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R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 3 (73) 

STANISŁAW NOWICKI 

PROBLEMATYKA KRYTYKI PRASOWEJ 
W OPINIACH CZYTELNIKÓW 

Prawidłowe i skuteczne podejmowanie krytyki praso
wej — to problem zawsze ważny i aktualny. Przedsta
wione badania OBP sondowały odczucia społeczeństwa 
co do częstotliwości i skuteczności pojawiania się kry
tyki prasowej na poszczególne tematy. Zwróćmy uwa
gę na okres przeprowadzania bodań i postula
ty przesunięcia akcentów krytycznych na 
problemy wówczas najważniejsze dla reprezentacji ogól
nospołecznej. Wypływa stąd generalny wniosek, że orien
towanie pogłębionej i obiektywnej krytyki na problemy 
najistotniejsze w aktualnej sytuacji oraz obowiązek roz
liczania się z jej skuteczności mają decydujący wpływ 
na zaangażowany stosunek społeczeństwa do krytyki 
prasowej. 

Wstęp 

Akceptacja krytyki jako środka działania w dużej mierze zależy 
z jednej strony od tego, w jakim stopniu negatywne oceny i opinie 
o otaczającej nas rzeczywistości znajdują odzwierciedlenie w publi
kacjach krytycznych, z drugiej zaś od tego, na ile obserwować mo
żemy skuteczny wpływ tych publikacji na krytykowane zjawiska. 
Powyższym stwierdzeniem nie negujemy bynajmniej znaczenia for
my publikacji krytycznych w prasie dla społecznego stosunku do 
krytyki, najczęściej bowiem niewłaściwe reagowanie krytykowanych 
ma swoje punkty zaczepienia w niepełnym, jednostronnym przed
stawieniu tematu. 

Nas będą interesowały 1 głównie czytelnicze opinie i odczucia na 
temat: 
1. Ilości materiałów krytycznych w prasie, wzajemnych proporcji 
poszczególnych — w miarę konkretnych — tematów publikacji kry
tycznych ; 
1 Przedstawione niżej wyniki stanowią fragment badań zrealizowanych w II 
kwartale 1976 przez Ośrodek Badań Prasoznawczych na temat społecznych 
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2. Oceny skuteczności krytyki prasowej oraz 
3. Czytelniczych postulatów w zakresie tematów do podjęcia w pu
blikacjach krytycznych w prasie. 

Tam, gdzie będzie to możliwe, opinie czytelników o tematach pu
blikacji krytycznych będziemy konfrontować z wynikami analiz za
wartości prasy określających tematykę publikacji krytycznych. 

Przyjmijmy zatem jako roboczą hipotezę, iż społeczny stosunek 
do krytyki prasowej ściśle zależy od trafności publikacji krytycz
nych wobec tych problemów i zjawisk, które w odczuciu społecz
nym na to zasługują. Przyjmijmy też, jako założenie wystarczająco 
racjonalne (tak że nie będziemy go szerzej uzasadniać), iż każdy 
człowiek, oceniając otaczającą go rzeczywistość zależnie od własnej 
hierarchii wartości — ma mniej lub bardziej sprecyzowany zestaw 
tych problemów, które wymagają zmian, usprawnień, udoskonaleń 
itp. — a mówiąc ogólnie — przywrócenia im cech lub funkcji zgod
nych z wzorcem, modelem, typem idealnym. Konkretyzując zatem 
wcześniejszą hipotezę można powiedzieć, iż na społeczny stosunek 
do krytyki doniosły wpływ może mieć zgodność postrzeganych w 
prasie tematów publikacji krytycznych z indywidualnym i społecz
nym odczuciem i hierarchią spraw, problemów i zjawisk wymagają
cych zmian, korekt i udoskonaleń. Zanim jednak przejdziemy do 
zweryfikowania powyższej hipotezy, dokonajmy rekonstrukcji czy
telniczych opinii o tematach publikacji krytycznych w prasie, ze 
wskazaniem wniosków płynących z takiej rekonstrukcji dla krytyki 
prasowej. 

