 
wielka, że pozostali autorzy nie za
stosowali takiego układu, ogranicza
jąc się jedynie do analizy poszcze
gólnych typów czasopism, co również 
wygląda inaczej w poszczególnych 
rozdziałach. Tak więc J. Myśliński 
dokonał zgrupowania poszczególnych 
tytułów z punktu widzenia ich pro
filu tematycznego oraz ideologiczne
go. Tego rodzaju zgrupowania są 
przede wszystkim cenne w odniesie
niu do zagadnień ideologii. Omówie
nie w poszczególnych podrozdziałach 
prasy: konserwatywnej, liberalno-de-
mokratycznej, narodowo-demokraty-
cznej, chrześcijańsko-socjalnej, ludo
wej i socjalistycznej daje wyrazisty 
obraz życia politycznego Galicji w 
erze autonomii. 

Inny układ zastosował Z. Kmiecik 
w obu rozdziałach poświęconych pra
sie zaboru rosyjskiego. Rozdział pier
wszy obejmujący lata 1865—1904 
przedstawia analizę poszczególnych 
tytułów czasopism bez jakichkolwiek 
prób grupowania ich. Grupowanie na
tomiast pod kątem widzenia tematy
ki i ideologii zastosował autor w roz
dziale drugim obejmującym lata 
1905—1915. Jest to w pewnym stop
niu uzasadnione, jak również poświę
cenie zaborowi rosyjskiemu dwóch 
odrębnych rozdziałów, jako że r. 1905 
był dla tej części Polski niewątpli
wie przełomowy. Względna swoboda 
życia politycznego po r. 1905 uzasad
nia wyodrębnienie w tych latach po
działu prasy na poszczególne kierun
ki polityczne. Poza tym jednak oby
dwa rozdziały traktujące o prasie 
zaboru rosyjskiego przedstawiono 
może trochę zbyt sucho. Nie można 
tu wyczytać wyjątkowo złożonej sy
tuacji bezpośrednio po powstaniu 
styczniowym, brak głębszej analizy 
prasy codziennej z punktu widzenia 
jej zapatrywań, jakkolwiek z uwagi 
na sytuację wewnętrzną kraju nie 
mogła ona mieć jeszcze, siłą faktu, 
jakiegoś wyraźniejszego oblicza poli
tycznego. W każdym jednak razie 10 
dzienników ukazywało się w tych la
tach w Warszawie. Przełom nato
miast, jaki tu nastąpił w r. 1905, kie
dy osłabły więzi cenzury, jest także 
może trochę za słabo uwypuklony. 
Oprócz tego autor chyba przecenił 
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pozycję Tygodnika Ilustrowanego 
mówiąc o jego wysokim poziomie li
terackim, nie prześcigniętym w ciągu 
następnego trzydziestolecia przez żad
ne czasopismo. Wysoki poziom Tygod
nika Ilustrowanego nie ulega wątpli
wości, ale nie sądzę, aby pod tym 
względem ustępowały mu Kłosy czy 
Biesiada Literacka. 

Znacznie skromniej, w porównaniu 
z obszernymi pod względem rozmia
rów rozdziałami autorstwa Myśliń-
skiego i Kmiecika, przedstawiają się 
obydwa rozdziały poświęcone zaboro
wi pruskiemu opracowane przez V/. 
Jakóbczyka i T. Cieślaka, które w 
sumie nie osiągnęły nawet 40 stron. 
Jakóbczyk podzielił swój elaborat tyl
ko na dwa podrozdziały o charakte
rze czysto chronologicznym: przed
stawiające prasę na omawianym ob
szarze w latach 1859—1894 i 1894— 
1918, Cieślak zaś nie dokonał żadne
go podziału. Wpłynęło to ujemnie na 
przejrzystość obu rozdziałów i opis 
prasy na terenie całego zaboru pru
skiego nie daje czytelnikowi takiego 
dokładnego obrazu, jak w wypadku 
Galicji czy Królestwa Polskiego. Po
za tym nie wynika z tekstu, jaką ro
lę uzasadniającą zastosowaną przez 
autora periodyzację odegrał w dzie
jach Wielkopolski rok 1894. 

Najbardziej żywo i z literackim 
rozmachem opracowany jest rozdział 
poświęcony prasie polskiej na ob
czyźnie w latach 1870—1918 autor
stwa A. Paczkowskiego. To zagadnie
nie również ma tu inny charakter 
niż w tomie pierwszym, jako że pra
sa polska ukazująca się poza krajem 
nie miała już u schyłku XIX wieku 
tej ostrości i polemicznego charakte
ru, jaką miała prasa Wielkiej Emi
gracji. Tym większa więc zasługa 
autora, iż potrafił to niełatwe zagad
nienie podać w formie interesującej, 
przejrzystej, dającej dokładny obraz 
spraw stosunkowo mało znanych, ze 
szczególnym wyeksponowaniem pra
sy ukazującej się na kontynencie 
amerykańskim. 

Olbrzymich rozmiarów zagadnienie 
zamykające się w krótkim stosunko
wo okresie, i ogromne zróżnicowanie 
wszystkiego, co podciągnąć można 
pod przedmiot tematyczny powyż
szego tomu, nasunęło niewątpliwie 
wszystkim autorom niemało trudno
ści. Można bowiem w wielu miej
scach zastanawiać się nad problema
mi interpretacyjnymi, jeżeli chodzi 

o określenie poszczególnych pozycji, 
zwłaszcza w takich wypadkach, gdy 
się ma do czynienia z tytułami, któ
re ukazywały się przez krótki okres, 
a więc kiedy można mówić o efeme
rydach. Podobnie również można za
dawać sobie pytania, kiedy ma się 
do czynienia jeszcze z periodykiem, 
a kiedy już ze zwykłą książką, któ
ra pod pojęcie prasy nie wrchodzi. 
W takiej sytuacji trudno się ustrzec 
od pomyłek. Tak np. J. Myśliński 
zaliczył do efemeryd czasopismo 
Skaut, podczas gdy ukazywało się 
ono, wprawdzie z przerwami, aż do 
r. 1939, zresztą i w indeksie zazna
czono, że Skaut wychodził także po 
r. 1918. Nadmiar materiału spowodo
wał również konieczność przeprowa
dzenia mniejszej czy większej selek
cji i to nie tylko w tym sensie, któ
rym pozycjom poświęcić obszerniej
sze omówienie, a których istnienie 
tylko zasygnalizować, ale również i w 
tym, z których pozycji w ogóle zre
zygnować. Wydaje mi się, że w wy
dawnictwie tego typu poniżej zasy
gnalizowania istnienia takiego czy in
nego tytułu nie należało już schodzić. 
Natomiast w omawianym tomie spo
tkać można szereg pominięć, i to w 
ilości absolutnie zbyt dużej. Nasuwają 
się tu następujące przykłady, na pe
wno całości nie wyczerpujące: pomi
nięto z prasy lwowskiej takie tytu
ły, jak Glos Wolny (1873—1911), Go
niec Niedzielny (1886). Iskra (1878— 
1920), z krakowskiej Krzyż (1868), z 
prowincjonalnej prasy galicyjskiej 
Gazeta Przemyska (1887—1894), Gaze
ta Rzeszowska (1891—1892, 1899— 
1900), Gazeta Samborska (1894—1896), 
Gazeta Sanocka (1895—1900), Gazeta 
Stanisławowska (1892—1900), Gazeta 
Stryjska (1892—1894), Głos Rzeszow
ski (1897—1920). Mimo osobnych pod
rozdziałów poświęconych prasie fa
chowej, pominięto np. takie pisma 
medyczne, jak Krytyka Lekarska, 
Medycyna, Przegląd Lekarski, Wiado
mości Lekarskie, Dwutygodnik Me
dyczny. 

Bibliografia przedmiotowa zesta
wiona przez R. Notkowskiego opiera 
się o te same założenia, co w tomie 
poprzednim, tak że nie ma już powo
du powtarzać na tym miejscu kry
tycznych uwag odnośnie do jej ukła
du. Zresztą w takiej sytuacji koniecz
ne już było trzymanie się zasad, któ
re zastosowano na początku wydaw
nictwa. Zauważyć w niej można jeden 
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dość istotny brak, mianowicie pracy 
Henryka Jabłońskiego „Opinia, parla
ment, prasa". 

Na podkreślenie zasługuje, tak jak 
i w tomie poprzednim, bogata szata 
ilustracyjna prezentująca karty ty
tułowe wielu czasopism, indeks oso
bowy oraz indeks tytułów czasopism. 
Dotkliwym natomiast mankamen
tem jest brak w tym wypadku bar
dzo instruktywnych tablic statystycz
nych, jakich zamieszczono sporo w 
poprzednim tomie. Również i tym ra
zem nie dopisała korekta, w wyniku 
czego znowu trzeba było dołączyć er
ratę, tym razem w liczbie 16 pozycji. 

W sumie należy stwierdzić, że za
planowane wydawnictwo pomyślnie 
osiągnęło już półmetek, a historykom 
prasy i prasoznawcom przychodzi te 
raz oczekiwać jeszcze dwóch tomów, 
które zamkną ostatecznie całość. 

Bolesław Łopuszański 

FELIETONISTYKA 
ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 

Aleksander Ś w i ę t o c h o w s k i : 
LIBERUM VETO. Wyboru dokonał 
i wstępem opatrzył Samuel S a n 
d l e r . Komentarze opracowała 
Maria B r y k a l s k a . Państwowy 
Instytut Wydawniczy, Warszawa 
1976. 2 tomy. S. 734 i 787. 

Z perspektywy historycznej okazała 
się felietonistyka koroną nie tylko fe
nomenalnie bogatej publicystyki, lecz 
całej twórczości Świętochowskiego. 
On sam zresztą uważał felieton za 
pełnowartościowe dzieło literackie. W 
obecnych dyskusjach nad celem, isto
tą i zakresem felietonu wybór tej 
właśnie części dorobku Świętochow
skiego przychodzi bardzo w porę: le
piej późno, niż nigdy. Jeśli drugi 
wielki felietonista epoki Bolesław 
Prus doczekał się pełnego wydania 
swych „Kronik" w 21 woluminach, to 
Świętochowskiemu należały się przy
najmniej dwa opasłe tomy. 

Poprzedza je 110-stronicowe, grun
towne studium prof. Sandlera, t rak
tujące Świętochowskiego jako — obok 
Prusa — najwybitniejszego felietoni
stę polskiego ostatniej ćwierci XIX w. 

i jednego z najświetniejszych w ca
łych dziejach naszej prasy. Jego wiel
ka publicystyka i felietonistyka z 
czasów Przeglądu Tygodniowego, No
win i zwłaszcza Prawdy stawała się 
z wolna legendą, historią, zanim zo
stała zbadana i poddana próbie od
czytania na nowo. Trwały jej walor 
i znaczenie docenił już Antoni Potoc
ki, lecz dopiero Sandler umieścił ją 
i zanalizował na tle ewolucji, jaką 
przeszedł gatunek w czasopiśmiennic
twie polskim. Przez co najmniej czter
dzieści lat Świętochowski oddziaływał 
jako publicysta na opinię publiczną 
silniej niż ktokolwiek inny. Znacze
nie i pozycję w kulturze polskiej 
okresu popowstaniowego zawdzięcza 
bardziej publicystyce aniżeli twórczo
ści ściśle literackiej. 

Kompozycja jego felietonów była 
nader urozmaicona (kronika, polemi
ka, pamflet, esej krytyczny, stylizo
wana oracja itd.). Od 1881 r. rozpo
czyna się najpłodniejsza i najwarto
ściowsza twórczość tego rodzaju, któ
rej owocem blisko tysiąc felietonów 
cyklu „Liberum veto", sygnowanego 
słynnym pseudonimem Poseł Prawdy. 
W r. 1913 ukazał się w założonym i 
redagowanym przezeń tygodniku 
Prawda ostatni jego felieton *. Odręb
ność „Liberum veto" cechuje przewa
ga refleksji nad obserwacją, zrozu
miała u pisarza pozbawionego zmysłu 
konkretności. Po r. 1890 przekształca 
się to w swego rodzaju esej. Słusznie 
podniesiono, że w publicystyce Poseł 
Prawdy starał się być bodaj pierw
szym myślicielem i erudytą zarazem 
(jeśli pominąć Klaczkę). Tu najpeł
niej przedstawił własną filozofię ży
cia, uformowaną podczas walki „mło
dej" i „starej" prasy o pozytywizm, 
jako credo i światopogląd. Za swój 
sztandar obrał liberalizm, świadom, 
że cała walka o byt narodu pod za
borami wymaga większego zdemokra
tyzowania się i postępu oświaty. Wy
maga również zeświecczenia życia. 
Nuta laicko-libertyńska nadaje ton 
..Liberum veto". Jako jego motto 
mogłyby posłużyć dumne słowa: „Pod 
naszym niebem znam tylko trzy wiel
kie idee, za które walczyć potrzeba 
i które są probierzami naszego rady
kalizmu: wolność osobista, sprawie
dliwość społeczna i samorządność na-

* Por . recenzję monografi i M. B r y k a ł -
s к i e j : , ,Aleksander Świętochowski , r e 
d a k t o r „Prawdy", w Z P 1976 nr 1, s. 143— 
145. 
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rodowa. Kto broni praw człowieka i 
obywatela, kto broni praw ludu od 
ciemnoty, nędzy i wyzysku, kto broni 
społeczeństwa od niewoli, ten tylko 
jest apostołem lub bojownikiem przy
szłości" (1908). 

Wśród heroldów pozytywizmu wy
dawał się Świętochowski najbardziej 
politykiem, lecz w gruncie rzeczy od
powiadała jego naturze postawa ra
czej obserwatora, ideologa, myśliciela. 
Jako działacz — w praktyce zawiódł. 
Pozostał rzecznikiem liberalnej i de
mokratycznej inteligencji polskiej za
boru rosyjskiego w półwieczu po
powstaniowym, bez wpływu na dwa 
inne zabory. Mimo że zdecydowany 
przeciwnik socjalizmu, był uważany 
i uchodził długo za czołową postać 
lewicy społecznej, przede wszystkim 
liberalno- i demokratyczno-inteligen-
akiej, ale również silnie ulegającej 
inspiracji myśli socjalistycznej, któ
rej sam niejedno zawdzięczał. 

Pseudonimy i tytuły cyklów felie
tonowych Świętochowskiego w Nowi
nach (od 1879), w Prawdzie (od 1881), 
w Kulturze Polskiej (od 1908) w Hu
maniście Polskim (od 1913) są charak
terystyczne. Po odzyskaniu niepodle
głości podpisywał się już pełnym 
imieniem i nazwiskiem. 

Analogia Posła Prawdy do Piotra 
Skargi wydaje mi się mocno nacią
gana. Wcześnie zdobył sobie Święto
chowski opinię fanatycznego weredy-
ka. Trafnie określa Sandler „Liberum 
veto" jako „zawołanie klerka" i uzna
je tytuł Posła Prawdy za odpowiedni 
wyłącznie dla indywidualności Świę
tochowskiego: miano to streszczało 
hasło walki o zespół podstawowych 
wartości humanistycznych i humani
tarnych, walki prowadzonej przez su
rowego, zbyt nieraz bezwzględnego, 
jednostronnego i nawet złośliwego 
krytyka własnych rodaków. 

Ewolucja pisarza tak głośnego i 
reprezentatywnego dla całej epoki po-
rozbiorowej, na stronę nacjonalistycz
nej prawicy po odzyskaniu niepodle
głości, da się z daleka porównać ze 
współczesną metamorfozą Nowaczyń-
skiego i Niemojewskiego. Zresztą po 
sześćdziesiątce coraz już wyraźniej 
rozmijał się ten wielki racjonalista 
z rzeczywistością, a w odrodzonej 
Polsce po prostu zagubił się w niej, 
stał się — jak sam kiedyś powiedział 
— „emerytem literatury". Jeden z 
najświetniejszych stylistów, retor po
zbawiony umiaru, naturalności, pro

stoty i wyrozumiałości, pełen ironii, 
przechodzącej w szyderstwo, zajadły 
polemista i błyskotliwy dialektyk, 
tylko w specyficznych warunkach 
mógł zapanować nad umysłami. 

Wybór jego felietonistyki pozwala 
zweryfikować sąd o roli literackiej 
felietonu jako rodzaju twórczości i 
gatunku dziennikarskiego, w którym 
krzyżują się wpływy literatury i pu-
bîicysiyki. 

Antologia prezentuje „Listy z Pa
ragwaju" (jeden felieton z Nowin 
1879), „Pamiętnik" (13 felietonów z 
Nowin 1880) i „Liberum veto" (251 
felietonów z Prawdy 1881—1910, 19 
felietonów z Myśli Narodowej 1925— 
1929). Dodana bibliografia wszystkich 
felietonów o ustalonym autorstwie 
ułatwia orientację w ich zawartości 
i obfitości. 

W antologii zastosowano liczne 
skróty, niepotrzebnie skreślono w 
t. II, s. 286 uwagi o głośnym zatargu 
o bezpłatne czytelnie Warszawskiego 
Towarzystwa Dobroczynności. Ko
mentarz staranny, nie dorównuje jed
nak opracowaniu „Kronik" Prusa. 
Brak indeksu rzeczowego i miejsco
wości. Przydałaby się informacja o 
pismach, w których ukazywały się te 
felietony i o ich odgłosach. 

Czesław Lechicki 

DZIENNIKARSTWO JAKO 
INSTYTUCJA POLITYCZNA 

ŻURNALISTIKA W POLITICZE-
SKOJ STRUKTURIE OBSZCZE-
STWA. Izd. Moskowskogo Uni-
wiersitieta, Moskwa 1975. S. 335. 

Praca zbiorcza opublikowana przez 
uniwersytet moskiewski jest pozycją 
wydawniczą o znaczeniu wybiegają
cym ponad przeciętność. Na to okre
ślenie jej wagi składa się kilka mo
mentów: daje przegląd bardzo szero
kiego zakresu zagadnień związanych 
z procesem komunikowania, zawiera 
szereg elementów wzbogacających te
orię prasoznawczą, a także i nade 
wszystko obrazuje aktualne spojrze
nie badaczy radzieckich na całokształt 
tej problematyki. Z tej właśnie racji 
zadanie recenzenta polega przede 
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wszystkim na rekapitulaji treściowej 
tomu i odnotowaniu zasadniczych kie
runków myśli badawczej. 

W sumie książka w intencji edyto
ra stanowi próbę spojrzenia na dzien
nikarstwo jako jedną z instytucji sy
stemu politycznego w społeczeństwie 
socjalistycznym, powołaną do waż
nych zadań w zakresie ideowego i or
ganizacyjnego skupienia mas wokół 
realizacji polityki partii i państwa. 
Podstawą stały się tu problemy po
ruszone w materiałach z konferencji 
naukowych na wydziale dziennikar
stwa MGU. Kolektyw autorski składa 
się z profesorów, docentów i kandy
datów nauk z kierunku filologiczne
go, nauk historycznych i filozofii. 

W rozdziale pierwszym E. 
Z w i e z d k i n a i M. S z k o n d i n 
określają miejsce dziennikarstwa w 
systemie politycznej organizacji spo
łeczeństwa. Punktem wyjścia rozwa
żań są słowa Lenina: „...prasa jest 
ośrodkiem i osnową organizacji poli
tycznej...", rozwinięte w uściśleniu 
agitatorskiej, propagandowej i orga
nizatorskiej roli gazet jako specjal
nego typu działalności politycznej w 
kierowaniu ruchem rewolucyjnym 
przez partię proletariacką i jej ogni
wa. Leninowska myśl przewodnia 
znajduje odzwierciedlenie i rozwinię
cie w późniejszych pracach naukow
ców na temat organizacji politycznej 
społeczeństwa. "W literaturze przed
miotu odnajdujemy m. in. składniki 
struktury politycznej obejmujące ko
lejno: partię jako siłę kierującą, rady, 
związki zawodowe i inne organizacje 
społeczne, aparat państwowy i ma
sowe środki komunikowania wykonu
jące wiele funkcji społeczno-politycz
nego sterowania i kontroli. Wynikiem 
innych dociekań badawczych jest pró
ba zdefiniowania roli prasy, radia i 
telewizji jako środków „prostej łącz
ności" t j . przekazu informacji dyrek
tywnej i „łączności zwrotnej", czyli 
wpływu mas na decyzje partii. Ogól
nie rzecz biorąc, dziennikarstwo samo 
przez się traktowane jest jako odręb
na organizacja. Dziennikarz jako pod
stawowa jednostka systemu prasy 
musi spełniać szereg warunków po
czynając od wiedzy na poziomie teo
rii naukowej, poprzez władanie teorią 
i metodą walki klasowej, klasowej 
organizacji społeczeństwa, zdolnością 
analizy bezpośredniego procesu roz
woju w oparciu o tę metodę — aż 
po umiejętności i doświadczenie po

litycznego organizatora i społeczny 
zmysł organizowania. 

W świetle wywodu autorów funk
cje i zasady prasy opierają się i 
wchodzą w skład najważniejszych za
łożeń kierowania partyjnego i pań
stwowego, uczestnicząc efektywnie w 
realizacji polityki i politycznym kie
rowaniu społeczeństwa. Pochodną ta
kiego pojmowania roli środków ko
munikowania a zarazem warunkiem 
niezbędnym jest polityczne podejście 
przy doborze kadr dziennikarskich. 

W rozdziale drugim M. S z k o n 
d i n zajmuje się węższym wycinkiem 
zagadnienia, a mianowicie polityczną 
organizacją i systemem prasy w spo
łeczeństwie socjalistycznym. Zdaniem 
autora demokratyzm prasy w ustroju 
socjalistycznym objawia się w jej bo
gatym zróżnicowaniu w zależności od 
struktury zasadniczych grup ludności. 
Ogólną cechą prasy radzieckiej jest 
typizacja: zależnie od audytorium — 
społeczna, produkcyjno-branżowa, 
profesjonalna i narodowa, według 
podziałów organizacyjno-partyjnych 
— partyjna, komsomolska, związko
wa itp. Wynikiem centralizmu jest 
partyjne kierowanie prasą nie tylko 
w sferze ideowej, ale i organizacyj
nej — każdemu ogniwu aparatu od
powiada osobny typ produkcji pra
sowej. 

W rozdziale trzecim G. K o n d r a -
t i e n к o pisze o polityce KPZR i 
praktyce prasy. Podkreśla koniecz
ność ścisłej więzi między prasą a 
aparatem. potrzebę politycznego 
orientowania zespołów redakcyjnych 
i kształcenia kadr. Najbardziej aktu
alnym problemem badawczym w 
ZSRR jest w tej chwili analiza kom
pleksowa struktury strumienia ' in
formacji biegnącej przez wszystkie 
kanały komunikowania z myślą o 
maksymalnej synchronizacji ich od
działywania. 

Bardzo interesujący dla polskiego 
czytelnika jest materiał E. В a g i r o-
w a , traktujący o telewizji jako in
stytucji społecznej wchodzącej w skład 
struktury politycznej. Artykuł za
wiera sporo mało znanych nam da
nych o ustawieniu, roli i tendencjach 
rozwojowych radzieckiej TV. 

Wyniki analiz wskazują, że rano, 
wczesne popołudnie i noc to godziny 
bezkonkurencyjnego królowania ra
dia. Szczyt oddziaływania informa-
cyjno-publicystycznego tv przypada 
na 3 dzienniki wieczorne. Stwierdzo-
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no przy tym w ZSRR wyraźną ten
dencję do skracania się z latami cza
su trwania dzienników TV: od — 
przed kilku laty — 1,5 godziny do 0,5 
godziny obecnie (czyli wręcz odwrot
nie niż to obserwujemy u паз). Cecha 
lakoniczności staje się też zasadą w 
wypadku wystąpień słownych, ongiś 
10—15-minutowych, dziś zamykają
cych się w granicach 1,5—3 min. 

Audytorium radzieckiej TV stano
wi w pierwszym rzędzie grupa od
biorców o średnim wykształceniu, 
w mniejszym stopniu telewidzowie o 
wykształceniu podstawowym, wyraź
nie najmniej aktywni. Grupa trze
cia — ludzie o wyższym wykształce
niu technicznym i humanistycznym, 
również niezbyt liczna, to najbardziej 
krytyczni odbiorcy telewizji, prefe
rujący prasę jako źródło informacji, 
z zasady korzystający selektywnie z 
programów TV. 

Z ogólnych tendencji rozwojowych 
telewizji autor odnotowuje: zwięk
szanie się udziału informacji ogólnej, 
kulturalnej i sportowej, ukierunko
wanie ośrodków terenowych na in
formację i publicystykę lokalną, uzu
pełniającą program główny, wyraźny 
wzrost ilości filmów seryjnych, zwią
zanych stałymi postaciami bohate
rów, a równocześnie mnożenie się 
audycji bezpośrednich — co znów 
różni radziecką TV od polskiej. Per
spektywy tamtejszej telewizji to ko
lor, stereofonia i stereoskopia. Kase
ty traktuje się jako trend dodatko
wy, nadają się one głównie dla pro
gramów artystycznych, a nie infor-
macyjno-publicystycznych. TV kablo
wa ma duże szanse rozwoju tylko w 
wielkich miastach. Kierunek główny 
to telewizja antenowa i satelity łącz
ności. 

W. R u ż n i k o w omawia miejsce 
radia w radzieckim systemie środ
ków informacji. Działają tu 3 pro
gramy w pełnym wymiarze czasu. 
Aktualne zadanie postawione przed 
radiem sprowadza się głównie do 
zbliżania kulturalnych poziomów 
miast i wsi oraz różnych regionów 
kraju. Przewidziana jest pełna radio-
fonizacja wsi, w tym pól, ferm i 
pastwisk poprzez umasowienie od
biorników tranzystorowych, które wy
raźnie zwiększają rolę radia zarów
no w godzinach pracy, jak i wypo
czynku. 

Aspekt wielonarodowości prasy ra
dzieckiej w realizacji polityki KPZR 

to temat poruszony przez R. O w s i e -
p i a n a . Stwierdza on, że prasa ra
dziecka jest od rewolucji systemem 
różnego typu wydawnictw wielona
rodowych i na tym tle punktuje jej 
rolę w rozwijaniu patriotyzmu i wię
zi wspólnoty równolegle z działaniem 
na rzecz rozwoju poszczególnych na
rodowości i eliminacji partykularyz-
mów. Istotnym składnikiem integra
cyjnego działania jest ruch kores-
pondencki, w którym uczestniczą 
przedstawiciele blisko 100 narodowo
ści żyjących w ZSRR. 

Jako odrębne ważne ogniwo w sy
stemie prasy traktuje G. S z u j s к а-
j a pisma młodzieżowe. Komsomol 
wydaje ogółem 226 gazet i periody
ków o jednorazowym nakładzie 64 
min egz. Postawionym przed tą pra
są zadaniem głównym jest wychowa
nie młodego pokolenia i jego orien
tacja polityczna. Pisma komsomolskie 
prowadzą szczególnie bezpośredni 
dialog z czytelnikiem i występują wy
raźnie nie w roli pedagoga, lecz przy-
jaciela-rówieśnika. Prowadzone przez 
radziecką prasę młodzieżową „kon
struowanie świata" przebiega etapo
wo przez przygotowanie do samo
dzielnego życia, socjalizację grupy, 
czyli oddziaływanie na młodzież pra
cującą, i etap trzeci — kształtowa
nie zainteresowań nieprofesjonalnych. 

G. W у с z u b omawia rolę gazet 
zakładowych, dostrzegając w nich 
ważny środek ideowego i organiza
cyjnego zespolenia w dużych kolek
tywach pracowniczych. W. U c z e n o -
w a pisząc o zagadnieniach propagan
dy teoretycznej we współczesnych pe
riodykach, uściśla kierunki działania 
w tym zakresie: propagandę współ
zawodnictwa jako środka zwiększe
nia wydajności pracy, wpływ rewo
lucji naukowo-technicznej na struk
turę społeczną, problemy organizacji 
i planowania oraz formowanie po
staw moralnych. D. B e k a s o w y j 
w rozdziale traktującym o znaczeniu 
prasy we współzawodnictwie socjali
stycznym przypomina, że rangę pro
blemu wyznacza masowość ruchu, w 
którym uczestniczy 77 min ludzi. E. 
B ł a ź n o w y j pisze o roli prasy w 
budownictwie gospodarczym, dostrze
gając tu nową formę pracy masowo-
-organizatorskiej środków informacji. 
E. Ł a z a r e w i c z poświęca uwagę 
nowemu etapowi propagandy nauki, 
podkreślając, że popularyzację trak
tuje się w ZSRR jako odrębną gałąź 
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dziennikarstwa, dysponującą własny
mi metodami wykładu określającymi 
gatunkową specyfikę, język i styl. 
E. Z w i e z d k i n a pisze o roli pra
sy w realizacji mechanizmów kontro
li społecznej, L. L e s n a j a — o pro
blemach moralnego wychowania w 
periodykach, A. Z а р а d o w y j o u-
dziale książki masowej w wychowa
niu komunistycznym. 

Rozdział ostatni wyszedł spod pió
ra J. Z a s u r s к i e g o. Poświęcony 
jest udziałowi masowych środków in
formacji w walce ideologicznej na 
arenie międzynarodowej. Autor reka
pituluje radzieckie stanowisko w 
sprawie tzw. swobodnego przepływu 
informacji we współczesnych warun
kach odprężenia. 

Zofia Lew ar tow ska 

PUBLICYSTA 
A DZIENNIKARZ 

Władimir Markowicz G o r o -
c h o w: ZAKONOMIERNOSTI 
PUBLICYSTICZESKOGO TWOR-
CZESTWA. Priesa i publicystika. 
Izdatielstwo „Mysi", Moskwa 1975. 
S, 192. 

Publicystyka jako specjalność dzien
nikarska ukształtowała się w prasie 
europejskiej głównie w XVIII i XIX 
wieku. Natomiast jako forma literac
kiego oddziaływania na szerokie krę
gi odbiorców jest prawie tak dawna 
jak literatura. Publicystycznymi na
zwano te gatunki piśmiennicze, któ
re charakteryzowało osobiste zaanga
żowanie emocjonalne autora oraz 
masowość oddziaływania. Prapocząt-
ki publicystyki wywodzą się z lite
ratury pięknej, teatru, filozofii, hi
storii. Publicystyczna była tam pro
blematyka, metoda, układ środków 
językowych i stylistycznych. Publicy
styka prasowa (czasopiśmiennicza) 
ukształtowała się i wyodrębniła przez 
połączenie formy wypowiedzi dzien
nikarskiej z funkcją (uświadomioną) 
wpływania na wyobraźnię i emocje 
odbiorców. 

Aby wyjaśnić różnicę między poję
ciem d z i e n n i k a r z a p u b l i c y 
s t a , należałoby sięgnąć do etymolo
gii tych słów. Słowo „dziennik" (jour-
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nal) — z włoskiego 'giornale' — po
jawia się po raz pierwszy w okresie 
Odrodzenia w XV i XVI wieku w 
znaczeniu dzienników (pamiętników) 
jako dziennik kupca, dziennik okrę
towy, księga teatralna itp. Z tego po
wstaje na początku XVII wieku fran
cuski „journal" w sensie kroniki, kre
ślenia wydarzeń. W końcu, w XVII 
wieku zjawia się słowo „journal" w 
sensie czasopisma, jako określenie 
dzieła pisanego zawierającego infor
macje, rozważania i recenzje. Dzien
nikarz był więc początkowo autorem 
pouczających czasopism, a dziennika
rzy nazywano annalistami lub nowe
listami. Od początku XIX w. dzien
nikarz jest pisarzem przekazującym 
i opracowującym codzienne informa
cje. Słowo „publikacja" (od łac. 'ogól
ny', 'powszechny') oznacza podanie 
do ' wiadomości pewnego pisma, któ
re poddane powszechnemu sądowi 
staje się publiczne. Publicysta nato
miast początkowo był po prostu 
przedstawicielem spraw powszech
nych (publicznych). Dziennikarz i pu
blicysta w tym rozumieniu nie są 
wzajemnym przeciwieństwem, lecz 
stanowią tylko dwa różne sposoby 
akcentowania tej samej działalności. 

Władimir G o r o c h o w kompletu
jąc i segregując wyniki badań oraz 
wypowiedzi dziennikarzy, prasoznaw-
ców i przedstawicieli dyscyplin po
krewnych na temat twórczości publi
cystycznych nie przewidział, że te
matu tak ogromnego nie sposób zmie
ścić w jednej, nawet obszernej pra
cy. Można co najwyżej zająć się dwo
ma lub kilkoma zagadnieniami z tej 
dziedziny. Na szczęście udało się au
torowi poprzez logiczną i jasną kom
pozycję książki zainteresować czytel
nika i wciągnąć go do swych roz
ważań. 

Pracę szczególnie warto polecić 
profesjonalistom. Dziennikarz z zain
teresowaniem prześledzi teoretyczny 
proces twórczej działalności publicy
stycznej —• od rodzenia się tematu 
do jego ucieleśnienia, czyli nadania 
mu materialnej, ostatecznej formy. 
Przy tym autor zajmuje się również 
rozważaniami ściśle definicyjnymi, 
d z i e n n i k a r s t w o traktując jako 
rodzaj działalności na rzecz społe
czeństwa, a p u b l i c y s t y k ę jako 
specyficzną dziedzinę społeczno-poli
tycznej działalności, podkreślając, że 
formami publicystycznymi szczególnie 
posługuje się dziennikarstwo. 
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Dziennikarstwo i publicystyka, pod
kreśla Gorochow, to k o n i e c z n e 
składniki politycznej struktury spo
łeczeństwa. Twórczość publicysty 
określają, zdaniem autora, obiektyw
ne i subiektywne wskaźniki. Do 
pierwszych zalicza rodzaj politycznej 
organizacji społeczeństwa, ustrój spo
łeczno-gospodarczy. Do tych drugich 
natomiast interesy i potrzeby odbior
ców. 

Dla przeciętnego odbiorcy mniej 
ważny jest autor publikacji, ważny 
jest natomiast produkt końcowy jego 
działalności, który musi być wybitnie 
dobry, ażeby odbiorca wybrał go spo
śród wielu innych, równie sumiennie 
przygotowanych. Odbiorca: czytelnik, 
radiosłuchacz, telewidz, nie interesu
je się cyklem powstawania materia
łu prasowego, radiowego czy też tele
wizyjnego. Średnio każdy z odbior
ców prasy, na przykład, czyta od 1/4 
do połowy objętości gazety, przezna
czając na przeczytanie całego 4-ko-
lumnowego numeru gazety formatu 
Prawdy — 1 godzinę i 45 minut. 
Przygotowanie zaś, opracowanie i 
przekazanie informacji w radiu, ga
zecie, tygodniku, książce — zajmuje 
odpowiednio 1 : 3 : 120 : 180 jednostek 
czasu. 

Model idealny publicysty, zdaniem 
autora, sprowadza się do obrazu p i 
s a r z a p o l i t y c z n e g o włączają
cego się z całą żarliwością i sprawie
dliwością w ideologiczną (publiczną, 
społeczną) walkę swego czasu. We
dług Gor och owa mianem publicysty 
można nazwać tylko ,„publicystycz-
ną indywidualność". 

Gotowy produkt działalności pu
blicystycznej natomiast powinien się 
charakteryzować jednością treści i 
formy. W treści zaś powinny się od
bijać ideologiczne i polityczne inte
resy państwa, klasy, grupy społecz
nej, rzadziej jednostki. Problem i te
mat materiału publicystycznego (pra
sowego, radiowego czy telewizyjne
go) związane są ściśle ze sobą. W te
macie nierzadko przewija się problem 
dynamiczny, w którym ożywają idee, 
często przedtem przeciwstawne lub 
rozbieżne. 

Celowo zamiast logicznego omówie
nia treści, przedstawiłam luźne i nie
spójne spostrzeżenia i wnioski na te
mat książki W. Gorochowa. Jeżeli za
interesują one dziennikarzy i publi
cystów — radzę sięgnąć po omawianą 
publikację. Na pewno uczy ona kul

tury w opracowywaniu tematu, pro
blemu oraz skłania do własnych prze
myśleń. Adeptom sztuki dziennikar
skiej, którzy by szukali konkretnych 
wskazówek dotyczących warsztatu pu
blicysty — książki nie polecam. Pisa
na jest bowiem na wysokim stopniu 
ogólności. 

Grażyna Starzak 

O BADANIACH NAD 
CZASOPIŚMIENNICTWEM 

Hans B o h r m a n n , Petąr 
S c h n e i d e r : ZEITSCHRIFTEN
FORSCHUNG. Ein wissenschaft
licher Versuch. Schriftenreihe zur 
Publizistikwissenschaft, 9. Verlag 
Volker Spiess, Berlin 1975. S. 118. 

Ta niewielka książeczka zawiera spo
ro interesujących rozważań dotyczą
cych badań nad czasopiśmiennictwem 
w burżuazyjnej nauce niemieckiej. 
Nie bez znaczenia — podkreślają au
torzy — było, że w okresie narodo-
wosocjalistycznym podejście badaw
cze w tym zakresie wspierało izola
cję nauki o prasie (Zeitungswissen
schaft) — wbrew rozpowszechnionej 
legendzie silnie popieranej przez pań
stwo hitlerowskie — od nauk spo
łecznych. 

W okresie wcześniejszym, od po
czątku stulecia do końca I wojny 
światowej zainteresowanie badaczy 
skupiało się na zjawisku opinii pu
blicznej rozumianej jako wyraz opi
nii politycznych, do odczytania któ
rych najważniejszym źródłem były 
gazety. Jedynym autorem znajdują
cym przejście od „Zeitungswissen
schaft" do „Publizistikwissenschaft", 
nauki o publikowaniu (po II wojnie) 
był Wilmont Haacke, ale również i 
jego prac nie można bez reszty uznać 
za fundament wiedzy o czasopiśmien
nictwie jako składowej dyscyplinie 
współczesnego prasoznawstwa. 

Autorzy powątpiewają, czy w ogó
le można- wypracować definicję cza
sopiśmiennictwa adekwatną jej przed
miotowi, gdyż nie istnieje on jako 
ziawisko jednolite (s. 20). Niemniej 
podkreślają niezbędność definicji dla 
celów klasyfikacji, bibliotekarstwa, 
prawa, a także jej przydatność ws ta -
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tystyce prasoznawczej. Groth np. usi
łował przezwyciężyć tę ograniczoność 
za pomocą typologii opartej na ce
chach istotnych (aktualność, uniwer
salność), lecz: „Jego skomplikowany 
schemat jest czysto formalny i nie 
może wnieść żadnych ważnych punk
tów widzenia do analizy procesu pu
blikacyjnego" (s. 22). W inny spo
sób dochodzi się do typologii cza
sopism na podstawie analizy członów 
procesu publikowania: nadawcy, wy
powiedzi, publiczności, medium, od
działywania. Oba podejścia nie dają 
możliwości wypracowania ogólnej ty
pologii czasopiśmiennictwa ważnej 
także w dymensji historycznej. 

Stastystyka czasopiśmiennictwa 
jest — zdaniem autorów — jeszcze 
bardziej zaniedbana niż statystyka 
gazet. Wielość danych bibliograficz
nych i statystycznych w tych dzie
dzinach opiera się dotąd wyłącznie 
na kwestionariuszach i próbach re
prezentatywnych. 

Podstawowe braki badań nad cza
sopiśmiennictwem widzą jednak au
torzy nie w niedostatkach precyzji 
lub metodologii, lecz sprowadzają je 
do „priorytetu podejścia historycy-
stycznego nad socjologicznym usta
wieniem problemu" (s. 32). Przypo
minają propozycję G. Kieslicha z r. 
1969 rozgraniczającą 4 możliwości ba
dań nad czasopiśmiennictwem: 

1. Uzyskanie definicji w drodze hi-
stor yczno-genetycznej, 

2. Określenie typów czasopism na 
drodze socjologicznej, 

3. Określenie funkcji spełnianych 
przez czasopisma w społeczeństwie, 

4. Określenie publicznego procesu 
komunikacyjnego zapoczątkowywa
nego przez czasopisma. 

Zdaniem autorów, punkty 1. i 2. 
należy podporządkować punktom 3. 
i 4., „ponieważ wiadomości o funk
cjach czasopism i o procesie ich spo
łecznego istnienia można uzyskać tyl
ko wtedy, gdy jednocześnie wyjaśni 
się definicję, typologię i statystykę 
czasopiśmiennictwa" (s. 32). 

Następnie w rozdziale 3. (s. 34—57) 
omówiono „Wiedzę o czasopiśmien
nictwie (Zeitschriftenkunde) jako sa
modzielną dyscyplinę w ramach pra
soznawstwa (Zeitungswissenschaft) 
1933—1945". 

We wnioskach (s. 58—61) autorzy 
stwierdzają m. in.: 

Badania nad czasopiśmiennictwem 
usamodzielniły się w okresie hitle

rowskim jako część „Zeitungswissen
schaft", której dalszy rozwój był „or
ganizacyjnie progresywny, teoretycz
nie regresywny". 

Ustalenie się prasoznawstwa jako 
nauki sui generis o własnej metodo
logii i własnym przedmiocie (pamię
tamy te dążenia i u nas sprzed 15—20 
lat) pomijało rzeczywiste związki z 
innymi naukami społecznymi „i słu
żyło jako strategia uodporniania 
przed próbą pojmowania gazety jako 
komunikowania masowego i łącznego 
badania jej z socjologią — psycholo
gią". Umocnienie prasoznawstwa 
można osiągnąć nie poprzez rozsze
rzenie jego przedmiotu, lecz drogą 
intensyfikacji metod i wypracowania 
tych kwestii, które rozpatruje jako 
dziedzina komunikowania masowego. 

Badania nad czasopiśmiennictwem 
muszą traktować publicystykę cza-
sopiśmienniczą jako część komuniko
wania masowego, włączając refleksję 
historyczną. W ten sposób musi po
wstać interdyscyplinarne pole badaw
cze także w odniesieniu do czasopiś
miennictwa. 

Blisko połowę tomiku zajmują ob
szerne przypisy, wykazy literatury, 
indeksy i schematy. 

Paweł Dubiel 

NOWA WERSJA I 
INFORMATORA | 

WORLD COMMUNICATIONS. A 
200-COUNTRY SURVEY OF 
PRESS, RADIO, TELEVISION 
AND FILM. The Unesco Press, 
Paris 1975. S. 533+XVII. 