1. Założenia badawcze 

Rekonstruując czytelnicze opinie o tematyce publikacji krytycz
nych w prasie posłużyliśmy się następującym schematem zbierania 
materiału: grupie badanych, którzy zadeklarowali korzystanie z pra
sy (1712 osób spośród 1982 2), przedstawiliśmy listę tematów i pro
blemów pojawiających się w prasowych publikacjach krytycznych. 

Przedstawiona lista problemów — tematów, co do której badani 
mieli wypowiedzieć swoje opinie — na pewno nie wyczerpuje wszy
stkich zjawisk, z którymi czytelnicy prasy spotykają się w publika
cjach krytycznych. Próba rekonstrukcji takiej listy w pełnej skali 
i wymiarze problemów mijałaby się z celem. Zresztą w stosunku 
do naszych propozycji tylko w sześciu przypadkach badani czytel
nicy prasy dołączyli własne propozycje, będące i tak uszczegółowie
niem podanych przez nas. Można więc śmiało powiedzieć, że przed
stawiona lista problemów, o których pisze i powinna pisać krytycz-

wyobrażeń i opinii o krytyce prasowej. Badania zakończone zostały opraco
waniem S. N o w i c k i e g o: Społeczne wyobrażenia i opinie o krytyce praso
wej. Materiały OBP, zeszyt 32, Kraków 1977. 
* Z założonej reprezentacji 2000 osób, stanowiących udziałową próbę ogółu 
dorosłej ludności Polski, dobraną według kryteriów płci, wieku i miejsca 
zamieszkania, zakwalifikowaliśmy do ostatecznego opracowania 1982 ankiety. 
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nie prasa, znalazła w oczach badanych pełną akceptację. Interpreta
cję przedstawionych wyników proponowalibyśmy jednak ograniczyć 
wyłącznie do wzajemnych relacji problemów, które zawierała lista — 
bez odnoszenia ich do innych tematów krytycznych. 

Zadaniem każdego z badanych czytających prasę było wskazanie 
tych trzech tematów, które według jego ocen najlepiej odpowiada
łyby trzem instrukcjom: 
a) które z wymienionych problemów pojawiają się najczęściej na 

łamach prasy w kontekście publikacji krytycznych; 
b) na które z wymienionych problemów ma obecnie największy po

zytywny wpływ krytyka prasowa; 
c) które z wymienionych problemów wymagają większego zaintere

sowania dziennikarzy przygotowujących krytyczne publikacje. 
Ujęcie problematyki tematów publikacji krytycznych w katego

riach pojawiania się, skuteczności i postulatów co do działalności 
krytycznej stworzyło interesujące możliwości wydobycia czytelni
czych ocen na temat krytyki w prasie. Dadzą się one zamknąć w 
następujących kierunkach analizy: 
1. Stopień zróżnicowania tematów — problemów potraktowanych 

krytycznie; tematy pojawiające się najczęściej i najrzadziej (róż
nice wakazań w odsetkach). 

2. Kryteria doboru grup tematów o różnym natężeniu pojawiania 
się w prasie. 

3. Charakter związku między częstością pojawiania się treści k ry 
tycznych a skutecznością krytyki wobec przedmiotu krytyki. 

4. Stopień zróżnicowania tematów według ocen skuteczności krytyki 
wobec nich. 

5. Społeczne postulaty w zakresie kierunków dla prasowej działal
ności krytycznej (aspekt zgodności postulatów); inne tendencje 
w obrębie postulatów. 

6. Charakter 'związku między częstością zamieszczania tematów kry
tycznych w prasie a czytelniczymi postulatami co do kierunków 
działalności krytycznej. 

Tabela 1. porządkuje wskazania na poszczególne tematy publikacji 
w każdej z trzech wyróżnionych i interesujących nas płaszczyzn 
analizy, według częstości ich pojawiania się w prasie. Tabela zawie
ra też rangi (miejsca w obrębie 23 elementów listy), jakie odsetki 
wskazań wyznaczyły poszczególnym problemom względem siebie. 