Wprawdzie datę piątego wydania in
formatora UNESCO poświęconego 
masowym środkom komunikowania 
w świecie dzieli od daty poprzedniej 
edycji zaledwie dziesięć lat, przecież 
w dziejach komunikowania oznacza 
to całą epokę. Był to okres radykal
nych przemian społecznych i polity
cznych, imponujących odkryć nauko
wych i wspaniałych zdobyczy techni
ki, wywołujących w swym splocie 
głębokie przeobrażenia w treści pro
cesów komunikowania oraz w tech
nikach i formach przekazu i odbio
ru informacji masowej. 
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Zmieniły się zadania komunikowa
nia masowego. Jest ono dzisiaj w co
raz większym stopniu bezpośrednio 
wykorzystywane do pogłębienia pro
cesów postępu społecznego i rozwoju 
ekonomicznego, rozpowszechniania 
oświaty, wymiany kulturalnej pomię
dzy narodami i krzewienia atmosfe
ry sprzyjającej umacnianiu między
narodowego pokoju i bezpieczeństwa. 
Organizacje międzynarodowe, w tym 
przede wszystkim UNESCO, podjęły 
nowe zadania związane z opracowa
niem podstawowych zasad powszech
nej współpracy międzynarodowej w 
dziedzinie informacji. 

Nowe, zmienione wydanie infor
matora UNESCO było więc bardzo 
potrzebne. Zgromadzono w nim bar
dzo bogaty materiał faktograficzny 
ilustrujący procesy głębokich prze
obrażeń komunikowania masowego. 
Wprawdzie przeważa tutaj informa
cja o charakterze encyklopedycznym 
(omówiono z osobna sytuację maso
wych środków komunikowania na 
wszystkich zamieszkałych obszarach 
ziemskiego globu uwzględniając po
nad 200 „krajów", a więc państw su
werennych i terytoriów o innym sta
tusie), nie brak przecież syntezy pro
blemu: we wprowadzeniu i w części 
ogólnej wyciągnięto niejako przed 
nawias prawidłowości rozwoju maso
wych środków w okresie dziesięcio
lecia, jakie dzieli obecne wydanie in
formatora UNESCO od jego poprzed
niej edycji. 

W świetle informatora sytuacja 
prasy we współczesnym świecie jest 
nadal zróżnicowana. Wprawdzie w 
niektórych krajach wzrosła liczba ty
tułów i wskaźnik czytelnictwa, lecz 
w innych nie widać postępu, w in
nych wreszcie — prasy prawie nie 
ma (wymienia się tu Afrykę: w 9 
krajach tego kontynentu nie ma w 
ogóle prasy codziennej, natomiast za
ledwie w dziesięciu nakład dzienni
ków przekracza 20 egz. na 1000 mie
szkańców). 

Niemal wszędzie zresztą zasięg pra
sy jest mniejszy od zasięgu radia i 
telewizji. Wzrost kosztów prasy jest 
wywoływany wzrostem kosztów pa
pieru i druku. Tylko 36 państw pro
dukuje papier gazetowy, z tego jedy
nie 6 eksportuje go w większych ilo
ściach, a w dalszych 14 produkcja 
pokrywa własne zużycie. Pomimo 
wzrostu produkcji papieru gazetowe
go o ca 50% w okresie dziesięciole

cia, deficyt jest nadal dotkliwy. W 
niektórych krajach, szczególnie w Eu
ropie, prasa jest w różnych formach 
subsydiowana przez pańswo. 

W „trzecim świecie", gdzie prasa 
jest słabo rozpowszechniona, istnieją 
najpoważniejsze bariery jej rozwoju: 
wysoki wskaźnik analfabetyzmu, wie
lojęzyczność społeczeństw, trudności 
ekonomiczne, techniczne i komunika
cyjne, zwłaszcza między miastami i 
okręgami wiejskimi. 

Większość agencji prasowych pod
lega bezpośredniej kontroli władz 
państwowych. Działają cne obecnie 
w 90 państwach; pomimo wzrostu ich 
liczby, w kilkudziesięciu państwach 
suwerennych (w tym w 25 o ludno
ści liczącej powyżej miliona) brak do 
tej pory agencji narodowych. 

Zaledwie 5 agencji: AFP, AP, Reu
ter, TASS i UPI ma charakter ogól
noświatowy. Z pozostałych jedynie 
nieliczne dysponują własnymi siatka
mi korespondentów zagranicznych i 
same rozpowszechniają za granicą in
formacje o swoich krajach — wymie
niono tu 9 państw, w tej liczbie Pol
skę. Większość agencji prasowych nie 
może sprostać kosztom związanym z 
wykorzystaniem najnowszych zdoby
czy technicznych (np. elektroniczne 
transmisje faksymili) ułatwiających 
procesy gromadzenia i rozpowszech
niania rosnącej wciąż ilości informa
cji; w praktyce służą one za kanały, 
którymi informacja płynie od wiel
kich agencji do odbiorców w poszcze
gólnych krajach. Pogłębia to zależ
ność krajowych środków przekazu od 
agencji światowych. 

Działalność elektronicznych środ
ków komunikowania (radia i telewi
zji) reguluje wszędzie ustawodawstwo 
państwowe, przynajmniej w aspekcie 
technicznym (rozdział długości fal), 
niemniej często i w merytorycznym — 
dla zapewnienia, by treści przekazów 
nie godziły w porządek publiczny i 
w stosunki z innymi państwami. Z 
tego względu w znacznej liczbie kra
jów istnieje państwowy monopol ra
dia i telewizji; w innych prywatne 
kompanie radiowe i telewizyjne dzia
łają bądź wyłącznie, bądź obok pań
stwowych. We wszystkich jednak 
krajach transmisje dla zagranicy na
dawane są pod bezpośrednią kontro
lą władz państwowych, aczkolwiek 
w niektórych krajach organizacje 
prywatne, w większości religijne, na
dają audycje dla zagranicy za zgodą, 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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choć nie pod kontrolą, organów tego 
państwa, na którego terytorium dzia
łają ich nadajniki. 

Radio i telewizja rozszerzają wy
datnie swój zasięg. Na całym świecie 
znacznie wzrosła liczba stacji nadaw
czych i przekaźnikowych. Wzrasta 
również liczba odbiorników,. m. in. 
dzięki tranzystorom uniezależniają
cym odbiorcę od stałych źródeł ener
gii elektrycznej (ma to ogromne zna
czenie w krajach „trzeciego świata"). 
Radio coraz skuteczniej dociera do 
niedostępnych dla innych środków 
komunikowania nielicznych grup ję
zykowych. W 30 krajach afro-azja-
tyckich nie ma do tej pory telewizji. 

W okresie dziesięciolecia najwięk
sze przeobrażenia dokonały się w 
dziedzinie transmisji satelitarnych. 
Transmisje wielostronno i dwustron
ne wymiany pro-gramów radiowych i 
telewizyjnych są możliwe do przepro
wadzania w skali prawdziwie global
nej dzięki dwu głównym systemom 
satelitów komunikacyjnych: Intelsat 
i Intersputnik, które oprócz progra
mów radiowych i telewizyjnych słu
żą transmitowaniu innych typów 
przekazów: telegraficznych, telefoni
cznych, teleksowych, faksymilowych, 
czy wymianie danych między kom
puterami. 

Od 1974 datuje się nowa genera
cja satelitów komunikacyjnych, dzię
ki którym przekazy telewizyjne mogą 
być odbierane bez pośrednictwa na
ziemnych stacji przekaźnikowych. 
Perspektywy dalszego rozwoju łącz
ności satelitarnej, w tym globalne
go zasięgu transmisji telewizyjnych 
bezpośredniego odbioru stawiają 
przed organizacjami międzynarodo
wymi trudne i pilne zadanie uzgod
nienia norm prawno-międzynarodo-
wych umożliwiających pełne wyko
rzystywanie łączności satelitarnej w 
celu rozwoju oświaty, swobodnego 
przepływu idei i zrozumienia między 
narodami z poszanowaniem zasady 
suwerenności państwowej i różnorod
ności kultur. 

Drugim obok łączności satelitarnej 
zalążkiem rewolucji w komunikowa
niu jest dystrybucja kablowa progra
mów telewizyjnych oraz wideokasety. 
Telewizja kablowa oferuje obecnie 
ogromne możliwości zróżnicowania 
programów i pełnego zaspokojenia za
interesowań i potrzeb odbiorców: w 
eksploatacji znajdują się kable o 50 
kanałach, a ich zdolność przekaźni

kowa wzrośnie niebawem do setek 
kanałów umożliwiających komuniko
wanie obustronne. 

Film jest najmniej równomiernie 
rozwiniętym z masowych środków 
komunikowania. Ogromna większość 
krajów bądź nie ma w ogóle własnej 
produkcji filmowej, bądź wytwarza 
co najwyżej filmy oświatowe i docu
mentante. Poza państwami socjalisty
cznymi produkcja filmowa jest wszę
dzie dziełem wytwórni prywatnych, 
korzystających niekiedy (głównie w 
Europie zachodniej) z pomocy finan
sowej władz państwowych. 

W okresie dziesięciolecia frekwen
cja i liczba miejsc w kinach spadły 
wszędzie z wyjątkiem państw azja
tyckich i ZSRR (tutaj przyrost był 
imponujący: stałych kin o 50%, fre
kwencji o 30%). Wzrasta natomiast 
produkcja i znaczenie filmów oświa
towych, są one przedmiotem rosną
cej współpracy międzynarodowej (wy
miana, kooperacja). 

Mimo znacznego rozwoju maso
wych środków komunikowania, roz
powszechnienie informacji w świecie 
jest nadal nierównomierne. Kontrast 
między krajami rozwijającymi się i 
rozwiniętymi nie ulega zatarciu. Pra
sa codzienna dociera do całego społe
czeństwa zaledwie w 30 krajach (w 
tym 19 europejskich); programy ra
diowe — w 48 krajach (w tym 26 eu
ropejskich), programy telewizyjne — 
zaledwie w 22 krajach (w tym 15 eu
ropejskich). W 21 krajach (w tym 
14 europejskich) wszystkie trzy środ
ki komunikowania docierają do całe
go społeczeństwa. W czterech spośród 
tych państw: USA, Francji, W. Bry
tanii i ZSRR znajdują się nadto sie
dziby światowych agencji prasowych. 
Państwa te są również liczącymi się 
producentami i eksporterami filmów 
fabularnych i dominują w eksporcie 
programów telewizyjnych. 

Międzynarodowa wymiana infor
macji polega w dalszym ciągu na 
jednostronnym przepływie przekazów 
z nielicznej grupy państw wysoko u-
przemysłowionych do reszty krajów 
świata. W swoim obecnym kształcie 
wymiana informacji niedostatecznie 
służy pogłębianiu zrozumienia między 
narodami, poznaniu odmiennych kul
tur i krzewieniu szacunku społe
czeństw dla swoich aspiracji. 

Rozwój badań nad komunikowa
niem i studiów dziennikarskich na
biera charakteru powszechnego, obej-
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mując w coraz większym stopniu 
również kraje rozwijające się. 

Stowarzyszenia zawodowe pracow
ników masowych środków komuni
kowania istnieją we wszystkich kra
jach, w niektórych obok odrębnych 
stowarzyszeń wydawców. 

W części encyklopedycznej zgro
madzono szczegółowe informacje o 
poszczególnych krajach, uszeregowa
nych w przekroju geograficznym w 
siedem grup regionalnych: Afryka (55 
krajów), Ameryka Północna (36), 
Ameryka Południowa (14), Azja (43), 
Europa (35), Oceania (19) oraz ZSRR. 
W odniesieniu do każdego państwa 
wyodrębniono dane statystyczne i 
szczegółowy opis masowych środków: 
prasy, agencji prasowych, radia, te
lewizji, filmu — oraz łączności sate
litarnej, szkolenia zawodowego i sto
warzyszeń dziennikarskich. 

Informacje zebrano na podstawie 
sprawozdań przedłożonych przez pań
stwa w odpowiedzi na regularny 
kwestionariusz statystyczny UNESCO 
dotyczący sytuacji masowych środ
ków komunikowania i odpowiedzi 
państw na specjalny kwestionariusz 
przygotowany wyłącznie pod kątem 
potrzeb związanych z przygotowa
niem nowego wydania omawianego 
informatora. Wykorzystano również 
inne źródła, tylko oficjalne, stąd nie 
zawsze w pełni wiarygodne. 

Pomimo tych zastrzeżeń informa
tor UNESCO jest pozycją wielce po
żyteczną, w swoim bowiem gatunku 
jedyną. Posłuży nam przy tym przez 
lata, gdyż uwikłana w poważne trud
ności finansowe UNESCO zapewne 
nieprędko podejmie przygotowanie 
kolejnej jego edycji. 

Andrzej S. Nartowski 

KATOLICKA KONCEPCJA 
DZIENNIKARSTWA 

Natalia Walentinowna U r i-
n a: KLERIKALNO-KATOLICZE-
SKAJA ŻURNALISTIKA W SI-
STIEMIE BURŻUAZNOJ PROPA
GANDY. Izdatielstwo Moskowsko-
go Uniwiersitieta, Moskwa 1976. 
S. 111. 

Z systemem środków masowej infor
macji i propagandy współczesnego 

świata kapitalistycznego nierozdziel-
nie związane są wszystkie ideologicz
ne i społeczno-polityczne organizacje 
społeczeństwa burżuazyjnego. Znaczą
ca rola przypada tu Kościołowi — 
posługującemu się obok tradycyj
nych, nowoczesnymi środkami propa
gandowymi jak radio, telewizja, kino. 
Kościół jako* specyficzna religijna i 
polityczna instytucja, tracąc popar
cie wśród szerokich mas (szczególnie 
wśród młodzieży), stara się podnieść 
swoje znaczenie polityczne. Szczegól
nie silna pozycję posiada religia ka
tolicka (Włochy, Hiszpania, Francja, 
Belgia, USA). Niebagatelną rolę po
lityczna odgrywa także religia pro
testancka (RFN, USA) oraz syjoni-
styczno-judaistyczna (Izrael, USA). 

Olbrzymie zadania ideologiczne i 
polityczne Kościół powierzył maso
wym środkom komunikowania. 
Wprawdzie, jak twierdzi Natalia Uri
na, ideolodzy Kościoła określając 
charakter swojej prasy, radia i TV 
twierdzą, że jest to prasa (radio, 
TV) ściśle r e l i g i j n a , ale zarówno 
trudno — zdaniem autorki — mówić 
o prasie religijnej jak i przekonywać, 
że istnieje prasa „ponadklasowa" czy 
ideologicznie niezależna. Dlatego też 
Urina przekonuje czytelnika, że naj
bardziej prawidłowym określeniem 
tego typu dziennikarstwa jest poję
cie: dziennikarstwo k l e r y k a l n o -
k a t o l i c k i e , klerykalno-protestan-
ckie itd. 

Czym charakteryzuje się prasa kle-
rykalno-katolicka, o której traktuje 
książka? Po pierwsze, przynależno
ścią do tej lub innej kościelnej orga
nizacji lub świeckiej grupy finanso
wanej i ukierunkowywanej przez Ko
ściół. Po drugie, regularną publika
cją tematów religijnych, informacji 
kościelnej i komentarzy o charakte
rze religijnym na temat problemów 
nurtujących współczesne społeczeń
stwa. Po trzecie, zatrudnianiem w re
dakcjach działaczy katolickich i przed
stawicieli organizacji kościelnych. Po 
czwarte, przynależnością do narodo
wych lub międzynarodowych organi
zacji prasy katolickiej, radia lub te
lewizji. Po piąte, odbiciem klerykal-
no-katolickiego kierunku w nazwie. 

Kontynuując rozważania definicyj
ne należałoby także dokonać rozróż
nienia pomiędzy prasą k l e r y k a 1-
n ą a k a t o l i c k ą . Do pierwszej 
zaliczyć można świeckie wydawnic
twa burżuazyjne, w mniejszym lub 

8* 
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większym stopniu bliskie Kościołowi 
i upowszechniające założenia Kościo
ła. Pojęcie prasy katolickiej nato
miast, twierdzi Natalia Urina jest 
zakresowo szersze aniżeli klerykalno-
katolickiej i obejmuje te wydawnic
twa, które upowszechniają nie tylko 
hasła religijne ale akcentują także 
polityczny wpływ Kościoła na społe
czeństwo. Tego typu gazety i czaso
pisma najpełniej demonstrują swój 
klasowy charakter. 

W katolickim traktacie dotyczącym 
masowych środków informacji i pro
pagandy nazwano je: ś r o d k a m i 
w i ę z i s p o ł e c z n e j . Encyklika 
„Mater et Magistra", gdzie proces ko
munikowania masowego traktuje się 
jako zwielokrotnienie wzajemnych 
stosunków między ludźmi, w pojęcie 
„środków społecznej więzi" lub ina
czej „społecznych środków przekazy
wania myśli", włącza nie tylko pra
sę, radio i telewizję ale także kino, 
teatr, konferencje itd. 

Niezwykle złożona jest struktura 
systemu klerykalno-katolickiej pro
pagandy i informacji. Pierwszy sto
pień to istniejąca od 1964 roku — 
Papieska Komisja do Spraw Środków 
Komunikowania Społecznego, kieru
jąca pracą analogicznych komisji przy 
episkopatach w poszczególnych kra
jach, a te z kolei przekazują rozpo
rządzenia do odpowiednich komisji 
parafialnych. 

Dziennikarze zatrudnieni w prasie, 
radiu i TV katolickiej zrzeszeni są w 
Międzynarodowym Związku Dzienni
karzy Katolickich z własnym biurem, 
stałą komisją wydawców i naczelnych 
redaktorów (UCIP), dalej w Między
narodowym Katolickim Zrzeszeniu 
Radia i TV (UNDA) oraz w Między
narodowej Katolickiej Służbie Kina 
(OCIC). 

Watykan posiada kilka periody
ków, własną radiostację, dwa wydaw
nictwa książkowe, bogatą filmotekę 
i agencję międzynarodową FIDES — 
wypuszczającą kilka biuletynów, a 
także własne centrum prasowe. Głów
ną rolę w propagandzie Watykanu 
odgrywa nadal prasa, chociaż radio 
próbuje ją doścignąć emitując tygod
niowo 455 programów — to jest pra
wie 20 godzin na dobę. Z tego 259 
programów do krajów europejskich, 
112 — do afrykańskich, 42 — do 
Ameryki, 28 — do Azji, 14 — do 
Australii i Nowej Zelandii. Watykań
ską prasę natomiast reprezentuje 

głównie dziennik Osservatore Roma
no, ukazujący się także raz w tygod
niu w języku niemieckim, francuskim, 
angielskim, hiszpańskim i portugal
skim, dalej tygodnik Osservatore del-
la Domenica, teoretyczny periodyk 
jezuitów Civilta Cattolica, oficjalny 
miesięcznik — biuletyn: Acta Aposto-
licae Sedis oraz rocznik Sekretariatu 
Stanu Annuario Pontificio. 

Katolickiej koncepcji dziennikar
stwa poświęcona jest pierwsza część 
pracy N. Uriny. Obok koncepcji „wię
zi społecznej" i środków ją upow
szechniających, omawia autorka zna
czący dla masowych środków infor
macji i propagandy dekret Inter Mi-
rifica. Z drugiej części pracy dowia
dujemy się o strukturze i funkcjono
waniu klerykalno-katolickiego dzien
nikarstwa we Francji. Część trzecia 
zawiera rozważania na temat roli 
prasy klerykalno-katolickiej w spo
łeczeństwie burżuazyjnym. Źródłem 
wielu interesujących wiadomości są 
także przypisy, gdzie odnajdujemy 
bogactwo opracowań na temat prasy 
katolickiej, artykuły i rozprawy z 
dzienników i czasopism, oryginalne 
teksty teoretyków Kościoła. 

Podjęcie trudnego i rzadko opraco
wywanego tematu to podstawowa za
sługa autorki. Rzetelność i benedyk
tyńska praca przy kompletowaniu bi
bliografii — to drugi powód do chwa
ły. A jeżeli jeszcze dodamy, że tak 
zawiły problem podany jest w zbele
tryzowanej formie, jasno, logicznie 
i interesująco — nie trzeba więcej 
aby zaciekawić. 

Grażyna Starzak 

NOWOCZESNA 
DOKUMENTALISTYKA 
DZIENNIKARSKA 

MEDIEN UND ARCHIVE. Beiträge 
zur Rolle moderner Archive in 
Information und Dokumentation. 
Verlag Dokumentation, München 
1974. S. 348. 

Ukazała się praca zbiorowa archiwis
tów NRD omawiająca problemy zwią
zane z informacją i dokumentacją dla 
masowych środków komunikowania. 
Jest to wydawnictwo jubileuszowe, 
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poświęcone Rolandowi Seebergowi-El-
verfeldtowi, zasłużonemu dla archi
wistyki i dokumentacji prasowej. Mi
mo przyczyny rocznicowej opracowa
nie ma charakter podręcznikowy i — 
jak zaznaczono w słowie wstępnym — 
ma wypełnić istniejącą lukę w facho
wej literaturze na temat nowoczes
nych metod zbierania, opracowywania 
i udostępniania materiałów dla dzien
nikarzy prasowych, radiowych i tele
wizyjnych. 

Rozdział I to ukłon w stronę jubi
lata. Cztery artykuły — w tym zna
nego nam już Romana M u z i o l a * — 
poświęcono zagadnieniom ogólnym ar
chiwistyki masowych środków komu
nikowania. Trzeba sobie tu wyjaśnić, 
że ta archiwistyka w NRD nie jest 
pojmowana statycznie, jako groma
dzenie świadectw wydarzeń historycz
nych, ale głównie jako dokumentacja 
i informacja służąca doraźnym potrze
bom dziennikarzy. Pozornie historycz
ny szkic Manfreda H a n k e g o (Do
kumentacja prasowa przez dwa wieki) 
również ukazuje dynamikę rozwoju 
'Służb dokumentacyjnych towarzyszą
cych wzrastającemu znaczeniu prasy 
w życiu społeczeństw. Współczesną li
nię rozwojową zarysowują referaty 
Félixa S с h m i t a i M. H a n k e 
g o — omawiające współpracę mię
dzynarodową w tym zakresie. 

Interesującemu nas przedmiotowi, 
dokumentacji dla prasy poświęcono 
rozdział III. Znani i zasłużeni dla do-
'kumentalistyki NRD archiwiści oma
wiają istotne i węzłowe dla zagadnień 
dokumentacji i informacji problemy. 
Okazuje się, że podobnie jak u nas, 
centralnym zagadnieniem jest koniecz
ność właściwego wypośrodkowania 
między koncentracją informacji, właś
ciwą dla społeczności socjalistycznych, 
mających we wszystkich regionach 
wspólne problemy, a decentralizacją, 
umożliwiającą penetrację „w głąb" 
nurtujących poszczególne regiony i 
grupy społeczne zagadnień. Konieczna 
w tych układach kooperacja rodzi 
swoistą koncentrację informacyjną — 
swoistą, bo służy właściwej dystrybu
cji informacji, powszechnemu udo
stępnieniu tego, co bez koordynacji 
centralnej pozostawałoby tylko spe
cjalnością regionu i nie mogłoby być 
wyzyskane dla szerszego ogółu. 

Świadomość zadań aktualnych jest 
jednocześnie świadomością niedostat-
* Por. recenzję jego Pressedokumentation 
w ZP 1970 nr 2, s. 107. 

ków służb informacyjnych, zwłaszcza 
w perspektywie najbliższej przyszłości. 
Sporo więc uwagi poświęcają archi
wiści NRD-owscy technicznym no
wościom usprawniającym pracę do
kumentalistów. Do nich w pierwszym 
rzędzie należą linie mikrofilmowe 
wraz z całą złożonością teoretycznych 
i praktycznych rozwiązań, umożliwia
jących odszukiwanie i udostępnie
nie — z mikroformatów — dokumen
tów potrzebnych dziennikarzom. God
na uznania i naśladowania jest umie
jętność łączenia tradycyjnych form 
pracy dokumentacyjnej z najnowszy
mi osiągnięciami informatyki. Ewolu
cyjna droga rozwoju pozwala na spo
żytkowanie wszelkich źródeł i po
wolne, lecz systematyczne włączanie 
ich w technicznie coraz szybszy sy
stem obiegu informacji. 

Właściwy dla prasy niemiecko-ję-
zycznej wielopaństwowy i różnoustro-
jowy aspekt dokumentacyjny wyos
trza kryteria i znaczenie informacji 
politycznej i to jest geopolityczna 
właściwość dokumentacji NRD. Presje 
tych układów są nieznane lub nie tak 
ważne w pozostałych krajach wspól
noty socjalistycznej. 

Książkę, niezwykle starannie opra
cowaną, opatrzono spisem autorów, 
bibliografią prac R. Seeberg—Elver-
feldta oraz cennymi bibliografiami 
szczegółowymi do poszczególnych o-
pracowań. Dzieło to jest dużym sukce
sem archiwistyki NRD, a jego przy
datność dla służb informacyjno-doku-
mentacyjnych innych krajów jest 
bezsporna. 

Teresa Lisicka 

ROZWÓJ W AZJI 
A KOMUNIKOWANIE 

COMMUNICATION AND RURAL 
CHANGE. Asian Mass Communi
cation and Information Centre, Ed. 
P.R.R. S i n h a , Singapore 1976, 
s. 232. 

Książka ta jest zbiorem referatów 
wygłoszonych na konferencji „Com
munication and Change" w Bangalu-
rze, w Indiach, na przełomie sierpnia 
i września 1973. Wydanie tej antolo
gii w trzy lata później oznacza, że w 
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omawianych dziedzinach niewiele się 
zmieniło, a omawiane problemy są 
nadal aktualne. 

Referaty podzielono na trzy kate
gorie, biorąc za punkt wyjścia sposób 
zapatrywania się na komunikowanie 
i zmiany na wsi azjatyckiej z pozycji 
urzędnika państwowego, praktyka i 
badacza. Jako kryterium przyjęto za
wód autora i treść referatu. 

Neville J a y a w e e r a w referacie 
„Niektóre zagadnienia strategii komu
nikowania w społeczeństwie rozwija
jącym się — model Sri Lanka" okreś
la cechy wyróżniające kraje azjatyc
kie spośród innych. Za model ilustru
jący swoje wywody autor wybrał Sri 
Lankę, jako typowy pod względem 
gospodarczym postkolonialny kraj 
azjatycki (niska stopa życiowa, zastój 
gospodarczy, ujemny bilans handlowy, 
niski dochód na głowę ludności, za
cofane rolnictwo). Pod względem soc
jalnym społeczeństwo to jest zarazem 
typowe i nietypowe wśród społe
czeństw azjatyckich. Typowy jest 
przyrost naturalny rzędu 2,5°/o i fakt, 
że 80°/o ludności żyje na wsi; nietypo
wo niski jest procent analfabetów 
(prawie 86°/o ludzi umie czytać 
i pisać), nietypowo wysoki jest sto
pień codziennego korzystania z ma
sowych środków komunikowania. Z 
politycznego punktu widzenia cechą 
wyróżniającą Sri Lankę jest duże za
angażowanie polityczne społeczeństwa. 
Wszystkie wymienione elementy o-
kreślają cele i zakres strategii komu
nikowania oraz problemy, z jakimi w 
tej dziedzinie należy się uporać w 
krajach azjatyckich. Strategii takiej 
jednak w większości tych krajów nie 
ma, co — zdaniem autora — dopro
wadziło do tego, że „wieś jest już 
przytłoczona komunikowaniem. Po 
pierwsze, masowe środki komuniko
wania wylewają codziennie potok in
formacji. Następnie, gromady urzęd
ników rządowych przynoszą nową 
wiedzę, nowe technologie, namawiając 
ludzi do zastosowania ich. Wspomaga
ni są przez lokalne władze, różne in
stytucje i tradycyjne kanały jakwiei -
ski ksiądz czy nauczyciel". Strategii 
komunikowania powinna jednak — 
podkreśla autor — ściśle wiązać się 
z ogólnym planem rozwoju społeczeń
stwa. 

Dyrektor Indian Institute of Mass 
Communication w New Delhi M. V. 
D e s a i, omawia kampanie na rzecz 
zmian w rolnictwie przeprowadzone 

za pomocą masowych środków komu
nikowania, mianowicie kampanię 
„Zielona rewolucja" (podnoszenie wy
dajności zbóż, wprowadzenie nowych 
odmian), „Projekt irygacji", kampanię 
na rzecz likwidacji analfabetyzmu na 
wsi oraz zorganizowanie programu 
radiowego dla rolników. Kampanie te 
przy widocznych pozytywnych rezul
tatach przyniosły także liczne, nie
przewidziane skutki uboczne, np. 
wzrost spożycia alkoholu na skutek 
zwiększenia się zarobków itp. Autor 
podkreśla, że zmiana na wsi nie ozna
cza tylko zastosowania nowoczesnego 
sprzętu, nowej odmiany ryżu czy osz
czędzania pieniędzy w banku, lecz 
również trwałe zmiany w świadomości 
ludności wiejskiej, które pozwolą na 
optymalne wykorzystanie nowych 
zdobyczy. Na tym polu masowe środki 
komunikowania mogą zdziałać bardzo 
wiele. 

W tym dziale poruszono również 
problem efektywności procesu komu
nikowania i rolę poszczególnych źró
deł komunikowania na różnych eta
pach procesu wdrażania nowości, 
przeprowadzono krytyczną analizę 
kierunków badań nad komunikowa
niem masowym w Azji i zwrócono 
uwagę na konieczność zmiany treści 
i techniki szkolenia dziennikarzy. 

Dział następny grupuje opinie prak
tyków na temat komunikowania i 
przemian na wsi azjatyckiej. 

Mammen M a t h e w na przykła
dzie dziennika Malayala Manorama 
pokazuje, że mimo wysokiego stopnia 
analfabetyzmu wśród rolników gaze
ta może służyć ich interesom i po
trzebom. W celu umocnienia więzi 
z czytelnikami redakcja angażuje 
wielu reporterów, wykorzystuje tak
że sprzedawców gazet. 

Lal K a r a m c h a n d a n i prezen
tuje w ogólnym zarysie strukturę i 
funkcje przekazywania informacji na 
terenach wiejskich w Indiach, szcze
gólnie zaś sposób, w jaki Ali India 
Radio, gazety, wystawy, filmy i in
ne środki audiowizualne przyczynia
ją się do rozpowszechnienia i akcep
towania różnych nowości rolniczych. 

Radio jest jednym z najefektyw
niejszych masowych środków komu
nikowania na wsi azjatyckiej mimo 
niemożliwości osiągnięcia natychmia
stowego sprzężenia zwrotnego. Aby 
zrównoważyć tę niewątpliwą wadę 
komunikowania poprzez radio, w nie
których krajach azjatyckich zorgani-
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zowano rolnicze forum radiowe. Naj
większe osiągnięcia ma tutaj Indo
nezja. Albert H i 1 b r i n к omawia 
typy i sposób tworzenia programów 
dla wsi i podkreśla wagę kontaktów 
z odbiorcami, jakie zapewniono so
bie poprzez zorganizowane grupy sta
łych słuchaczy, które wizytują dzien
nikarze i specjaliści z dziedzin zwią
zanych z rolnictwem. 

Ciekawą dla Europejczyka jest pra
ca Pandam G u r i t n o z Indonezji. 
Omawia on możliwości, jakie w pro
cesie wprowadzania zmian posiada 
tradycyjna sztuka Dalekiego Wscho
du — teatr cieni. Jest ciągle jedną 
z najpopularniejszych form sztuki, co 
wynika między innymi z tego, że ma
sowe środki komunikowania są skon
centrowane w miastach, a koszt od
biornika radiowego czy telewizyjne
go nadal jest stosunkowo wysoki. 
Ponadto jest to sztuka zrozumiała 
dla wszystkich, może więc zapełnić 
lukę między wykształconą i niewy
kształconą częścią społeczeństwa. W 
swoim repertuarze ten swoisty teatr 
może przemycać treści postępowe za
chowując nadal formę tradycyjnej 
rozrywki. Pracę swą kończy autor 
szczegółowym, interesującym omó
wieniem rodzajów, repertuaru i stru
ktury spektakli teatru cieni. 

Ponadto w dziale tym przedsta
wiono wyniki badania porównujące
go efektywność lokalnych i central
nych programów radiowych, omówio
no sposoby gromadzenia i przekazy
wania istotnych dla wsi informacji 
oraz określono związki między komu
nikowaniem a rozwojem spółdzielczo
ści. 

Dział trzeci to referaty, w których 
na temat komunikowania i przemian 
wypowiadają się badacze komuniko
wania masowego. 

J. S. Y a d a w a z Indyjskiego In
stytutu Komunikowania uważa, że 
odpowiednia strategia komunikowa
nia wymaga zrozumienia między ad
ministracją a badaczami. Sytuacja, 
jaka pod tym względem istnieje w 
Korei Południowej, twierdzi w swym 
referacie Kim II С h u l , jest dobra. 
Badacze często uczestniczą w tworze
niu polityki komunikowania na naj
wyższym szczeblu. 

Gerhard M a l e t z k e przedstawia 
model oceny komunikowania na pod
stawie procesu komunikowania na
stawionego na osiągnięcie określone
go celu. 

Zastanawia umieszczenie w tym 
dziele materiałów, w których auto
rzy o komunikowaniu masowym ani 
o przemianach nie wspominają lub 
piszą jedynie marginalnie, np. mate
riał o problemach, sposobie myśle
nia i stylu życia rolników indyjskich 
czy o programie irygacji i budowy 
dróg. 

W referacie podsumowującym an
tologię P. R. R. S i n h a z AMIC, któ
ry także cały torn opracował, daje 
wyraz przekonaniu, że skoordynowa
ne działanie polityków, administracji, 
praktyków i badaczy komunikowania 
sprawi, że masowe środki komuni
kowania będą w znacznie większym 
stopniu odgrywały rolę czynnika po
stępu i rozwoju na wsi azjatyckiej. 

Urszula Szczepańczyk 

CZY KABLOWA TV 
JEST RADIOFONIĄ? 

Friedrich Wilhelm H y m m e n : 
DAS KABEL — FAKTEN UND 
ILLUSIONEN. Zum Thema „Pri
vatrechtliches Senden". Verlag 
Haus der Evangelischen Publizi
stik, Frankfurt/Main 1976. S. 159. 

Przewidywany rozwój kablowej TV 
wywołuje w RFN ostre dyskusje i 
spory. Okazuje się, że nie uregulo
wane są tak zasadnicze kwestie, jak 
status prawny tej formy przekazu. 
Zdaniem autora omawianej książki, 
reprezentującego interesy wyznanio
wych kół ewangelickich, kablową TV 
należy traktować jako „radiofonię", 
co wymaga jej licencjowania przez 
państwo (s. 9). Od razu jednak pod
nosi on komplikacje nasuwające się 
przy definiowaniu radiofonii. W ce
lu jej scharakteryzowania Hymmen 
szkicuje historię jej rozwoju w 
Niemczech (s. 11—55) od początku lat 
dwudziestych n. wieku, gdy radiofo
nia miała charakter komercjalny; na
stępnie została przejęta przez pocztę 
jako instytucję państwową. 

W okresie powojennym zrodziły 
się inicjatywy na rzecz organizowa
nia rozgłośni prywatnych (np. ko
ścielnych), a w latach rozwoju tele
wizji zrzeszenia wydawców praso-
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wych stale usiłowały uzyskać konce
sje programowe. Te instytucje — wy
znaniowe i wydawnicze — do dziś są 
najbardziej zainteresowane bezpo
średnim dostępem do telewizji, w 
perspektywie kablowej TV. 

Kolejny rozdział (s. 56—66) oma
wia sytuację w państwach sąsiadują
cych. Autor zwraca szczególnie uwa
gę na Francję otoczoną komercjalny
mi ośrodkami „ponadnarodowymi" 
(Radio Luksemburg, Andora, Monte 
Carlo) oraz na Liechtenstein — je
dyne europejskie państwo bez włas
nej rozgłośni, co wywołuje stałe za
kusy w celu uruchomienia takowej 
przez ośrodki postronne. 

Pisząc o problemach prawnych 
Hymmen nie ukrywa, że jego opinia 
co do zaliczenia kablowej TV do ra
diofonii ma zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników (s. 96). Wykazuje 
przy tym, że same rozstrzygnięcia 
prawne nie zadecydują o rozwoju 
sytuacji, łączą się bowiem z nimi ści
śle problemy techniczne. Autor wska
zuje m. in. na to, że telewizja kablo
wa rozwijać się będzie w postaci od
izolowanych „wysp" w poszczegól
nych ośrodkach, na różne systemy 
(istniejące w USA) rozpowszechnia
nia tej formy TV, niezwykle wysokie 
koszty techniczne i programowe (pro
blemom finansowym poświęca zre
sztą osobny rozdział). Nawiązując do 
„Raportu KtK" (omówionego w Ze
szytach nr 4/1976, s. 151), kwestio
nuje obliczony tam koszt przeprowa
dzenia kabli do gmin powyżej 2 tys. 
mieszkańców opiewający na ponad 
22 miliardy mk i za realniejszy uwa
ża szacunek w granicach 40 mld. 
W efekcie jako pierwszy krok służą
cy realnemu rozwojowi kablowej TV 

ф Polski Słownik Biograficzny. Tom XXI, 
zeszyty 90 i 91. S. 417—832. 

W drugiej połowie tomu XXI znalazło 
się dziesięć życiorysów osób związanych 
z prasą, z których co najmniej dwie moż
na uważać za dziennikarzy zawodowych. 
Młynarski Zygmunt (1904—1963) będąc jesz
cze studentem UJ już podpisywał jako re
daktor bądź wydawca liczne ulotne druki 
i publikacje komunistyczne, zasilał perio
dyki Nowiny i Roboclarz oraz Samopomoc 
Chłopska, od r. 1933 pozostawał w dyspo
zycji Redakcji Centralnej KPP, po wojnie 
był dyrektorem programowym Polskiego 
Radia, od 1951 organizował katedrę historii 

widzi tzw. „Pay-TV", czyli odbiór 
programów odpłatnych. 

Ostatecznie Hymmen dochodzi do 
następujących m. in. wniosków: 
— Jeszcze długa droga dzieli RFN 

od rozpowszechnienia kablowej 
TV. 

— Próby w tym kierunku należy po
pierać, ale przewidując trzeźwo, 
że po roku zaniknie zainteresowa
nie tą nowością. 

— Techniczna jakość kablowej TV 
jest bardzo różnorodna, a sposób 
połączenia „wysp" — ośrodków 
wyposażonych w kable nie jest 
technicznie przemyślany. 

— Należy odrzucić twierdzenia pra
sy o jej identyczności z telewizją 
(i tym samym zakusy koncesyjne 
wydawców). „Zawartość prasy wy
nosi tylko ułamek treści telewi
zyjnych..., a pokrewne prasie t re
ści telewizji... wypełniają tylko 
około 30 procent programu. Pod
stawowe treści telewizji są prasie 
obce. Ważna jest natomiast uzu
pełniająca funkcja mediów" (s. 148). 
Dla autora niezrozumiała jest ak
tywność wydawców, gdyż poza 
„Pay-TV" nie osiągnie się w ra
diofonii ani telewizji RFN celów 
komercyjnych. 

—' Wielkie wydawnictwa, które to 
uznały (np. Bertelsmann) opowia
dają się obecnie za „Pay-TV", czy
li za opłatami poszczególnych pro
gramów. 

— Prywatne rozpowszechnianie pro
gramów będzie trudne do zakaza
nia. 
Ostatni wniosek odpowiada na 

pewno intencjom zleceniodawców 
autora pracy. 

Czesław Biel 

prasy UW, gdzie jako profesor był dzieka
nem Wydziału Dziennikarskiego i kierow
nikiem podyplomowego Studium Dzien
nikarskiego, także aktywistą SDP. (Od re
dakcji ZP: Był także członkiem naszego 
Komitetu Redakcyjnego 1962—1963 i Rady 
Naukowej OBP). — Monat Henryk (1860— 
1936), jako adwokat w Wiedniu był ko
respondentem prasy galicyjskiej, współpra
cownikiem pism wiedeńskich i praskich, 
krytykiem literacko-artystycznym. — 
Mondschein Józef (1883—1961) dał się po
znać jako publicysta prasy galicyjskiej i 
polsko-francuskiej, potem kierował agen
cją prasową, ostatecznie skoncentrował 
się w zawodzie tłumacza. — Morawska 

Noty o polskich nowościach wydawniczych 
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Anna (1922—1972) pisywała w prasie kato
lickiej, gdzie wybiła się jako postępowa 
publicystka odnowy soborowej i ekume-
nistka. — Morawska Konstancja (1842—1917) 
najpierw felietonistka Kuriera Poznańskie
go, potem publicystka kulturalna prasy 
konserwatywnej i katolickiej. — Moraw
ski Franciszek (1868—1938) przejściowo 
zatrudniony w prasie katolickiej, redak
tor Kuriera Poznańskiego, później pu
blicysta polityczny. — Morawski Kazimierz 
Marian (1884—1944) z historyka przedzierz
gnął się w publicystę katolickiego, skon
centrowanego na problematyce masonerii 
downej i współczesnej, jej demaskowaniu 
i zwalczaniu. — Morawski Marian (1845— 
1901), jezuita, był założycielem, pierwszym 
redaktorem i publicystą miesięcznika swe
go zakonu Przegląd Powszechny w Krako
wie, organizatorem zespołu pisarzy zako
nu. — Morawski Wojciech (1874—1954) za
prawiwszy w kraju pióro, rozwinął szero
ką działalność dziennikarską w Stanach 
Zjednoczonych, ostatecznie przedstawiciel 
PAT na Amerykę Północną i Meksyk. — 
Morstinowa-Starowieyska Zofia (1891—1965) 
z krytyka literackiego została po r. 1945 
członkiem redakcji Tygodnika Powszechne
go i dziennikarką zawodową. 

cl 

O Polish Institute of International Affairs: 
CONFERENCE ON SECURITY AND CO
OPERATION IN EUROPE. A POLISH 
VIEW. PWN, Warszawa 1S76. S. 291. 

Jest to zbiór artykułów przedstawiają
cych polski punkt widzenia na przebieg 
i wyniki Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy v»' Europie, przygotowany 
przez Polski Instytut Spraw Międzynaro
dowych z myślą o odbiorcach zagranicz
nych: politykach i komentatorach. 

Zagranicznego prasoznawcę zainteresuje 
artykuł Jerzego M. N o w a k a na temat 
problematyki tzw. „trzeciego koszyka" 
obejmującej — jak wiadomo — m. in. po
stanowienia w przedmiocie rozpowszech
niania, wymiany i dostępu do informacji, 
współpracy międzynarodowej w dziedzinie 
informacji oraz polepszenia warunków pra
cy dziennikarzy. Autor przedstawia stano
wisko Polski wobec problematyki tzw. 
„trzeciego koszyka" i proces wykonywa
nia przez Polskę odpowiednich postano
wień Aktu Końcowego. 

asn 

• KRONIKA KRAKOWA 1971. Redakcja i 
opracowanie: Józef P o c i e c h a . Wydaw
nictwo Literackie, Kraków 1976. S. 264. 

Bogato ilustrowane wydawnictwo du
żego formatu (B4) jest — jak czytamy we 
wstępie — rodzajem makiety mającej stwo
rzyć wzorzec stałej, corocznej publikacji 
nawiązującej do „Kalendarzy" Józefa Cze
cha. Dalsze „Kroniki Krakowa" dzieliłby 
od opisywanych wydarzeń możliwie naj
krótszy dystans; prace nad tomem prób
nym trwały niestety aż 5 lat. Niemniej je
go dokumentalna wartość jest ogromna i 
dopiero mając takie wydawnictwo w ręku 
widzi się, jak bardzo było go brak i jak 
jest potrzebne. 

Księga dzieli się na zasadnicze rozdzia
ły: Społeczeństwo (obszar i ludność, wła
dze, organizacje i stowarzyszenia społecz
ne, wymiar sprawiedliwości, służba zdro
wia, wyznania); Oświata i nauka; Publicy
styka i literatura (tu: Prasa, TV i radio, 
wydawnictwa, drukarnie i introligatornie, 

księgarnie, stowarzyszenia, biblioteki, ar
chiwa, ZLP) ; Sztuka ; Gospodarka ; Kul
tura fizyczna; Kalendarium wydarzeń; Syl
wetki jubilatów — instytucji i osobistości 
szczególnie zasłużonych dla miasta; „Kra
ków przed stu laty" — wypisy z prasy 
krakowskiej anno 1871 ; wreszcie bibliogra
fia książek o Krakowie wydanych w r. 
1971 (78 pozycji), podstawowe dokumenty 
dot. miasta oraz indeksy — nazwisk i tytu
łów, instytucji, nazw topograficznych, im
prez. 

Na stronach 75—80 Tadeusz R o b a k 
przedstawił dziennikarstwo, stwierdzając: 
„Rok 1971 był dobry dla krakowskich pu
blicystów. Z różnych punktów widzenia — 
przede wszystkim jednak wymienić należy 
atmosferę polityczną..." Przytoczył tego 
przykłady w zręcznych notkach, tyle 
zwięzłych co informatywnych, dotyczących 
poszczególnych redakcji — od dzienników 
poczynając, poprzez takiego potentata jak 
Przekrój, nie opuszczając specjalistycznych 
Zeszytów Prasoznawczych czy Przeglądu 
Lekarskiego, a na SDP i Klubie Dziennika
rzy kończąc. 

Cracoviana wzbogaciły się o bardzo cen
ną pozycję, której wartość będzie stale 
wzrastała w miarę kontynuacji roczników. 

czb 

0 Łukasz S z y m a ń s k i : PRASA, RADIO 
1 TELEWIZJA PRZYSZŁOŚCI. W: Jaka 
będziesz Warszawo — pod redakcją Lesz
ka Wysznackiego. Wyd. „Książka i Wie
dza", Warszawa 197G, S. 203—214. 

Książka jest zbiorem artykułów (wśród 
autorów wielu specjalistów), które — wy
chodząc od dorobku odbudowy i rozbu
dowy stolicy — ukazują perspektywy jej 
rozwoju w ostatniej ćwierci naszego stule
cia. Jeden z nich poświęcony jest także 
perspektywom rozwoju masowych środków 
informacji. Artykuł nie ma charakteru 
programowego, podając tylko nieliczne 
konkretne dane, dotyczące planowanego 
rozwoju masowych środków informacji (np. 
uruchomienie ok. roku 1980 V programu 
na UKF, a także III programu TV i w pięć 
lat później IV programu, z których jeden 
nadawany będzie za pośrednictwem sateli
ty telekomunikacyjnego). Artykuł bliższy 
jest eseju, w którym pod aspektami, za
równo socjologicznym jak i technicznym, 
autor przewiduje kierunki przekształceń w 
nadawaniu i odbiorze społecznym infor
macji, jki 

O Krystyna K o l i ń s k a : URZECZENI. 
Wyd. „Iskry", Warszawa 1976, S. 328. 

8 esejów autorka poświęciła współcze
snym przedstawicielom kultury, obcokra
jowcom, którzy byli urzeczeni Polską, bli
sko z naszym krajem współpracowali, sta
jąc się w swoich środowiskach propaga
torami naszej kultury. Jeden z esejów po
święcony jest włoskiemu dziennikarzowi 
Alceo Valciniemu, autorowi książki o oku
pacji hitlerowskiej w Warszawie (ukazała 
się i w polskim przekładzie pt. „Golgota 
Warszawy"). 

Parę słów o Valcinim. Przyjechał do 
Warszawy w 1932 roku jako młody kore
spondent Corriere delia Sera. Przebywał tu 
aż do wybuchu wojny, nawiązując wiele 
przyjacielskich stosunków zawodowych i 
towarzystkich. Potem korespondencje, aż 
do zakończenia kampanii, przesyłał z Czer-
niowiec, przez które przechodziła fala pol
skich uchodźców. W grudniu 1939 wrócił 
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do Warszawy jako korespondent swej ga
zety. W lutym 1940, mimo że redakcja wło
skiego dziennika odwołała go do kraju, po
został w Warszawie i nadal w bliskich 
kontaktach z Polakami, zbierając materiały 
do przyszłej ksia.żki o męczeństwie naszej 
stolicy. Przed powstaniem ożenił się z Pol
ką i z nakazem ewakuacyjnym Niem
ców opuścił GG. Utrzymując stale bli
skie stosunki z naszym krajem, pracował 
po wojnie w radiu i włoskiej telewizji. W 
ostatnich latach przeniósł się do Paryża. 
Jest także autorem powieści, których akcja 
toczy się w Polsce. 

jki 

ф Józef Ryszard S z a f l i k : O RZĄD 
CHŁOPSKICH DUSZ. Ludowa Spółdzielnia 
Wydawnicza, Warszawa 1976, S. 352. 

Monografia rozwoju ruchu ludowego na 
terenie zaboru austriackiego i rosyjskiego 
w ostatniej ćwierci XIX w. i w pierw-

ф MASS MEDIA IN C.M.E.A. COUNTRIES. 
International Organization of Journalists, 
Prague 1976. S. 255. 

Sekretariat Generalny Międzynarodowej 
Organizacji Dziennikarzy, odpowiadając na 
wcześniejsze propozycje organizacji człon
kowskich z krajów RWPG, przygotował 
i opublikował informator o masowych środ
kach komunikowania w tych krajach. Jest 
to pierwsze zbiorcze wydanie informacji na 
powyższy temat. Publikacja zbiegła się z 
30-leciem MOD. 

Informator przedstawia w skrócie histo
rię i rozwój masowych środków komuni
kowania w poszczególnych krajach, ich 
stan obecny — tytuły, wydawców, profil 
i nakłady dzienników centralnych i lokal
nych, tygodników i magazynów, ponadto 
zawiera dane o agencjach prasowych, o 
strukturze i sieci radia i telewizji. Poszcze
gólne rozdziały kończy statut organizacji 
dziennikarzy danego kraju. Taka struktura 
książki, zgrupowanie danych na te same 
czy zbliżone tematy z różnych krajów po
zwala na przeprowadzenie porównań. 

Najbardziej dynamiczny rozwój maso
wych środków nastąpił po II wojnie świa
towej. Na przestrzeni dziesięciolecia 1960— 
1971 największy wzrost nakładów prasy ob
serwuje się w Związku Radzieckim, na
stępnie w Polsce i na Węgrzech. W tym 
samym czasie najwięcej odbiorników tele
wizyjnych przybyło w Związku Radziec
kim, Polsce, NRD i Czechosłowacji. W 
chwili obecnej najwięcej publikacji pe
riodycznych, poza Związkiem Radzieckim, 
ukazuje się w Polsce (3005), NRD (1762) 
i Czechosłowacji (ok. 1300), najmniej w 
Bułgarii (292) i Mongolii ok. 50 (brak da-
nych na temat Kuby). Najwięcej godzin 
programu dziennie nadaje radio kubań
skie — 714 58fi. W kraju tym działa 5 cen
tralnych sieci radiowych, 7 stacji okręgo
wych i 29 regionalnych i lokalnych. Dru
gie miejsce zajmuje radio radzieckie — 
1200 godzin dziennie. Następne w kolejno
ści są NRD (180), Polska (1Я0), Rumunia 
(110). Najmniejszą ilość godzin programu 
emituje radio węgierskie (ok. 54 godzin) 

szych kilkunastu latach wieku XX. Pisze 
autor we wstępie: „Walce ruchu ludowego 
z przeciwieństwami i trudnościami stawia
nymi przez kler, walce o wyzwolenie poli
tyczne i społeczne chłopa, poświęcona jest 
ta publikacja". 

Zgodnie z tą koncepcją pracy — Sza
flik ukazuje zarówno front walki organiza
cyjnej jak i ideologicznej. Na obu tych 
frontach prasa odegrała ogromną rolę, by
ła bowiem zarówno czynnikiem organizu
jącym ruch chłopski, jak też orężem w 
walce ideologicznej. Znajduje to oczywi
ście odzwierciedlenie w tej monografii, 
która wnosi wiele także do historii prasy 
ruchu ludowego. Autor nie ogranicza się 
bowiem tylko do przedstawienia polemiki 
ideologicznej, jaka toczy się „o rząd chłop
skich dusz" na łamach ówczesnej prasy, 
ale podaje liczne informacje o samej pra
sie, jej wydawcach i redaktorach, o od
biorze tych czasopism, ich przekształce
niach, zasięgu itd. 

№ 

i mongolskie (31). Brak danych o Czecho
słowacji. Godziny programu telewizyjnego 
podano w skali tygodniowej. Tutaj, poza 
Związkiem Radzieckim, o którym danych 
brak, pierwsze miejsce zajmuje Polska (140 
godzin na tydzień), następnie Kuba (124), 
NRD (120) i Czechosłowacja (104). Najmniej 
programu transmituje telewizja w Mon
golii (88), na Węgrzech (84) i w Bułgarii 
(82). 

Uderza w informatorze, że najwięcej 
miejsca poświęcono Polsce. Informacje o 
działalności prasoznawczej odnoszą się 
również jedynie do Polski — spory roz
dział poświęcono OBP i OBOPiSP. 

Przydatność wydawnictwa jest niewąt
pliwa, jednak sam sposób realizacji budzi 
zastrzeżenia. Rozkład informacji jest nie
równomierny — są zbyt rozbudowane w 
szczegółach co do niektórych krajów, a 
zbyt skąpe do innych. Nie zastosowano 
jednolitej zasady przy podawaniu danych 
liczbowych (np. ilość godzin programu po
dawano raz w skali rocznej, raz tygodnio
wej, a raz dziennej). Korzystanie z książ
ki utrudnia również brak spisu treści i 
sporo błędów językowych. Szczególnie nie
pokoi jednak zgłoszone już we wstępie za
strzeżenie, że dane dotyczące radia i tele
wizji „nie pochodzą ze źródeł oryginal
nych, należy je więc przyjmować z od
powiednią rezerwą". 

us 

ф BALGARSKI PERIOD1CZEN PECZAT 
1944—1969. Bibliografski ukazatel. Tom 1: 
A-M. Narodna Biblioteka „Kiril i Meto-
dij", Sofija 1Э75. S. 490. 

Tomem tym Biblioteka Narodowa w So
fii kontynuuje wydany w latach 1962—1969 
adnotowany wykaz wydawnictw periodycz
nych opublikowanych w Bułgarii w okre
sie 1844—1944. Kolejna publikacja obejmu
je wydawnictwa z okresu 1944—1969 wyda
ne w Bułgarii w języku bułgarskim lub 
obcym (tytuły alfabetycznie od A do M). 
Nie uwzględnia wydawnictw spoza Bułga
rii (będą one przedmiotem osobnego opra-

Noty o wydawnictwach zagranicznych 
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cowania). Rejestruje pisma wysokonakła-
dowe, ale również te wydawnictwa, które 
znajdują się na pograniczu między książ
ka a periodykiem, eliminuje natomiast — 
nawet w przypadku posiadania regularnej 
częstotliwości i numeracji — protokóły, 
cenniki, programy, kalendarze itp. Na opis 
każdej pozycji składają się trzy grupy da
nych: a) opis bibliograficzny, b) tzw. spe
cyfikacja, c) nota bibliograficzna. W od
różnieniu od poprzedniego katalogu — nie 
wprowadzono charakterystyk poszczegól
nych tytułów. Źródłem opisu bibliograficz
nego jest samo wydawnictwo: jego pierw
szy numer lub pierwszy istniejący numer; 
w przypadku braku danego wydawnictwa 
opis odtwarza się na podstawie źródeł (w 
katalogu wówczas dana pozycja oznaczo
na jest gwiazdką, a na końcu opisu po
dane źródło informacji). Tytuły wydaw
nictw w języku obcym tłumaczone są na 
język bułgarski, a w przypadku alfabetów 
niełacińskich również transkrybowane. Ele
menty opisu: tytuł, podtytuł, częstotliwość, 
redakcja, miejsce wydania, wydawnictwo, 
drukarnia, format, nakład, cena. Informa
cje o ewentualnych zmianach tytułu i 
wszelkich innych zmianach pisma zawarte 
są w nocie, która uzupełnia i wyjaśnia 
dane dotyczące wydawnictwa w okresie 
jego ukazywania się. Noty te mogą mieć 
charakter ogólny lub odnosić się do po
szczególnych elementów opisu bibliograficz
nego (nie odnotowuje się tylko zmian w 
nakładzie i cenie). Kolejna grupa danych, 
tzw. specyfikacja informuje o wydanych 
rocznikach, liczbie numerów wydanych w 
poszczególnych latach. 

Katalog składa się z trzech części: 1. 
wydawnictwa periodyczne w języku buł
garskim, 2. wydawnictwa periodyczne w 
językach obcych, 3. jednodniówki. W ich 
obrębie zastosowano układ alfabetyczny; 
w części dotyczącej wydawnictw w języ
ku obcym — układ alfabetyczny według 
języków. Korzystanie z katalogu ułatwiają 
indeksy: 1. nazwisk (osób związanych z 
redagowaniem i wydawaniem pism), 2. geo
graficzny (miejsc wydawania), 3. systema
tyczny (wobec trudności związanych z róż
norodnością treści wydawnictw jest to 
umowny podział wg tematyki), 4. synchro
niczny (alfabetyczno-chronologiczny), 5. in
stytucji wydawniczych i drukarni. Troska 
o zgromadzenie kompletnego materiału, 
szczegółowy opis bibliograficzny poszcze
gólnych tytułów, a także, dzięki indeksom, 
łatwość w posługiwaniu się stanowią o wa
lorach tej publikacji jako źródła informa
cji o wydawnictwach periodycznych w Buł
garii w latach 1944—1969. 

dw 

0 PROBLEMI I NASOKI W RAZWlTETO 
NA BALGARSKATA SOCIALISTICZESKA 
CHUDOŻESTWENA KULTURA. Nauka i 
Izkustwo, Sofija 1976. S. 359. 

Książka zawiera materiały z konferencji 
zorganizowanej przez Instytut Kultury pod 
patronatem Komitetu Sztuki i Kultury Buł
garskiej Akademii Nauk, z okazji 30. rocz
nicy rewolucji socjalistycznej w Bułgarii 
(Sofia, 3—5 grudnia 1974). Dynamiczny roz
wój kulturalny Bułgarii w ciągu ostatnich 
30 iat był przedmiotem wielu badań, któ
rych rezultaty, a także najważniejsze zja
wiska i problemy w bułgarskiej kulturze 
stały się tematem kilkudziesięciu refera
tów. Kilka z nich bezpośrednio dotyczy 
masowych środków komunikowania i ich 
roli kulturotwórczej. 

Dimitr D i к o w w referacie ..Narzędzia 
badawcze w kompleksowych badaniach 
procesów zachodzących w dziedzinie kultu
ry artystycznej i informacji masowej" roz
patruje główne składniki prognoz i progra
mu rozwoju kulturalnego Bułgarii, określa 
problemy wynikające z postanowienia Ra
dy Ministrów ,,0 twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej i masowych środ
kach informacji". Przedmiotem rozważań 
są również teoretyczno-metodologiczne pro
blemy potrzeb kultury artystycznej i in
formacji masowej, określenie tych potrzeb 
i ich struktura na podstawie trzech zasad 
(w zależności od podmiotu, przedmiotu i 
sposobów zaspokajania), dynamika i dia
lektyczna jedność potrzeb i możliwości, za
interesowań, motywacji działania. W refe
racie ..Komunikowanie masowe i postawa 
estetyczna" Iwan S t e f a n ó w rozpatruje 
pożądana postawę estetyczną w aktualnej 
sytuacji kulturalnej, przejawiającą się jako 
indywidualna ocena wartości i selektywny 
odbiór faktów artystycznych, podlegającą 
swoistej (pozytywnej i negatywnej) mo
dyfikacji ze strony masowych środków ko
munikowania. Autor stwierdza, że w wa
runkach komunikowania masowego żywio
łowo ukształtowana przez nie postawa 
estetyczna może i powinna przyjąć odpo
wiednie, świadomie zorganizowane formy, 
tzn. przekształcić się w politykę kultural
ną. Wladimir K u n c z e w w referacie „So
cjalizujące możliwości komunikowania ma
sowego" wyjaśnia treść pojęcia socjalizacja, 
rozpatruje swoiste możliwości komuniko
wania masowego w zakresie tego procesu 
w porównaniu z innymi czynnikami socja
lizacji, charakteryzuje komunikowanie ma
sowe jako system. Następstwa praktyki 
kulturalna masowych środków komuniko
wania dia procesów masowej percepcji 
są tematem referatu Władimira I g n a -
t o w s k i e g o „Masowe środki komuni
kowania w procesie percepcji masowej". 
Autor dyskutuje z pesymistycznymi kon
cepcjami burzuazyjnej estetyki i socjo
logii w tej dziedzinie przeciwstawiając 
im trzeźwo optymistyczną ocenę zjawiska, 
opartą głównie na analizie wyników ba
dań odbioru masowych środków komu
nikowania. Emil Ł o z e w w referacie 
„Kino i telewizja" rozpatruje ich wzajem
ne wpływy i związki w ramach kultury 
narodowej, przede wszystkim w zakresie 
jakości, struktury i wielkości audytorium. 
W referacie: „Masowe środki komuniko
wania w systemie kultury artystycznej" 
Christo В o n e w bada wzajemne stosunki 
między masowymi środkami komunikowa
nia a systemem kultury artystycznej, cha
rakteryzuje i klasyfikuje masowe środki 
komunikowania w zależności od ich uczest
nictwa w tworzeniu, chronieniu i upo
wszechnianiu kultury artystycznej. 

dw 

ф LAW AND THE AMERICAN FUTURE. 
Edited by Murray L. S c h w a r t z . Pren-
lice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N. J. 
1S76. S. 216+VUI. 

Zbiór studiów przedstawicieli różnych 
dziedzin wiedzy omawiających procesy 
głębokich przeobrażeń społeczeństwa Sta
nów Zjednoczonych, a na tym tle rolę 
prawa w kształtowaniu jeno przyszłości. 
Prasoznawcę zainteresuje artykuł Dougla
sa С a t e r a, profesora komunikowania i 
nauk politycznych na Uniwersytecie Stan
forda — „Przyszłość komunikowania a 
prawo". 
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Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych 
wkroczyło w czwartą fazę rozwoju eko
nomicznego: w pierwszej w strukturze go
spodarczej kraju dominowało rolnictwo, 
w drugiej przemysł, w trzeciej usługi, 
w czwartej, obecnej, dominuje informa
cja. W 1975 Stany Zjednoczone osiągnęły 
stadium, w którym połowa amerykańskiej 
siły roboczej zatrudniona jest w zawo
dach związanych z procesami obiegu in
formacji. 

Orwellowskiej wizji wykorzystywania 
procesów komunikowania raczej w celu 
zniewolenia społeczeństwa, niż dla jego 
oświecenia i rozwoju („Big Brother 
Age"), autor efektownie przeciwstawia wi
zję powszechnego systemu informacji do
starczanych abonentom za pomocą domo
wych końcówek teletransmisyjnych — 
MOTHER (Multiple Output Telecommuni
cation Home End Resources). 

Autor omawia przyszłość komunikowa
nia i jej aspekty prawne na płaszczyźnie 
ekonomicznej (informacja jako towar pod
legający prawom gospodarki), politycznej 
(komunikowanie jako proces polityczny), 
społecznej (komunikowanie a ład społecz
ny), a nadto na płaszczyźnie „planetarnej" 
(czyli z punktu widzenia roli komuniko
wania w procesie radykalnego przeobra
żania środowiska społecznego na całym 
ziemskim globie) oraz indywidualnej (czy
li z punktu widzenia jednostki — konsu
menta). 

Autor nie uległ powierzchownej fascy
nacji rozwojem technik przekazu informa
cji, lecz skoncentrował uwagę na zagad
nieniach związanych z procesem ich od
bioru. 

asn 

ф Jean Paul P i g a s s e : LA DIFFICULTÉ 
D'INFORMER. VÉRITÉS SUR LA PRESSE 
ECONOMIQUE. Ed. Alain Moreau, Paris 
1975. S. 334. 

Książka wydana w „Biblioteque des me
dia", kierowanej przez Jeana Texier, w 
serii, której celem jest uzupełnienie wia
domości o środkach informacji poprzez 
wybór prac na temat różnych kanałów i 
aspektów komunikowania. Autorami serii 
są zarówno zawodowcy czerpiący wiedzę 
z własnego doświadczenia, jak i badacze* 
Pigasse należy do pierwszych, jest redakto
rem naczelnym tygodnika Entreprise. Jego 
praca jest pierwszą we Francji większa 
publikacją poświęconą prasie ekonomicz
nej, wyjątkowo słabo rozwiniętej w tym 
kraju. 

Książka nie ma ambicji naukowych, 
a raczej charakter refleksji indywidual
nych. Punktem wyjścia jest problem fran
cuski: bardzo rozwiniętych źródeł informa
cji ekonomicznych, niewspółmiernych do 

skromnej liczby tytułów. Przyczyny tego 
stanu autor upatruje w trzech aspektach 
sytuacji: niepełnej wiarygodności źródeł 
informacji i jej rozproszenia w mnóstwie 
organizmów publicznych, minimalnym wy
korzystaniu tematyki ekonomicznej w pra
sie, szerokiego zasięgu oraz w niezwykle 
szczupłej kadrze dziennikarzy ekonomicz
nych. Francja ma wprawdzie teoretycznie 
300 periodyków ekonomicznych, w tym 11 
dzienników i 24 tygodniki o ogólnym na
kładzie 40 min egz., w rzeczywistości jed
nak stan posiadania sprowadza się do 2 
dzienników i 2 tygodników. W kadrze 
dziennikarskiej Francji króluje tendencja 
do generalizowania, specjalizacja w zawo
dzie jest rzadkością. 

Ponadto autor omawia kwestie organi
zacji pracy redakcji, strukturę prasy eko
nomicznej, zasady edycji i nowe systemy 
sprzedaży. 

Książkę uzupełniają aneksy dotyczące 
informacji i prasy ekonomicznej we Fran
cji, USA, Europie Zachodniej i Japonii, 
a także korelacji między reklamą a prasą 
ekonomiczną. 

zl 

O OSWOJENIJE KOSMICZESKOGO PRO-
STRANSTWA W SSSR. 1974. Po materia-
łam pieczati. Izdatielstwo „Nauka", Mo
skwa 1975. S. 416. 

Kolejny zbiór materiałów z prasy ra
dzieckiej dotyczących osiągnięć kosmonau-
tyki Kraju Rad. Już na pierwszy rzut oka 
większy objętościowo od poprzednich za
wiera przeszło 250 publikacji w tym sa
mym układzie i w przybliżeniu z tych sa
mych źródeł, co omówiony szerzej przed 
rokiem tom poprzedni tego cyklu wydaw
nictw (patrz: ZP 1976 nr 3, s. 135). 

lp 

ф RUKOPOŻATIJE W KOSMOSIE. Spe-
cyalnyj wypusk. izdatielstwo „Izwiestija", 
Moskwa 1975. S. 480+16 ilustracji. 

Książka, relacjonująca przygotowania do 
lotu „Sojuz"—„Apollo" i sam jego prze
bieg, jest zbiorem publikacji prasowych, 
jakie ukazały się na temat radziecko-ame-
rykańskiego eksperymentu. Podstawę sta
nowią materiały TASS i korespondentów 
dziennika Izwiestija. Prócz tego zamiesz
czono wypowiedzi innych dziennikarzy, 
głosy prasy światowej i teksty dokumen
tów oficjalnych. Zs stopki dowiadujemy 
się, że książkę podpisano do druku 25 lip
ca 1975, czyli dosłownie w kilka lub kilka
naście godzin po powrocie statku „Apollo" 
na Ziemię. Nad książką pracowano więc 
w iście dziennikarskim tempie. 

lp 
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Czym jest telewizja sama w sobie 
i jako zjawisko we współczesnym 
świecie? Jest to główny temat dru
giego numeru Przekazów i Opinii. 
Potrzeba myśli teoretycznej czy cho
ciażby obiektywnego opisu jest wiel
ka. Czy jest to sojusznik człowieka, 
pomagający mu odnaleźć siebie w 
zawikłanych układach współczesności, 
czy jest to wróg — usypiający żywe 
odczucia i wrodzoną aktywność, nar
kotyk osłabiający zdolność reakcji? 
Ile szkód a ile korzyści przynosi? Te 
skrajne bieguny poglądów próbuje 
połączyć nauka, wypełniając prze
strzeń między nimi opisem i oceną 
tego wielkiego zjawiska kulturowe
go. Ciekawe spojrzenie na zagadnie
nie reprezentuje Wsiewołod W i l 
c z e k 1 . Odwracając kolejność — 
wbrew chronologii technicznej, uzna
je — i słusznie, że gdyby nie było 
wcześniej filmu, telewizja na włas
ny rachunek odkryłaby język kadru 
i montażu, zaś wynalezienie zapisu 
filmowego zostałoby potraktowane ja
ko rozszerzenie możliwości telewizji. 

W systemie funkcjonowania kultu
ry telewizja jest najbardziej uniwer
salna, gdyż jest zdolna reprodukować 
dzieła największej liczby innych sy
stemów. Z tego jednak wynikają na
stępujące wnioski: 
— uniwersalność kanału jest wykład

nikiem jego „progu energetyczne
go", który stanowi jego przepu-

1 Telewizja w systemie funkcjonowania 
kultury. Nr 2, s. 7 i d. 

stowość i dostępność intelektual
na. 

— Powszechna integracja społeczeń
stwa realizowana jest w oparciu 
o ten system komunikowania, któ
ry dysponuje najniższym „progiem 
energetycznym". Dzięki niemu jed
nak pozostałe systemy zyskują 
swobodę podjęcia bardziej wyspe
cjalizowanych zadań. 

Powstaje stąd duża płynność wza
jemnych zależności: jeśli bardziej uni
wersalny kanał nic nie wnosi do re
produkcji dzieł innego systemu, to 
ów system reprodukowany staje się 
częścią systemu bardziej uniwersal
nego. 

Po latach ujawnił się wpływ tele
wizji na czytelnictwo — ale prawi
dłowość jest taka: telewizja z powo
dzeniem zastępuje literaturę rozryw
kową i nie zwiększa jej czytelnictwa, 
natomiast zachęca do czytania lite
ratury poważnej. 

W relacji telewizja — teatr po
wstał tzw. efekt łączny, to jest 
zwiększone zainteresowanie teatrem 
poprzez postacie popularnych akto
rów. 

Telewizja dwojako wpływa na 
kształt współczesnej estetyki filmo
wej: 
— ugruntowała w kinie pierwiastek 

autorski i cechy stylu dokumen
talnego, demaskując nadmierną 
teatralność; 

— jest dla twórców ostrzeżeniem 
przed naturalistycznym naślado
waniem życia. Wobec bezpośred
niości transmisji np. z kosmosu, 
następuje przesunięcie uwagi na 
świat osobowości człowieka. 

Dyskusja redakcyjna z udziałem 
wybitnych i popularnych osób z dzie
dziny filmu, teatru i telewizji w za
sadzie nic nowego nie wniosła do na
szej wiedzy na temat widowiska te
lewizyjnego. Bardzo trafnie kores
ponduje z nią i istotnie ją uzupełnia 
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omówienie artykułu Hansa M ii n-
c h e b e r g a 2 , którego tezą jest, że 
ewolucja sztuki telewizyjnej następu
je tak szybko, iż nie sposób jeszcze 
mówić o jakiejś określonej formie 
czy kształcie. O wiele słuszniej było
by — nawet przy tak na pozór wy
raźnym gatunku jak widowisko tea
tralne — mówić o k a t e g o r i i h i 
s t o r y c z n e j niż o sformułowanym 
g a t u n k u . Jak do tej pory rozwój 
techniczny wyznacza etapy przemian 
gatunkowych — a zatem pozostaje 
kategoria historyczna etapu rozwoju 
technicznego. 

Metodologiczne aspekty badań nad 
telewizją omawia Aleksander К u-
m o r3 . Młodą naukę o telewizji ce
chuje pewna jednostronność badaw
cza — stwierdza autor, ta mianowi
cie, że zjawisko jest odczytywane 
głównie w kategoriach socjologicz
nych. Pozostałe aspekty badawcze są 
jeszcze w fazie bardzo początkowej. 
Wiąże się to z nieustalonym poglą
dem na istotę telewizji. Przedstawia 
dwie drogi do ustalenia przedmiotu 
badawczego: 
—• izolacjonistyczną, upatrującą war

tość telewizji w jej niepowtarzal
nej specyfice; 

— genetyczną, wywodzącą telewizję z 
wcześniejszych form kulturowych. 

Wykazuje, że każda z tych dróg trak
towana oddzielnie rodzi określone nie
bezpieczeństwa dla postępowania ba
dawczego, traktowane wspólnie stwa
rzają obiecujące przesłanki dla roz
wijania teorii o telewizji i dla prak
tyki twórczej. Wymienione przez au
tora ograniczenia każdej z metod — 
likwiduje druga. Absolutyzacja jed
nego ze stanowisk wiedzie do zacie
śnienia perspektywy badawczej. 

Podobne pytania towarzyszą roz
ważaniom na temat radia. Mniej mo
że krańcowe sądy — bo ongiś dosyć 
zgodnie przyjęto opinię, że radio jest 
środkiem przekazu a nie dziedziną 
sztuki, ale tym ciekawsza jest ewo
lucja tego poglądu. Przemiany zacho
dzące w tradycyjnie uznanych sztu
kach pięknych pod wpływem tego 
medium są już uchwytne. Dał temu 
wyraz Kazimierz D o b r z y ń s k i w 
ubiegłorocznym numerze drugim, w 
artykule pt. „Formotwórcze i stylo-
twórcze inspiracje radia w świecie 
sztuk pięknych". Obecnie ten sam 
autor podejmuje rozważania, czy 
2 Nr 2, s. 166 i d. 
3 J.W., s. 57 i d. 

działalność radiowa jest sztuką 4. Po
sługując się różnymi określeniami 
dzieła sztuki próbuje zastosować je 
do radia jako struktury artystycznej. 
Swoiste jakości radiowe dosyć łatwo 
mieszczące się w normach estetycz
nych nie tworzą jednak całościowej 
teorii sztuki radiowej. Artykuł za
tem — mimo, że wnosi istotne argu
menty przemawiające za uznaniem 
radia jako dziedziny sztuki — kwe
stię pozostawia otwartą dla dalszej 
dyskusji. 

Rola języka w procesach społecz
nych, nie zaś jedynie w procesach 
komunikowania jest przedmiotem ar
tykułu Darwina N i k l a s a 5 . Socjo
lingwistyczne rozważania na ten te
mat powinny być przydatne dla prak
tyków we wszystkich środkach komu
nikowania, w których dominującym 
tworzywem jest słowo. Artykuł ma 
jednak charakter przyczynkarski i 
przydatność jego dla praktyki będzie 
chyba znikoma. 

Interesujące dane z badań empi
rycznych nad odbiorem muzyki przed
stawiła Alina N i e w i n o w s к а6. 

Za bardzo udaną uznać należy 
koncepcję działu „Relacje — noty — 
sprawozdania". W odróżnieniu od 
praktykowanego w tego rodzaju dzia
łach „jarmarku rozmaitości", w Prze
kazach i Opiniach dział ten jest pod
porządkowany ogólnej koncepcji te
matycznej numeru. Niezwykle sta
rannie opracowane wyciągi z książek 
i artykułów obcojęzycznych wprowa
dzają czytelnika w zagadnienia oma
wianych pozycji, zaznajamiają z no
wymi pojęciami i terminologią. 

Teresa Lisicka 

GAZETTE 
NRY 1, 2, 3/1976 

W ubiegłym roku pismo kontynuo
wało swe zainteresowania problema
tyką zagraniczną i międzynarodową. 
Ta druga, jak sądzę, wyznacza co
raz wyraźniej pole zainteresowań; za
gadnienia poszczególnych krajów słu-
* O sztuce radia . Nr 3, s. 7 i d. 
B Zróżnicowania społeczne mowy. Nr 3, s. 
37 i d. 
« Muzyka i jej odbiorca. Nr 3, s. 51 i d. 
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żą jako ilustracje różnic między sy
stemami komunikowania na świecie. 

Tematy zagraniczne artykułów są 
różne, a łączy je dążenie do ukaza
nia społecznego funkcjonowania sy
stemów komunikowania, określają
cych go warunków i efektów. Dwie 
prace dotyczą zjawisk profesjonaliza
cji w zawodzie dziennikarskim, jed
na traktuje o dziennikarzach radio
wych w Brytyjskiej Kolumbii (D. K. 
W r i g h t ) , druga odnosi się do 
Szwecji (S. W i n d a l , K. E. R o s e n -
g r e n). Chociaż obie nie stwierdzają 
odstępstw od powolnie dokonującego 
się procesu profesjonalizacji, który 
może godzić w pluralizm mediów 
(poddanie jednemu systemowi formo
wania i kontroli personelu), jak i 
gwarantować jakość dziennikarskiej 
roboty, to obie zasługują na lekturę. 
Zwłaszcza praca Szwedów stanowi 
wzór poprawnej i jasnej analizy so
cjologicznej. 

Następną możliwą do wyróżnienia 
grupą są prace dotyczące roli komu
nikowania w rozwoju społeczno-eko-
nomicznym. Jedna z tych wyjaśnia, 
w jakiej mierze różnicowanie się ty
pów własności mediów wpływa na 
stopień spełniania przez nie ról in
nowatora społecznego. Za dowód słu
żenia takim celom innowacji uważa 
autor (J. V. V i 1 a n i 1 am) traktowa
nie na łamach czy falach eteru, jako 
priorytetowych, następujących tema
tów: zdrowia, higieny, medycyny, pla
nowania rodziny, spraw dotyczących 
domu, zatrudnienia i pracy, integra
cji narodowej, reform administracyj
nych oraz rozwoju wsi i miast. Kon
trola rządowa nad mediami sprzyja 
uwzględnianiu przez nie tematów słu
żących rozwojowi. W innym artyku
le N. E k a n e y przedstawia rolę ra
dia w rozwoju narodowym Kameru
nu. Szczegółowa analiza sytuacji te
go mało znanego odbiorcom europej
skim kraju wskazuje, że niedorozwój 
infrastruktury komunikowania po
ważnie utrudnia pełnienie przez me
dia ich funkcji niesienia społecznej 
innowacji. 

F. O. U g b o a j a h przedstawia 
tendencje w nigeryjskim komuniko
waniu masowym, zwłaszcza po ostat
nim zamachu stanu. W. I. R o m a 
n o w omawia rolę ostatnich rozpo
rządzeń w sprawie radiofonii w dzia
łalności mediów elektronicznych 
sprzyjającej budzeniu się świadomo
ści narodowej Kanadyjczyków. K. 

A m a d pisze o przyszłości brytyjskiej 
radiofonii. 

Na tym tle partykularnych obra
zów wyróżniają się szerokością spoj
rzenia prace poświęcone zjawiskom 
międzynarodowym. Na szczególną 
uwagę zasługuje studium J. A. L e n-
t a „Foreign news content of United 
States and Asian print media: A li
terature review and problem ana
lysis", gdzie zebrał wyniki rozpro
szonych publikacji z problematyki 
tzw. wiadomości międzynarodowych. 
Ukazuje wyraźnie dysproporcje mię
dzy aktywnością poszczególnych me
diów narodowych, gdy chodzi o wyko
rzystanie wiadomości zagranicznych, 
politykę nierównomiernego informo
wania i braku wzajemności w infor
mowaniu, co wskazuje na skompli
kowaną mapę dyskryminacji komuni
kacyjnej i ignorancji. Kto ponosi od
powiedzialność za ten stan? Lent kry
tykuje wydawców, powtarzając słu
szną zapewne opinię, że przypisują 
oni odbiorcom skłonność do zaintere
sowania treściami błahymi. „Zbyt 
często amerykańscy wydawcy konty
nuują myślenie w kategoriach do
starczania czytelnikom tego, czego 
sobie sami życzą, nie uwzględniając 
chęci poznania pełnego sprawozda
nia z wydarzeń dnia. Zakłada się, że 
amerykańscy czytelnicy żądają try-
wializmów i dlatego je otrzymują. 
Tak np. Zair jest tylko wówczas u-

. ważany za dostarczyciela informacji, 
gdy dwaj bokserzy umyślili stoczyć 
„walkę stulecia" w tym afrykańskim 
kraju; Filipiny stają się godnymi in
formacji, ponieważ na ich terenie do
konano koronacji Miss Świata. Mo
rał z tego płynący: jeżeli kraj chce 
być opisany przez prasę amerykań
ską, powinien tworzyć pseudo-wyda-
rzenia" (nr 3, s. 178 i п.). 

W części dyskusyjnej artykułu 
Lent zachęca by kwestię odpowie
dzialności za takie skrzywienia in
formacji poddawać bardziej szczegó
łowej analizie. Warto też wyjaśnić, 
jaki jest stosunek owego braku zain
teresowań audytorium sprawami po
ważnymi do braku w mediach takich 
materiałów. Co jest przyczyną, a co 
skutkiem? 

S. W. H e a d i T. F. G o r d o n 
poddali analizie strukturę programów 
radiowych na świecie. Opierając się 
na materiałach dotyczących progra
mów 108 radiofonii z 76 krajów po
równują materiał radiowy i telewi-
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zyjny pod względem miejsca w pro
gramach poszczególnych kategorii t re
ściowych, związku treści z typem 
własności mediów, a w końcu — co 
okazuje się najciekawsze — zróżni
cowanie struktury treści programów 
ukazują na tle różnych tendencji roz
woju społeczno-ekonomicznego, mie
rzonego dochodem narodowym i stop
niem alfabetyzmu. Wyniki tych obli
czeń ukazują, że im wyższy jest sto
pień rozwoju kraju, tym w mediach 
elektronicznych więcej materiałów 
rozrywkowych, a mniej oświatowych. 
Nie interpretują tego jednak szerzej. 
W tym też nurcie sklasyfikować moż
na artykuł D. А. В о у d a na temat 
zagranicznych programów radiowych 
wysyłanych do krajów arabskich. Jest 
to przykład solidnej analizy. 

Gazette od lat zamieszcza biblio
grafie publikacji na temat masowych 
środków komunikowania. Autor tego 
zestawu F. B e r g s m a nie zadaje so
bie zbyt wiele trudu. Bibliografie 
ukazują się niesystematycznie i z du
żym opóźnieniem, często korzysta się 
z informacji z drugiej ręki, głównie 
z Sociological Abstracts, co przyczy
nia się do większego opóźnienia i 
niepoprawności. W numerze 1 zamie
szczono wyjątkowo obszerny zestaw, 
bo aż 518 notek z prac ostatnich 10 
lat. Niektóre z nich adnotowano, in
nym nawet obcego tytułu nie prze
tłumaczono na angielski. Są tam i 
prace polskie. Spośród trzech różnych 
wersji mojego nazwiska najbardziej 
podobała mi się Mikułowski Pomor
ski. 

Za wysoką pozycję jaką pismo o-
siągnęło na świecie oraz za utrzymy
wanie wysokiego poziomu edytorskie
go została Gazette odznaczona pierw
szą nagrodą Lucas-Ooms, przyznawa
ną przez holenderską fundację tego 
imienia. Gratuluję i życzę poprawy 
jakości bibliografii. 

Jerzy Pomorski 

ŻURNALISTIKA 
ROCZNIK VIII 

Kolejny rocznik słowackiej Żur-
nalistiky kontynuuje przyjętą przez 
redakcję — a znaną z dotychczaso
wych publikacji — koncepcję. Zagad

nieniem pierwszorzędnej wagi jest 
nadal historia prasy słowackiej. Sze
roko rozbudowane podłoże społeczno
-polityczne w monografiach, ukazy
wanie postaci, układów historycznych 
wręcz z drobiazgowym pietyzmem — 
tak wydaje się dominować nad za
gadnieniami prasowymi, że powstaje 
czasem wątpliwość: czy są to mono
grafie historyczne, czy opracowania 
prasoznawcze. W ujęciu naukowców 
słowackich prasa robotnicza ukazana 
zostaje jako ostateczny wynik szero
ko zarysowanych procesów społecz
nych, jest ich wyrazicielką, integral
nie związaną z nurtem, z którego wy
rosła. Jako rzecznik interesów klasy 
robotniczej prasa ta żywo uczestni
czy we wszystkich przejawach życia 
społecznego Słowacji, w czym duża 
zasługa szerokiej sieci koresponden
tów robotniczych i współpracowni
ków. 