2. Tematyka krytycznych publikacji prasowych w opiniach czytel
ników 

Czytelnicze opinie o częstości pojawiania się konkretnych mate
riałów krytycznych pozwalają stwierdzić, iż rozbieżności między 
poszczególnymi tematami nie są duże. W zasadzie należało się spo
dziewać dość znacznych różnic, jako że stosunek krytyki do różnych 
problemów i dziedzin życia społecznego nie jest jednakowy. Wśród 
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przedstawionych badanych tematów nie ma jednak takich, które w 
znaczny i znaczący sposób odbiegały liczbą wskazań od pozostałych. 

Oczywiście, ocena przedstawiona wyżej, będąc wypadkową ocen 
jednostkowych, nie powinna przesłonić istnienia wewnątrz badanej 
zbiorowości pewnych podgrup ludzi wskazujących tematy różne — 
czasem w sposób dość istotny — od średniej dla ogółu. 
Wynika to — naszym zdaniem — z faktu, iż różni ludzie w różny 
sposób odbierają treści prasowe. 

Selektywność odbioru3 treści krytycznych zależy od zaintereso
wań, wiedzy, środowiska społecznego i systemu wartości. W tym 
ujęciu zależy także od zestawu czytanych tytułów, które mogą być 
bardziej lub mniej krytyczne, mogą też — chociażby ze względu 
na cechy lokalne — zamieszczać różne tematycznie treści k ry 
tyczne. 

Za sytuację pozytywną w zakresie funkcjonowania krytyki praso
wej należy jednak uznać fakt, iż (w opiniach badanych) nie było ta 
kich tematów, które nie pojawiałyby się w prasie w tonacji krytycz
nej. Nie można niestety podobnej pozytywnej oceny odnieść do wza
jemnych relacji tematów krytycznych zestawionych według hierar
chii częstości ich pojawiania się w prasie. 

Generalna prawidłowość, którą obserwujemy analizując wskazania 
czytelników prasy, jak taka, iż głównym problemem publikacji kry
tycznych jest działalność różnego rodzaju instytucji w skali mikro, 
a więc także w kontaktach instytucja — człowiek (np. działalność 
służb socjalnych w zakładzie, komunikacja, działalność handlu, zao
patrzenia, działalność urzędów, działalność usługowa itp.). Co cie
kawe, odczucia czytelników w tej mierze nie odbiegają zbyt daleko 
od wyników analiz zawartości prasy 4 . 

Stwierdzono, że prasa najczęściej pisze krytycznie o tej sferze na
szego życia, którą ogólnie określamy jako szeroko pojęte usługi 
i działalność służb społecznych. Mniej chętnie podejmuje natomiast 
problemy związane z działalnością sektora produkcji, zwłaszcza uspo
łecznionej. Z analizy zawartości wynika też, że krytyka prasowa po
mija wiele tematów interesujących czytelnika (na przykład sytuacja 
mieszkaniowa, problematyka płac, polityka kadrowa, fachowość 
ludzi itp.). Co więcej, biorąc pod uwagę wyniki analiz zawartości, 
można przyjąć tezę, iż w przeważającej mierze materiały krytyczne, 
wskazywane przez czytelników jako najczęściej pojawiające się 
w prasie, mają charakter jednostkowy i doraźny — z punktu widze
nia działalności krytycznej są więc raczej interwencjami. Jakkolwiek 
nie negujemy znaczenia interwencji prasowych, to sądzić należy, 
że skuteczność takiej właśnie działalności krytycznej sprowadza się 
do usunięcia przedmiotu interwencji — bez wyjaśnienia i usunięcia 
mechanizmów prowadzących do powstania negatywnej sytuacji. 

G Por. J. K o b l e w s k a : Środki masowego oddziaływania. Warszawa 1972. 
4 Świadczą o tym wyniki różnych badań prowadzonych w OBP, np. A. J Q-
d r z e j c z a k : Stosunek do krytyki prasowej na przykładzie spraw gospodar
czych, a także opracowanie zbiorowe pt. Krytyka w środkach masowej infor
macji i propagandy (Archiwum OBP). 
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Incydentalność, zbyt jednostkowe i uproszczone traktowanie inter
wencji prasowych sprawia, że właśnie wśród tematów wskazanych 
jako najczęściej pojawiające się w prasie możemy obserwować takie, 
które można śmiało określić jako „długowieczne". Zwróćmy uwagę, 
że wśród najczęściej wskazywanych tematów znalazło się wiele t a 
kich, które spotykamy niemal w każdym egzemplarzu dziennika czy 
czasopisma. Co zatem daje częste powtarzanie tych samych tematów 
w ciągu długich — jak należy podejrzewać — okresów? Jakie zmia
ny w społecznym stosunku do krytyki powodują takie właśnie akcje 
prasowe? 