Okres, jakiemu poświęca swe opra
cowanie Frańo R u 11 к а у (Sloven-
ské robotnicke novinàrstvo pred 
prvou svetovou vojnou) — to lata od 
początku naszego wieku aż do wybu
chu I wojny światowej. Na Słowacji 
charakteryzowały się wzmożonym 
uciskiem narodowym i klasowym. 
Węgierska tendencja do wynarodo
wienia Słowacji natrafiła na opór 
klasy robotniczej, reprezentowanej w 
Socjaldemokratycznej Partii Węgier. 
Działalność tę, szczgólnie związków 
zawodowych, starała się ograniczyć 
nie tylko węgierska, lecz również nie
miecka burżuazja. W odróżnieniu od 
przeszłości (1897—1909) słowacka sek
cja socjaldemokratyczna coraz kry
tyczniej traktowała politykę słowac
kiej liberalnej burżuazji. Przełomem 
w tych układach narodowo-politycz-
nych stała się zorganizowana walka 
o powszechne prawo wyborcze i prze
ciw militaryzacji Austro-Węgier. 
Wśród tych trudności i ograniczeń 
ówczesny jedyny słowacki tygodnik 
Robotnicke Noviny stał się najbar
dziej postępowym organem praso
wym. 

Analiza tego tygodnika wraz z do
kładnym poznaniem rozwoju słowac
kiego ruchu robotniczego umożli
wia — zdaniem autora — bardziej 
kompleksowe, prawdziwsze i głębsze 
poznanie słowackiej walki narodowej 
oraz właściwe spojrzenie na działal
ność tzw. lewicowej opozycji w sło
wackiej socjaldemokracji, z której 
następnie wyrosła lewica mająca 
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wielkie zasługi w założeniu Komuni
stycznej Partii Słowacji. 

Podobne historyczne ujęcie zagad
nień prasowych po wyzwoleniu Cze
chosłowacji w II wojnie światowej 
reprezentuje Jozef V a t r â 1 (Poćiatky 
żurnalistiky na oslobodenom üzemi 
vychodného Slovenska). W trzydzie
ści lat po wyzwoleniu pieczołowicie 
rejestruje wszystkie wydarzenia pra
sowe i radiowe zaistniałe w pierw
szych dniach i miesiącach na oswo
bodzonej Słowacji. Okres od paździer
nika 1944 do pierwszej dekady maja 
1945 dzieli aż na trzy etapy, które 
wyznaczają znaczące dla kraju wy
darzenia prasowe; znaczące przez to, 
że pierwsze kolektywy redakcyjne 
tworzyły zarazem oddziałujące ideo
logicznie skupiska komunistyczne. 

Twórcze zastosowanie zasad ustro
jowych do dziennikarstwa socjalisty
cznego jest przedmiotem studium Mi-
losa M a r k o (Systémovy pristup v 
socialistickom żurnalizme). Umożli
wi to — zdaniem autora — klasową 
ocenę zjawisk społecznych, pomoże 
przeprowadzić podział podstawowych 
komponent dziennikarstwa na ustro
jowe i pozaustrojowe, w badaniu za
wartości czynników integrujących 
społeczeństwo. Dążeniem autora — 
zauważalnym również we wcześniej
szych pracach — jest odrzucenie w 
czechosłowackim prasoznawstwie apa
ratury pojęciowej z ogólnego funk-
cjonalizmu i strukturalizmu, jako 
tych, które przez swój charakter ogól
ny zaciemniają i utrudniają badania 
i rozwijanie właściwości dziennikar
stwa socjalistycznego. Właściwości te 
(wymienione przez autora), związane 
z podstawami ustrojowymi pozwala
ją na konieczne w badaniach wyod
rębnienie komponent, a jednocześnie 
integrują interdyscyplinarną wiedzę, 
jaką jest prasoznawstwo szeroko po
jęte — z włączeniem radia i tele
wizji. 

Juraj V o j t e к (Kriticky o teorii 
a praxi anglickej burżoaznej tlaće) 
kontynuuje zamieszczone w roczni
kach wcześniejszych studium nad 
prasą angielską. Czołowe tytuły pra
sy brytyjskiej mają tu swoje mono
grafie, ukazana jest ich ewolucja się
gająca nawet do wieku XVIII — jak 
w przypadku The Times. Historia 
prasy angielskiej wiąże się ściśle z 
historią klas uprzywilejowanych te
go kraju. Mimo różnych odmian ty
pologicznych celem jej jest ochrona 

klasowego społeczeństwa. Znaczące 
zmiany w historii tej prasy można 
wiązać tylko z prasą socjalistyczną — 
stwierdza autor. 

Monografię historyczną słowackiej 
prasy regionalnej przedstawia Jan 
S a n d (Slovenska regionalna tlać — 
poćiatky, vyvoj, vyznam). Pojawiła 
się ona na Słowacji w r. 1902, jako 
przeciwwaga pism wydawanych po 
słowacku, lecz pod pozorami pan-
slawizmu działających wynaradawia-
jąco (Opravdovy Krestian, Vlast' a 
Svet, Slovenské Noviny). Niewielka 
początkowo liczba tych pism była 
stale ograniczana ówczesnymi prawa
mi prasowymi, kaucjami, konfiskata
mi nakładów. Najwygodniejszym w 
tych układach pismem był miesięcz
nik. Pierwszym, który się pojawił 
były Povazské Noviny. Te niewielkie 
formatem i niskonakładowe pisma 
odegrały dużą rolę w historii Słowa
cji. Swoim istnieniem i działalnością 
udowodniły, że dziennikarstwo sło
wackie tego okresu — jakkolwiek 
skromne i w trudnych warunkach — 
zdołało organizować lud różnych re
gionów do walki o zachowanie języ
ka, kultury i zapoczątkować pracę 
nad tworzeniem własnej narodowej 
egzystencji. Działalność ich jest przy
kładem włączania biernych warstw 
ludu do walki narodowej. Dwanaście 
lat działalności miesięczników regio
nalnych ocenia autor jako doniosły 
okres w dziejach słowackiego dzien
nikarstwa. 

O znaczącym narzędziu polityki 
informacyjnej, czyli o agencjach pra
sowych pisze L'udovit J а с z (Tlaćo-
va agentura — vyznamny nastrój in-
formaćnej politiky). Agencje — mi
mo że prawem prasowym zaliczone 
do masowych środków przekazu — 
mają swoje odrębne właściwości. Tym 
charakterystycznym cechom agencji 
poświęca autor swe rozważania. 
Pierwszą z nich jest ta, że agencja 
nie ma w zasadzie bezpośredniego 
kontaktu z szerokimi rzeszami od
biorców; drugą — jej specjalizacja 
w sprawozdawczości. Cechy następne 
są związane z działalnością czechosło
wackich agencji prasowych, ich pra
cy krajowej i współpracy międzyna
rodowej. Agencja jako państwowy 
organ sprawozdawczy pełni funkcję 
oficjalnego tłumacza i jest ważnym 
narzędziem informacyjnej polityki 
kraju i państwa. Wydatnie pomaga 
w głębszym poznawaniu problematy-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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ki i tendencji rozwojowych w kra
jach socjalistycznych i w klasowym 
pojmowaniu wszystkich ważnych zja
wisk i wydarzeń w świecie. 

Teresa Lisicka 

помесячный журнал снован в 1920 голу 

II P Ó Ł R O C Z E 1976 

Czytelnicy dziennika Izwiestija z 
pewnością zauważyli zmianę, jaka 
swego czasu nastąpiła w wyglądzie 
zewnętrznym tej gazety. W liście do 
redakcji Żurnalista zastępca sekreta
rza odpowiedzialnego pisma Moskow-
skij Komsomolec zwrócił się z prośbą 
o przedstawienie „obecnej pracy se
kretariatu Izwiestii w związku z po
szukiwaniami nowego oblicza gazety". 
W efekcie powstała jedna z najcie
kawszych publikacji omawianego o-
kresu, zamieszczony w numerze 11 
reportaż Aleksandra S o k o ł o w a 
„Chronika odnoj połosy", w którym 
autor tropi proces powstawania 
czwartej kolumny Izwiestii do nume
ru z 2 X 1976 *. 

Nim jednak to następuje, z wypo
wiedzi sekretarza odpowiedzialnego 
D. Marniej ewa dowiadujemy się 
o istocie i technicznych szczegółach 
zmian, jakich dokonano w całych 
Izwiestiach. Zwraca on uwagę, iż 
zmiany nie ograniczają się do wyglą
du zewnętrznego, lecz dotyczą rów
nież treści gazety oraz wylicza po
krótce elementy, które składają się na 
jej nowy obraz, na jej wyraźne „roz
jaśnienie" w porównaniu z poprzed
nim wyglądem. 

Następnie dzięki przytaczanym wy
powiedziom pracowników redakcji, 
komentarzowi autora i również jego 
licznym zdjęciom śledzimy konstru
owanie jednej kolumny gazety od 
pierwotnego planu tematycznego aż po 
zatwierdzenie przez redaktora naczel
nego gotowej kolumny do druku. 

* Kolportowane w Polsce wydania mają 
datę o 1 dzień późniejszą. 

A. Sokołów opisuje nie tylko kolejne 
zmiany zachodzące podczas nadawa
nia kolumnie ostatecznego kształtu, 
lecz również wspomina o atmosferze 
towarzyszącej pracy oraz o sytuacji 
konfliktowej w zespole redakcyjnym, 
w której rozwiązaniu kierowano się 
względem na opinię ludzi spoza 
redakcji o piśmie. Reportaż, który po
kazuje część „kuchni" popularnego ra
dzieckiego dziennika, kończą wypo
wiedzi czytelników akceptujące nową 
formułę gazety. 

Numer 9 Żurnalista zawierał szereg 
interesujących publikacji. Każdą z 
nich warto krótko omówić lub przy
najmniej zasygnalizować. 

Aleksander Z a b a r k i n w mate
riale „Gonorar i wdochnowienije" po
rusza skomplikowany problem okreś
lania honorariów autorom programów 
telewizyjnych. Punktem wyjścia jest 
system zastosowany w redakcji tele
wizji w Piatigorsku polegający na 
ocenianiu jakości programów w stop
niach. W przypadku oceny zerowej 
honorarium obliczane jest według naj
niższych stawek. Im więcej stopni, 
tym wyższą przyjmuje się podstawę 
do obliczeń.W ocenie pod uwagę bie
rze sic przede wszystkim: aktualność 
tematu, dziennikarską aktywność, po
szukiwanie najwyrazistszej formy. 
Problem jednak ipolega na tym, że 
nierzadko oceny dokonuje księgowy i 
to przeważnie „na oko". Zdarzają się 
też rozbieżności w kwalifikowaniu 
programów pod względem gatunko
wym, gdy na przykład autor twierdzi, 
że stworzył szkic, a księgowy mu 
wskazuje, iż audycja łączyła w sobie 
kilka innych gatunków jak reportaż 
czy wywiad. Artykuł jest przyczyn
kiem do ogólniejszego zagadnienia 
honorowania twórczości dziennikar
skiej — zagadnienia o tyle ważnego, 
że ma ono wpływ na jakość tego 
wszystkiego, co oferują szerokim rze
szom odbiorców masowe środki ko
munikowania. 

Publikacja O. Z u j e w a „Pisaf 
bież znanija dieła nielzja" to rzecz 
o dziennikarskiej niekompetencji. Ar
tykuł dotyczy konkretnego przypadku, 
w którym reportaż opublikowany na 
łamach gazety Socyalistyczeskaja In-
dustrija wzbudził gwałtowny protest 
specjalistów zjednoczenia, którego je
den z odcinków pracy opisano w re
portażu. Szereg spraw przedstawiono 
tam fałszywie, a dziennikarz, który 
to uczynił, wykazał brak orientacji 
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w poruszanym temacie. Artykuł jest 
godny polecenia wszystkim piszącym 
w prasie ku przestrodze. I chociaż 
nie podaje gotowych recept (autorem 
jest nie dziennikarz, ale specjalista 
opisanego w reportażu zjednoczenia), 
prowadzi do całkiem jednoznacznych 
wniosków. 

Kompetencji dziennikarza, ale ina
czej niż przed chwilą rozumianych, 
dotyczy jedna z pozycji w rubryce 
„Poczta" (pt. „Czto możet żurnalist?"). 
W obszernej, błyskotliwie napisanej 
odpowiedzi na list nadesłany do re
dakcji Ilja S z a L u n o w s к i j , re
daktor działu felietonów dziennika 
Prawda stwierdza, iż jako klient w 
sklepie dziennikarz jest zwykłym oby
watelem. Stanowisko służbowe nie u-
poważnia go do kontrolowania na 
przykład, czy cały towar wystawiony 
jest na sprzedaż. W przeciwnym razie 
będzie to nadużyciem stanowiska. 
Szatunowskij pisze też, iż felietonista 
nie powinien pisać o osobach, które 
źle postąpiły względem niego. Uważa 
za nieetyczne występowanie dzienni
karza w roli uczestnika konfliktu, 
tym bardziej, że nietrudno wtedy o 
subiektywizm sądów. Warto o tym 
przypomnieć naszym felietonistom, 
którzy niekiedy na łamach prasy za
łatwiają prywatne porachunki. 

Nadal pozostając przy numerze 9 
przejdźmy do tematów zagranicznych. 

Dużo konkretnych danych zawiera 
rozmowa z redaktorem naczelnym za-
chodnioniemieckich komunistów Un
sere Zeit, Georgiem P o l i k e i t e m . 
Daje ona czytelnikowi obraz pracy 
redakcji, sposobu redagowania pisma, 
jego treści, finansowania i rozpow
szechniania, a zwłaszcza znaczenia dla 
komunistów RFN. Rozmowę przepro
wadził N. P a w ł ó w . 

Odnotować też warto artykuł Edu
arda M a r k o w a „Akuła" poświęco
ny sukcesowi i treściom niesionym 
przez słynny film „Szczęki", tudzież 
inne obrazy katostroficzne. 

Władimir N a k a r j a k o w , kiero
wnik krakowskiego oddziału Agencji 
„Nowosti", w artykule „Prazdnik na 
naszej ulice" szczegółowo opisał świę
to Trybuny Robotniczej, wspominając 
również o podobnych imprezach zor
ganizowanych przez krakowską Gaze
tę Południową i wrocławską Gazetę 
Robotniczą. Autor sugeruje, by gazety 
radzieckie organizujące imprezy spor

towe dla swych czytelników korzysta
ły z polskich doświadczeń. 

I wreszcie, by zakończyć przegląd 
numeru 9, zwróćmy uwagę na mate
riał „Ispanija: mieżdu proszłym i bu-
duszczim" Anatolija M i e d w i e -
d i e n к i, plon podroży do Hiszpanii, 
a opisujący prasę tego kraju w kon
frontacji z przemianami, jakie nastą
piły po śmierci Franco. 

Nie jest to jedyny materiał doty
czący Półwyspu Iberyjskiego, jaki u-
kazał się w II półroczu 1976 w Zur-
nalif.cie. V7 numerach 8 i 12 pojawiły 
się bowiem jeszcze dwie publikacje 
o Portugalii: „Avante znaezit wpie-
riod" A. M o i s i e j e w a (o gazecie 
komunistów) i Siergieja W i к t о г o-
w a „Trojnoj uzieł łżi" (o prasie bur-
żuazyjnej). 

Numer 8 zawierał też artykuł Ni
kołaja M a n s u r o w a „Sprosim u czi-
tatiela" poświęcony badaniu czytelnic
twa prasy i książki w ZSRR. Przy
toczmy z wniosków końcowych parę 
spostrzeżeń. 

Na czoło materiałów preferowa
nych przez czytelników gazet wysu
wają się problemy społeczno-politycz
ne oraz wydarzenia w kraju i za gra
nicą. Drugie miejsce zajmują artyku
ły na tematy produkcyjne i naukowo-
-techniczne. Niewielkie zainteresowa
nie budzą formy literackie, natomiast 
bardzo popularny jest reportaż. Moż
na też zaobserwować zmniejszanie się 
zainteresowania zdjęciami w gaze
tach. Autor podaje szacunkowo, że co 
siódmy czytelnik zbiera wycinki pra
sowe z interesujących go dziedzin. 
Większość stanowią kobiety. 

W numerze 12 ukazał się wywiad z 
kosmonautą-dziennikarzem Witalijem 
S e w a s t j a n o w e m . który prowa
dzi w radzieckiej telewizji stały pro
gram „Człowiek, Ziemia, Wszech
świat"; nadawał on również reportaże 
z orbity. W wywiadzie opisał ten no
wy typ dziennikarstwa oraz scharak
teryzował stosunki panujące między 
kosmonautami i dziennikarzami w 
ZSRR i na Zachodzie. 

Do kierunków pracy radzieckiej 
prasy w świetle uchwał XXV Zjazdu 
KPZR powrócił w numerze 7 Żurna
lista redaktor naczelny dziennika Iz-
wiestija Piotr A l e k s i e j e w w arty
kule zatytułowanym „Nasze gławnoje 
dieło". 

Lesław Peters 

9* 
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Artykuły z czasopism krajowych 
f Zenon K m i e c i k : STOSUNEK GAZE
TY WARSZAWSKIEJ DO KULTURY NA
RODOWEJ (1908—15). Przegląd Humani
styczny 1976 nr 9. S. 15—26. 

Gazeta Warszawska — pismo Narodowej 
Demokracji, o ponad stuletniej tradycji, w 
okresie poprzedzającym wybuch I wojny 
światowej — reprezentowała wyjątkowo 
wysoki poziom sztuki dziennikarskiej. 
Wpłynęło na to m. in. rozluźnienie prze
pisów o cenzurze, aktywizacja życia poli
tycznego, a także umiejętności dzienni
karskie kierownika pisma S. Kozickiego. 
Sztukę dziennikarstwa i mechanizm jego 
wpływu na społeczeństwo poznał we 
Francji. 

Rzecz zrozumiała, iż endecka Gazeta nie 
szukała sojuszników wśród aktywizujących 
się ruchów radykalnych (ludowego i ro
botniczego), odwrotnie — konsekwentnie je 
zwalczała. Zajmując jednak realistyczną 
postawę, zgodną ze swą ideologią, redak
cja „zdawała sobie z tego sprawę, że dal
szy proces demokratyzacji życia społecz
nego jest nieunikniony i udział mas w 
tych przemianach będzie coraz większy. 
Dlatego odcinając się od pism radykalnych 
i socjalistycznych szukała pośredniej drogi 
na upowszechnienie kultury wśród szero
kich mas przez popieranie i tworzenie wy
dawnictw, wydawanie książek, które upow
szechniałyby wśród nich już istniejący do
robek cywilizacyjny narodu." Dziennikarze 
Gazety wierzyli, iż aktywizacja rodzimego 
ruchu naukowego, intelektualnego pobu
dzać będzie społeczeństwo do walki z uci
skiem zaborcy i uodporni je przed de
strukcyjnym wpływem kultury światowej. 
Autor szczegółowo analizuje wszelkie wy
stąpienia publicystyczne i organizatorskie 
pisma w tym zakresie. W konkluzji zaś 
stwierdza: „Redakcja Gazety Warszawskiej 
wnosiła do życia kulturalnego społeczeń
stwa polskiego nowe spostrzeżenia i pomy
sły. Nie tylko popierała ona rozwój nau
ki, literatury, teatru, muzyki i sztuk pięk
nych, lecz wyraźnie zaznaczyła, że mają 
one przede wszystkim służyć narodowi. 
Redakcja pisma odżegnywała się od mar
ksistowskich koncepcji kultury oraz nie 
dostrzegała tego wszystkiego nowego i war
tościowego, co do życia ówczesnego społe
czeństwa wnosili radykalni ludowcy i dzia
łacze klasowego ruchu robotniczego. Jej 
niezaprzeczalną zasługą jest to, że popie
rała ona rozwój nauki i oświaty całego 
narodu polskiego podzielonego kordonami 
granicznymi." 

sd 

ф Marian B a n a c h : MIĘDZYNARODO
WY STATUS AKREDYTOWANEGO KO
RESPONDENTA'ZAGRANICZNEGO. Spra
wy Międzynarodowe 1976 nr 12. S. 149—156. 

Uczestnictwo we współpracy międzyna
rodowej w dziedzinie informacji jest jed
ną z ważnych dziedzin polityki zagranicz
nej państwa. Problematyka ta, regulowa
na dotychczas umowami dwustronnymi, zo
stała ostatnio ujęta w doniosłym dokumen
cie wielostronnym, mianowicie w Akcie 
Końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i 
Współpracy w Europie. 

Zdaniem autora obecnie, po uchwaleniu 
Aktu Końcowego, należy oczekiwać prób 
ujednolicenia — przynajmniej w skali re
gionalnej, europejskiej — zróżnicowanej 
dotychczas praktyki państw w przedmiocie 
określania stanowiska prawnego akredyto
wanych korespondentów zagranicznych. 
Próby kodyfikacji sytuacji prawnej kore
spondentów zagranicznych podjęto już 
(choć w skali subregionalnej, między pań
stwami Europy Zachodniej) z początkiem 
lat siedemdziesiątych. 

Autor dopatruje się analogii pomiędzy 
sytuacją prawną akredytowanego kore
spondenta zagranicznego a niektórymi in
stytucjami prawa dyplomatycznego i kon
sularnego. Analogia ta polega na tym, że 
akredytowany korespondent zagraniczny 
korzysta z pewnych ułatwień na teryto
rium państwa przyjmującego, przynajmniej 
w tym zakresie, w jakim są one niezbędne 
do skutecznego spełniania przez niego 
czynności zawodowych, a więc gromadze
nia i przekazywania informacji. Autor 
omawia sytuację prawną korespondentów 
zagranicznych akredytowanych w Polsce, 
warunki ich akredytowania oraz zadania 
PA Interpress, sprawującej — na podsta
wie porozumienia z Ministerstwem Spraw 
Zagranicznych PRL — opiekę nad akredy
towanymi w Polsce korespondentami za
granicznymi. 

W przypisach zgromadzono literaturę i 
dokumentację problemu. 

asn 

ф Aleksander K u m o r : CZY MOŻNA 
UPRAWIAĆ KRYTYKĘ TELEWIZYJNĄ? 
Kino 1977 ПГ 1. S. 25—27. 

Postawione w tytule pytanie wysunął 
autor na czoło swego referatu, wygłoszo
nego podczas konferencji pt. „Rola TV w 
kulturze narodowej" w listopadzie ub. r. 
w Łodzi (por. nasze sprawozdanie w dziale 
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„Kron ika n a u k o w a " ) . Autor poddaje ana 
lizie p rzyczyny dotychczasowego niedowła
du k r y t y k i te lewizyjnej . Nowe fenomeny 
a r tys tyczno-ku l tu ruwe związane z pojawie
niem się telewizji cechuje ulotność i ano
n imowość oraz za tarc ie się g ran ic między 
z jawiskami a r tys tycznymi i pa raa r ty s tycz -
nymi . Opinie, że telewizja jest ty lko „środ
kiem p r z e k a z u " w odróżnieniu n p . od fil
m u zaliczonego do sztuki, odstręczają po
ważnych k r y t y k ó w od zajęcia się t y m zja
wiskiem. Społeczne kon t rowers je wokół po 
j ę ć : sz tuka i ś rodki przekazu mają zasad
nicze znaczenie ; bo jeśli TV jest tylko 
przekaźnik iem, to znika pods tawa do u p r a 
wiania k ry tyk i . Recenzje o p rog ramach pi
szą k r y t y c y tea t ra ln i , muzyczni , filmowi, 
odnosząc uwik łan ie współczesnego człowie
ka do t r adycy jnych kanonów este tycznych. 
Telewizja j ako j ednorodne zjawisko ku l tu 
rowe swoich k l a syków k ry tyk i nie ma. Za
sięg i znaczenie telewizji jest szerokie — 
co uwidacznia się chociażby w repe r tua 
rze f i lmowym : 200 filmów w kinach , 750 

ф Kazimierz Z. S o w a : L'ENVIRONNE
MENT SOCIAL ET LE PROCESSUS D'UR
BANISATION. Cahiers Internationaux de 
Sociologie 1975, vol. LVIII. S. 63—79. 

Koncepcja wielkomiejskiego ś rodowiska 
społecznego przeds tawiona przez K. Z. So
wę już wcześniej (Studia Socjologiczne 
n r 1) 1971, (s. 161—176) została przez au to ra 
rozwinięta i nieco zmodyf ikowana we fran
cuskiej wers j i a r tyku łu . A ponieważ zmia
ny w pewne j mierze dotyczą kwest i i p rze 
p ływu informacj i w środowisku społecz
nym, czyli s p r a w dla p rasoznawcy istot
nych, teks t wydał się nam war t polecenia. 

Nie ty lko z tego powodu zresztą, ale t a k 
że dla socjologicznego ujęcia procesu po
znania oraz obrazu rozwoju kon tak tów spo
łecznych. Wiele e l emen tów sk łada jących 
się na owo ujęcie zna jdu jemy w m o d n y c h 
dziś teor iach i modelach oddzia ływania 
masowych ś rodków komunikowan ia . Spo j 
rzenie na te z jawiska od s t rony ś rodo
wiska społecznego jest zabiegiem odświe
żającym, przyda jącym inne proporc je 
sp rawom, k t ó r e nauczy l i śmy się widzieć 
w w y m i a r z e zde fo rmowanym przez spe
cja l is tyczne podejście . 

P rzeds tawiony w a r tyku le podział ś ro 
dowiska społecznego na p ie rwotne i wtór
ne opiera się na rozróżnieniu typu k o n t a k 
tów. Ogół osób, z k tó rymi osobnik wcho
dzi w powtarza jące się kon tak ty dwus t ron 
n e — czyli k o n t a k t y społeczne — tworzy 
jego ś rodowisko p i e r w o t n e . Ś rodowisko 
wtórne osobnika , to ogół osób, z k t ó r y m i 
s tyka się on jednos t ronnie , odbierając 
okreś lone p rzekazy społeczne, czyli np . 
t reści masowych ś rodków k o m u n i k o w a 
nia. Zarazem j ednak owej jednos t ronności 
odbioru towarzyszy zjawisko obiektywi
zacji poznania poprzez kon tak ty społeczne, 
gdy osobnik, k tó ry postrzegł coś (odebrał 
przekaz) dowiaduje się, czy i j a k pos t rze
gają (odbierają przekaz) inni . Is tnieje za
t em pewien model, p rzeds tawiony przez 
au to ra w kształcie t r i ady poznawczej , w 
k t ó r y m przedmiot poznania mus i być po
s t rzegany przez co na jmnie j dwa podmioty 
poznania . 

w TV. Mimo tego telewizja nie wytworzyła 
wokół siebie fe rmentu inte lektualnego, j e 
dynie t r a k t o w a n a na płaszczyźnie zjawi
ska socjologicznego skupi ła k rąg badaczy . 

Doda tkowym m o m e n t e m odstręczającym 
od up rawian i a k r y t y k i telewizyjnej są t r u 
dności w a r s z t a t o w e . Do tego dochodzi 
b r a k czasopisma, k t ó r e by łoby t r y b u n ą 
k r y t y k a telewizyjnego, n iemożność wcześ
niejszego oglądnięcia p rog ramu , nie m ó 
wiąc już o n i e z b ę d n y m często powtó r 
n y m oglądnięciu. B r a k dokumen tac j i , b i 
bl iotek — i duża s t ra ta czasu, nawe t przy 
wyb ió rczym oglądaniu p r o g r a m u . Opory 
powsta jące w k r ę g u t r adycy jne j k r y t y k i 
wywołu je również i to, że — być może — 
w popu la ryzac j i s z tuk i na leży widzieć 
war tość i prest iż TV, nie zaś w n i epowta 
rza lnych , j e d n o r a z o w y c h dziełach sz tuk i — 
co oznaczałoby s tworzenie w k ry tyce te le
wizyjne j ca łk iem nowe j , odmienne j od do
tychczasowych skal i ocen. 

a 

Wraz z rozwojem urbanizac j i — którego 
efektem jest wielkie miasto — nas tępuje 
rozszerzanie ś rodowiska wtórnego osobni
ka. W tymże ś rodowisku w t ó r n y m wystę
pują styczności t rwałe , powtarzające się, 
oraz s tyczności j edno razowe . Te p ierwsze 
uzależnione są od preferencj i czy też na
w y k ó w osobnika, a ich t y p o w y m przykła 
dem jest czytanie określonej gazety czy 
też nawe t pewnych działów lub a r tyku łów 
pewnego typu w tejże gazecie. Preferencje 
osobnika, selekcja, k tórej dokonuje , jest z 
kolei u w a r u n k o w a n a jego środowiskiem 
p ie rwotnym. Zaś u t rwa len ie przez osob
n ika j ednych styczności, a odrzucenie in
nych d o k o n y w a ć się może tam, gdzie ist
nieje możliwość wyboru . Właśnie u rban i 
zacja s twarza taką możliwość. Biblioteki, 
a rchiwa, muzea, wys tawy, teatry, kina. sa
le koncer towe, p r o g r a m y rad iowe i telewi
zyjne oraz p rasa — to źródła przekazów 
społecznych dos tępnych dla mieszkańca 
mias ta . Miasto j awi się za tem — z p u n k t u 
widzenia ś rodowiska społecznego jego mie
szkańca — j a k o koncen t rac ja ludzi i in
formacji . 

W schema tycznym i sk ró towym z k o 
nieczności p rzeds tawien iu treści a r tyku łu 
nie sposób pomieśc ić tego, co dla badacza 
odbioru p r a sy jest może najważniejsze, a 
mianowicie pewnych sugestii badawczych . 
Dlatego wszystk ich za in te resowanych odsy
ł amy do c iekawego a r tyku łu . ar 

O Hans Erdmann S с h e 1 e r: INFORMA
TIONSBESTAND DER BAUSTEINE DES 
VON DER AG. MA GEPLANTEN SATEL
LITEN-SYSTEMS. Z V + Z V 1976 nr 49. S. 
1996—2001. 

Stowarzyszenie przeprowadzające w RFN 
dorocznie analizę odbioru mediów (MA) 
planuje „budowę systemu satelitarnego". 
Nie m a on jednak nic wspólnego z prze
kaźnikami satelitarnymi, natomiast przewi
duje zintegrowanie badań przeprowadza
nych w ramach MA z i n n y m i badan iami 
obejmującymi media , ogólnymi d a n y m i 
statystycznymi i i n fo rmac jami własnymi 

Artykuły z czasopism zagranicznych 
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zainteresowanych przedsiębiorstw. W tym 
systemie wyniki MA stanowiłyby ,,jądro 
systemu satelitarnego" otoczone wyżej wy
mienionymi pozostałymi informacjami. 

Zasadą byłoby, że dane MA nadal po
chodziłyby z jednakowego źródła, tzn. od 
jednego respondenta. Po stronie „satelitów 
medialnych" znajdowałyby się informacje 
częściowo zawarte już w „jądrze", częścio
wo zaś pochodzące z badań niezależnych, 
np. dotyczących poszczególnych tytułów, 
zainteresowania ich rubrykami, odbioru po
szczególnych programów i audycji, korzy
stania z mediów audiowizualnych w prze
biegu dnia itp. Interesujący jest plan krzy
żowania corocznej MA z badaniami nad 
czytelnictwem prasy młodzieżowej i dzie
cięcej w wylosowanych do MA gospodar
stwach domowych, gdzie wśród młodocia
nych przeprowadzano by dodatkowy wy
wiad. 

Dane ogólnostatystyczne integrowałyby 
w „systemie satelitarnym" informacje pod
stawowe o płci, wieku, zawodzie, stanie ro
dzinnym, wyznaniu itp.; następnie bliższe 
dane dot. przynależności do warstw spo
łecznych, zamieszkania i innych cech de
mograficznych; dalej krzyżowano by takie 
informacje, jak charakter miejsca zamie
szkania, orientację polityczną itp., następ
nie aktywność społeczną, zachowanie w cza
sie wolnym, stan zamożności, nawyki na
bywcze itp.; wreszcie (tu już w celach 
bezpośrednio komercj alno-reklamowy eh) 
zakupy określonych towarów konsumpcyj
nych, ich zużycie i preferencje określonych 
marek firmowych. 

Ogólnie chodzi więc o odtworzenie rze
czywistego uwarstwienia społeczeństwa, z 
myślą o lepszym sterowaniu jego zachowa
nia przez reklamę. pd 

ф Karlfritz K o e p p l e i : NEUE ASPEKTE 
FÜR DIE WIRKUNGSWEISE DER ME
DIEN. ZV+ZV 1976 nr 49. S. 2002—2005. 

Autor omawia krytycznie wnioski doty
czące spontanicznych reakcji myślowych 
odbiorców komunikatów; wychodzi od tez 
H. E. Krugmana ogłoszonych w Public Opi
nion Quarterly 4/1966, skonfrontowanych z 
wnioskami P. Wrighta w The Journal of 
Consumer Research 1/1975. Chodziło o re
akcje na bodźce wywołane mediami druko
wanymi i audiowizualnymi, dodajmy: bodź
ce reklamowe. 

Krugman stwierdził częstsze reagowanie 
na bodźce drukowane. Wright założył, że 
komunikat akustyczny jest trudniejszy w 
odbiorze od czytanego. Uwzględniał 2 
zmienne osobowościowe: generalną społecz
ną pewność siebie (GSC) i pewność umie
jętności przyswojenia informacji (IPC). 
Wśród przebadanych 40 osób, wykazujące 
najwyższe wskaźniki GSC, jak również IPC 
reagowały krytyczniej na produkt przed
stawiany fonicznie i wysuwały więcej 
kontrargumentów wobec niego niż wobec 
produktu przedstawianego drukiem. Wright 
widzi tu potwierdzenie hipotezy, że fonia 
wymaga większego wysiłku przy recepcji 
komunikatu i silniej angażuje takie cechy, 
jak GSC i IPC niż druk. 

Autor omawianego tu artykułu widzi 
jednak możliwość alternatywną w tym, że 
poszczególne media są odbierane w róż
nym stopniu jako sytuacja społeczna. Przy 
reklamie radiowej słuchacz jest konfron
towany z głosem kierowanym bezpośrednio 
do niego, co jest normalną sytuacją spo
łeczną; przy informacji drukowanej nadaw
ca jest w znacznym stopniu anonimowy. 

Tak więc druk jest „rzeczą", którą od
biorca bardziej zgłębia. Ponieważ wytwa
rzanie kontrargumentów jest formą inter
akcji społpesmej radio wytwarza wśród 
osobników o wysokim wskaźniku GSC 
więcej kontrargumentów i daje mniejszą 
akceptację komunikatu. Wyniki Wrighta 
mogą więc świadczyć równie dobrze o 
trudnościach z percepcją komunikatów 
różnych mediów, jak i na rzecz hipotezy 
o zróżnicowanych wartościach stymulacyj-
nych mediów. (Należy przyjąć, ~e podob
nie jak radio, również TV ma większą 
stymulację społeczną niż druk). 

Przyjęcie hipotezy Koepplera miałoby 
poważne konsekwencje praktyczne, ozna
czałoby bowiem, że wśród określonych 
grup wartość stymulacyjna jakiejś sytuacji 
mogłaby wytworzyć skłonność do przyjęcia 
w zasadzie obcej jej informacji. 

pd 

ф Peter A m s t a d : PSYCHOLOGISCHE 
MODELLE DER WERBEWIRKUNG. ZV+ 
+ZV 1976 ПГ 40. S. 1445—1449. 

W oparciu o pracę H. J. Hoffmanna 
„Werbepsychologie" z г. 1972 autor przed
stawia psychologiczne modele oddziaływa
nia reklamowego. 

Model „Impact". Założenie: Im bardziej 
znany przedmiot reklamy, tym prawdopo-
dobniejsza pozytywna decyzja konsumen
ta. Nie daje się tu jednak uzasadnić tezy, 
że stopniowanie znajomości przedmiotu po
ciąga automatycznie zwiększenie zakupów. 

Model „reklama". Zakłada się, że kon
sument poddaje się wpływowi reklamy, 
gdy uda się skupić jego uwagę 1 ciekawość 
na ofercie. Tym samym skuteczność rekla
my odpowiadałaby jej zauważalności. Mo
del ten został ograniczony doświadczeniami 
psychologii całości, gdzie zwrócono uwagę, 
że decyduje nie tylko intensywność bodźca 
reklamowego, lecz także subiektywna dy
spozycja i motywacje odbiorcy. 

Model „nastawienia". Założenie: Nabyw
ca decyduje się na ofertę, którą uważa za 
najlepszą (w przeciwieństwie do poprzed
nich w tym modelu uwzględnia się reakcje 
emocjonalne). Należy jednak wskazać, iż 
między nastawieniami a zachowaniami na
bywczymi nie ma bezpośredniego związku. 

Model „Image" : Nabywca preferuje 
ofertę najbardziej odpowiadającą jego wy
obrażeniu (image). Stosowanie tego mode
lu wskazane jest w tych reklamach, gdzie 
oferty tylko nieznacznie różnią się między 
sobą — np. opakowaniem itp. 

Model „motywacyjny": Nabywca podej
muje decyzję na podstawie osobistych mo
tywów. W badaniach szczególnie wiele za
leży tu od kwalifikacji psychologów te
stujących motywy. 

Model „adaptacji". Zakłada się, że mo
ment zakupu zależy od psychospołecznych 
uwarunkowań grupowych (wpływ „przy
wódców opinii"). Ze względów praktycz
nych badawczo model wydaje się niezasto-
sowalny. czb 

O Peter К lu t h e : DIE ZUKUNFT DER 
ZEITUNG LIEGT NICHT NUR IM LOKA
LEN. ZV+ZV 197fi nr 43. S. 1602—1607. 

Artykuł na podstawie badań wśród czy
telników lokalnej gazety Werra-Rundschau 
(10 tys. nakładu) w Hesji, przeprowadzo
nych przez Infratest wśród 825 responden
tów w wieku od 14 lat, stanowiących 81% 
dwustopniowej reprezentacji wg skali Ran-
doma. Ważniejsze dane: 



W CZASOPISMACH 135 

Dla 85% czytelników gazeta lokalna była 
jedynym odbieranym dziennikiem. Miejsco
wa „konkurencja" — mutacja gazety re
gionalnej — była wprawdzie znana pra
wie wszystkim, ale systematycznie czyta
na zaledwie przez 7%. a tylko 3% abono-
wało jedną z 3 gazet ponadregionalnych. 
Odbiorcy więcej niż jednej gazety rekruto
wali się z grup wyższych zawodów i o 
wyższym wykształceniu i wykazywali po
nadprzeciętne zainteresowanie wiadomo
ściami politycznymi i gospodarczymi. 

Gdyby jednak gazeta lokalna była za
pełniona „prawie do końca" wiadomościa
mi ściśle lokalnymi, to odpowiadałoby to 
tylko 11% czytelników, 9% nie wyrażało 
co do tego stosunku, natomiast aż 80°/« 
ustosunkowałoby się do tego niechętnie. 

Ciekawe jest zestawienie dotyczące źró
deł informacji: 

dzieli się na dwie części: pomieszczenie 
rotacji z offsetową maszyną „Colorman 
S" (54 zespoły drukujące — długość 63 m 
i wysokość 10 m) z przylegającymi do niej 
magazynami papieru i ekspedycją oraz po
mieszczenia innych działów. W zakładzie 
w r. 1975 przerobiono 40 000 ton papieru 
m. in. na druk gazety Bud (1,1 min egz. 
nakładu — średnio) 6 X w tygodniu po 16 
str. i wydanie niedzielne BamS obj. 48 str. 
(750 000 egz.). Porównanie kosztów obecne
go, offsetowego wykonywania gazet i do
tychczasowego wypukłego wypada u Sprin
gera na korzyść offsetu. Konsekwencją 
owocnego wprowadzenia techniki offseto
wej jest koncepcja rozbudowy wydajności 
o 30% w formie dalszej inwestycji w wys. 
35 min mk z dodatkową 64-zespołową ma
szyną offsetową typu „Colorman S". 

P r o b l e m a t y k a 

poli tyka kra jowa i zagraniczna 
ka tas t ro fy , p rzes tęps twa i tp . 
pol i tyka k r a j o w a Hesji 
ogólne wiadomośc i z Hesji 
gospodarka 
wydarzen ia , imprezy k u l t u r a l n e 
spor t 

Gazeta 
loka lna 

77 
88 
77 
81 
55 
68 
57 

Inne 
gaze ty 

16 
12 
11 
11 
11 

5 
7 

Gazeta 
t y g o d n . 

Czaso
pisma Radio 

38 
24 
27 
28 
12 

4 
11 

T V 

80 
78 
65 
61 
42 
16 
49 

Autor wyciąga wniosek, że w zakresie 
najważniejszych wiadomości nie ma „po
działu pracy" między gazetą lokalną i TV, 
lecz zachodzi korzystanie z informacji pa-
ralelnej. 

pd 

ф Erich W a g n e r ; DIE LESERBRIEF
SEITE... ZV+ZV 1976 nr 43. S. 1613—1616. 

Autor zajmuje się redagowaniem listów 
od czytelników. Twierdzi, że wkrótce bez 
listów problematyka lokalna będzie w ogó
le nie do pomyślenia i to zarówno pod 
względem reakcji na listy, jak również 
przyjmując je jako bodziec tematyczny. 

Wskazując na przykłady renomowanych 
dzienników przypomina, że np. Figaro czę
sto uatrakcyjnia je rysunkami, a Daily 
Mirror już przeszło 20 lat temu stwierdził, 
że 29% jego czytelników rozpoczyna co
dziennie lekturę od rubryki listów. 

Od siebie autor postuluje, by ważniej
sze listy publikować także na pierwszej 
stronie, dwuszpaltowo, w wyjątkowych 
przypadkach nawet jako czołówki. „Tyl
ko: nie może się to stać szablonem." 

czb 

(at): OFFSET-ZENTRUM RHEIN-RUHR 
— PARADEBEISPIEL FÜR ERFOLGREI
CHEN OFFSET-ZEITUNGSDRUCK. Deut
scher Drucker 1976 nr 14. S. 10. 12, 17—18, 
20, iiustr. 6. 

Z perspektywy kilku lat od otwarcia 
Centrum Offsetowego Wydawnictwa „Axel 
Springer AG" w r. 1973 przedstawiono 
wyniki i doświadczenia w zakresie kolo
rowego drukowania gazet o dużych obję-
tościach i nakładach w technice offseto
wej. Zakład wybudowany za 76 min mk 
został nowocześnie wyposażony. Budynek 

ф GANZSEITENHERSTELLUNG FÜR ZEI
TUNGEN. Zeitungstechnik 1976 nr 7/8. S. 14, 
16—18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34—36, 38—42, 
44—50, ilustr. 19. 

Zastosowania elektroniki w składzie 
znajdują obecnie coraz więcej zwolenników 
wśród wydawców i poligrafów, czego do
wodem mogą być m. in. aż 3 sympozja 
IFRA w r. 1976 poświęcone tym proble
mom. W obszernym sprawozdaniu z sympo
zjum nt. „Łamanie za pomocą kompute
ra", które odbyło się w maju 1976 w Ge
newie, przedstawiono wykonywanie całych 
stron gazety. Jest ono, po zdecydowanym 
przejściu ze składu ołowianego na foto
graficzny oraz początkach wprowadzania 
elektronicznego redagowania tekstu w Eu
ropie, następnym krokiem milowym na 
drodze do ekonomiczniejszej produkcji ga
zet. Kierunek ten oznacza zredukowanie 
pozostałych jeszcze prac zecerskich, np. 
łamania klejonego i wykonywania filmów 
z całymi stronicami. Wykonywanie całych 
kolumn gazety opiera się z jednej strony 
na systemach ujmowania i obróbki danych, 
a z drugiej strony na nowych urządzeniach 
wyjścia, które pozwalają naświetlać bez
pośrednio na płytę drukową, omijając ma
szynę do fotoskładu. 

W referatach przedstawiono znaczenie 
i potrzebę wykonywania całych stron, nie
które systemy — m. in. BUNPAPS; Layout 
8, Arsycom, Raycomp-100, Comex 135, Sy
stem V — oraz możliwości ich zastosowa
nia. Mimo że w chwili obecnej niektóre 
przedsiębiorstwa gazetowe wykonują już 
kompletne strony ogłoszeniowe i giełdowe, 
to jednak brak jeszcze w Europie prak
tycznych zastosowań i doświadczeń w za
kresie stron redakcyjnych, co udało się 
w pełni w Japonii (gazety Nikon Keizai 
Shimbun i Asahi Shimbun). 



136 W CZASOPISMACH 

ф Heinz J . H e f t e r : P H O T O P O L Y M E R -
PRODUKTE FÜR DIE DRUCKINDUSTRIE 
— ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN UND 
ZUKUNFTSAUSSICHTEN. Fachhefte 1976 
n r 3. S. 141—148, i lus t r . 8. 

P r o d u k t y fo topol imerowe znalazły p o 
cząwszy od lat pięćdziesiątych wie lorak ie 
zas tosowanie w p rzemyś le e lek t ron icznym, 
poligraficznym i i nnych . Ich rozwój jes t 
p o d y k t o w a n y czynn ikami ekonomicznymi , 
wzros tem świadomości w zakres ie och rony 
ś rodowiska oraz dużymi w y m a g a n i a m i j a 
kościowymi. W wyn i k u in t ensywnych p rac 
badawczo- rozwojowych różnych przeds ię
b iors tw powsta ło wiele różnych p r o d u k 
tów fotopol imerowych. Znajdują one co
raz szersze zas tosowanie w p rzemyś le pol i 
graf icznym, głównie w fotografii r e p r o 
dukcyjne j oraz w y k o n y w a n i u form d r u k o 
wych . Autor , przedstawiciel f i rmy Du P o n t 
de Nemours , omawia szeroko pods tawy 
fotopolimeryzacj i i s t r u k t u r y mate r i a łów 
fotopol imerowych, ich właściwości , świa-
t łoczułość i je j r e l a t ywny s tosunek do in
n y c h sys temów (wysokoczułe ha logenki 
s rebra — 1 000 000, elektrofotografia — 100— 
1000, fotopol imery — 0,1—10, związki d w u -
azoniowe — 0,001—0,01) oraz ich zas tosowa
nie w przemyś le pol igraf icznym. Daje p o 
równan ia z dotychczas s to sowanymi m a t e 
r ia łami , m. in. k l iszami g u m o w y m i . Stwier
dza, że ze wzglądu na i n t e n s y w n e w p r o 
wadzan ie fotoskładu i wysok ie w y m a g a n i a 
jakośc iowe coraz szersze zas tosowanie w 
d rukowan iu gazet znajdują bezpośrednie 
p łyty fotopol imerowe. 

а я 

O MODERNE METHODEN DES ZEI
TUNGSVERTRIEBS. Zeitungstechnik, 1976 
nr 6. S. 4—6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22—24, 
26, 28, 30—37, ilustr. 9, tab. 2. 

W sprawozdaniu z sympozjum IFRA, 
które odbyło się w Paryżu (kwiecień 1976) 
i dotyczyło nowoczesnych metod rozpro
wadzania prasy, szeroko omówiono wygło
szone referaty (19). Dotyczyły one syste
mów zbytu gazet, współpracy działów zby
tu z działami wysyłki, elektronicznego- ad
ministrowania prenumeratą i automatyza
cją wysyłki, jej sterowania za pomocą 
komputerów, nowych koncepcji i rozwoju 
metod wysyłki, sposobów wkładkowania 
dodatkowych materiałów do gazet i odpo
wiednich do tego urządzeń, modeli koope
racyjnych zbiorczego dostarczania gazet, 
przedsiębiorstw rozprowadzania gazet w 
Irlandii, Francji, RFN i Szwecji, współ
zależności i rozwiązań między pocztą i pra
są w Belgii i RFN pod względem wysyłki 
gazet, jej automatyzacji, adresowania oraz 
faksymilowego przekazywania za pomocą 
satelitów komunikacyjnych. Rozprowadza
nie gazet staje coraz częściej w centrum 
uwagi wydawców, szczególnie ze względu 
na zmiany w sposobie życia, przyzwycza
jenia czytelnicze i zapotrzebowanie na in
formację. Postęp techniczny w tej dzie
dzinie doprowadził do lepszego wykorzysta
nia zdolności maszyn rotacyjnych, zmniej
szenia zatrudnienia oraz ułatwienia pracy 
w działach wysyłki. 

as 
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Posiedzenie Rady Naukowej OBP 

10 stycznia br. odbyło się w Kra
kowie posiedzenie Rady Naukowej 
OBP, które prowadził przewodniczący 
Rady, rektor UJ prof, dr Mieczysław 
K a r a ś . Zebranie było poświęcone 
omówieniu działalności Ośrodka w 
roku 1976 (referował z ramienia dy
rekcji OBP dr Bolesław G a r l i c k i ) 
i dyskusji nad planem OBP na rok 
bieżący oraz projektami badawczymi 
do r. 1980 (referował dyrektor OBP, 
doc. dr hab. Walery P i s a r e k ) . 

W roku sprawozdawczym zakoń
czono zgodnie z planem 16 tematów, 
ponadto wykonano kilka badań na 
zamówienie z zewnątrz (np. dla NOT 
na temat modelu pisma naukowo-
-technicznego, dla Tow. „Polonia", 
dla krakowskiej instancji partyjnej i 
in.). Wydano 4 książki: „Encyklope
dię wiedzy o prasie", „Informacyjne 
agencje prasowe" Rajmunda Borkow
skiego, przekład „Sterników świado
mości" amerykańskiego profesora H. 
I. Schillera, ukazał się też kolejny 
(dziesiąty) tom adnotowanej biblio
grafii wiedzy o środkach komuniko
wania. Z publikacji wewnętrznych 
wydano 2 dalsze zestawy bibliografii 
międzynarodowej CECOM (ośrodka 
dokumentacji prasoznawczej dla Eu
ropy środkowo-wschodniej), 3 zeszy
ty „Materiałów OBP" i inne drobniej
sze. 

Główne kierunki i tematy badaw
cze w najbliższych czterech latach 
skupiają się na teorii prasy i praso-
znawstwa, problemach działalności 
wydawnictwa, redakcji i dziennika
rza, treściach i formach wypowiedzi 
prasowych oraz kwestiach czytelnic
twa, recepcji, roli społecznej prasy. 

Dyskusję otwarło wystąpienie dra 
Zbigniewa T e m p s k i e g o , sekreta
rza generalnego SDP. Wskazał on, że 
w dorobku Ośrodka obok prac doraź
nie przydatnych znajdują się badania 

o wynikach trwalszych, syntetyzują
cych (w r. 1976 np. opracowania H. 
Siwka „Prasa codzienna w nowym 
podziale administracyjnym" i B. Ko-
lowcy „Poprawność informacyjna ma
teriałów dziennikarskich"). Wydaje 
się, że tego rodzaju prac jest nieco 
za mało, każda pracownia OBP po
winna mieć co roku jakiś temat syn
tetyzujący. Dr Tempski ponowił po
stulat, by zrekapitulować pod tym 
względem cały dorobek Ośrodka. 

Doc. dr hab. Tadeusz K u p i s (dyr. 
Instytutu Dziennikarstwa UW) mó
wił o szczególnej potrzebie uwzględ
nienia w planie wieloletnim badań 
nad zainteresowaniami czytelniczymi 
młodzieży, popularyzacją wiedzy 
technicznej (zwłaszcza w tym środo
wisku), funkcjonowaniem prasy w sy
stemie dydaktycznym. Podkreślił moż
liwość różnojęzycznej edycji wyników 
prowadzonego w br. prawno-porów-
nawczego studium nad etyką dzien
nikarską określaną przez kodeksy 
obyczajowe organizacji zawodowych 
z różnych krajów socjalistycznych i 
kapitalistycznych. Pytał też o efek
tywność badań OBP. 

Prof. dr hab. Andrzej К o p f f (UJ) 
zwrócił uwagę, że temat etyki dzien
nikarskiej jest ujęty w planie zbyt 
wycinkowo; proponował jego posze
rzenie o badania empiryczne nie o-
graniczające się wyłącznie do anali
zy prawnej. Co do tematu „Skutecz
ność prasowej reklamy handlowej na 
tle radiowej i telewizyjnej" widzi ko
nieczność oparcia badań na teoretycz
nym uściśleniu specyficznej funkcji 
reklamy socjalistycznej. Postulował 
podjęcie w planie wieloletnim stu
diów nad wpływem nowych metod 
reprograficznych na periodyczne wy
dawnictwa prasowe i nad poziomem 
wydawnictw książkowych z pograni
cza publicystyczno-naukowego. 



138 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

Red. nacz. Jerzy Ł a z a r z (Redak
cja Analiz Prasowych RSW) mówił 
o konieczności podejmowania przez 
Radę Naukową problemów meryto
rycznych. W ostatnich latach nastą
piły w RSW poważne zmiany: prze
jęto edycję przeważającej części ksią
żek społeczno-politycznych, prawie 
całość druków szybkich i propagandy 
wizualnej. Stąd wynika postulat od
powiedniego rozszerzenia działalności 
badawczej OBP, zwłaszcza że książ
ka społeczno-polityczna coraz częściej 
wiąże się z publicystyką prasową, 
a związek dziennikarstwa z propa
gandą wizualną jest bezsporny. To 
rodzi oczywiście nowe problemy ba
dawcze, metodologiczne i materialne. 

Dyskutant ponowił propozycję u-
względnienia w planie wieloletnim 
syntetycznego wydawnictwa o prasie, 
radiu i TV w Polsce Ludowej. 

Prof. dr Włodzimierz S z e w c z u k 
(dyr. Instytutu Psychologii UJ) na
wiązał do udziału prasy w procesie 
dydaktycznym. Zaproponował podda
nie analizie adekwatności i skutecz
ności modelu prasy młodzieżowej i 
wspomagania przez nią procesu nau
czania. Widzi też konieczność znacz
nie szerszego zajęcia się różnorodną 
prasą dla wsi, od młodzieżowej po
czynając, poprzez powszechną aż po 
specjalistyczną. Postuluje uwzględ
nienie w tematach planu wieloletnie
go pytania, w jakim stopniu w na
szej prasie przejawia się walka idei 
w skali światowej. 

Prof. dr hab. Józef K ą d z i e l s k i 
(WSNS Warszawa) twierdził, że obec
nie w badaniach nad masowymi środ
kami komunikowania panuje zastój, 
powielanie metodologiczne. Ciągle 
mówi się o zamerykanizowanych teo
riach (bardzo licznych) „masowego 
komunikowania" itp. Pyta więc, w 
jakiej mierze dorobek OBP ukazuje 
rozwój dziennikarstwa, komunikowa
nia w społeczeństwie socjalistycz
nym? Popiera wniosek opracowania 
monografii dziennikarstwa PRL, któ
ra ukazałaby m. in. wiele luk w na
szym rozeznaniu. Proponuje też ze
branie wniosków dla potrzeb prak
tycznych z całego dotychczasowego 
dorobku OBP. 

Dr Andrzej Ł a w r o w s k i (dyr. 
Instytutu Badania Współczesnych 
Problemów Kapitalizmu) ustosunko
wał się do ujęcia kilku konkretnych 
tematów w planie wieloletnim. W 
merytorycznej wypowiedzi skoncen

trował się na problemie „młodzież 
a prasa", wskazując na konieczność 
zajęcia się nowymi formami oddzia
ływania na młodzież (zwłaszcza szkol
ną) głównie poprzez dzienniki — ich 
dadatki tygodniowe itp. Stwierdził, 
że w badaniach nadal najpoważniej
szą kwestią jest recepcja. 

Tow. Zdzisław A n d r u s z k i e 
w i c z (z-ca kier. Wydz. Prasy, Ra
dia i TV КС PZPR) pozytywnie oce
nił działalność OBP w r. 1976. W 
ostatnich latach. Ośrodek przeszedł 
interesującą ewolucję i coraz bar
dziej — przy docenianiu badań pod
stawowych — podejmował prace słu
żące praktyce wartościowymi rezulta
tami. Ta dążność jest widoczna tak
że w planach, m. in. wyraziła się 
w szerokiej konsultacji zamierzeń 
badawczych z wydawnictwami i re 
dakcjami prasowymi. Postuluje włą
czenie się Ośrodka w ramach planu 
wieloletniego do przygotowanego cen
tralnego systemu ocen twórczości 
dziennikarskiej. 

OBP-jako jedna z komórek ba
dawczych w RSW winien koordyno
wać swe przedsięwzięcia z innymi 
podobnymi placówkami, jak Instytut 
Badania Współczesnych Problemów 
Kapitalizmu czy Redakcja Analiz 
Prasowych. 

I zastępca prezesa RSW, Wiesław 
B e k motywował zalecenia ZG co do 
rezygnacji lub utrzymania pewnych 
planowanych tematów. Znajomość 
realiów i tendencji przemawia prze
ciw analizie oczywistego deficytu pra
sy. Natomiast niepokojące ostatnio 
rozmiary i formy kryptoreklamy w 
prasie sugerują wprowadzenie tego 
tematu do badań. 

Dr Stefan S z o s t k i e w i c z {z-ca 
dyr. OBOPiSP) poinformował o przy-
gotowywaniach do wydania w jego 
instytucji encyklopedii radiowo-tele-
wizyjnej, co należałoby uwzględnić 
przy podejmowaniu monografii dzien
nikarstwa PRL. Co do badań nad 
skutecznością reklamy handlowej, po
dzielił się wątpliwościami wynikają
cymi z doświadczeń OBOPiSP a do
tyczącymi głównie braku poprawne
go instrumentu mierzenia „skutecz
ności". 

Prezes RSW „Prasa" Stanisław 
M o j к o w s к i stwierdził, że prace 
OBP znajdują się w centrum zainte
resowania Zarządu. Ośrodek jest jed
nostką RSW odgrywającą znaczną 
rolę nie tylko w kraju; liczy się po-
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ważnie za granicą, skąd niejedno
krotnie ZG otrzymywał na temat 
Ośrodka pochlebne opinie. Szczegól
nie uwypuklono właściwe łączenie 
teorii i praktyki w OBP. Z obserwa
cji ZG widać bardzo częste wyko
rzystywanie wyników badań Ośrod
ka przez praktykę. 

Wobec obiektywnej niemożliwości 
podejmowania nowych inicjatyw wy
dawniczych należy uwzględniać w 
badaniach takie np. problemy — jak 
prasa popularyzuje dziś naukę i tech
nikę. 

Prezes Mojkowski opowiedział się 
za wydaniem monografii dziennikar
stwa PRL i potwierdził konieczność 
synchronizacji działań wszystkich ko
mórek analitycznych w RSW, których 
materiały powinny być opracowywa
ne w OBP. 

Prezes podziękował wszystkim 
członkom Rady Naukowej i szczegól
nie jej przewodniczącemu rektorowi 
M. Karasiowi za aktywny udział w 
działalności Ośrodka. 

Rektor prof, dr M. K a r a ś stwier
dził, że dyskusja podczas posiedze
nia hyła bardzo ożywiona i zasadni
cza. Wśród najważniejszych zadań 
Ośrodka w najbliższych latach wy
mienił podjęcie analizy przejawów 
walki ideologicznej przedstawianych 
w prasie (nie tylko wydawanej w ra
mach RSW) i opracowanie diagnoz 
dla kierownictwa politycznego, m. in. 
na temat relacji „prasa a młodzież", 
przy czym należałoby zwrócić uwa
gę na swoiste „przehumanistycznie-
nie" naszej prasy. 

Odpowiadając na pytania i wątpli
wości, dyr. W. P i s a r e k wyjaśnił, 
że w najbliższych latach zamierza się 
podsumować główny dorobek OBP. 
Co do badań bieżących, to nie wszy
stkie postulaty można podjąć, choć
by ze względu na brak specjalistów 
(np. mających oceniać rzetelność pu
blikacji książkowych). Wobec tak 
jednomyślnego akcentowania potrze
by badań nad czytelnictwem wśród 
młodzieży zostaną one wprowadzone 
do planu, aczkolwiek OBP właściwie 
chciał „odpocząć" od tego tematu kon
tynuowanego od wielu lat. Natomiast 
ukaże się wkrótce opracowanie 
Ośrodka o prasie wiejskiej. Odpo
wiednio zostaną ukierunkowane kon
kretne tematy, by dać odpowiedź na 
pytanie, jak nasza prasa uczestniczy 
w walce ideologicznej i odzwiercie
dla jej przebieg. Ośrodek włączy się 

też w system ocen twórczości dzien
nikarzy. 

Co do tezy o powielaniu metodo
logii obcych, Ośrodek zawsze starał 
się adaptować krytycznie tylko to, 
co było w nich nowatorskie. Efek
tywność badań OBP dyrektor widzi 
w zaleceniach i zarządzeniach RSW 
oraz w oddźwięku zainteresowanych 
instancji i instytucji. Konieczna jest 
koordynacja działania instytucji ba
dających propagandę, co zresztą od 
dawna zgłaszali przy różnych oka
zjach przedstawiciele OBP. W za
kończeniu dyr. Pisarek serdecznie po
dziękował za wyrazy uznania dla 
Ośrodka. 

W odpowiedzi na jedno z pytań 
adiunkt mgr Sylwester D z i k i przed
stawił dotychczasową działalność 
CECOM, zlokalizowanego przy Ośrod
ku. W najbliższym czasie ukażą się 
tomy 5 i 6 adnotowanej bibliografii 
międzynarodowej, w br. liczba opu
blikowanych abstraktów przekroczy 
1000. Bibliografia dociera m. in. do 
Ameryki Łacińskiej, Afryki, Japonii, 
Australii. Jak stwierdzają zaintere
sowani, jest ona istotnym narzędziem 
badawczym dla prasoznawców socja
listycznych; np. na Węgrzech tłuma
czy się dla szerszego grona abstrak
ty na węgierski. W bieżącym roku 
do współpracy z CECOM przystępują 
badacze z ZSRR. 

Na żądanie sporządza i rozsyła się 
określone zestawy tematyczne ab
straktów. Zamierza się podjąć stałą 
edycję „Biuletynu Informacyjnego 
CECOM". Aktualnie trwają prace nad 
sporządzeniem międzynarodowej bi
bliografii czasopism zajmujących się 
prasą, radiem i telewizją; dotychczas 
odnotowano ponad 600 tytułów. 

W sprawach personalnych, w ta j 
nym głosowaniu Rada jednogłośnie 
zatwierdziła powołanie na stanowi
ska adiunktów dra Zbigniewa В a j -
k i (promotor w Inst. Dziennikar
stwa UW: doc. dr hab. T. Kupis) i 
dr Alicji Z a g r o d n i k o w e j (pro
motor w Oddz. PAN w Krakowie: 
doc. dr hab. W. Pisarek). 

Zamykając obrady rektor M. K a 
r a ś stwierdził, że dyskusja pokaza
ła nie tylko problemy i potrzeby 
Ośrodka, lecz całego polskiego praso-
znawstwa. Wyrażone dla OBP uzna
nie nie było gołosłowne; znalazło po
twierdzenie m. in. podczas obchodów 
20-lecia tej instytucji. 

Paweł Dubiel 
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Rola telewizji w kulturze narodowej 
(Konierencja w Łodzi) 

W dniach 16—17 listopada i976 
z inicjatywy nowo powstałej Pracow
ni do Badań Radia i Telewizji przy 
Uniwersytecie Łódzkim odbyła się 
konferencja na temat: Rola telewi
zji w kulturze narodowej. 

Przeradzanie się jakiejś wiedzy 
w naukę w okresie początkowym 
charakteryzuje się sporami na te
mat przedmiotu badań, metod i tech
nik, jakimi się należy posługiwać, 
znaczeń terminów itp. Brak bądź sła
bo ukształtowana tradycja badawcza 
skierowuje uwagę zainteresowanych 
głównie ku ustaleniom elementarnym: 
zakresu i zasięgu przedmiotu badaw
czego, wyróżnikom formalnym i t re
ściowym nowej nauki. Zasadny sy
stem twierdzeń i hipotez o zjawi
skach i prawidłowościach badanego 
wycinka rzeczywistości poprzedzać 
musi opisowy stosunek do badanego 
przedmiotu, etap wycinkowych ana
liz, które pozwolą na właściwą oce-
•nę poznania naukowego, jego miej
sca i roli w kręgu innych nauk i 
społecznej przydatności wyników. 
Trafny zatem wydaje się dobór u-
czestników konferencji z różnych 
uczelni i instytutów badawczych, z 
pominięciem użytkowników — tj. 
dziennikarzy. Jest to bowiem okres 
kumulowania doświadczeń badaw
czych, ustalania koncepcji naukowej 
oraz zakresu zadań. 

Prawidłowością jest również i to, 
że potrzeba rozstrzygnięć delimita-
cyjnych pojawia się w czasie insty
tucjonalnego konstytuowania nowej 
dziedziny nauki. Powołanie Pracowni 
do Badań Radia i TV przy UŁ po
przedził długi okres działalności 
OBOPiSP, OBP i instytutów badaw
czych z dziedzin pokrewnych, jak 
teatr, film czy literatura. Status nau
kowy Pracowni osadzony jest więc w 
szeroko pojętej rzeczywistości nauko
wo-badawczej tychże instytucji i spo
łecznej rzeczywistości, którą jest mi
lionowa rzesza odbiorców. 

Stan wyjściowy do badań nad ra
diem i TV rzeczowo scharakteryzo
wał w swoim referacie Walery P i-
s a r e k, dyrektor Ośrodka Badań 
Prasoznawczych. Różne poglądy na 
TV zgodne są w tym, że dla kultu
ry ma ona znaczenie równe Guten-
bergowemu wynalezieniu druku. Aby 

jednak nie absolutyzować jej zna
czenia, referent przypomniał, że licz
ba odbiorców nadal jest zależna nie 
od treści programu, ale od godziny 
emisji. Wprowadzone zmiany w pro
gramie, np. w dzienniku wieczornym, 
jak na razie nie są uchwytne ani w 
poglądach, ani opiniach, ani w efek
tywności odbioru. Możemy jedynie 
podejrzewać, że odbiorcy kładą się 
spać ok. 20 minut później. Margine
sem wśród odbiorców są osoby ko
rzystające tylko z TV — a zatem, 
mimo swoistości telewizji trudny do 
uchwycenia jest efekt jej oddziały
wania na odbiorcę. Odbiorca z pew
nością poświęca najwięcej czasu na 
telewizję, a zasięg jej oddziaływania 
jest najskuteczniejszy między godz. 
18 a 21 — bo wtedy ogląda ją kilka
naście milionów ludzi. Czy jest sku
teczniejsza w zaspokajaniu potrzeb? 
— nie wiemy. Natomiast skuteczniej 
niż inne media rozbudza zaintereso
wania. 

W aspekcie obserwacji zjawisk 
społecznych można stwierdzić, że za
ciera świadomości grupowe na rzecz 
łączności z szerszą społecznością. Jak 
Kościół w średniowieczu, łączy ludzi, 
a nawet pokolenia. Odbiór jej jest 
bardzo uproszczony — nie wymaga 
aktywności ani specjalnego przygo
towania. Aktywność sprowadza się 
do alternatywy: albo odbierać to, co 
jest nadawane, albo nie odbierać. W 
przypadku telewizji kanał dominuje 
nad przekazem. 

Te ogólne rozważania na temat te
lewizji, jej roli w społeczeństwie i 
stosunku do pozostałych mediów uzu
pełnił szkic historyczny telewizji pol
skiej Włodzimierza P i e k a r s k i e 
g o z OBOPiSP. 

Rozwój TV od pierwszego progra
mu emitowanego w r. 1950 dla kilku
dziesięciu odbiorników ilustrują dane 
w kolejnych rocznikach GUS-u — aż 
po 31 XII 1975, gdy liczba zarejestro
wanych telewizorów wynosiła 6471 
tys. Współcześnie zaledwie 10e/o spo
łeczeństwa nie ogląda TV — co ma 
swoją wymowę na tle innych zja
wisk: że np. w tym samym okresie 
2/3 ogółu społeczeństwa nie przeczy
tało żadnej książki ani czasopisma. 
TV zdominowała rozrywkę w czasie 
wolnym. Wyraźny podział w odbio-
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rze nastąpił między I a II progra
mem. Drugi program ogląda nie wię
cej niż l°/o dorosłych widzów. 

Rozważania z zakresu odbioru 
przedstawił krakowski socjolog, Jerzy 
M i k u i o w s k i - P o m q r s k i . Po
szukiwanie efektów telewizyjnej so
cjalizacji politycznej społeczeństwa 
jest procesem niezwykle złożonym i 
skomplikowanym. Na ogół efekty so
cjalizacji wiąże się z sądami, nie zaś 
z postawami czy zachowaniami, jak 
gdyby proces przebiegał w warstwie 
werbalnej. Utożsamianie efektu od
działywania z przyswojeniem opinii 
jest pasywnym traktowaniem czło
wieka. Na postawy ma wpływ sporo 
czynników, jak np. środowisko ro
dzinne, społeczne, proces wychowaw
czy, doświadczenie, naśladownictwo. 
Wyróżnienie wpływu masowych środ
ków jest bardzo trudne. Wydaje się, 
że media kształtują postawy w stop
niu znacznie mniejszym, niż oczeki
waliśmy. Media „podpowiadają", co 
się wydarzyło, komentarz natomiast 
przyswajany jest lub nie — a sto
pień przenikania do świadomości za
leżny jest (jak się wydaje) od ról 
pełnionych w społeczeństwie przez 
odbiorcę. Typy postaw i typy ocze
kiwań na określone treści wiążą się 
z pełnionymi aktualnie rolami: 
zwierzchnik, podwładny, członek or
ganizacji, ojciec, człowiek starszy itp. 
Postulat naukowy referenta: więcej 
badań nad odbiorcami pod wzglę
dem ról, jakie pełnią, różnicujących 
odbiór. 

Prof. dr Bolesław W. L e w i c k i 
(UŁ) przedstawił warsztat badań nad 
obrazem telewizyjnym. Na wstępie 
uściślił własne rozumienie przedmio
tu badań. Obraz telewizyjny ma 
wspólną z obrazem filmowym natu
rę zjawiska ekranowego: widzialność 
i słyszalność. Technika filmowa kon
tynuowana przez telewizyjny przekaz 
elektroniczny ustawia telewizję jako 
ewolucyjnie młodszą kontynuację fil
mu; TV należy do tego samego sy
stemu semiotycznego co film. Na 
obecnym etapie rozwoju technicznego 
w Polsce program telewizyjny jest 
zjawiskiem ulotnym. Nie istnieje do
kumentacja poszczególnych pozycji. 
Badacz przed telewizorem zdany jest 
na własne siły. Praktycznie jako na
rzędzia badawcze ma do dyspozycji 
fotografię, magnetofon, stoper. Spra
wę badań nad TV w dużym stopniu 
może rozwinąć takie proste urządze

nie, jak magnetowid z konsoletą i 
kamerą. Niemniej refleksje z pięciu 
przebadanych programów wskazują — 
jak się wydaje — na pewną swoi
stość telewizji w stosunku do filmu: 
środki techniczne i możliwości wy
razowe (symultanka, zwolnienia, zbli
żenia) ukazują TV jako narzędzie 
analizy świata w opozycji do kina 
jako narzędzia syntezy. 

Uściślenia pojęciowe, terminologi
czne pojawiały się również w wystą
pieniu Poli W e r t o w e j , kierowni
czki nowo powstałej Pracowni. Przy
datność pojęcia „styl" do badań nad 
TV upatruje referentka w tworzeniu 
syntez, wybiegając w swych przewi
dywaniach daleko w przód, gdyż — 
jak sama zaznacza — badania nad 
samym stylem jeszcze się nie zaczę
ły. Zapoznając zebranych z dotych
czasowym dorobkiem Pracowni — a 
jest on jak na tak krótki okres ist
nienia Pracowni niemały — w pla
nach najbliższych zapowiada konty
nuację badań nad dziejami teatru te
lewizji. Jest to jeden z kierunków 
w ogólnie wytyczonym dla Pracow
ni programie kulturoznawstwa. Ze
spół ma konieczny dla tego rodzaju 
badań charakter interdyscyplinarny. 

Dzieje teatru TV przedstawione 
przez Połę Wertową uzupełniło wy
stąpienie Jerzego K u c z y (z tejże 
Pracowni), ujmującego dzieje teatru 
TV w aspekcie poszukiwań środków 
wyrazu. Ewolucję od transmisji z 
teatru poprzez teatr faktu aż do wi
dowiska zbliżonego do filmu wiąże 
autor z rozwojem możliwości tech
nicznych, słusznie w nich upatrując 
przyczyny zmian. 

Interesujący — zwłaszcza praso-
znawców — był wkład w konferencję 
Instytutu Sztuki PAN poprzez wypo
wiedź Aleksandra K u m o r a o pro
blemach krytyki telewizyjnej *. 

Zarówno w referatach, jak i dys
kusji przedstawiano różne punkty 
widzenia i różny aparat naukowo-
-pojęciowy, jako że w konferencji 
wzięli udział przedstawiciele filolo
gii, socjologii, prasoznawstwa, peda
gogiki. Wnioski — trafne w odnie
sieniu do zjawisk wycinkowych — na 
wyższym szczeblu uogólnienia stawa
ły się niewystarczające. Poza telewi
zją oświatowo-edukacyjną, która kro-

* Wypowiedź tę omawiam osobno w ru
bryce „Artykuły z czasopism...", gdyż zo
stała opublikowana w Kinie nr 1/1977, s. 
25—27. 
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czy po dosyć pewnym, sprawdzonym 
już gruncie, we wszystkich innych 
kwestiach powracało pytanie: czy te
lewizja jest jedynie przekaźnikiem 
filmu, teatru, wizualno-dźwiękową 
odmianką prasy — czy też autono
miczną dziedziną sztuki. Bezsporne 
pozostawały jedynie wyróżniki tech
niczne, ale w którym kierunku prze
suną kiedyś znaczenie nowego zjawi
ska — dziś jeszcze nie wiadomo. 

Wartości konferencji upatrywa
łabym w próbach ustalenia wyróż
ników formalnych i treściowych 
przedmiotu badawczego. Taka jest 
prawidłowość w początkach każdej 
dyscypliny, że spontanicznie i intui-

Uchwała Rady Ministrów z 8II 
1974 w sprawie programu doskona
lenia prawa PRL na lata 1974—1980 
zobowiązała ministrów i kierownic
twa urzędów centralnych do kom
pleksowego opracowania i uzgodnie
nia z zainteresowanymi instytucjami 
i środowiskami projektów aktów 
ustawodawczych i wykonawczych w 
danych dziedzinach. Jedną z nich jest 
niewątpliwie prawo autorskie, które
go nowelizacja wobec gwałtownych 
zmian zachodzących w życiu społecz
nym — stała się palącą potrzebą. 
Ekspansywność telewizji — z jednej 
strony, a w związku z tym nowe 
możliwości „sprzedania" utworu lite
rackiego czy muzycznego aktywizują
ce twórców i coraz żywsze kontakty 
międzynarodowe w życiu kultural
nym, mające zaspokoić swoisty głód 
nowości wobec malejących barier 
kulturowych — z drugiej strony — 
stwarzają sporo problemów prawnych 
domagających się uporządkowania. 

Wyrazem tych dążeń było zorgani
zowane przez Międzyuczelniany In
stytut Wynalazczości i Ochrony Wła
sności Intelektualnej przy Uniwer
sytecie Jagiellońskim oraz Wydaw
nictwo Literackie — sympozjum w 
dniach 23—25 listopada 1976. Sym
pozjum zgromadziło specjalizujących 
się w prawie autorskim przedstawi
cieli instytucji naukowych, wydaw
niczych, instytucji chroniących pra
wa autorskie i organizacji radiowo-

cyjnie wypełnia się miejsce nie ist
niejącej bądź słabo ukształtowanej 
tradycji badawczej. Spory i polemiki 
mają niejednokrotnie znaczący wpływ 
na zainteresowania badawcze, stymu
lujące pewne procesy integracyjne, 
a — co najważniejsze — nurt nau-
kowo-badawczy osadzają w szeroko 
pojętej rzeczywistości społecznej. 
Swoje poszukiwania organizatorzy 
konferencji ujęli w piękne motto: 
„Telewizja, jak każdy wynalazek 
techniczny oddany do użytku społecz
nego, jest nie tylko sukcesem mądro
ści ludzkiej, lecz także jej próbą". 

Teresa Lisicka 

-telewizyjnych z krajów socjalistycz
nych. Obradowano w Auli UJ. 

Hasło sympozjum — „Umowy au-
torsko-prawne jako instrument współ
pracy między krajami socjalistycz
nymi" znalazło odbicie w 12 refera
tach (7 opracowanych przez prawni
ków czechosłowackich, NRD-owskich, 
radzieckich, rumuńskich i węgier
skich). Tematy referatów były wspól
ne dla dwóch (w jednym przypadku 
trzech) autorów: jednego polskiego i 
jednego zagranicznego. 

Szczególnie interesujące z praso-
znawczego punktu widzenia były re 
feraty prof. К. K n a p a (autor nie 
przyjechał na sympozjum) z Pragi i 
B. N a w r o c k i e g o , radcy Komite
tu d.s. Radia i Telewizji w Warsza
wie, pt.: „Charakter i treść umowy 
o wykonanie utworu literackiego lub 
muzycznego w radiu i telewizji" oraz 
dra A. B e n â r d a , radcy Węgier
skiego Biura Ochrony Praw Autor
skich w Budapeszcie i dr M. P ó ź-
n i a k - N i e d z i e l s k i e j z Uniwer
sytetu im. M. Curie-Skłodowskiej w 
Lublinie nt. „Ochrony interesów twór
ców w zakresie emisji programów 
radiowo-telewizyjnych". 

Polska ustawa o prawie autor
skim z 20 VII 1952 odstępuje — jak 
wiadomo — od generalnej zasady za
wartej w Konwencji Berneńskiej, że 
wyłączne prawo do rozporządzania 
utworem należy do twórcy i pozwa
la rozpowszechniać opublikowane 

Sympozjum o prawie autorskim na Uniwersytecie 
Jagiellońskim 
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utwory przy pomocy fonii i wizji, 
•oczywiście odpowiednio je honorując. 
Przewiduje nawet licencję przymu
sową (Rada Ministrów może zezwo
lić nawet bez zgody twórcy lub je
go następcy prawnego na przeróbkę 
utworu dla potrzeb radiowo-telewi-
zyjnych), w praktyce jednak nie sto
sowaną. Podobnie rzecz wygląda w 
ustawach Czechosłowacji, Jugosławii 
i ZSRR. 

Organizacją pośredniczącą w na
szym kraju między twórcami a wy
dawcami i Komitetem d/s Radia i 
Telewizji jest — jak wiadomo — 
ZAIKS,' chroniący interesy twórców 
w ich kontaktach krajowych i mię
dzynarodowych. W umowie (ostat
niej) zawartej między Komitetem a 
ZAIKS-em 201 1976, ZAIKS zezwolił 
Komitetowi na nadawanie nieopubli-
kowanych utworów zarówno tych au
torów i kompozytorów, którzy udzie
lili mu praw reprezentowania ich, 
jak też i pozostałych autorów, bio
rąc na siebie całkowitą odpowiedzial
ność za nadawanie tych utworów. 
Zdaniem M. Późniak-Niedzielskiej po-
rozumiene to winno być podniesione 
do rangi przepisów ustawowych. 

B. Nawrocki zwrócił uwagę na roz
szerzenie się pierwotnych statutowych 
uprawnień organizacji radiowo-tele-
wizyjnycb. Pełnią one dziś rolę swoi
stego mecenasa, mającego duży 
wpływ na politykę kulturalną po
przez własne instytucje służące utrwa
laniu dzieł w formie fonogramów, 
wideogramów, a nawet druków. Stąd 
szczególne znaczenie umów zawiera
nych przez te organizacje z twórca
mi o napisanie dzieła i jego eksploa
tację. Tymczasem — jak dotąd — 
brak umowy wzorcowej o dzieło-
-utwór literacki dla celów radiowo-
-telewizyjnych. Komitet modyfikuje 
więc obecnie umowy dotąd zawiera
ne w celu opracowania — w ramach 
programu doskonalenia — umowy 
wzorcowej. 

Innym poważnym problemem jest 
przerabianie utworów już istnieją
cych w celu przystosowania ich do 
eksploatacji w radiu lub w telewizji. 

B. Nawrocki a także A. Benärd 
zwrócili uwagę na rozszerzającą się 
ostatnio w świecie tendencję do ogra
niczania indywidualnych praw autor

skich. Ochrona i realizacja tych praw 
możliwa jest wyłącznie w formie 
działań zbiorowych (systemy licencji 
ustawowych, przymusowych, umowy-
-porozumienia). 

Jednak zobowiązania organizacyj
ne (statutowe) ZAIKS-u z 1968 roku 
zastrzegają prawo podejmowania de
cyzji o publikowaniu dla twórcy, to
też (B. Nawrocki) nie należy trakto
wać umowy Komitet—ZAIKS rozsze
rzaj ąco, mimo owych światowych 
tendencji. 

Przekształcanie się tradycyjnego 
prawa autorskiego i wytwarzanie się 
nowego porządku prawnego związa
ne jest przede wszystkim z koniecz
nością zdefiniowania pewnych pod
stawowych pojęć, aby umożliwić ła
twe porozumienie nie tylko w umo
wach wewnętrznych ale i międzyna
rodowych. Aby to mogło nastąpić, 
należy jasno określić m. in. cechy 
istotne dzieła (K. Knap) i sposoby je
go wykorzystania; zadania i funkcje 
realizatorów programów radiowych i 
telewizyjnych (kogo do mich zaliczyć? 
Którzy z realizatorów mają być uwa
żani za twórców programu? — M. 
Niedzielska). — To zaledwie drobny 
wycinek problemów wymagających 
ścisłego sprecyzowania. 

Zdaniem K. Knapa i A. Benârda 
rozszerzenie współpracy międzynaro
dowej w wykorzystywaniu dzieł li
terackich i muzycznych wymaga zna
cznego ujednolicenia przepisów pra
wa autorskiego i związanych z nim 
instytucji prawnych w krajach socja
listycznych z uwzględnieniem jednak
że swoistych cech ustawodawstw na
rodowych. Aby ułatwić kontakt mię
dzy organizacjami autorsko-prawny-
mi a organizacjami radiowo-telewi-
zyjnymi należałoby powołać komisje 
rzeczoznawców pośredniczących we 
współpracy. 

Tak więc kontakt między twórcą 
a użytkownikiem — coraz bardziej 
odległy i bazujący na coraz większej 
liczbie ogniw pośrednich — wymaga 
zwiększonej uwagi przy redagowaniu 
umów prawno-autorskich, tak aby 
odpowiednio sformułowane klauzule 
mogły, w sposób kompromisowy, 
chronić interesy obu stron. 

Maria Russ 
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Kolokwium Rady Europy w Grazu * 

W ujęciu Europejskiej konwencji 
praw człowieka i podstawowych wol
ności z 4 listopada 1950, której stro
nami są obecnie wszystkie państwa 
członkowskie Rady Europy, zasada 
swobody głoszenia opinii (freedom of 
expression) obejmuje prawo do 
otrzymywania (receive) i rozpo
wszechniania (impart) informacji i 
idei (art. 10). W tekście Międzynaro
dowego paktu praw cywilnych i po
litycznych, uchwalonego przez Zgro
madzenie Ogólne Narodów Zjedno
czonych 16 grudnia 1966 (którego 
stronami spośród państw członkow
skich Rady Europy są RFN i trzy 
państwa nordyckie: Szwecja, Dania 
i Norwegia), pojęcie swobody głosze
nia opinii wzbogacono nadto prawem 
do poszukiwania (seek) wszelkiego 
rodzaju informacji i idei (art. 19, 2). 