Wydaje się, że nie popełnimy błędu twierdząc, iż jeżeli krytyka 
nie wywołuje pozytywnych zmian w stosunku do przedmiotu kry
tyki, to nie mobilizuje opinii publicznej do działań i nie stanowi też 
wystarczaj ącego środka, by przeciwdziałać podobnym negatywnym 
zjawiskom w przyszłości. Powodów takiego stanu rzeczy upatrywać 
należy w zbyt jednostkowym i niepogłębionym charakterze materia
łów krytycznych z jednej strony i w formalistycznym stosunku in
stytucji różnych szczebli do samej działalności krytycznej 5 z drugiej. • 
Podjęcie działań usuwających zasygnalizowane wyżej niedomogi kry
tyki prasowej powinno dać w efekcie pozytywne zmiany w społecz
nym stosunku do krytyki i zwiększyć tym samym prestiż krytyki 
prasowej jako formy kontroli społecznej. 

3. Czytelnicze oceny skuteczności krytyki prasowej 

Druga z przedstawionych hierarchii — oparta na wskazaniach tych 
tematów, wobec których krytyka jest skuteczna — jest w dużym 
stopniu zgodna z omówioną wyżej hierarchią tematów krytycznych 
pojawiających się najczęściej na łamach prasy (por. tabela 1). Upra
wniony zatem wydawałby się wniosek, że im więcej się pisze o da
nym temacie, tym większa szansa na pozytywne zmiany w zakresie 
przedmiotu krytyki. Nie jest to, niestety, wniosek prawdziwy — co 
udowodnimy dalej. 

Generalnie hierarchia tematów, wobec których krytyka prasowa 
według opinii badanych okazała się skuteczna, wykazała jeszcze sil
niejszą — niż to obserwowaliśmy poprzednio — tendencję do spłasz
czania różnic między poszczególnymi tematami. Przyczyn należy — 
naszym zdaniem — szukać w tym, że oceny skuteczności krytyki są 
zapewne częściej aktualizowane wraz z pojawieniem się reakcji na 
wcześniejsze akcje krytyczne. 

Najpoważniejsze różnice w ocenach częstości pojawiania się te
matów krytycznych i ich skuteczności dotyczą następujących te
matów: organizacja i wydajność pracy, terminowość oddawania in
westycji i obiektów użyteczności publicznej, polityka kadrowa, 
nagrody i odznaczenia oraz problemy uczciwości społecznej i zacho
wania społecznie naganne („pisze się o nich często, a skuteczność 
5 Por. cytowane już opracowanie A. J ę d r z e j c z a k a oraz artykuł tegoż 
autora w Zeszytach Prasoznawczych 1972 nr 3. 
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Tabela 1: Społeczne opinie o treściach krytyki prasowej — skuteczność kry
tyki wobec tych problemów i postulaty co do kierunków działalno
ści krytycznej w prasie (dane w procentach, N=1712) 