Wobec tego Zgromadzenie Dorad
cze Rady Europy, w rekomendacji 
582 (1970) o prawach człowieka i środ
kach komunikowania masowego, zle
ciło działającemu przy Radzie Komi
tetowi Ekspertów do Spraw Praw 
Człowieka zbadanie, m. in., kwestii 
włączenia do Konwencji europejskiej 
poprzez przyjęcie odpowiedniego pro
tokółu lub w inny sposób, prawa do 
poszukiwania informacji oraz — 
ewentualnie i z niezbędnymi ograni
czeniami — korespondującego z nim 
obowiązku władz państwowych w 
przedmiocie udostępniania społeczeń
stwu informacji o charakterze pu
blicznym. 

Komitet Ekspertów stwierdził, iż 
przewidziane w Pakcie ONZ prawo 
do poszukiwania informacji rodzi dla 
państw-stron Paktu dodatkowe zo
bowiązania w stosunku do Konwen
cji europejskiej, lecz nie pociąga za 
sobą „prawnego zobowiązania do do
starczania informacji" ciążącego na 
władzy państwowej *. Jest to ujęcie 
* Freedom of information and the duty 
for the public authorities to make availa
ble information. A Colloquy organized by 
the Council of Europe in collaboration 
with the Faculty of Law of the Univer
sity of Graz (Austria). Graz, 21—23 Septem
ber 1976. 

Przygotowane na kolokwium referaty 
ogłoszono w serii: Council of Europe. Doc. 
H/Coll. Graz (76), 2—4. 
1 Problems arising from the Co-existence 
of the United Nations Covenants on Hu
man Rights and the European Convention 
on Human Rights. Differences as regard 
the Rights Guaranteed. Report of the Co-

wielce nieklarowne, stąd dyskusje 
nad tym zagadnieniem i myśl zwo
łania kolokwium w Grazu. 

Temat kolokwium, które odbyło 
się w dniach 21—23 września 1976 
pod patronatem Dyrektoriatu Prasy 
i Informacji Rady Europy przy współ
pracy wydziału prawa miejscowego 
uniwersytetu, dotyczył obowiązku 
władz państwowych w przedmiocie 
dostarczania informacji jako jednego 
z ważnych aspektów realizacji wol
ności informacji. Do udziału w ko
lokwium zaproszono przede wszyst
kim przedstawicieli resortów spra
wiedliwości i spraw zagranicznych 
wszystkich państw członkowskich Ra
dy Europy. 

Referaty przedstawili: „Prawo do 
poznawania (right to know) w ujęciu 
skandynawskim" — Bertil W e n-
n e r g r e n (Szwecja), sędzia Najwyż
szego Trybunału Administracyjnego; 
„Obowiązek informowania w Austrii 
jako środek realizacji wolności in
formacji" — Ludwig A d a m o v i c h 
(Austria), profesor Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Grazu; „Wolność in
formacji i ujawniania osobom pry
watnym dokumentów publicznych we 
francuskiej teorii i praktyce" — 
Louis F o u g è r e (Francja), radca 
stanu. 

Referat B. Wennergrena dotyczy 
zasady swobodnego dostępu do doku
mentów publicznych, będącej jednym 
z najbardziej specyficznych rysów 
nordyckiego prawa publicznego i jed
nym z fundamentów nordyckiego sy
stemu ogólnej ochrony praw człowie
ka i wolności informacji. 

Zasada swobodnego dostępu do do
kumentów publicznych wywodzi się 
z prawa szwedzkiego, w którym sfor
mułowano ją już w roku 1766, utrwa
lono w późniejszych normach kon
stytucyjnych (1809) i rozwinięto w 
ustawach (1937). Szwedzki model re
gulacji prawnej normującej tę pro
blematykę przejęty został wiernie 
przez Finlandię w 1951, a następnie — 
z modyfikacjami — przez Danię i 
Norwegię 2. 
mmittee of Experts on Human Rights to 
the Committee of Ministers, Council of 
Europe. Doc. H/70/7, Strasbourg 1970, s. 5 
i 45. 
2 W Islandii wciąż tę materię reguluje pra
wo zwyczajowe, a na przyczyny tego sta
nu rzeczy trafnie zwraca uwagę prof. T. 
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Pomimo wspólnego rdzenia, zasada 
swobody dostępu do dokumentów 
publicznych jest w prawie poszcze
gólnych państw nordyckich odmien
nie sformułowana. W prawie norwe
skim i duńskim istnieje wymóg iden
tyfikacji sprawy, której żądany do
kument dotyczy: kwerendy w archi
wach są przeto niedopuszczalne. 

W prawie szwedzkim i fińskim 
brak takich ograniczeń: można żądać 
więc udostępnienia kompletu dziennej 
poczty wpływającej do urzędu, a na
wet komplet poczty ekspediowanej 
przez urząd może być przedstawiony 
publicznie. 

Równowadze między zasadą swo
body dostępu do dokumentów publi
cznych a racją stanu z jednej stro
ny, z drugiej zaś — wymogom spraw
ności działania organów administra
cyjnych, służą postanowienia gwaran
tujące poufny charakter wewnętrz
nych dokumentów roboczych o cha
rakterze tymczasowym lub przygo
towawczym, odnoszących się do pro
cesu podejmowania decyzji oraz pew
nych kategorii dokumentów dotyczą
cych ściśle określonych tematów, jak 
bezpieczeństwo państwa lub jego in
teres ekonomiczny. 

Od ewentualnej decyzji odmownej 
organu administracji w przedmiocie 
udostępnienia do wglądu dokumen
tów, przysługują środki odwoławcze: 
w Norwegii i Danii do sądu, w Szwe
cji i Finlandii do trybunału admini
stracyjnego. 

Zasada swobody dostępu do doku
mentów publicznych daje wprawdzie 
społeczeństwu możliwości sprawowa
nia wszechstronnej kontroli nad apa
ratem administracyjnym, lecz prak
tycznego jej zastosowania nie należy 
idealizować. Autor odnotowuje, że 
zdarzają się przecież wypadki omi
jania tej zasady przez administrację: 
wystarczy zamiast urzędowego pisma 
posłużyć się listem prywatnym lub 
rozmową telefoniczną, by nie zosta
wić najmniejszego śladu w skrupu
latnie gromadzonej dokumentacji. 

V i l h j a m s s o n : „Islandia jest jedynym 
krajem skandynawskim nie mającym usta
wowej normy o dostępie do akt rządo
wych, a ostatnio odrzucony został pro
jekt ustawy w tej kwestii. Jeden z argu
mentów na rzecz jego odrzucenia wska
zywał, że zasady zwyczajowe dają akurat 
szerszy dostęp do akt, niż wynikałby z 
proponowanej ustawy, gdyby została ona 
przyjęta" (w: The Protection of Human 
Rights in Nordic Countries. Turku (Abo 
1975, s. 235). 

Parlamentarny ombudsman Szwe
cji, Ulf Lundvik (będący przecież 
osobą najbardziej w tej materii kom
petentną) jest w swej ocenie dobro
dziejstw płynących z dostępu do akt 
powściągliwy: „Wadą tego systemu 
jest to, że kiedy zagląda się do akt 
szwedzkich, odkrywa się, iż doku
menty nie zawierają zbyt wiele. Ci, 
którzy są świadomi, że dokumenty 
są otwarte przed społeczeństwem, nie 
są skorzy do wypowiadania się swo
bodnie. W konsekwencji jest się zaw
sze zobowiązanym do czytania między 
wierszami" 3. 

Prof. L. Adamovich omówił w 
swym referacie problemy realizacji 
w austriackiej praktyce zasady ujaw
niania informacji przez organa admi
nistracyjne. „Zasada informowania" 
nie została dotychczas ujęta w nor
mach konstytucyjnych, nie wiąże ona 
przeto władz lokalnych, a jedynie — 
na podstawie nowych przepisów ad
ministracyjnych — rząd federalny i 
jego agendy. 

Ograniczenia ogólnej „zasady in
formowania" dyktowane są ponadto 
przepisami — w Austrii bardzo roz
budowanymi — o ochronie tajemni
cy służbowej. Liczne kategorie infor
macji nie mogą być ujawniane. W 
pozostałych wypadkach roszczenie o 
ujawnienie informacji może być za
spokojone dopiero wówczas, kiedy 
proces podejmowania decyzji w da
nej sprawie został już zakończony i 
dał konkretny rezultat. Roszczenie o 
ujawnienie informacji winno być za
spokojone w terminie sześciomiesięcz
nym lub oddalone na podstawie za
sadnej motywacji prawnej. Od nega
tywnej decyzji wnieść można odwo
łanie do trybunału administracyj
nego. 

Konkretne dyrektywy postępowa
nia organów administracyjnych zo
stały sprecyzowane w piśmie okól
nym Kancelarii Federalnej, zgodnie z 
którym roszczenie o dostęp do ob
szerniejszych materiałów i szczegó
łowej dokumentacji winno być po
traktowane jako próba nadużycia 
wolności informacji. Poszczególne re
sorty mogą same ustalać granice 
owych nadużyć, kierując się założe
niem, że praca, jaką należy wykonać 
w związku z zaspokojeniem roszcze
nia o ujawnienie informacji... winna 
mieścić się „w granicach rozsądku". 

s Tamże. 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Rozwiązanie to wymaga komenta
rza: otóż jest to klasyczny przykład 
decyzji podejmowanych na podstawie 
swobodnego uznania organu admini
stracji. Powierzenie biurokratom dy
skrecjonalnej władzy rodzi zawsze 
negatywne konsekwencje. 

L. Adamovich krytykuje tę inter
pretację „zasady informowania", w 
myśl której roszczenie ujawnienia in
formacji może zostać oddalone na tej 
podstawie, że jego zaspokojenie przy
sporzyłoby pracy biurokratom. Po
zytywnie natomiast ocenia kierunki 
przeobrażeń w ujęciu ochrony wol
ności informacji przez współczesne 
prawo austriackie. 

L. Fougère w tytule referatu nt. 
zasad dostępu do dokumentów publi
cznych we Francji wprowadził roz
różnienie między „teorią" i „prakty
ką". Nie chodzi tutaj jednak o po
glądy francuskiej teorii prawa, ale o 
rozróżnienie między stanem praw
nym a praktyką życia publicznego, 
która — jego zdaniem — za stanem 
prawnym nie podąża. 

Otóż „teoretycznie" możliwości pu
blicznego dostępu do informacji będą
cych w dyspozycji administracji 
ograniczone są zasadą tajemnicy, na
kazem dyskrecji ciążącym na pra
cownikach państwowych i brakiem 
prawa do informacji. 

Zasadę tajemnicy informacji będą
cych w dyspozycji organów admini
stracyjnych sankcjonuje odpowie
dzialność karna za ich ujawnienie: 
podlegają jej nie tylko urzędnicy, ale 
nawet członkowie rządu. Na tajemni
cę służbową można się powoływać 
nawet wobec komisji parlamentar
nych i deputowanych — i choć w 
stosunku do większości spraw ogra
niczenia te są bezzasadne, istnieje 
przecież reguła, mająca swe oparcie 
w orzecznictwie, że administracja nie 
jest zobowiązana do wyjawiania do
kumentów, uzasadnień swych decyzji 
i zamierzeń. Odstępstwa od tej za
sady nie odgrywają poważniejszej 
roli. 

W praktyce dostęp społeczeństwa 
do informacji jest z trzech powodów 
szerszy niż w teorii: społeczeństwo 

może uzyskiwać informacje drogą 
pośrednią, przez kanały sądowe i par
lamentarne; administracja zazwyczaj 
publikuje informacje, do których pu
blikacji nie jest zobowiązana, a urzęd
nicy państwowi — za domniemaną 
lub jawną zgodą swoich ministrów — 
elastycznie traktują formułę dyskre
cji służbowej. 

Analiza obecnej sytuacji prowadzi 
jednak do wniosku, że istniejące źró
dła informacji są niedostateczne i 
ograniczone, utrzymuje się natomiast 
stale prymat zasady tajemnicy in
formacji nad swobodą dostępu do 
nich. 

Prace nad rozszerzeniem dostępu 
społeczeństwa do informacji podjęte 
zostały niedawno pod silnym naci
skiem francuskiej opinii publicznej. 
Plany zmiany istniejącego stanu rze
czy ograniczają się jednak głównie 
do półśrodków, koncentrując się wo
kół problemów usprawnienia obiegu 
dokumentacji w pracach organów ad
ministracyjnych, koordynacji progra
mów działalności publikacyjnej róż
nych agend rządowych i rozszerzenia 
dystrybucji wydawnictw oficjalnych. 
Zmierza się więc do poprawy drożno
ści tradycyjnych kanałów dostępu do 
informacji, lecz nie szuka się kanałów 
nowych. 

Tematy referatów na kolokwium 
zostały więc trafnie dobrane. Otrzy
maliśmy przegląd trzech charaktery
stycznych rozwiązań normatywnych 
dotyczących udostępnienia społeczeń
stwu informacji urzędowych: w pań
stwach nordyckich zasadę swobodne
go dostępu do dokumentów publicz
nych sformułowano w normach usta
wowych, w Austrii — w przepisach 
administracyjnych, we Francji — nie 
ma jej wcale. 

Wynika z tego, że większość państw 
członkowskich Rady Europy — z wy
jątkiem państw nordyckich, w któ
rych ogólna ochrona wolności infor
macji jest najszerzej realizowana — 
nie jest przygotowana do przyjęcia 
nowych zobowiązań w przedmiocie 
dostarczania informacji społeczeństwu 
przez aparat władzy. 

Andrzej S. Nartowski 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 października — 31 grudnia 1976) * 

15 V — uroczystość wręczenia dorocz
nych nagród SDP i klubów twórczych (w 
tym — po raz pierwszy — Klubu Praso-
znawczego). Wykaz nagrodzonych: Prasa 
Polska, nr 6 i 7—8. 

15 VII — z okazji zbliżającego sie. Świę
ta Odrodzenia Polski wręczenie nagród 
państwowych dla wybitnych twórców na
uki, techniki kultury i sztuki; wśród lau
reatów przedstawiciele środowiska dzien
nikarskiego: R. Kapuściński — nagroda 
II stopnia w zakresie literatury (za twór
czość reporterską, a w szczególności za 
książkę „Chrystus z karabinem na ramie
niu" i za cykl reportaży z Angoli) i M. F. 
Rakowski (za twórczość publicystyczną, a 
w szczególności za książkę „Dymisja kan
clerza"). 

6 X — we Wrocławiu ogólnopolska na
rada studenckich dziennikarzy radiowych; 
wygłoszono m. in. referaty nt. „Radio stu
denckie jako uzupełnienie programu ra
diowego czy jako samodzielne radio" i 
„Studencki słuchacz bierny czy czynny: 
metody pozyskiwania słuchaczy do współ
pracy". 

6 X — okresowe spotkanie I sekretarza 
КС PZPR E. Gierka z dziennikarzami pra
sy, radia i telewizji poświęcone omówie
niu aktualnej sytuacji w kraju. Obszer
niejsze sprawozd. : Trybuna Ludu, nr 255 
s. 3. 

19 X — w Warszawie VII Krajowy Zjazd 
Delegatów Zw. Zawodowego Pracowników 
Książki, Prasy i Radia. Przewodniczącym 
ZG wybrany został J. Boroński. Obszer
niejsze sprawozd.: Nasze Problemy, nr 11 
s. 4—11; Prasa Polska, nr 12 s. 15—16. 

23 X — inauguracja nowego roku akad. 
w Podyplomowym Studium Dziennikar
skim przy Instytucie Filologii Polskiej UJ. 
Wykład inauguracyjny wygłosił dr B. Gar
licki z OBP. 

X — w Warszawie ogólnopolskie semi
narium redaktorów naczelnych gazet za
kładowych poświęcone zadaniom tej prasy 
w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. 

* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 

11XI — we Wrocławiu spotkanie re
daktorów naczelnych prasy dolnośląskiej 
z zastępcą kierownika Wydziału Prasy, 
Radia i TV КС PZPR z . Andruszkiewi
czem, który omówił aktualne zadania ma
sowych środków komunikowania i niektó
re problemy środowiska dziennikarskiego. 

13—14 X — z okazji 10-lecia studenckie
go ruchu dziennikarskiego we Wrocławiu 
okolicznościowe spotkanie dawnych i obec
nych dziennikarzy studenckich. 

IG—17 XI — w Uniwersytecie Łódzkim 
ogólnopolska konferencja naukowa nt. 
„Rola telewizji w kulturze narodowej" 
zorganizowana przez Instytut Teorii Lite
ratury, Telewizji i Filmu UŁ. Obszerniej
sze sprawozd.: E. Nurczyńska: Wiedza o 
TV — Odgłosy, nr 48; T. Lisicka w „Kro
nice naukowej" niniejszego numeru ZP. 

17 XI — w Uniwersytecie Warszawskim 
pierwsza promocja na Wydziale Dzienni
karstwa i Nauk Politycznych. Dyplomy 
doktorskie z zakresu prasoznawstwa otrzy
mali: J. Olędzki za pracę „Obraz Polski 
wśród studentów amerykańskich" (promo
tor: prof, dr K. Kąkol), R. Karpiński — 
„Regionalne czasopisma społeczno-kultu-
ralne. Typologia i analiza funkcji" i S. 
Sobol — „Prasa powiatowa w Polsce Lu
dowej" (obie prace napisane pod kierun
kiem doc. dra hab. T. Kupisa). 

26 XI — w Olsztynie ogólnopolskie fo
rum dyskusyjne nt. wychowawczej roli 
prasy młodzieżowej. Obszerniejsze spra
wozd.: Gazeta Olsztyńska, nr 271. 

XI — w Wydziale Propagandy CK SD 
narada kierownictw redakcji pism Stron
nictwa Demokratycznego poświęcona omó
wieniu programu rozwoju usług dla lud
ności i produkcji rynkowej rzemiosła. 

3 XII — pod przewodnictwem zastępcy 
członka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza narada redaktorów 
naczelnych i I sekretarzy podstawowych 
organizacji partyjnych z redakcji prasy, 
radia i TV poświęcona omówieniu zadań 
masowych środków komunikowania po V 
plenum КС PZPR. 

10* 
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14 XII — s t a r a n i e m Rady P r a s y Tech 
n iczne j , Komi te tu Histor i i N a u k i i Tech
n ik i P A N oraz I n s t y t u t u Histori i U n i w e r 
sy te tu Śląskiego konfe renc ja n a u k o w a w 
sp rawie his tor i i i ro l i polskiego czasopi
śmienn ic twa górniczego. Refe ra ty p rzed 
s tawi l i : prof, dr J . p a z d u r (p rob l ema tyka 
górnicza w pras ie techniczne j do 1903 г.), 
prof, dr J . J a r o s (Przegląd Górniczo-Hut
niczy w la tach 1903—1939), mgr W. Pawłow
ski (Czasopiśmiennictwo na f towe w Po l 
sce do 1939 г.), mgr J . J a s iuk (Muzealnic
two i ochrona z a b y t k ó w w pras ie t ech 
nicznej) , mgr M. Dyba (Przegląd Górniczy 
w la tach 1945—1975), mgr T. K u r l u s (Gór
nicza prasa związkowa i zak ładowa w 
PRL). 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
13—20 VI — s t a r an i em Wydzia łu Dzien

n i k a r s t w a Un iwersy te tu Moskiewskiego im. 
Łomonosowa międzyna rodowe sympoz jum: 
„Dz ienn ika r s two w społeczeństwie socja l i 
s t y c z n y m " . Z Polsk i w sympoz jum uczes t 
niczyli doc. B. Gołębiowski , T. Kupis , W. 
P i sa rek , A. S łomkowska , A. Ślisz. Obszer
niejsze sprawozd. : Zeszyty Prasoznawcze 
1976, nr 4 s. 179—180; Prasa Polska, n r 10 
s. 9. 

3 VII — spo tkan ie rzecznika p rasowego 
rządu wicemin . W. J a n i u r k a z wiceprze 
wodniczącym Urzędu In fo rmac j i p rzy Ra
dzie Minis t rów WRL E. Laka tosem poświę
cone omówieniu dalszej wspó łp racy w 
dziedzinie m a s o w y c h ś rodków k o m u n i k o 
wan ia obu k ra jów. 

30 VIII—4 IX — w Leices ter (W. B r y t a 
nia) X K o n g r e s Międzynarodowego S t o w a 
rzyszenia do Badań n a d K o m u n i k o w a n i e m 
Masowym (AIERI). Za twie rdzen ie nowego 
s t a t u t u oraz wybór n o w y c h władz . J e d n y m 
z wiceprzewodniczących S towarzyszen ia 
został doc. dr hab . W. Pisarek, d y r e k t o r 
OBP. Obszerniejsze sp rawozd . : Nasze Pro
blemy, n r 10 s. 54. 

21—23IX — w Hels inkach o b r a d y VIII 
Kongresu Międzynarodowej Organizacj i 
Dziennikarzy . P rzewodniczącym MOD zo
stał f iński p rasoznawca K. N o r d e n s t r e n g , 
a j e d n y m z wiceprzewodniczących r ed . J . 
Mie tkowski , p rzewodniczący CDP. Obszer
niejsze sprawozd . : Prasa Polska, n r 11. 

IX — na zaproszenie ZG S D P p r z e b y 
wa ł w Polsce s ek re t a r z g e n e r a l n y K r a j o 
we j Fede rac j i P r a s y Włoskiej L. Ceschia. 

4—8 X — z in i c j a tywy WCT NOT i r e 
dakcj i Przeglądu Technicznego — Innowa
cje na rada r edak to rów nacze lnych w y d a 
w a n y c h w kra jach socjal is tycznych pism 
i gazet zajmujących się p ropagowaniem 
osiągnięć nauk i i techniki . Dokonano wy
m i a n y doświadczeń i us ta lono zasady roz
szerzania współpracy . Obszerniejsze sp ra 
wozd. : Przegląd Techniczny — Innowacje, 
nr 43 s. 23, 26. 

18—21X — na zaproszenie rzecznika 
prasowego rządu wicemin . W. J a n i u r k a w 
Polsce p rzebywal i : szef Wydzia łu P r a s y i 
In fo rmac j i Kance la r i i p r ezyden ta Republ i 
k i Aust r i i — K. Ska ln ik i szef Wydzia łu 
P ra sy Urzędu Kanc le r sk iego Republ ik i 
Austr i i — F. Fischer . Aus t r i accy goście 
p rzeprowadz i l i r o z m o w y z r zeczn ik iem 
p ra sowym rządu, przewodniczącym Ko
m i t e t u d/s Radia i TV — M. Szczepańskim 

i p rzewodniczącym ZG S D P J . Mie tkow-
sk im. Gości aus t r i ack ich przyjął (21 X) p r e 
mie r P . Jaroszewicz . 

22—28 X — w Eger na Węgrzech między
na rodowa konfe renc ja OIRT poświęcona 
rol i r ad ia w procesach d y d a k t y c z n o - w y 
chowawczych . Wprowadzen iem do d y s k u 
sji by ł r e f e ra t H. Wiśniewskie j z Warsza
wy pt . „ F u n k c j a rad ia w nauczan iu po
czą tkowym na pods tawie polskich doświad
czeń" . Obszerniejsze sprawozd . : Aktualno
ści Radiowo-Telewizyjne 1976, n r 22 s. 
61—64. 

27 X — papież Pawe ł VI przyją ł na a u 
diencj i r e d a k t o r a nacze lnego Tygodnika 
Powszechnego J . Turowicza . 

27 X—3 XI — na zaproszenie Wydzia łu 
Prasy , Radia i TV К С PZPR oraz ZMZ 
w Polsce p rzebywała g rupa dz ienn ika rzy 
radz ieck ie j p r a sy r epub l ikańsk ie j Biało
rus i i Kazachs t anu . Członków delegacj i 
przyjął zastępca członka Biura Po l i tyczne
go, s ek re t a r z КС PZPK J . Łukaszewicz . 

X — na zaproszenie КС P Z P R w Polsce 
przebywa ła delegacja КС Węgierskie j So
cja l i s tycznej P a r t i i Robotniczej ; zapoznała 
się z pracą ideowo-wychowawczą po VII 
Zjeździe P Z P R i z zadan iami m a s o w y c h 
ś r o d k ó w k o m u n i k o w a n i a . 

X — na zaproszenie prezesa RSW „ P r a -
sa -Ks iążka-Ruch" S. Mojkowskiego w Po l 
sce przebywała delegacja Zrzeszenia Włos
k ie j P r a s y Per iodyczne j (UŚPI) z p rezesem 
tego Zrzeszenia E. Redael l i na czele. 

5—20 XI — n a Węgrzech p rzebywa ła d e 
legacja RSW „Pra sa -Ks i ążka -Ruch" pod 
p r z e w o d n i c t w e m prezesa S. Mojkowskiego . 
P rzep rowadzono r o z m o w y nt . wspó łp racy 
z węg ie r sk imi w y d a w n i c t w a m i . 

8 XI — w Polsce zakończyła 10-dniowy 
poby t delegacja związku dz ienn ika rzy R F N 
z F . R iche r t em — przewodniczącym D e u t 
sche Journa l i s t en Verband . Delegacja DJV 
przeprowadz i ła r o z m o w y z ZG S D P n t . 
p e r s p e k t y w rozwoju k o n t a k t ó w i współ 
p r a c y między o rgan izac jami dz ienn ika rzy 
obu k r a j ó w . 

15 XI — w Budapeszcie o t w a r t a zos ta
ła — s t a r an i em „Ars Polona — R u c h " w y 
s tawa czasopism polskich. Na w y s t a w i e 
zgromadzono około 500 czasopism społecz
no-pol i tycznych , t echn icznych , k u l t u r a l 
nych , kobiecych , młodzieżowych, f i lmo
wych , popu l a rnych , m a g a z y n ó w i l u s t rowa
nych . 

1 XII — w Domu K u l t u r y Radz ieck ie j 
w Warszawie o twarc ie w y s t a w y p rac a r 
ty s tów — i lu s t r a to rów p ra sy radz ieck ie j 
(zgromadzono ok. 200 ekspona tów) . 

9 XII — ambasado r PRL w ZSRR Z. 
N o w a k wręczył 18 czołowym dz ienn ika 
rzom radz ieck ie j p rasy odznaki „Zas łu
żony dla k u l t u r y po l sk ie j " . Wnieśl i oni 
ważny wk ład w przybl iżenie szerokim k r ę 
gom czy te ln ików radz ieck ich do robku i 
a k t u a l n y c h zagadnień polskie j k u l t u r y i 
sztuki . 

21 XII — przewodniczący K o m i t e t u d/s 
Radia i Telewizj i M. Szczepański i a m b a 
sador Republ ik i I r a k u w Polsce A. M. Su-
m a i d a podpisal i p ro tokó ł o wspó łp racy 
między in s ty tuc j ami r ad iowo- te l ewizy jny-
ml obu k r a j ó w . 
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XII — w Hawanie zakończyła się na
rada kierowników agencji informacyjnych 
krajów socjalistycznych, na której oma
wiano zagadnienia dalszego zacieśniania 
współpracy oraz zadania w tym zakresie 
na rok 1977. 

XII — w Pradze podpisano protokół 
o współpracy w 1977 r. między SDP a 
Związkiem Dziennikarzy Czechosłowac
kich. 

SPD i KLUBY TWÓRCZE 
11X — spotkanie członków Prezydium 

ZG SPD z przedstawicielami kierownic
twa RSW „Prasa-Książka-Ruch" poświęco
ne omówieniu problemów nurtujących śro
dowisko dziennikarskie. Obszerniejsze spra-
wozd. : Prasa Polska, nr 12 s. 25—26. 

25 X — plenarne posiedzenie ZG SDP 
poświęcone omówieniu kierunków rozwo
ju publicystyki na tematy rolne i gospo
darki żywnościowej. Obszerniejsze spra-
wozd. : Prasa Polska 1976, nr 12 s. 11—44; 
1977, nr 1 s. 23—26. 

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH" 
30 VII — pod przewodnictwem zastępcy 

członka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza posiedzenie Rady 
RSW. 

28 X — Centralna Komisja Rewizyjna 
PZPR przyjęła informację o działalności 
RSW przedstawioną przez prezesa S. Moj-
kowskiego. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
25 VII — w numerze 30 Prawa i Życia (w 

publikacji „Czytelnicy o nas") omówienie 
wyników ankiety czytelniczej (ogłoszonej 
w nrze 20). Ponad 60°/o respondentów to 
czytelnicy długoletni. Do najbardziej po
czytnych należą: cykl „Dziś na wokan
dzie", „Listy od i do redakcji" oraz „Mię
dzy prawem i życiem". Proponuje się 
zwiększenie publikacji na temat rodziny, 
młodzieży (w tym również problemów 
przestępczości i resocjalizacji nieletnich), 
przestępczości gospodarczej i komentowa
nia nowych przepisów prawnych. 

VIII — I nagrodę w dorocznym kon
kursie Życia Warszawy pn. „Dzień bez 
błędów" .zdobył zespół Kuriera Polskiego. 

25—27 X — w Osieczanach k. Myślenic 
staraniem Rozgłośni Polskiego Radia w 
Krakowie, Naczelnej Redakcji Programów 
Literackich oraz Ośrodka Szkolenia i Do
skonalenia Kadr Radia i Telewizji semina
rium poświęcone słuchowiskom radiowym. 

X — w katowickiej Galerii Klubu Pra
sy wystawa karykatur T. Dyniewskiego, 
dziennikarza Wieczoru. 

X — w Gnieźnie — z okazji 100 nru 
Głosu Załogi (organ Samorządu Robotni
czego Wielkopolskich Zakładów Obuwia) 
seminarium dziennikarskie poświęcone pra
sie zakładowej — jej roli, tradycjom i per
spektywom rozwoju. 

8 Xi — ogłoszenie wyników „Turnieju 
Reporterów 76" zorganizowanego przez re
dakcję Kontrastów. Laureatami „Turnieju" 
zostali: R. Karaś (Warszawa), J. Foss (War
szawa). J. Niczyporowicz (Białystok), J. 
Bijak (Warszawa) i W. Adamiecki (War
szawa). 

19—20 XI — w Poznaniu — z okazji 
30-lecia Naszej Trybuny (tygodnika Zakła
dów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski") 
— ogólnopolska sesja prasoznawcza poświę
cona zadaniom prasy zakładowej i jej roli 
w działalności ideowo-wychowawczej wśród 
wielkoprzemysłowych załóg fabrycznych. 
Referaty przedstawili: mgr W. Masłowski 
(OBP), dr H. Satkiewicz (UW), doc. dr 
B. Gołębiowski (Instytut Dziennikarstwa 
UW) i dr J. Mazurek (WAP). 

29 XII — katowicki Sport ogłosił (w 
nrze 251) ankietę czytelniczą ,,Sport w opi
nii odbiorcy". 

Xli — w salach słupskiego Muzeum 
Pomorza Środkowego otwarto wystawę prac 
fotoreporterów Czasu: M. Czasnojcia, Z. 
Grabowieckiego, S. Ossowskiego i R. We
sołowskiego. Obszerniejsze sprawozd.: Głos 
Wybrzeża, nr 292; Czas, 1977 nr 2. 

RYNEK PRASOWO-WYDAWNICZY 

Nowe tytuły: 
I — Pierwszy nr dwutygodnika Polar, 

pisma załogi wrocławskich zakładów me
talowych „Predom-Polar". 

1II — Pierwszy nr dwutygodnika Me
talowiec Tarnowski, organu Samorządu Ro
botniczego tarnowskiego „Ponaru". 

III — Pierwszy nr dwutygodnika Gaze
ta Budowlana (początkowo — nry l do 6 — 
pt. Betoniarz). Organ Samorządu Robotni
czego Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Ro
bót Elektrycznych. Format A-3; objętość 
8 s. ; nakład 8 tys. egz. ; cena 2 zł. 

31 VIII — Pierwszy nr tygodnika woje
wództwa bielskiego Kronika; objętość 12 s. ; 
nakład 60 tys. egz.; cena 3 zł. Wyd.: Ślą
skie Wyd. Prasowe RSW „Prasa-Książka-
Ruch". Pismo powstało w miejsce tygod
ników Kronika Beskidzka (Bielsko-Biała, 
pierwszy nr: 25X11956) i GJos Ziemi Cie
szyńskiej (Cieszyn, pierwszy nr: 1X1955). 

5 IX — pierwszy nr Razem. Tygodnik 
Federacji Socjalistycznych Związków Mło
dzieży Polskiej. Wyd.: Młodzieżowa Agen
cja Wydawnicza. Format 27,5X35 cm; obję
tość 48 s.; nakład 300 tys. egz.; cena 8 zł. 

IX — pierwszy nr mies. Glos .ZNTK. 
Organ Samorządu Robotniczego Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego w No
wym Sączu. Format 31,5X47 cm; objętość 
8 s. 

Połączenia pism: 

9 V — nierwszy nr Walki Młodych. Ty
godnik ZG związku Socjalistycznej Mło
dzieży Polskiej z połączenia Walki Mło
dych, tygodnika ZG ZMS oraz Zarzewia, 
tygodnika ZG ZSMW. Nowa Walka Młodych 
kontynuuje tradycjo dawnego tygodnika, 
ukazującego się pod tym samym tytułem. 
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Zmiana formatu: 
i Xi - tygodnik Kurierciadlo ukazuje się 

w nowym formacie 25X35 cm (poprzednio 
30X41) i powiększonej objętości do 32 s. 
(poprzednio 24 s.). Cena G zł. 

Zmiana wydawcy: 
1 x n — Śląskie Wyd. Prasowe RSW 

..Prasa-Książka-Ruch" przejęło od Okręgo
wego Zarządu Lasów Państwowych w Ka
towicach wydawanie — na zasadzie pisma 
zleconego — miesięcznika Trybuna Leśnika. 

Przesiały się ukazywać: 
25IV — ukazał się ostatni nr (17) ilu

strowanego magazynu dla młodzieży Do
okoła świata (pierwszy nr: 3 11954). Za
przestanie edycji jest związane z reformą 
systemu prasy młodzieżowej wynikającą z 
postanowień Kongresu Młodzieży Polskiej 
o integracji ruchu młodzieżowego. 

2 V — ukazał się ostatni nr (18) Zarze
wia. Organ ZSMW (pierwszy nr: 10 III 
1957). Problematykę pisma kontynuuje no
wa edycja Walki Młodych. 

Opracował Sylwester Dziki 
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SKRÓTY TYTUŁÓW: 
AWZ ~ Aktualny je Woprosy Zurnalistiki 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 
MIA — Media Information — Australia 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NP — Newspaper Production 
NR — Nauka i Religia 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
OZ — Otazky Zurnalistiky 
PMS — Problemy Mira i Socyalizma 
SR — Sowieckaja Rossija 

REDAGOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE. W Asian Broadca
sting Union (ABU) opracowano system wy
miany informacji filmowych dla organiza
cji członkowskich ABU. Wymiana ta ma 
być trojakiego rodzaju: 1. wymiana infor
macji filmowych drogą lotniczą w rejonie 
objętym przez ABU, 2. wymiana informa
cji filmowych z Eurowizją drogą satelitar
ną, 3. transmisje satelitarne w ramach 
ABU. Centrum koordynacji wymiany re
gionalnej oraz przyjmowania i rozpo
wszechniania materiałów z Eurowizji w za
chodniej części Azji ma być Teheran. Jako 
ośrodek koordynujący wymianę lotniczą 
w południowo-wschodniej i wschodniej 
Azji zaproponowano Kuala Lumpur, nato
miast odbiorem i rozpowszechnianiem ma
teriałów Eurowizji w tym regionie ma się 
zająć ośrodek w Hong-Kongu. Tymczasowe 
(Satelitarne) Centrum Koordynacyjne w 
Tokio zajmie się transmisjami wiadomości 
aktualnych i organizowaniem okresowych 
transmisji satelitarnych dla Europy. Wy
miana będzie bezpłatna. Badając możliwo
ści zorganizowania takiej wymiany ustalo-

,no również, jakie tematy i regiony świata 
interesują odbiorców w Azji najbardziej. 
Preferowane są informacje ogólne, charak
teryzujące raczej tło gospodarcze, społecz
ne i kulturalne poszczególnych krajów niż 
informacje o konkretnych wydarzeniach. 
Jeżeli chodzi o region, zainteresowania 
dotyczą przede wszystkim najbliższych są
siadów. Najwyraźniejszym tego przykła
dem była grupa krajów południowo-wscho
dniej Azji (Tailandia, Malezja, Singapur, 
Indonezja, Filipiny), gdzie zainteresowania 
koncentrowały się przede wszystkim we
wnątrz tej grupy. Ponadto we'wszystkich 
przebadanych trzynastu krajach stwier
dzono znaczne zainteresowanie wiadomo
ściami z Chińskiej Republiki Ludowej, 
z Bliskiego Wschodu i z Indochin. Zapo
trzebowanie na informacje filmowe z tych 
rejonów jest w tej chwili większe niż moż
liwości zaspokojenia go. Jeżeli chodzi o 
Europę i Amerykę ilość materiałów uzna
no za wystarczającą, natomiast jako nie
zadowalającą określono różnorodność tych 
materiałów, liczbę krajów przez nie repre
zentowanych i szybkość dostarczania. (Te

levision News Exchange in Asia. AMIC 
/ABU, Singapore 197G, S. 75) US-
AUSTRALIA. W pierwszej połowie ubiegłe
go roku uwagę miejscowej opinii publicz
nej zaprzątało zagadnienie programów ra
diowych dïa mniejszości narodowościo
wych.. Najwięcej sporów powstało wokót 
kwestii finansowania tych programów i 
występowania lub braku w nich reklam. 
Na audycje tego typu przeznaczono 27 go
dzin w jednym z programów radia austra
lijskiego. Zainteresowanie nimi zgłosiło 30 
grup językowych. (MI-A, nr 2, s. 17) us 
FRANCJA. Robert Hersant, właściciel 12 
dzienników, 11 magazynów i 2 agencji ogło
sił fuzję dwu swoich gazet: Le Figaro i Pa
ris-Normandie. 

Operacja jest jednym z elementów grun
townej rekonstrukcji prasy należącej do 
Hersanta, polegającej na zmniejszeniu licz
by tytułów. Zgodnie z nową formułą, Fi
garo nr 1 będzie przeznaczony dla Paryża 
i okolicy, Figaro nr 2 kolportowany w re
gionie Ile de France zawierać będzie tam
tejsze wiadomości lokalne, Figaro 3 zwany 
też Figaro-Province obejmie wersje muta
cyjne dla różnych prowincji, a Figaro 4 ina
czej Figaro International oparty o główne 
wydanie paryskie zostanie uzupełniony ko
lumnami zagranicznymi i kulturalnymi. (In
terstages 1976 nr 116, s. 22—23) zl 

INDIE. Redakcja The Hindustan Times za
początkowała w 1969 roku eksperyment po
legający na regularnym umieszczaniu re
portaży z wybranej, przeciętnej wioski. Po 
siedmiu latach, podsumowując tę akcję 
stwierdzono, że gazeta poprzez takie akcje 
może stać się czynnikiem inspirującym 
zmiany, bodźcem do działania. Jednakże 
praktyczna realizacja zaszczepionych po
mysłów wykracza poza możliwości gazety. 
Tego rodzaju kampanie mają więc szansę 
powodzenia jedynie w wyniku współdzia
łania ze strony odpowiednich instytucji. 
(Project Chhatera — an Experiment in De
velopment Journalism. AMIC, Singapore 
1976, s. 14) us 

JAPONIA. Od przeszło 40 lat nadawane 
są w tym kraju radiowe programy oświa
towe ula szkól. Obecnie emituje się prze
ciętnie v/ tygodniu blisko 24 godz. radio
wych audycji szkolnych i 34 godz. takich 
programów telewizyjnych. Korzysta z nich 
prawie Э5"/» ogółu" szkół podstawowych; 
те'1/» ich pomieszczeń wyposażonych jest w 
telewizory. 

Jeszcze bardziej jest rozpowszechniona 
radiowo-lelewizyjna oświata dla dorosłych. 
v/ którym to zakresie tygodniowe progra
my liczą po ok. 65 godzin, co stanowi 25% 
ogólnego czasu emisji RTV. Niewspółmier
nie niski jest jednak zasięg odbioru pro
gramów oświatowych: osiągają one S50 lys. 
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osób, co stanowi zaledwie 1% publiczności. 
(NZZ z 4 XI 1976 s. 40) pd 
RFN. Od początku IV kwartału 1976 Rhei
nischer Merkur zawiera kolumnę poświęco
ną krytyce programów radiowo-telewizyj-
nych ubiegłego tygodnia oraz innym pro
blemom mediów audiowizualnych i prasy. 
Autorami sa wybitni eksperci. (ZV+ZV 1976 
nr 1517) pd 
USA. Dyrektor spółki telewizyjnej NBC 
Robert Howard oświadczył, że towarzy
stwo to zmniejszy liczbę programów za
wierających sceny gwałtu. Odbiorcy mają 
już dość tego rodzaju widowisk, wobec 
czego połowę programów rozrywkowych 
będą tworzyły komedie, programy kaba
retowe i rodzinne. (FAZ z 28 I 1977, s. 7) 
pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
AUSTRIA. 1000 stacji austriackiej RTV 
umożliwia przeciętny odbiór I programu 
telewizyjnego blisko 91% mieszkańców kra
ju, II programu TV prawie 88% i trzech 
programów radiowych (ogólnokrajowego, 
regionalnego i lokalnego na UKF) ponad 
95%. Zasięg jest jednak bardzo zróżnicowa
ny w poszczególnych regionach: podczas 
gdy w stolicy 98—99% mieszkańców może 
odbierać wszystkie programy radia i TV, 
to w Austrii Górnej I program TV jest osią
galny dla 85%, II program dla 79% mie
szkańców regionu, a w Karyntii programy 
radiowe może odbierać 88% mieszkańców. 
(NZZ z 18 XI 1976 s. 32) pd 
CHILE. Mimo nagonki i terroru, już czwar
ty rok patrioci chilijscy codziennie roz
prowadzają nielegalne gazety, plakaty, 
książki polityczne i inne wydawnictwa pra
sowe wśród mieszkańców kraju. Niedawno 
organ junty Mercurio skarżył się, że nie
legalna propaganda nie tylko nie słabnie, 
ale wręcz rozprzestrzenia się, a robotnicy-
otrzymują materiał propagandowy prosto 
do domu. 

Najbardziej znanymi i rozpowszechnio
nymi gazetami, których pojedyncze egzem
plarze docierają także do Europy są: Uni-
dad Antifascista, Unidad y Lucha, Resisten-
cia Democratica i Liberacion. Wszystkie te 
gazety ukazują się jako organy swoich par
tii lub organizacji, a w programach poli
tycznych dążą do jedności chilijskich anty-
faszystów i patriotów. 

Gazeta Unidad Antifascista ukazuje się 
jako organ Komunistycznej Partii Chile. W 
celu uprzedzenia ludzi, którzy narazili się 
samozwańczej władzy, publikuje nazwiska 
i adresy informatorów i agentów DINA — 
czyli tajnego gestapo, informuje o straj
kach przeciwko niskiej płacy i inflacji, pu
blikuje rozporządzenia tajne junty, ukry
wane przed narodem. Komentuje wzrasta
jącą liczbę samobójstw z desperacji i wy
cieńczenia. Organ Komunistycznej Partii 
Chile publikuje także na swoich łamach żą
dania związków zawodowych w odniesieniu 
do władzy. 

Organ KPCh apeluje do szerokich mas 
robotników, ale zwraca się także do warstw 
średnich, intelektualistów, księży i żołnie
rzy. Sytuacja w kraju jest dramatyczna — 
informuje gazeta — obecnie co czwarty 
Chilijczyk nie ma pracy. W robotniczych 
dzielnicach Santiago 1/3 dzieci umiera z 
głodu lub niedożywienia. Te informacje, 
których próżno by szukać w oficjalnych 
organach junty, kolportowane są w prasie 
nielegalnej a ustnie roznoszone dalej. 

O trudnej sytuacji młodzieży pisze nie
legalna, młodzieżowa gazeta Liberacion, 
która mobilizuje młodych, głównie studen
tów do działania. Liczba młodzieży uczącej 
się z dnia na dzień maleje. Do szkół zawo
dowych przed czterema laty poszło 1800 
młodych ludzi, a ukończyło je w 1976 roku 
zaledwie 800 osób. 

Zamierzeniem junty było zlikwidować 
wolną prasę i otoczyć kraj „ścianą milcze
nia". Dzięki patriotom chilijskim ludzie 
prawie wszystkich kontynentów dowiedzie
li się o męczeństwie narodu chilijskiego i 
na przekór wszystkiemu — jego wierze w 
odrodzenie demokracji. (AWZ 1976 nr 17, 
18 s. 10) gs 
ChRL. Informacje pochodzące ze źródeł 
pośrednich a dotyczące telewizji chińskiej 
ustalają liczbę stacji nadawczych w tym 
kraju na 37, a przekaźników na 123. W su
mie sieć ta pozwala na odbiór programów 
w 23 z 29 istniejących prowincji. Najwięk
szy zasięg mają podobno stacje w Szang
haju i Kantonie. 

Ilość indywidualnych posiadaczy apara
tów telewizyjnych jest nadal znikoma, dy
sponują nimi wyłącznie komuny i punkty 
dzielnicowe rozwijane z myślą o odbiorze 
zespołowym. (Interstages 1976 nr 116 s. 21— 
22) zl 
FRANCJA. Trzy rodziny na cztery dyspo
nują w tym kraju telewizją, której 65% 
odbiorców poświęca dziennie przeciętnie 2,5 
godziny. Dzieci w wieku szkolnym spędza
ją przed telewizorami 1000 godzin rocznie, 
przy czym liczba ta obejmuje również pro
gramy szkolne. (Interstages 1976 nr 113 s. 
22) zl 

INDIE. Jak podała agencja informacyjna 
Samachar, w kraju ukazuje się: 822 gazety 
codzienne, 3666 tygodników i 7629 innych 
periodyków. (NDP 1977 nr 1 s. 24) pd 
INDIE. Według najnowszych danych uka
zuje się tu 12185 gazet i czasopism, naj
więcej w języku hindi (3200 tytułów) oraz 
angielskim. Dzienniki stanowią niewielką 
część ogólnej liczby wydawnictw; m. in. 
176 drukuje się w języku hindi, 71 w języ
ku angielskim. Prasa w tym kraju ukazu
je się w 55 językach, czyli w praktyce we 
wszystkich językach głównych grup lin
gwistycznych. Językiem jednego z dzienni
ków jest sanskryt. Ogólny nakład wszyst
kich gazet i czasopism wynosi 33 min egz., 
co daje przeciętną l egz. na 20 mieszkań
ców kraju. (Izwiestija z 10 XI1976 s. 5) lp 
RFN. Pochodne procesu koncentracji: W 
latach 1954—1976 przeciętna sprzedaż co
dzienna gazet wzrosła z 13 do ca 20 milio
nów egzemplarzy — przy jednoczesnym 
spadku liczby wydawnictw z ponad 600 do 
ok. 400, a samodzielnych redakcji (opraco
wujących we własnym zakresie także infor-
macyjno-komentarzowe kolumny „z kraju 
i ze świata") z 225 do ok. 120. Odpowiednio 
do tego procesu wzrosła też liczba okrę
gów posiadających tylko jedną gazetę co
dzienną: z 15% w r. 1954 do ponad 40% w 
1976. (ZV+ZV 1976 nr 51—52 s. 2078) pd 
RFN. Z ogółem 220 popularnych czasopism, 
24 ukazuje się co tydzień w nakładzie prze
kraczającym 500 tys. egz., a 16 z nich dru
kuje ponad milion egz. (Zeit 1977 nr 6 s. 21) 
pd 
RFN. Urząd Ochrony Konstytucji podał, 
że 150 skrajnie prawicowych organizacji 
wydaje 121 gazet i czasopism. Oznacza to 
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nasilenie tendencji neonazistowskich; poda
na liczba publikacji periodycznych jest naj
wyższa w całym okresie powojennym. 
(Weltbühne 1976 nr 45 s. 1415) pd 
SZWAJCARIA. Według analizy zasięg pra
sy w roku 1976 na ogół był stabilny. Jako 
symptom charakterystyczny dla tego kra
ju stwierdzono, że nie zawsze pisma o naj
wyższych nakładach miały najliczniejszych 
czytelników. Tak np. zajmujący 3 miejsce 
co do nakładu magazyn Schweizer Illu
strierte był najliczniej czytany w tej gru
pie pism, wykazując 3,4 odbiorców prze
ciętnie na numer, co daje ponad milion 
czytelników. Wyprzedził on Schweizerischer 
Beobachter (860 tys. czytelników) i Schwei
zer Familie. 

Wśród dzienników niemieckojęzycznych 
przoduje BlicJc (662 tysiące) — jedyna ga
zeta faktycznie rozprowadzana w całym 
kraju, przed Tages-Anzeiger (618 tys. od
biorców głównie w regionie Zurychu), Na-
tional-Zeitung (231 tys., głównie wokół Ba
zylei) oraz Neue Zürcher Zeitung (216 tys. 
czytelników). 

W regionie francuskojęzycznym najwięk
szą popularnością cieszą się 24 Heures (218 
tys.), La Suisse (196 tys. wokół Lozanny), 
Tribune de Lausanne (163 tys., tamże) i 
Tribune de Genève (157 tys. czytelników). 
(ZV+ZV 1976 nr 41 S. 1496 i П.) pä 
WĘGRY. Pod koniec r. 1976 oddano do 
użytku nową, silną rozgłośnię radiową w 
Budapeszcie. Obecnie radio stołeczne jest 
słyszalne bez zakłóceń na 80*/o terytorium 
kraju. (NDP 1977 nr 1 s. 24) pd 
W. BRYTANIA. W okresie powojennym 
dwie sale kinowe na trzy przestały istnieć. 
Z 4700 w 1945 roku ilość kinoteatrów spa
dła do 1500 a liczba widzów z 30 min ty
godniowo zmniejszyła się do 2,5 min. 

Jednym z proponowanych środków za
radczych jest „municypalizacja" kin. (In
terstages 1976 nr 116 s. 23) zl 
WŁOCHY. Jednomyślna decyzja Związku 
Wydawców przewiduje, że żaden dziennik 
nie może mieć objętości większej niż 16 
stron, z czego po połowie może przypaść 
na część redakcyjną i ogłoszeniową. Jako 
powód takiego kroku podano inflacyjny 
wzrost cen papieru gazetowego. (ZV+ZV 
1976 nr 49 S. 2025) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
ARGENTYNA. Zaczął wychodzić nowy mie
sięcznik Fundamentes. W pierwszych trzech 
numerach zamieszczono materiały o polity
ce wewnętrznej kraju i rozwoju ruchu ro
botników argentyńskich, a także sporo miej
sca poświęcono XXV Zjazdowi KPZR i wy
nikom rozwoju ekonomicznego w Związku 
Radzieckim. (PMiS 1976 nr 10 s. 91) dkn 
CHILE. Mimo represji stosowanych wobec 
środków komunikowania i zakazu władz 
wyszedł w warunkach konspiracyjnych 
pięćdziesiąty numer gazety KP Unidad An-
tifascista. 

Pismo zostało rozkolportowane w całym 
kraju. (Zurnalist 1976 nr 10 s. 73) zl 
ETIOPIA. Ukazał się pierwszy numer „Re
wolucyjnej Etiopii". Celem pisma jest pro
pagowanie socjalizmu naukowego, jak rów
nież pomoc w utworzeniu partii politycz
nej, która by się stała siłą przewodnią w 
realizacji społeczno-ekonomicznych prze
obrażeń w kraju. (PMiS 1976 nr 12 s. 86) 
ahn 

FRANCJA. Na rynku prasowym pojawiło 
się tu niezwykłe pismo — Milliard, prze
znaczone specjalnie dla milionerów. Wy
dawca Claude Tibaut poświęcił je proble
mom, którymi żyje elita: safari, golfowi, 
bankietom, przyjęciom, kronice towarzy
skiej itp. W piśmie ogłaszają się firmy sa
molotowe, producenci supersamochodów. 
jubilerzy. Osobny dział stanowią „cieka
wostki" nie znane milionerom, пр.: ceny 
biletów metra, mleka itp. 

Pierwszy numer rozesłano bezpłatnie 
europejskiej i amerykańskiej elicie finan
sowej. (Zurnalist 1976 nr 11 s. 75) zl 
HISZPANIA. 15 XI 1976 po raz pierwszy od 
40 lat na ulicach Madrytu podjęto sprze
daż gazety Mundo Obrero, organu KP Hisz
panii. Sprzedawali ją ochotniczo młodzi ko
muniści. W ciągu pierwszego dnia sprze
dano kilka tysięcy egzemplarzy. (SR к 17 
XI1976 s. 4) lp 
IZRAEL. Hayom Hazeh, popołudniówka 
wydawana w Jerozolimie przez Moshe Da-
yana, byłego ministra obrony, została za
mknięta. Pismo zdołało przeżyć zaledwie 
trzy miesiące i zdecydowanie przegrało 
walkę konkurencyjną z dwoma pozosta
łymi dziennikami popołudniowymi: Ma'ariv 
i Yediot Aharonot, z których każdy ma 
nakład powyżej 150 tys. egzemplarzy. Dzien
nik Hayom Hazeh osiągał zaledwie 18 tys. 
sprzedanych egzemplarzy. (Guardian z 30 
XI1976 s. 4) ar 
RFN. Z początkiem lutego wystartował no
wy, czarno-biały magazyn pt. Leute (Lu
dzie), w nakładzie 600 tys. egz. Wydaw
cy — firma Gruner+Jahr — stwierdzali, 
że miał to być „całkiem nowy typ czaso
pisma adresowanego do wszystkich". Pis
mo miało być przeznaczone zarówno dla 
kobiet jak i mężczyzn w wieku od 20 do 
45 lat, mających solidne zarobki — a więc 
miało trafiać też do robotników facho
wych, jak i osób z wykształceniem akade
mickim. 

Wszystko w magazynie miało być po
dane „lekko i strawnie", połowę miejsca 
miały zajmować ilustracje. Przeciwnie niż 
inne pisma ilustrowane, magazyn Leute 
miał się utrzymywać głównie z wpływów 
ze, sprzedaży (cena egz. 2 marki) ; w pierw
szym numerze z 90 stron na reklamy przy
padało tylko 20, podczas gdy w innych 
czasopismach macierzystego wydawnictwa 
proporcje wpływów ze sprzedaży i rekla
my kształtują się przeważnie jak 40 : 60. 
(Zeit 1977 nr 6 s. 21). 

Tymczasem już w połowie kwietnia za
przestano edycji tego magazynu, gdyż 
sprzedawany nakład spadł do 100 000 egz., 
a koszty reklamy wprowadzającej (plaka
ty, telewizja, ogłoszenia prasowe) wynio
sły ok. 6 milionów marek. (FAZ z 14IV 
1977, s. 15). pd 
SZWAJCARIA. Sensacją ostatnich tygodni 
ub. roku stała się wiadomość o fuzji w r. 
1977 wydawanych w Bazylei dzienników 
National Zeitung (95 tys. egz. nakładu) i 
Basler Nachrichten (ок. 35 tys. egz.), obu 
egzystujących od ponad 130 lat. Nowe pis
mo pt. Basler Zeitung uważa się za „pierw
szy monopol prasowy" w kraju. Ma ono 
wystartować w nakładzie 120 tys. egz., co 
wysunęłoby je na drugie miejsce wśród 
dzienników politycznych. 

Fuzja oznacza likwidację 100 miejsc 
pracy. Przeciwko niej zaprotestowali za
równo związkowcy, jak i dziennikarze, któ
rych rady nadzorcze obu pism postawiły 
przed faktami dokonanymi. (ZV+ZV 1976 
nr 48 s. 1971) pd 
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SZWECJA. Partia Komunistyczna Szwecji 
przystąpiła do wydawania gazety Arbete 
ok Kultur, pierwszego pisma z zakresu 
problematyki kulturalnej wolnego od kapi
talistycznego monopolu. Prócz artykułów 
krytycznych i publikacji zawodowych poe
tów i prozaików o klasie robotniczej za
mierza również drukować próby literackie 
robotników. (Zurnalist 1976 nr 11 s. 74) zl 
TTSA. Black Liberation — taką nazwę otrzy-
mai nowy kwartalnik partii komunistycz
nej. Pismo będzie naświetlać nie tylko 
strategię i próbę walk o wyzwolenie Mu
rzynów, ale i związki tej walki z walką 
o pokój, równość i sprawiedliwość, będzie 
zamieszczać materiały związane z proble
mami narodowo-wyzwoleńczymi w Afryce, 
Azji, Ameryce Łacińskiej. Pierwszy numer 
publikujący artykuły przywódców partyj
nych, działaczy i pracowników politycz
nych wyszedł w nakładzie 10 tys. egzem
plarzy. (PMS 1976 nr 10 s. 91) dkn 
W. BRYTANIA. Komunistyczna partia wy
daje nowe pismo poświęcone problemom 
literatury: Red! Letters. „Będą w nim mo
gli występować pisarze, wykładowcy, stu
denci — słowem, wszyscy ci, którzy zajmu
ją się zagadnieniami marksistowskiej ana
lizy literatury... Wierzymy mocno, że wszy
scy walczący o socjalizm muszą uważać 
front kulturalny za równie ważny, jak któ
rekolwiek inne sfery walk politycznych". 
(PMS 1967 nr 10 s. 91) dkn 
WŁOCHY. Ukazało się nowe pismo „Gaze
ta spirytystyczna". Pismo charakteryzuje 
niewątpliwie wyjątkowy skład osobowy ze
społu redakcyjnego. Otóż redakcja zapew
nia, ^e recenzje teatralne „z tego świata" 
dyktuje sam Szekspir, rubrykę wojenną 
prowadzi Napoleon, rubrykę porad serco
wych — piętro Aretino, a kronikę poli
tyczną redaguje Dante. (NR 1976 nr 11 s. 
91). 

PS. Ze swej strony dodajmy, że pismo 
nie stanowi ewenementu w historii dzien
nikarstwa, pierwszą bowiem gazetę spiry
tystyczną założono już w 1889 r. w Nowym 
Jorku pt. Celestiat City (Miasto Nieba). 
Jej współpracownikami mieli być — prócz 
trzech żyjących redaktorów, 2 zecerów i 
drukarza — nieboszczycy. W jednym z nu
merów tego pisma wydrukowano pełną li
stę owych nieziemskich współpracowników, 
którzy zobowiązali się dostarczać co ty
dzień informacji i artykułów, dkn 
ZAIR. Pojawił się na rynku prasowym 
nowy tygodnik Nsambi. Pismo wychodzące 
pod asupicjami państwowego komisariatu 
orientacji narodowej wychodzi w wersji 
dwujęzycznej, po francusku i w dialekcie 
tshiluba. (Interstages 1976 nr 116 s. 26) zl 
ZSRR. Ukazał się pierwszy numer nowego 
periodyku Obszczestwiennyje nauki. Jest 
to organ sekcji Nauk Społecznych Prezy
dium Akademii Nauk ZSRR, który ma się 
ukazywać 6 razy w roku. Pismo adresowa
ne jest w głównej mierze do zagranicznych 
uczonych znających język rosyjski — zwła
szcza socjologów krajów socjalistycznych, 
a ponadto również do takich odbiorców, jak 
aktywiści partyjni, wykładowcy czy studen
ci. (Informacja własna) Ip 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Na podstawie decyzji 
ministrów informacji krajów ,,III świata" 
podjętej w Delhi, 20 krajowych agencji 
prasowych zobowiązało się do wzajemnej 

wymiany wiadomości, stworzenie tego „po-
olu" ma zapobiec rozpowszechnianiu ten
dencyjnych i fałszywych informacji na te
mat tych krajów podawanych przez prasę 
zachodnią. (Interstages 1976 nr 116 s. 23) zl 
EMIRATY ARABSKIE. Podpisano porozu
mienie z innymi państwami rejonu Zatoki 
Perskiej, w myśl którego stworzona zo
stała nowa agencja informacyjna „Golf 
News" z siedzibą w Bahrajnie. Decyzja za
padła na konferencji ministrów informacji 
w Abu Zabi. (Zurnalist 1976 nr 10 s. 73) zl 
IRAN. Administratorzy radia i telewizji są 
fundatorami nowej agencji prasowej ,,Te-
lepress", która pretenduje do roli „głosu 
trzeciego świata" i otwarła swe biura w 
wielu stolicach. Trwają dalsze pertraktacje 
z agencjami i organami prasowymi krajów 
rozwijających się. (Interstages 1976 nr 113 
s. 20) Zl 
TANZANIA. Z początkiem października 
1976 otwarto państwową agencję informa
cyjną w celu przełamania „bariery milcze
nia" agencji zachodnich o osiągnięciach 
tego kraju. (NDP 1976 nr 21 s. 26) pd 
USA. Ze względu na stale rosnący deficyt, 
agencja UPI podniosła ceny za swe usługi 
od początku br. o blisko 10°/o. (ZV+ZV 1976 
nr 50 s. 2062) pd 
ZAIR. Rozbudowuje się agencja prasowa 
DIA (Dokumentacja i Informacja Afrykań
ska), biura jej funkcjonują aktualnie w 
Bujumbura, Kigali, Douala, Abidżanie, Bru
kseli i Dakarze. Ponadto DIA ma regular
nych korespondentów w Ghanie, Nigerii, 
Ugandzie, Kenii, Zambii, Malawi, Lesotho, 
Górnej Wolcie i Mali. (Interstages 1976 nr 
113 s. 22) zl 

EKONOMIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Wydawcy francu
skiego magazynu mody L'Officiel wiążą 
wielkie nadzieje z amerykańską edycją. 
Pierwszy numer pisma ukazał się na rynku 
amerykańskim we wrześniu 1976, a już za 
trzy lata pismo ma przynosić zyski. Do
celowy nakład : 300 000 egzemplarzy. W po
równaniu z konkurencyjnymi magazynami 
Vogue (779 000 nakładu) i Harper's Bazaar 
(540 000), francuski magazyn, przy takiej 
samej cenie za jeden egzemplarz pobiera 
znacznie niższe (80fl/o) opłaty za reklamy 
dzięki niższym kosztom produkcji, jako że 
większość zdjęć i materiałów redakcyjnych 
pochodzi z edycji francuskiej. (Newsweek 
z 15 XI1976 s. 42) ar 
ANGOLA. Rząd znacjonalizował dotychczas 
działającą kompanię radiotelewizyjną, po
wołując do życia „Radioteleviso Popular di 
Angola". Celem było „stworzenie jednoli
tego, państwowego przedsiębiorstwa całko
wicie i w pełni oddanego w służbę naro
dowi" — jak komentowała to wydarzenie 
gazeta Diariu di Luanda. 

Znacjonalizowano również wszystkie or
ganizacje prasowe działające w kraju. (Zur
nalist 1976 nr 10 s. 73; Intejstages 1976 nr 113 
s. 21) Zl 
BRAZYLIA. Od wielu lat miejscowy rynek 
produkcji filmowej opanowały kompanie 
zasraniczne, głównie amerykańskie. Do za
granicznych właścicieli należy też większość 
kin, biur wynajmu i agencji reklamowych. 
Kompanie narodowe nie wytrzymują tej 
konkurencji, skutkiem czego ich filmy czę
sto pozostają nie znane odbiorcy masowe
mu. Sytuację najlepiej charakteryzuje fakt, 
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że w Säo-Paulo , w dziesięeiopiętrowym 
gmachu mieszczącym oddziały w y n a j m u fil
m ó w zagraniczne f i rmy zajmują dziewięć 
pięter, a k o m p a n i a brazyl i jska ty lko jeden 
pokój . (Izwiestija z 7 XII 1976 s. 4) Ip 
HOLANDIA. J a k w y n i k a z r a p o r t u Holen
dersk iego Związku P ra sy Codziennej sy
tuac ja ekonomiczna p rasy w r. 1976 była 
lepsza niż w ubiegłych osta tnich la tach. 
Wpływy gazet wykazywały tendencję zwyż
kowa. W raporc ie zastrzega się j ednak 
przed n a d m i e r n y m op tymizmem w dalszych 
prognozach, gdyż sytuacja nada l jest wy
raźnie niestabi lna. (Interstages 1976 n r 113 
s. 20) zl 

USA. Ruper t Murdoch, szef spółki News 
I n t e r n a t i o n a l wyda jące j między i n n y m i p o 
p u l a r n y w Angli i dz iennik The Sun zakupi ł 
dz iennik The New York Post. To j e d y n e 
w Nowym J o r k u pismo popołudniowe jest 
zarazem na j s ta r szym dziennikiem a m e r y 
k a ń s k i m i osiąga obecnie nak ład 500 tys . 
egz. Roczny dochód pisma wynos i 30 min 
funtów. (Guardian z 20 XI 1976 s. 20) ar 

USA. Tuż po zakupie popołudniówki Neiü 
York Post (za 31 min doi.), aus t ra l i j ski 
mul t imi l ione r R u p e r t Murdoch n a b y ł za 1,5 
min doi . dalsze 10V» akc j i w y d a w n i c t w a 
„New York Magazine CO" i posiada obec 
nie 60°/o akcji spółki . Wydaje ona czasopi
sma New York, New West i Village Voices. 

Murdoch kont ro lu je już 88 gazet i 13 cza
sopism w Austral i i , W. Bry tan i i i USA. 
(NZZ z 1111977 s. 4) pd 

W. BRYTANIA. Po k i lkumies ięcznych prze 
t a rgach angielski tygodnik Observer zmieni ł 
właściciela . P i smo od dłuższego czasu p rze 
żywa k łopoty f inansowe, zanosiło się nawe t 
n a jego l ikwidację . Observer przynosi ł s t ra 
ty rzędu 500 tys . funtów szter l ingów rocz
nie, a po ostatniej podwyżce kosz tów d r u 
ku s t ra ty te sięgną mil iona funtów. Chęć 
nabycia p i sma zgłosili m. in. w y d a w c y 
dziennika Daily Mail oraz Ruper t Murdoch, 
wydawca dziennika Sun. J ednakże niespo
dziewanie nowym,właśc ic ie lem pisma został 
a m e r y k a ń s k i magna t naf towy Rober t An
derson, szef k o n c e r n u , ,Arco" (zyski kon
cernu za rok 1975 — 350 min dolarów) . For 
ma ln i e naby ł on 90*Vo akcj i p i sma i zobo
wiązał się do udzielenia pomocy f inanso
wej , k tóre j wysokość szacuje się na 10 min 
dolarów, rozłożone na najbliższe trzy lata. 
Anderson zapewnił , że n ie będzie ingerował 
w pol i tykę redakcyjną l ibera lnego tygodni 
ka, k tórego r edak to rem nacze lnym pozosta
nie pełniący te obowiązki w czasie k ryzysu 
Donald Trelford. (Guardian z 25 XI1976 s. 1, 
30) ar 

REKLAMA 

RFN. Bilans wp ływów za r e k l a m ę TV w 
20-leciu: 11,3 mi l ia rdów mk, z tego 34°/o 
p rzypadło na p rogram II (ZDF). Wpływy 
za rok 1976 szacowano na ponad mil iard 
mk. (ZV+ZV 1976 n r 43, skrzydełko) pd 
RFN. Obro ty ne t to z r e k l a m y te lewizyjne j 
w r. 1975 wynios ły 845 min m k . Pod koniec 
r. 1973 czas przeznaczony na r ek l amę w 
1977 był już dla n iek tórych p r o g r a m ó w 
całkowicie wyprzedany . (ZV+ZV 1976 n r 48, 
skrzydełko) pd 
RFN. J a k wykaza ła „Media-Gemeinschaf t s -
ana lyse AGMA", zasiąg poszczególnych 
med iów r e k l a m o w y c h wśród ogółu miesz
k a ń c ó w był nas tępu jący : 

gazety abonamen towe 
telewizja r ek l amowa 
radio r ek l amowe 
pisma i lus t rowane 
gazety k ioskowe 
tygodniki 
tygodnik i kobiece 
widzowie kinowi 

73,б!|'о 
63,9'Yo 
4!î,6°/o 
33,(i';l/o 
29,0л,о 
24,l<Vo 
10,0J/,i 

л,3' 'м. 
Analiza była w y k o n a n a pod kątem skutecz
ności oddzia ływania rek lamowego. J e d n o 
cześnie obliczono indeks intensyf ikacj i re
k lamy przy jej powtarzan iu , zakładając, że 
j ednorazowy insérâ t ma wyżej podany za
sięg procentowy. Przy 6-krotnym powtórze
niu wskaźn ik wynos i łby : 
— dla gazet a b o n a m e n t o w y c h 5,3X 
— dla gazet k ioskowych 3,8X 
— dla m a g a z y n u Stern 3,2 X. 
W y k a z a n o tu n i e j ednakową w a g ę zasięgu 
med ium i powta rzane j w n im rek lamy. 
(ZV+ZV 1976 n r 43 S. 1584) pd 

ZAWÓD D Z I E N N I K A R S K I 
MIĘDZYNARODOWE. Zmniejsza się l iczba 
k o r e s p o n d e n t ó w zagran icznych , p r z y n a j 
mniej w k ra j ach kapi ta l i s tycznych. Facho
w e czasopismo U.K. Press Gazette np . p o 
daje, że w N o w y m J o r k u pracu je o połowę 
mnie j ko responden tów bry ty j sk ich niż 
przed 20 laty. Prof. Ralph Kliesch z Ohio 
State Univers i ty stwierdził , że w r. 1975 m e 
dia USA za t rudnia ły ogółem 429 e ta towych 
ko re sponden tów — „wobec 1774 dzienników, 
934 stacji TV i 7500 radiostacj i liczba nie
zbyt imponu jąca" . W pierwszych la tach 
powojennych p racowało za granicą ok. 2500 
koresponden tów a m e r y k a ń s k i c h . 

J a k o p rzyczynę zmniejszania się l iczby 
koresponden tów, a t y m s a m y m zwiększania 
obs ługiwanego przez n ich obszaru i zakresu 
obowiązków wskazu je się sy tuac ję ekono
miczną. (ZV+ZV 1976 n r 50 s. 2062) pd 
HOLANDIA. 9 dz i enn ika rzy na 10 jes t za
dowolonych ze swoich w a r u n k ó w p racy j ak 
wyn ika z ank ie ty p rzeprowadzone j przez 
Ins ty tu t N a u k i P r a s y un iwersy te tu w Am
s te rdamie . Na pods tawie d a n y c h tej ank ie ty 
us ta lono, że 40% z ok. 4 t y s . dz iennikarzy 
ho lendersk ich zostało poszkodowanych raz 
lub k i lkakro tn ie w s k u t e k koncen t rac j i p r a 
sy. Dla 1/3 konsekwenc ją jej było zwolnie
nie z p racy . Pozostal i stwierdzają, że choć 
ranga zawodu zmniejszyła się, to poprawi ła 
się j akość i poziom gazet. Czytelnicy są in 
nego zdania — przyjmują spadek liczby ty
tułów p ra sowych z wyraźną dezaprobatą . 
(Interstages 1976 n r 116 s. 24) zl 

JEMEN. W Adenie u k o n s t y t u o w a ł się Zwią
zek Dziennikarzy Republ iki Ludowej J e m e 
nu. Sekre ta rzem gene ra lnym organizacji zo
stał r edak to r naczelny czasopisma Al Tha-
urie. (Interstages 1976 n r 113 s. 21) zl 

RFN. „ K t o z p rzyczyn zawodowych czyta 
n iemieck ie gazety n ie może się oprzeć 
wrażen iu , że r e p o r t a ż za t rważa jąco u s t ę 
puje miejsca d z i e n n i k a r s k i e m u m ę d r k o w a 
n i u k o m e n t a t o r ó w " — ubolewa Henr i N a n -
nen , r e d a k t o r nacze lny m a g a z y n u Stern, 
k t ó r y w związku z t y m funduje doroczną 
nag rodę im. Egona E r w i n a Kischa . Będzie 
ona p r z y z n a w a n a naj lepszym repor tażom 
p r a s o w y m w trzech wysokośc iach : 25 tys. , 
15 tys . i 10 tys . m a r e k przez j u r y w skła
dz ie : Joach im Fest (Frankfurter Allgemeine. 
au to r znanego w Polsce „Oblicza Trzeciej 
Rzeszy") , Walter J e n s (prezes PEN-Club 
RFN), Rober t J u n g k (autor tzw. l i te ra tury 
fak tu) , Hans Ulr ich Kempsk i (Süddeutsche 
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Zeitung), Hermann Schreiber (Spiegel), H. 
Nannen (Stern). Omówienie warunków 
stwierdza, że ocena reportaży nastąpi „nie
zależnie od tego, w jakiej niemieckojęzycz
nej gazecie one się ukazały". (Stern 1977 
nr 3, s. 47) pd 
SRI LANKA. Narodowa Rada Prasy otrzy
mała polecenie opracowania nowego, po
prawionego kodeksu etycznego dziennika
rzy. Prace prowadzi wspólnie ze stowarzy
szeniem zawodowym. (Interstages 1976 nr 113 
s. 20) zl 
WIETNAM. Powstała ogólnonarodowa or
ganizacja pracowników masowych środków 
komunikowania: Związek Dziennikarzy 
Wietnamskich. Narodziła się w wyniku po
łączenia Związku Dziennikarzy Wietnam
skich (Północy) i Związku Patriotycznych 
i Demokratycznych Dziennikarzy Wietnamu 
Południowego. (Zurnalist 1976 nr 10 s. 73) zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
MIĘDZYNARODOWE. W dniach 18 X—16 XI 
1976 odbyło się 13. Międzynarodowe Semina
rium Dziennikarzy. Organizatorami jego by
ły Związek Dziennikarzy ZSRR i Wydział 
Dziennikarstwa Moskiewskiego Uniwersyte
tu Państwowego. W pracach seminarium 
uczestniczyło 80 dziennikarzy z NRD, Wę
gier, Bułgarii, Polski, Czechosłowacji i Mon
golii. Zajęcia seminarium objęły cykl wy
kładów z teorii i praktyki dziennikarstwa 
komunistycznego, literatury radzieckiej i ję
zyka rosyjskiego. (Izwiestija z 17 XI1976 
s. 4) Ip 
WĘGRY. Szkoła dziennikarska przy Związ
ku Dziennikarzy Węgierskich miała 163 
słuchaczy w roku szkolnym 1975/76. Słucha
czem tej szkoły może być absolwent ja
kiejkolwiek szkoły wyższej lub WUML-u po 
rocznej łub półrocznej praktyce w redakcji. 
Na wniosek redakcji macierzystej może zo
stać dopuszczony do wzięcia udziału w 
egzaminie wstępnym. Rok szkolny trwa od 
połowy września do początków czerwca. Za
jęcia odbywają się w godzinach 8—16.30 
przez dwanaście tygodni — rozłożonych na 
co trzeci tydzień roku szkolnego. Pozostałe 
dwa tygodnie słuchacze pracują w redak
cjach. Studiujący przyswajają sobie przed
mioty polityczne i zawodowe, jak: polity
ka państwa, polityka informacyjna, historia 
prasy, teoria dziennikarstwa, stylistyka, te
oria środków masowego komunikowania. 
Wiedzę techniczną nabywają w czasie pra
cy w redakcji (łamanie, technika sprawo
zdawcza radiowa i telewizyjna). 

W specjalizacji fotoreporterskiej prócz 
politycznych i zawodowych przedmiotów 
jest jeszcze „kultura wizualna" — teoria 
sztuki, polityczne i ideowe podstawy sztuki 
oraz teoria fotografii dziennikarskiej. 

Takie równoległe kształcenie teoretyczne 
1 praktyczne jest zjawiskiem jedynym w 
swoim rodzaju. Cechą nowoczesną tego 
kształcenia jest mało wykładów, dużo zajęć 
praktycznych, dyskusje i konsultacje. (Oz 
1976 nr 3 s. 64) tl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Wydawane przez 
„Deutsche Gesellschaft für Kommunika
tionsforschung" czasopismo naukowe Inter
nationale Zeitschrift für Kommunikations
forschung (3 pierwsze numery datowane 
jako rocznik 1974 omawialiśmy w ZP) „po 

przerwie spowodowanej przyczynami tech
nicznymi" wznowi edycją pt. Communica
tions. Pierwszy numer pisma w nowej sza
cie graficznej, mający się jak poprzednie 
ukazywać 3 razy w roku, anonsowano na 
październik 1976; jednak do końca roku nie 
dotarł do nas. 

Nakładcami mają być stowarzyszenia 
badań nad komunikowaniem z RFN, Austrii, 
Szwajcarii. Redakcję reprezentują prof. Al-
phons Silbermann z Kolonii i Josef Kurt 
Meinel z Monachium. Wydawnictwo: Hans 
Richarz, 5205 St. Augustin. (ZV+ZV 1976 
nr 44 s. 1730). pd 
AUSTRIA. Opublikowano wyniki MA 
'76 — badań dotyczących odbioru mediów. 
Prowadzone są one od 1965 przez (aktual
nie) 39 wydawnictw, 34 agencje reklamowe 
i radiofonię na próbie ok. 10 tys. wywia
dów wśród osób między 14 a 70 rokiem ży
cia. 1 wywiad reprezentuje 511 osób. Nale
ży nadmienić, że w Austrii nie prowadzi się 
statystyki nakładów drukowanych i rozpro
wadzonych. 

Swoistym fenomenem — chyba w skali 
europejskiej — jest to, że największy zasięg 
ma dziennik Kronen-Zeitung, docierający 
do 36% badanych, przy czym dla 23°/o jest 
to jedyna czytana gazeta. Wśród tzw. „wyż
szych warstw społecznych", najlepiej zara
biających, osób w wieku do 34 lat itp. 
warstw jest ona popularniejsza nawet od 
telewizji. 

Odbiorniki telewizyjne posiada 88°/« go
spodarstw domowych, a 70°/o respondentów 
zadeklarowało odbiór programów TV. Do 
najczęściej oglądających należą osoby star
sze, małżeństwa bezdzietne i osoby z niż
szym wykształceniem. 

Na trzecim miejscu wymieniono regio
nalny program radiowy „Kierowca na dro
dze", na czwartym magazyn Bunte Illu
strierte (nieco ponad 19%> respondentów). 
Kolejne miejsce (blisko 15°/« przypadło na
stępnemu dziennikowi — Kurier. 

Gazety regionalne — po okresie regre
sji — notują ponowny wzrost zasięgu: w 
1965 docierały do 36"/o, w 1975 spadły poni
żej 17%, w 1976 były czytane przez blisko 
21°/o badanych. (ZV+ZV 1976 nr 41 s. 1489 
i n.) pd 
BANGLADESZ. W Dhace powstał Instytut 
Prasy. Oficjalny komunikat o jego uru
chomieniu określa jako cel „podniesienie 
umiejętności zawodowych pracowników ma
sowych środków komunikowania". W skład 
rady dyrektorów weszli redaktorzy i wy
dawcy gazet, wybitniejsi dziennikarze i wła
ściciele niektórych organów prasowych. 
(Zurnalist 1976 nr 11 s. 74—75) zl 
RFN. Od r. 1969 przeprowadza się w Ośrod
ku Informacyjnym Badań Społecznych w 
Bonn coroczną kwerendę badań planowa
nych, bieżących i zakończonych w dziedzi
nie socjologii, psychologii społecznej, eko
nomii, politologii, prasoznawstwa i nauki 
o komunikowaniu, pedagogiki oraz Istot
nych dla badań społecznych dyscyplin, jak 
psychologia, prawo, medycyna, językoznaw
stwo itd. Kwerenda obejmuje RFN, Berlin 
Zach., Austrię i Szwajcarię niemieckoję
zyczną. 

Ośrodek Informacyjny udziela informa
cji indywidualnych poprzez komputer, któ
ry dysponuje opisem ok. 15 tys. aktualnych 
projektów badawczych. Co roku publikuje 
się tom pt. „Forschungsarbeiten in den So
zialwissenschaften" jako bibliografię adno-
towaną; poza sprzedażą publiczną otrzymu
ją go wszystkie instytucje udzielające in
formacji w ramach kwerendy. 
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Informationszentrum für sozialwissen
schaftliche Forschung (Plittersdorfer Str. 21, 
5300 Bonn-Bad Godesberg) jest zrzeszeniem 
instytutów badań społecznych wspieranym 
przez rząd federalny. (Publizistik 1976 nr 3 
s. 364) pd 
RFN. Powołany z inspiracji rządu federal
nego w r. 1971 zespół naukowców uniwer
sytetu w Monastyrze pod kierownictwem 
prof. Josefa Hackforda ukończył badania 
nad oddziaływaniem mediów masowych 
i opublikował w ub. r. w Getyndze pracę 
pt. „Masenmedien und ihre Wirkungen. 
Kommunikationspolitische Konsequenzen 
für den publizistischen Wandel." We wnio
sku końcowym badacze stwierdzili, że na 
pytanie o „oddziaływanie mediów" nie 
można udzielić naukowo uzasadnionej od
powiedzi. 

Prof. Hackforth stwierdził m. in.: „z 
przeciwstawnych wyników badawczych w 
zakresie analizy oddziaływania mediów nie 
można wyprowadzić bezpośrednich konse
kwencji..., gdyż tym samym obarczałoby 
się masowe media odpowiedzialnością za 
rozwój społeczny, którego przyczyny tkwią 
gdzie indziej... Znacznie ważniejsza wydaje 
się inna konsekwencja, mianowicie koordy
nacja i systematyzacja badań nad oddzia
ływaniem W RFN" (ZV+ZV 1976 nr 51—52 
s. 2125) pd 
RFN. Chyba po raz pierwszy przedmiotem 
rozprawy sądowej został zarzut posługiwa
nia się wątpliwymi danymi, stwarzającymi 
niebezpieczeństwo fałszywego poinformo
wania, wytoczony przez jeden instytut ba
dania opinii. (Elisabeth Noelle-Neumann w 
Allensbachu) — drugiemu (Guntera Wic-
kerta). Noelle-Neumann, zarazem profesor
ka prasoznawstwa uniwersytetu w Mogun
cji, zwróciła uwagę Rady Prasowej na wy
niki jednego z badań Wickerta. 

Faktycznie, rezultaty uzyskiwane w tym 
instytucie różnią się znacznie od stwierdza
nych w trzech pozostałych najpoważniej
szych ośrodkach badania opinii. I tak np. 
w r. 1971, gdy Wickert stwierdził, że wśród 
100 mieszkaców tylko 15 wybiera jako pod
stawowe źródło informacji telewizję, nato
miast aż 66 gazetę — to instytuty Allbens-
bach, Emnid oraz Infratest wykazały od 32 
do 37 (Emnid) zwolenników TV i tylko 47 
do 50 (Infratest) — prasy codziennej. (Spie
gel 1977 nr 5 s. 58) pd 

PRAWO 
SZWAJCARIA. Rządowy projekt zwiększe
nia kontroli nad radiem i telewizją został 
odrzucony 56,5% głosów w referendum zor
ganizowanym w celu konsultacji przed 
ustaleniem nowych norm działania audio
wizualnych środków komunikowania. (In
terstages 1976 nr 116 s. 25) zl 
USA. Kongres uchwalił ustawę przedłuża
jącą trwanie praw autorskich do 50 lat od 
zgonu twórcy. Po podpisaniu przez prezy
denta ustawa wejdzie w życie od początku 
roku 1978. (ZV+ZV 1976 nr 42 S. 1567) pd 

TECHNIKA 
INDONEZJA. 4 tysiące połączeń telefonicz
nych i nadawanie 12 programów tv dla lud
ności 3 tysięcy wysp archipelagu ma za
pewnić system dwu satelitów Palapa ulo
kowanych na orbicie przez NASA na uży
tek Indonez-ji. Palapa I już działa, Pala
pa II przewidywany jest na koniec bieżą
cego roku. 

Nazwa ma w tym wypadku charakter 
symboliczny. Przed 600 laty władca ówcze
snego królestwa Madjapahit ślubował nie 
wziąć do ust miejscowego smakołyku zwa
nego palapa aż do momentu połączenia się 
wrszyatkich wysp archipelagu w jedno pań
stwo. (Interstages 1976 nr 116 s. 26) zl 
RFN. Z końcem r. 1976, po 75 latach za
przestano produkcji linotypów do składu 
ołowiowego, których w tym czasie wypro
dukowano w Berlinie 18 tysięcy. 

Ottmar Mergenthaler wynalazł linotyp 
w USA ; pierwszy zainstalowano 3 VII 1836 w 
Ne«; York Tribune. Odtąd fabryki w Sta
nach, Niemczach i Anglii wyprodukowały 
ponad 100 tysięcy tych maszyn. 

Na czerwcowej wystawie DRUPA 1977 w 
Dusseldorfie po raz pierwszy nie pokaże się 
żadnej maszyny do składu ołowiowego. Za 
to będzie można zobaczyć najszybszą foto-
składarke świata Linotron 606, wykonują
cą w 50 "sek. pełną złamaną kolumnę ga
zety. 

„Linotype GmbH" zapewnia jednak dal
szą produkcję części zamiennych i matryc 
dla 'tysięcy nadal pracuiacych linotypów 
tradycyjnych. (ZV+ZV 1976 nr 48 s. 1958) pd 
USA. Coraz więcej gazet przechodzi z tra
dycyjnego składu na komputerowy, stosu
jąc równocześnie druk offsetowy. Typowym 
przykładem są lokalne dzienniki w Orego-
nie. Poranny The Oregonian (241 tys. na
kładu), wieczorny The Oregon Journal (121 
tys. i niedzielne wydanie The Sunday Ore
gonian (400 tys.) drukowane były na sta
rych maszynach z r. 1948. Zamiast moderni
zacji już zużytych zainstalowano nowocze
sne urządzenia, łączące obie wspomniane 
techniki (NP sierpień 1976 s. 6—10) ar 
W. BRYTANIA. Jak poinformował londyń
ski Electronics Weekly, jedna z angielskich 
firm wprowadziła do eksploatacji nowy sy
stem przekazu kolorowych programów te
lewizyjnych, w którym wykorzystuje się 
kabel złożony z dwóch włókien szklanych 
różnego typu. System zapewnia transmisję 
dwóch programów. Specjaliści przewidują 
możliwość szerokiego wykorzystania opty
cznych kabli w cenie 30 funtów szterlin-
gów za milę długości (1,6 km), podczas gdy 
obecnie działające kosztują 140 funtów za 
kilometr. Nowy kabel odznacza się też in
nymi zaletami: niezawodnością i niepodat-
nością na zakłócenia elektryczne. (ZR 1976 
nr 49 s. 21) lp 
ZSRR. Podczas badań aparatury „Gazie-
ta-2SK" opracowanej przez specjalistów z 
Leningradu stwierdzono, iż przekazywanie 
obrazów stronic gazet przy wykorzystaniu 
techniki satelitarnej jest znacznie efektyw
niejsze od przekazów za pomocą kabla 
transkontynentalnego. Posługując się sate
litami łącznościowymi „Mołnia" i miejsco
wą naziemną stacją „Orbita" z Moskwy 
do Chabarowska transmituje się już zdję
cia wszystkich kolumn dzienników Praw
da, Izwiestija, Sielskaja Zyzń i innych ga
zet centralnych. Przekaz trwa obecnie dwie 
godziny zamiast — jak poprzednio — dwu
nastu. (Prawda z 27 X 1976 s. 6) lp 
ZSRR. W dziesiątej pięciolatce przekazem 
telewizyjnym ma być objęta praktycznie 
cała ludność Związku Radzieckiego. Reali
zacja tego programu będzie możliwa dzięki 
wykorzystaniu satelitarnej techniki trans
misji programów Telewizji Centralnej. 

Jeszcze w r. 1965 pod kierunkiem aka
demika S. Korolowa powstał retransmisyj
ny satelita „Mołnia-1". W r. 1967 rozpo-
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częła pracę sieć naziemnych stacji odbior
czych ..Orbita", które współpracowały z 
satelitami serii „Mołnia-1", a później „Moł-
nia-2" i ,,Mołnia-3*\ Satelity te stały się 
też podstawą międzynarodowego systemu 
łączności „Intersputnik". 

W r. 1975 rozpoczęto próby z nowego 
typu satelitą „Raduga". Wprowadzono go 
na orbitę kolistą przebiegającą na wyso
kości 36 tys. km. w płaszczyźnie równika. 
Dzięki temu anteny stacji naziemnych nie 
muszą być ruchome, jak to dotychczas 
miało miejsce, satelita bowiem obiegając 
Ziemię w ciągu 24 godzin znajduje się sta
le nad jednym jej punktem. 

26 października 1976 w ZSRR wystrze
lono na podobną orbitę satelitę „Ekran", 
który w dniu 59 rocznicy Rewolucji Paź
dziernikowej przekazał mieszkańcom .Ta-
kucji, Kraju Krasnojarskiego, Tuwinskiej 
ASRR i innych rejonów pierwsze bezpo
średnie transmisje telewizyjne z Moskwy. 
Dzięki ulokowaniu satelity nad 99° długo
ści geograficznej wschodniej, obejmuje on 
swym zasięgiem rejony Syberii i Dalekiej 
Północy. Sygnały do „TCkranu" przesyłane 
są na częstotliwości 6000 MHz, a stąd do 
stacji odbiorczych na częstotliwościach 
702—726 MHz metodą modulacji częstotli
wości. Układ elektryczny satelity nasila 
bateria słoneczna o mocy blisko 2 kW. 
(Prawda z 1 XII 1976 s. 3) lp 
ZSRR. .Tak oodano na konferencji praso
wej w Ministerstwie Poczt i Telekomuni
kacji, w najbliższych latach przystąpi się 
do nadawania wszystkich programów te
lewizyjnych w kolorze. Już obecnie ist
nieją po temu odpowiednie warunki tech
niczne. 

Aktualnie programy kolorowe są odbie
rane w Moskwie, stolicach wszystkich re
publik związkowych, Leningradzie, Nowo
sybirsku. Swierdłowsku i innych ośrod
kach wielkoprzemysłowych. Za pośrednic
twem 350 stacji, blisko 500 przekaźników 
i satelitów systemu „Mołnia" telewizja do
ciera do najodleglejszych zakątków Kraju 
Rad. Istotne uzupełnienie stanowi 68 tys. 
km sieci kablowej. (NDP 1976 nr 22 s. 11) 
pd 

PAPIER 
KANADA. Pod koniec r. 1976 pięć najwięk
szych wytwórni rotacyjnego papieru gaze
towego podniosło ceny o 20 doi. (do 305 
doi.) za tonę. Była to druga znaczna pod
wyżka w ub. roku; poprzednio w marcu 
podniesiono ceny papieru gazetowego o 
20—25 doi. za t. (ZV+ZV 1976 nr 48 S. 1966) 
pd 
USA. Zużycie papieru przez 525 gazet przy
należnych do ANPA było w trzech pierw
szych kwartałach 1976 o 2°/o (95 tys. t) wyż
sze niż w odpowiednim okresie roku po
przedzającego. (ZV+ZV 1976 nr 48 S. 1966) 
pd 

RÓŻNE 
BELGIA. Sektor poligraficzny obejmuje 
w tym kraju około 2,5 tysiące drukarń. 
Pracuje w nich 43 tys. ludzi, z tego 1/3 to 
personel wyspecjalizowany, zatrudniony 
przy produkcji prasy. (Interstages 1976 nr 
116 s. 26) zl 
JAPONIA. Obchodzone w ub. roku święto 
gazety Akahata, centralnego organu KP, 
miało charakter szczególnie demonstracyj

ny. Na miejsce świętowania wybrano teren 
byłej bazy Kantomura, wyzwolonej pod na
ciskiem społeczeństwa spod wojennej ad
ministracji USA. Uroczystościom towarzy
szyły mityngi ostro poruszające problemy 
dotyczące dzisiejszej Japonii, a przewodzili 
im przeciwnicy japońsko-amerykańskiego 
sojuszu wojennego. (PMS 1976 nr 12 s. 86) 
dkn 
RFN. Na zjeździe Zw. Wydawców Gazet 
ponownie zajęto stanowisko, że „gazeta te-
leekranowa jest formą prasy". Krytyce 
poddano projekty teleradiofonii przewidu
jące przedstawienie w r. 1977 takiej gazety 
bez konsultacji z wydawcami prasowymi. 

Wystosowano apel do rządów krajo
wych RFN, by gazetom codziennym umoż
liwić prawnie korzystanie z techniki wi
zualnej. Szczególne zagrożenie dla lokal
nej i regionalnej prasy miałby stanowić 
rozwój kablowej TV bez udziału wydaw
ców. (ZV+ZV 1976 nr 48 S. 1967) pd 
SZWAJCARIA. Uroczyście obchodzono w 
ub. reku święta dwóch gazet partyjnych: 
wychodzącej w Genewie francuskojęzycz
nej Voix Ouvrière i wychodzącej w Bazylei 
niemieckojęzycznej Vorwärts, na której 
uroczystościach były obecne delegacje brat
nich pism, m. in. przedstawiciele Trybuny 
Ludu, jako honorowi goście święta. (PMS 
1976 nr 12 s. 8G) dlzn 
USA. Wywiad Jimmy Cartera udzielony 
Robertowi Scheerowi ukazał się w listopa
dowym numerze Playboya, a więc jeszcze 
przed wyborami. Dziennikarz przez trzy 
miesiące towarzyszył Carterowi w jego kam
panii wyborczej. Większość spotkań odbyła 
się jeszcze przed nominacją, dopiero w 
ostatnim spotkaniu Carter wystąpił już ja
ko kandydat na prezydenta z ramienia Par
tii Demokratycznej. W spotkaniu tym 
oprócz Scheera uczestniczył jeszcze jeden 
dziennikarz z Playboya — G. Barry Gol-
son. Wywiad stał się głośny, zwłaszcza wy
powiedź Cartera o tym, że wiele razy zda
rzało mu się „pożądliwie spoglądać na ko
biety" została rozdmuchana przez amery
kańską prasę. Mniej uwagi poświęciły ame
rykańskie środki komunikowania niezbyt 
pochlebnym opiniom Cartera o nich sa
mych. A oto odpowiednie fragmenty wy
wiadu: „Sporne kwestie? Owszem, lokalne 
środki komunikowania są nimi zaintereso
wane, ale ogólnokrajowe media nie wyka
zują żadnego zainteresowania tymi kwe
stiami... Zainteresowanie kwestiami (wy
borczymi) dziennikarzy podróżujących (ze 
mną) równa się zeru, chyba że w grę 
wchodzi jakiś (mój) błąd... Nikt w tym 
samolocie nie zada mi pytania o sprawę 
istotną, chyba że sądzi iż uda mu się wy
wołać (tym pytaniem) jakieś (moje) wa
riackie oświadczenie." (Playboy 1976 nr 11 
s. 63—66) ar 
ZSRR. Ustalono kilka dodatkowych danych 
o historii prasy rosyjskiej. 

Prekursorami prasy były Kuranty i 
Wiedomosti, słowo „gazeta" weszło jednak 
w użycie znacznie później, w związku z 
ukazaniem się w r. 1809 Siewiernoj Poczty, 
wydawnictwa denartamentu pocztowego, 
które docierało do rąk czytelników dwa 
razy w tygodniu. Pismo miało drugi tvtuł: 
Nowa St. Petersburskaja Gazieta i od tej 
pory określenie to roznowszechniło się w 
kraju. Przez dłuższy czas nazwa gazet 
utrzymywała się w stosunku do typowych 
czasopism, a nie tvlko pism publikujących 
bieżące wiadomości. (Zurnalist 1976 nr 10 
s. 80) zl 
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Ежи М и к у л о в с к и й П о м о р с к и й : Международная коммуникация '76 
Исследования в области международной коммуникации ведутся уже не

сколько десятков лет, но только в 70-ые годы заметно возросла заинтере
сованность этими проблемами. Толчком к этому послужили политические 
условия, а также новые возможности, открывшиеся благодаря космическо
му телевидению. Проводившиеся прежде исследования опирались на до
вольно сомнительных источниках сведений, зачастую на спекуляцию или 
журналистский отчет. Подготовка в конференции в Хельсинки и усилив
шаяся активность ЮНЕСКО стали прямыми факторами актуализации 
этой проблематики. За принципы международной коммуникации идет спор 
на политической арене. Капиталистические страны требуют создания усло
вий для ничем не ограниченного протока информации, т. е. предоставле
ния каждому полного права на пассивную и активную коммуникацию 
с заграницей, на самом лее деле — права на передачу своих информации 
за границу. Социалистические страны являются сторонниками протока 
информации, подлежащего контролю суверенных на своей территории го
сударств, страны „третьего мира" требуют „управновешенного" (balanced) 
протока информации и создания международными усилиями инфраструк
туры коммуникации на их территории. Социалистические страны и страны 
„третьего мира' 'требуют ответственной коммуникации, которая не угрожала 
бы интересам и целям тех народов, к которым она направлена. 

Международная коммуникация должна стать предметом марксистских 
исследований, в ходе которых следовало бы обратить внимание на диффе
ренциацию в сфере собственности и производства средств массовой пере
дачи, определить интересы, которым служит международная коммуни
кация. . I-i; 

В работах, посвященных международной коммуникации, заметно не 
очень-то последовательное употребление некоторых понятий, точно опре
деленных общественными науками, как то: субверсивное действие средств 
массовой передачи, их продолжительное воздействие на публику; единич
ные и общественные потребности, которые должны удовлетворяться меж
дународной коммуникацией; организационные аспекты средств массовой 
передачи и на этом фоне — позиция отправителя. 

Во второй части статьи обсуждаются некоторые вопросы международной 
коммуникации, сопровождающиеся эмпирическими данными. Прежде все
го — вопрос соотношений между коммуникацией и общественно-экономи
ческим развитием, географии газетно-журнальной элиты (elite press), роли 
производственных стандартов в деле саздания международной информа
ции, ее стиля. 

В заключение автор подчеркивает, что дискуссия о международной 
коммуникации лишь в незначительной степени опирается на материалы 
эмпирических исследований относительно положения коммуникации в раз
ных странах. Заранее принятое предположение о неведении, выросшее из 
скекптицизма, заставляет исследователей и политиков доказывать степень, 
в какой их страны участвуют в международной коммуникации, вместо 
того, чтобы направить дискуссию на более существенные проблемы. (Ре
зюме автора) 
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Тамае Ш е ч к е (Будапешт) : К вопросу об исследовательской стратегии 
в исследовании средств массовой коммуникации социалистических стран 

Методологические и стратегические различия между исследованиями 
средств массовой коммуникации, ведущимися в социалистических и капита
листических странах, заключаются, с одной стороны, в разных фонах 
общественной теории, с другой — в том, что как предмет исследований — 
система массовой коммуникации, — так и ее процессы также отличаются 
друг от друга в условиях разных общественных строев. Этим объясняется 
и то, что ведущиеся в капиталистических странах исследования массовой 
коммуникации, основанные на марксистких принципах, тоже не могут 
быть сопоставлены с исследованиями, ведущимися в социалистических 
странах — даже в том случае, когда они взаимно обогащают друг друга. 

В статье обсуждается несколько существенных различий, выступающих 
между двумя системами массовой коммуникации. Затем автором рассматри
ваются те аспекты исследовательской стратегии в изучении средств массо
вой коммуникации социалистических стран, которые он считает самыми 
важными. (Резюме и перевод автора) 

Станислав В а л ь т о с ь : Пресса и суд с Соединенных Штатах. Еще одна 
квадратура круга? 

Рассуждения ограничиваются автором к вопросу о конфликте между 
прессой и правосудием в области уголовных дел. На возникновение кон
фликтных ситуаций влияют прежде всего три фактора: свободноконку-
ренционный характер американской печати, конституционные принципы 
свободы слова и „справедливого процесса" (due process clause), институт 
присяжных заседателей. 

Судебный процесс против Патриции Херст, состоявшийся в 1975 году 
в Сан Франциско, лучшее свидетельство того, до какой степени печать 
Соединенных Штатов заинтересована получением сенсационного материала. 
Даже радикальная газета студентов в Беркли каждый день отводила до
вольно много места этому процессу. 

Право на информацию гарантируется прежде всего Первой поправкой 
к Конституции (First Amendment). Однако на практике право это подвер
гается некоторым ограничениям, вызванным прежде всего стремлением 
к охране присяжных перед нажимом со стороны назойливых журналистов. 
Основанием для этих ограничений служит Четырнадцатая поправка (Four
teen Amendment), гарантирующая каждому гражданину проведение справе
дливого судебного процесса (due process) согласно с законом. Прежде суды 
часто прибегали к институту „contempt of court", считавшемуся престу
плением оскорблению суда. Приговор по „contempt of court" выносился 
между прочим тогда, когда пресса высказывалась насчет судебного реше
ния до вынесения этого решения судом и его обоснования. Некоторое 
ослабление наступило в этом отношении только в первой половине XX 
столетия. Верховный Суд Соединенных Штатов стал требовать, чтобы 
суды не ограничивались констатированием „рациональной склонности 
к затруднению в осуществлении правосудия", но чтобы они проверяли, нет 
ли „несомненной и актуальной угрозы" нарушения судебного процесса 
(Bridges v. California). Угроза ответственности за „contempt of court" не 
всегда была в состоянии приостановить выходки прессы в области ин
формации. Прогремевшие на весь мир судебные процессы Сакко и Ван-
цетки, Гауптманна, Балтимор Радио — это только некоторые примеры 
ничем не ограниченного стремления во что бы то ни стало получить сен
сационную информацию и выгодно продать ее редакциям. 

Спор между сторонниками Первой поправки и выразителями перевеса 
над ней Четырнадцатой стал основанием для обмена многими аргумен
тами. Приверженцы абсолютной свободы печати утверждают, что от Пер
вой поправки нет никаких исключений, что свобода печати — это залог 
сохранения политической свободы и демократии, средство охраны право
судия от продажности и своеволия. С другой стороны, последователи Че
тырнадцатой поправки утверждают, что любопытство публики нельзя удо
влетворять за счет подсудимого; зал суда, а не экран телевизора или ж е 
газета — вот надлежащее место для вершения правосудия. 
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Вопрос осложняется наличием в американской судебной практике при
сяжных заседателей, в количестве 12 (иногда — 6) человек, которые, озна
комившись с доказательствами, выносят решение только на основании свое
го личного, лишенного какой-либо предвзятости убеждения. В современном 
мире не может быть и речи о такой изолированности присяжных, чтобы 
до них не дошло ни одно слово относительно предстоящего процесса. Про
веденные недавно в Чикаго исследования (под руководством А. М. Пада-
вер-Зингер) показали большую податливость присяжных на внушения 
прессы. 

Конфликтность положения обостряется еще наличием радио, телевиде
ния и фильма. Опыт с передачей судебных дел по этим средствам в Сое
диненных Штатах не может быть хуже. Судебые процессы, передавав
шиеся непосредственно из зала суда по радио и телевидению, больше на
поминали театр, чем правосудие. В результате всего этого после 1934 г. 
были запрещены фотографирование зала суда, в 1941 — передачи по ра
дио судебных процессов, а в 1965 г. Верховный Суд окончательно запретил 
передачи и по телевидению. 

В американской уголовном судебной процедуре (как федеративной, так 
и в отдельных штатах) выработалось несколько методов ограничения и да
же элиминирования гласности судопроизводства: возможность введения ча
стичной негласности из-за необходимости соблюдать принципы безопасно
сти, санитарной охраны, создать свободную атмосферу во время дачи 
показаний несовершеннолетними или психически неуравновешенными сви
детелями; так называемое „change of venue", т.е. изменеие места рассмо
трения дела, на другое, где публика была бы менее возбужденной; так 
называемое „voire dire examination", т. е. допрошивание кандидатов в при
сяжные заседатели для проверки, нет ли у них предвзятости относительно 
предстоящего дела; т. наз. „motion for a continuance" — предложение об 
отсрочке разбирательства до того, пока не уляжется волнение; упоминав
шаяся выше уголовная ответственность за „contempt of court"; т. наз. „gag 
orders'" — запреты для прессы, т. е. судебные предписания о необходимо
сти воздержаться от публикации сообщений о предстоящем процессе до 
момента определения состава присяжных заседателей. В последнее время 
Верховный Суд решил, что такие предписания допустимы только в слу
чае действительной уверенности в том, что нельзя избежать плохой атмо
сферы вокруг процесса, и после исчерпания всех других мер (Nebraska 
Press Assn. v. Stuart Judge). 

Несмотря на некоторую эволюцию в поисках „золотой середины" во 
взаимоотношениях между прессой и судебной практикой, конца конфлик
там пока что не видно. (Резюме автора) 

Барбара Н о в а к : Синтаксический анализ „известий" в старой и совре
менной польской прессе 

Как среди современных, так и прежних (начиная с XVI века) „газет
ных известий" можно выделить два типа: 
1. простой текст (состоящий из т. наз. строки даты и основной информа

ции), например: 
Берлин. (ПАП). Правительства ГДР и Уганды решили с 5 ян
варя с. г. завязать дипломатические отношения. ... 

Трибуна люду, 7.1.1973, стр. 2 
2. сложный текст (состоящий из строки даты, вводной информации (в кото

рой приводятся источники инфомации и собственно сообщения), напри
мер: 

(А) (ПАП) Как сообщает представитель правительства по делам 
печати — 5 января с. г. состоялось заседание Президиума 
Совета Министров. ... 

Жолнеж Вольности, 6—7.1.1973, стр. 2, 
№5 (6856) Год изд. XXIV (XXXI) 

Автором рассматривается, в основном, сложный текст (хотя „простой 
текст" не совсем „прост" из-за наличия в нем сторки даты), прежде все-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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го — синтаксический аспект его сложности (синтаксическое соотношение: 
строка даты — введение — информация). 

Строка даты занимает начальное место, но не вяжется синтаксически 
с приведенной информацией (она обсуждается в конце статьи). Прочих 
два элемента газетного сообщения находятся по отношению друг к другу 
в синтаксической либо логической связи. 

Предложение, вводящее информацию (приставленное высказывание, 
приводящее источники информации), может стоять перед основным сооб
щением, Внутри его или же после, т. е. может занимать позицию: 
1. начальную (асиндетон [парентез], гипотакса, высказывание с цитирова

нием, интегрированное высказывание) 
2. в середине 
3. конечную. 

Из анализа этих структур вытекает, что придаточное предложение, со
держащее основную информацию, становится обычно главным — с точки 
зрения синтаксиса, графического оформления и восприятия читателем. 

Характерные для сообщений приставленные структуры — это не только 
сигналы, указывающие на жанр, так как они исполняют и информацион
ную функцию (приводят источники основной информации), вводную (об
легчают формулировку вводного предложения) и комментирующую (явля
ясь дополнительными аргументами и оценками). (Резюме автора) 

Збигнев Т е м п с к и й : Обязанности главного редактора 
В статье рассматриваются некоторые закономерности в работе руководи

теля редакционного коллектива, обсуждаются прежде всего задачи глав
ного редактора и достоинства, которыми должен обладать руководитель 
коллектива. 

Среди задач по р е д а к т и р о в а н и ю учитываются: 1) руководство 
сотрудниками, 2) планирование публицистики издания, 3) выступление 
с инициативой по предприятию редакционных акций, 4) координация ра
боты в редакции, 5) издательская политика, 6) выступления в качестве 
представителя редакции. 

Из основных л и ч н ы х ч е р т , которыми должен обладать главный 
редактор, в стране указываются: активность в жизни, решительность, уме
ние завоевывать людей, такт, отвага иметь собственное мнение и выра
жать его, чуткость по отношению к другим людям и умение вникнуть 
в чью-либо психику, умение приспособляться к изменяющейся ситуации, 
чувство самокритицизма. (Резюме редакции) 

Адам С ь в и д а : Обогащение информации в прессе 
Тексты сообщений, передаваемых крупными агентствами печати, силь

но унифицированы. Следовательно, всю заботу о том, чтобы информацию 
сделать более разнообразной, приходится принимать на себя редакциям от
дельных газет. Задачей работы было изучение способов редактирования 
сообщений, публикуемых на страницах польских газет, и определение ти
пичных способов внесения в них разнообразия. 

Анализ теоретических дефиниций информации показал, что хотя мно
гие авторы отдавали себе отчет в необходимости расширения агенцион-
ных сообщений, то эмпирические работы в этой области не предпринима
лись. 

Исходной точкой для эмпирического анализа послужило 145 сообщений, 
избранных с учетом их общественного, экономического, политического 
значения или же географического масштаба из девяти польских газет. 
Анализировались сообщения о следующих событиях: полет Союз — Апол
ло, возобновление судоходства на Суэцком канале, покорение Монт Эве
реста японскими альпинистками, освобождение Сайгона, т. е. окончание 
войны в Индокитае, хозяйственный референдум в Лондоне, покушение на 
президента США Дж. Форда, визит Дж. Форда в Польшу, открытие топлив
ной базы с Северном Порту, пожар на шахте „Манифест Липцовы" (все эти 
события имели место во II и III четверти 1975 года). 
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В результате анализа были выделены две группы информации: а) чи
стая, б) обогащенная. Сопоставление формальных и мериторических эле
ментов информации, отнесенных к обеим группам, позволило кон
статировать что об обогащении этих материалов решают: а) заглавие 
или же род издания, в котором данное сообщение было опубликовано, 
б) относительная важность данного события. Это значит, что сообщение 
обогащается не ради пополнения недостающих элементов (например, от
сутствие определения времени, последствий данного события), а для пред
ставления других событий, непосредственно связанных с тем, о котором 
идет речь в основной информации. Все формы обогащения информации 
были распределены по трем группам: 
1) Материалы, типичные для информации, но полученные по другим (как 

правило, более ранним) источникам, чем основная информация; 
2) материалы, имеющие форму т. наз. „потребительную", — встречающу

юся в разговорной или официальной речи, не употребляющуюся в ка
честве основной формы в газетном сообщении (например, письмо, про
токол, беседа, доклад); 

3) публицистические формы, существенным образом связанные с содер
жанием основной информации. 
Чаще всего в качестве обогащающего материала встречались формы, 

зачисленные к первой группе: заметка, отчет, биография; из второй — 
речи и официальные коммюнике; из третьей — комментарий и статья. 

Выводы сводились к критике обогащающих материалов, которые обыч
но являются — по своему журналистскому жанру — повторением основ
ной информации, их содержание не имеет аналитического характера, ско
рее всего они указывают на другие события, связанные с представляе
мыми фактами. Основное указание для редакций — внедрять новые, бо
лее динамические формы пополнения агенционных материалов, как то: 
интервью, графические элементы (рисунок, чертеж, карта), отзыв, письмо, 
эссе, репортаж, фельетон и более точное их экспонирование. 

Работа была выполнена автором в Центре печатоведческих исследова
ний; редакция пополнила ее критическим комментарием журналиста. (Ре
зюме автора) T'*if 

Здзислав К ш и с т е к : В нью-йоркских редакциях еженедельников Тайм 
и Ньюс Уик (II) 

Во второй части статьи автором рассматриваются главным образом изда
тельские отделение обоих журналов, их многочисленные местные издания, 
объем, колонки, посвященные рекламе. Подробно обсуждается вопрос о за
нятости и платы в редакциях. В отношении занятости поражает большое — 
по сравнению с польскими редакциями — количество редакционно-техни-
ческих работников. Документалистов (researcher) находится в редакции по 
крайней мере столько, сколько журналистов. В библиотеках, архивах 
и фотоархивах работает по несколько десятков человек. 

Обе редакции располагают сетью отделений и собственных корреспон
дентов в США и во всем мире: Тайм — 31 отделение и 88 корреспондентов, 
присылающих в редакцию 500 тысяч слов в неделю; Ньюс Уик — 65 кор
респондентов, вместе же с подсобным персоналом — свыше 100 сотрудни
ков вне местонахождения редакции. От них поступают в редакцию не 
только готовые для напечатания в журнале информационные и публици
стические, но и архивные материалы, используемые затем для подготовки 
ведущих материалов (cover-stories), занимающих существенное место 
в обоих журналах. Только крупнейшие и богатые издательства могут по
зволить себе на это, — подавляющее большинство американской прессы 
опирается на материалы агентств печати и перепечатки. 

Затем дается обзор недельной заработной платы работников редакций, 
рассматривается профсоюзная проблематика. Американская журналистика 
характеризуется высокопроизводительным трудом при постоянной за
плате, отсутствием норм и сверхнормативных гонорариев. Подавляющее 
большинство материала в обоих журналах это результат труда редакцион
ного персонала, только фотографические материалы поставляются вне
штатными сотрудниками. 

i i* 
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Статья завершается данными о тиражах (Тайм — 6 млн, Ньюс Уик — 
3,5 млн экземпляров) и финансовых делах, обсуждается положение обоих 
журналов в их издательских концернах, располагающих и другими изда
ниями, телевизионное производство, книжные издания, значение прибылей 
за рекламу в общем бюджете журналов. (Резюме автора) 

SUMMARY 

Jerzy M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : International Communication '76 
The studies on international communication had already been conducted 

for several scores of years when in the seventies new life was infused into 
the interest in these problems. It was the result of both the political reasons 
and the new potentialities of satellite television. The studies in the past had 
a rather disputable material basis and often were based on speculation or 
journalistic relation. The factors that brought these issues to the fore were: 
the preparations to the Helsinki conference and the recent activities of 
UNESCO. The dispute about the principles of international communication 
is carried on in the arena of international politics. The capitalist countries 
demand that the conditions for an unrestrained flow be ensured. This would 
mean that everybody has the full right to passive and active communica
tion also outside his country, and practically it means the communicator's 
right to send his messages abroad. The socialist countries are for a flow 
controled by countries independent on their territories and the Third World 
countries exact a balanced communication and, at the same time, the de
velopment of the material basis of communication on their territory. Both 
the socialist and the Third World countries demand responsible communi
cation, that is, communication which does not aim at the interests and goals 
of the societies to which the messages are directed. 

International communication should become the subject of Marxist re
search and study which should concentrate on the differences in the sphere 
of media ownership and production and on the aims which the international 
communication serves. 

Works on international communication often contain terms defined by 
social sciences and used not quite consistently. The author means: the sub
versive influence of the media, the sustained impact of the media on the 
recipients, individual and social needs which are to be met by international 
communication, the position of communicator against a background of the 
organisation of media. 

The second part of the article discusses some conditions of international 
communication. Empirical data illustrate the subject. The relation between 
communication and social and economic development, the geography of elite 
press, the role of production standards in international information, the 
stylo of international information — are among the issues discussed in detail. 

In conclusion the author emphasizes the fact that the dispute on inter
national communication is based on the results of empirical research on the 
situation of communication in various countries only in a small degree. The 
assumption of ignorance, issuing from scepticism, compels the researchers 
and r—Aiticir.ns to p-cve that their country participates in international com
munication in some degree instead of directing the discussion to more pro
ductive topics. (Author's summary). 
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Tamäs S z e c s k ö (Budapest): Notes on the Mass Communication Research 
Strategies of Socialist Societies 

The strategic and methodological differences between mass communication 
research in socialist countries as against that in capitalist countries are to be 
partly accounted for by the divergent socio-theoretical background and partly 
by the fact that the object of research i.e. the very system of mass commu
nication and the mass communication processes, respectively, differ in the 
two social systems. 

This explains the non-comparability of even Marxist-oriented mass commu
nication research done in capitalist countries with research in socialist 
countries, even though the may find each other mutually inspiring. 

The differences in the socio-theoretical background are conceived as 
something known, some of the essential differences between the two systems 
of mass communication are briefly outlined, then, in due course, the main 
aspects of research strategy of mass communication research in the socialist 
societies are elaborated. (Author's summary). 

Stanisław W a l t o ś : The Press and the Judiciary in the USA. Another In
stance of Squaring the Circle? 

This discussion is limited to the problem of conflict between the press 
and the judiciary in the sphere of penal issues. These three factors con
tribute first of all to the rise of the conflict: the free enterprise character 
of American press, the constitutional principles of free speech and due 
process clause, the institution of the jury. 

The trial of Patricia Hearst in 1976 in San Francisco manifests very well 
the extent to which the press in the USA is interested in getting sensational 
material. Even the radical journal of Berkeley students devoted quite a lot 
of space to this trial in its everyday issues. 

Right to information is guaranteed first of all by the First Amendment 
in Constitution. In practice however this right often meets with restrictions 
resulting from the desire to protect the jurymen against any pressure on 
the part of the journalists. The restrictions are based on the Fourteenth 
Amendment which guarantees a due process to every citizen. In the past 
the courts often made use of the legal institution of "contempt of court" — 
the act is a transgression. The sentence for contempt of court was passed 
also when the press presented its settlement of the case before the court 
announced its verdict. It was only in the early part of the 20th century 
that some laxity in this scope was allowed. The U.S. Supreme Court began 
to require the courts to investigate whether there is an "unquestionable and 
current danger" of breach of the trial and not to rest satisfied with the 
statement of the "rational inclination to impede the administration of justice'' 
(Bridges v. California). Liability to penalty for "contempt of court" has not 
really stopped the press from abusing information. The well-known trials 
of Sacco and Vanzetti, of Hauptmann, of Baltimore Radio are the examples 
of unrestrained eagerness to get sensational information and to sell it on 
the columns at all costs. 

The dispute between the advocates of the First Amedment and t! e adhe
rents of the Fourteenth Amendment was an occassion for exchange of many 
arguments. The advocates of the absolute freedom of the press argue that 
the First Amendment does not allow for any exceptions and that the free
dom of the press is a means of preserving the political freedom and demo
cracy, a means of protection of the judiciary against bribery and lawless-
nes. On the other hand the adherents of the Fourtheenth Amendment con
tend that the curiosity of the people should not be satisfied at the defen
dant's cost and that the court room and not the TV screen nor the p"ess 
columns is the proper place for the administration of justice. 

The problem is only aggravated by the existence, in American judiciary, 
of the jury founded on the principle that 12 (or just 6 in some cases) jury
men ignorant of law adjudicate, after getting acquainted with the evidence, 
only on the basis of their own, free from any prejudice conviction. Nowadays 
it is impossible to isolate the jurymen in such a way that not a word armut 
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the trial they are to participate in could reach them. A research done re
cently in Chicago (headed by A. M. Padawer-Singer) showed a considerable 
susceptibility of the jurymen to the suggestions of the press. 

This conflict is moreover aggravated by the radio, television and film. 
The experiences in reports from court done by these media are in the USA 
of the worst kind. The trials that were reported in live transmissions by 
the radio and film reminded rather theatre performances than the dispen
sation of justice. In consequence in 1934 the U.S. Supreme Court prohibited 
to take pictures in the court, in 1941 forbade to transmitt the radio reports 
from the court room and in 1965 forbade also the television reports. 

The American penal procedure (both federal and state) has developed 
several methods of limiting or even eliminating the publicness of the trials. 
These are: the possibility to decide that the session be partly closed for the 
reason of safety, sanitary protection, or the necessity of a free atmosphere 
during the giving of evidence by a juvenile or an excitable witness; the 
so called "change of venue" that is the change of the place of the trial to 
some other where the public is less excited; the so called "voire dire exami
nation" that is the interrogation of the candidates for the members of the 
jury in order to check whether they are not prejudiced against the case 
already; the so called "motion for a continuance" — a motion to respite 
the trial until the atmosphere calms down; the already mentioned liability 
to penalty for the contempt of court; the so called "gag orders" — inter
dictions gaging the press, that is, the warrants prohibiting the publication 
of information on the trial in the press until the jury is constituted. Recently 
the U.S. Supreme Court has decided that such warrants are admissible only 
in the case of certainty that a bad atmosphere attendant upon the trial is 
unavoidable and that all other means have been used (Nebraska Press Assn. 
v. Stuart Judge). 

In spite of the gradual development in the search for the golden mean 
in the relations between the press and the judiciary, the end of the con
flict does not seem near. (Author's summary). 

Barbara N o w a k : Syntactical Analysis of „News" in Polish Press in the 
Past and To-day 

Two types of "press news" can be distinguished in the contemporary as 
well as the past (beginning in the 16th c.) press: 
1. the simple text (comprising the so called line of date and the basic infor

mation), eg.: 
Berlin. (PAP). The governments of German Democratic Republic 
and of Uganda have decided to enter upon diplomatic relations 
starting on 5th January. . . . 

Trybuna Ludu, 7.1.1973, p. 2 
2. the compound text (composed of the line of date, introductory information 

(giving the source of the news) and the proper information), eg.: 
(A) (PAP). The Government's press agent announced today that 
the Presidium of the Government met on 5th January. . . . 

Żołnierz Wolności, 6—7.1.1973, p. 2, no 5 (6856) Year 14 (31) 
We consider mainly the compound text (though the "simple text" is not 

all that simple because of the line of date), and first of all the syntactical 
relations of its complexity (syntactical relation: line of date-introduction-in
formation). 

The line of date is at the very beginning and is not connected syntacti
cally with the information itself (the information is discussed in the latter 
part of the article). The remaining two elements of press information are 
in a syntactical relation or in coherence. 

The sentence introducing the information (attached statement giving the 
source of information) can precede the basic statement, be in the middle of 
it or follow it, that, is it can be in: 
1. the initial position (asyndeton (parenthesis), hypotaxis, statement with 

quotation, integrated statement) 
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2. the middle position 
3. the final position. 

The analysis of these structures shows that the subordinate clause in
troducing the basic information usually becomes the main clause — from 
the point of view of syntax, graphical presentation and the feelings of the 
readers. 

The attached structures characteristic of news are not only the infor
mation about the genre but they also give the source of the basic informa
tion, have an introductory function (they facilitate the formulation of the 
introductory sentence) and also a commentative function (they are the addi
tional arguments and evaluation). Author's summary). 

Zbigniew T e m p s k i : The Duties of the Editor -In-Chief 
The author describes briefly some of the regularities in the work of the 

head of editorial staff and concentrates on the tasks of the editor-in-chief 
and on the desirable features for the head of the staff. 

The e d i t o r i a l duties of the editor-in-chief include: 1) supervision over 
the staff, 2) planning of the publicistic activities of the paper, 3) devising 
of the paper's actions, 4) coordination of the work in the editorial office, 
5) editorial policy, 6) representing the paper's staff. 

As some of the most important p e r s o n a l f e a t u r e s of the editor-
-in-chief the author lists: active attitude to life, resolution, the ability to 
gain people, tact, courage of opinions and the courage to express them, sen
sitiveness and the ability to understand somebody's mental disposition, the 
ability to conform himself with the changing situation, self-criticism. (Edi
tor's summary). 

Adam S w i d a : Giving Variety to Press Information 
The transmission of the news by great press agencies results in the unifi

cation of these informational materials. In this situation the responsibility 
for lending variety to information rests with the editorial staffs of in
dividual papers. The aim of this study was to examine the ways of drafting 
information published in Polish dailies and to define the typical ways of 
diversifying them. 

The analysis of theoretical definitions of information showed that in spite 
of the fact that a considerable number of authors realize the necessity of 
expanding press information no empirical research on the subject has been 
undertaken. 

The starting point for the empirical analysis was the purposive sample 
of 145 informational materials selected from nine Polish dailies on account 
of their social, economic, and political importance or their geographical 
range. The information analysed concerned the following events: the Apollo — 
Soyuz flight the resumption of navigation in Suez Canal, the ascent of Mount 
Everest by Japanese mountaineers, the liberation of Saigon, i.e. the end of 
war in Indochina, economic referendum in London, the attempt to assassinate 
President G. Ford, the visit of G. Ford in Poland, the opening of fuel base 
in Port Północny, the fire in "Manifest Lipcowy" coal-mine (all these events 
took place in the second and third quarter of 1975). 

The analysis allowed to isolate two groups of information: a) pure infor
mation, b) enriched information. The comparison of the formal and sub
stantial elements of information included in each of the groups led to the 
conclusion that whether the information is enriched or not depends on: 
a) the title or the type of the periodical in which the information appears, 
b) the relative importance of the event. This means that the aim of enriching 
information is not to supplement it with the notifying elements that are 
lacking (eg. the time or the effects of the event), but to present other events, 
connected directly with the one in the basic information. All forms of en
richment of information have been classified in three groups: 
1) Materials having a form typical of information but taken from other 

(usually earlier) source than the basic information. 
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2) Materials of an "applied" type, i.e. appearing in everyday speech or offi
cial language but not used as a basic form in press notices (eg. letter, 
official record, conversation, paper). 

3) Publicistic forms connected in a substantial way with the content of the 
basic information. 
The materials of group 1) were the most often met forms of enrichment: 

notice, report, biography. Of the second group the most frequent were ad
dresses and official statements, and of the third — commentary and article. 

The conclusions consisted in the criticism of the enriching materials which 
as far, as the journalistic form is concerned usually repeat the basic infor
mation and as far as the content is concerned — do not analyse the event 
but rather point out other events connected with the reported facts. The 
basic recommendation for the editors is to introduce new, more dynamic 
forms of supplementing agency materials; forms like interview, graphic ele
ments (drawing, chart, map), opinions, letter, essay, reportage or par. They 
should also be exposed better. 

The paper prepared by the author in Press Research Centre was supple
mented by the editor with a critical commentary of a journalist. (Author's 
summary) 

Zdzisław K r z y s t e k : The New York Editorial Offices of „Time" and „News
week" Magazines (II) 

In the second part of his article the author concentrates on the number of 
pages of both magazines and on their numerous editions. He discusses in de
tail the employment and salaries of the editorial staff. The make-up of these 
staffs when compared with their Polish counterparts is characterised by 
a large number of the editorial and operating personnel. For instance the 
number of documentation researchers is equal to that of the writing jour
nalists. The libraries, archives and archives of photographs employ jointly 
several dozen people. 

Both magazines have at their disposal a network of offices and own cor
respondents in the USA and all over the world. T i m e has 31 offices and 
88 correspondents who send to the editorial office 500,000 words a week. 
N e w s w e e k has 65 correspondents who together with their assistants form 
a group of over 100 employees working outside the editorial office. This 
network provides informational and publicistic materials ready for print as 
well as archival materials which are later used in preparation of cover-
-stories — an important form in both magazines. The bulk of American 
press to-day makes use of agency services and reprints; only the largest 
and richest papers can still afford their own informational networks. 

The activities of the trade unions among the editorial staff of these ma
gazines and the weekly salaries are also presented in the article. What 
distinguishes American journalists is an effective work for regular salary 
as there are no stints and no over and above the quota fees. The bulk of 
the materials in both magazines is prepared by the editorial staff, only the 
pictures are done mainly by contract photographers. 

The information about circulation ( T i m e 6 mln. copies, N e w s w e e k 
3.5 mln) and about financial situation and the position of both magazines 
in their publishing concerns comprising also other papers, television produc
tions and books as well as remarks on the role of returns from advertising 
in the magazines budgets end the article. (Author's summary). 

Translated by 
Urszula Szczepańczyk 
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