Lis ta p rob l emów 
i t e m a t ó w k ry tycznych 

W a r u n k i p racy i s p r a w y so
cjalne w zak ładach pracy 
Organizacja i wydajność p r a 
cy 
Komunikac j a — diziałalność 
MPK, P K S , P K P 
Działalność handlu , zaopa t rze
nia, s tosunki n a linii sp rze-
dawca-k l i en t 
Działalność urzędów, s tosunki 
na linii u r zędn ik -pe t en t 
P rob lemy uczciwości społ. 
Terminowość o d d a w a n i a i n 
westycj i i ob iek tów użytecz
ności publ icznej 
Budownic two mieszkaniowe, 
gospodarka mieszkan iowa 
Działalność us ługowa n a rzecz 
ludności 
Rzetelne wype łn ian ie obo
wiązków przez p r a c o w n i k ó w 
Ochrona ś rodowiska na tu ra l . 
Wieś, ro ln ic two i działalność 
służby ro lne j 
Gospodarka — s p r a w y p ro 
dukcj i i zarządzania 
P rob l em płac i cen a r t yku łów 
n a r y n k u 
Po l i tyka k a d r o w a , awanse , 
nagrody, odznaczenia 
P rob lemy wynika jące z wza 
j emnych k o n t a k t ó w między
ludzkich 
Rodzina 
Stosunki p rze łożony-podwład-
n y 
Kwal i f ikac je i p rzygo towanie 
ludzi do zawodu 
Działalność inst . kul t . -oświat . 
Działalność inst. w y c h o w a w 
czych 
Działalność służb porządko
wych, MO, ORMO 
Inne 

Odsetk i w s k a z a ń 
na t ema ty k ry tyczne : 

ш 

zę
st

sz
 

ie
 

"2 cc 
CO u 

С ft 
со* > со > 

34,5 

29,9 

25,3 

25,1 

24,7 
19,4 

17,8 

15,5 

13,6 

12,6 
12,4 

11,9 

9,3 

8,2 

6,3 

5,5 
5.5 

5,4 

4,5 
4,4 

2,5 

2,5 
0,4 

i • 

X yi 
Л ' S со 
H c N 

о v'% 
Ш "2 й 
о -^ о 
> >> су 

26,7 

17,7 
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18,8 
13,3 

12,5 

14,5 

24,4 

8,2 
25,4 

11,7 

10,0 

7,2 

4,1 

6,1 
7,8 

8,0 

7,1 
6,7 

3,7 

3,6 
0,4 

i 
za
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ał

o 
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О 

-t-> 
ОТ 
CD 

11,6 

9Д 
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13,1 
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24,1 
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8,2 
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12,2 

8,7 
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10,0 
11,3 

10,1 

8,1 
4,9 

7,0 

7,0 
0,9 
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13 
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23 
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Tabela 2: Powiązania opinii o częstości, skuteczności i zadaniach krytyki 
(dane w procentach, N = 1712) 

Lis ta p rob l emów 
i t e m a t ó w kry tycznych 

W a r u n k i p racy i sp r awy so
cjalne w zak ładach p racy 
Organizac ja i wyda jność p racy 
K o m u n i k a c j a — działalność 
MPK, P K S , P K P 
Działalność handlu , zaopa t rze
nia, s tosunki n a linii sprze-
dawca-k l i en t 
Działalność urzędów, s tosunki 
n a l inii u r zędn ik -pe t en t 
P rob l em y uczciwości społ. 
Terminowość o d d a w a n i a in
westycj i i ob iek tów użytecz
ności publ icznej 
Budownic two mieszkan iowe, 
gospodarka mieszkan iowa 
Działalność us ługowa n a rzecz 
ludności 
Rzetelne wype łn i an ie obowiąz
ków przez p r a c o w n i k ó w 
Ochrona ś rodowiska n a t u r a l 
nego 
Wieś, ro ln ic two i działalność 
służby rolnej 
Gospoda rka — s p r a w y p r o 
dukcji i zarządzania 
P r o b l e m płac i cen a r t y k u ł ó w 
na r y n k u 
Pol i tyka k a d r o w a , awanse , 
nagrody, odznaczenia 
P rob l em y wynika jące z wza 
j emnych k o n t a k t ó w między
ludzkich 
Rodzina 
S tosunki przełożony—pod
władny 
Kwal i f ikac je i p rzygotowanie 
ludzi do zawodu 
Działalność inst. kul t . -oświat . 
Działalność inst . w y c h o w a w 
czych 
Działalność s łużb porządko
wych MO, ORMO 
Inne 

Zasięg samodzie l 
nych w s k a z a ń n a 
poszczególne p r o 
b lemy w p łasz-

w 7? 

(U'Л! 
N д 

na
je

 
pu

b 
22,4 
19,7 

14,7 

17,9 

17,1 
13,6 

13,6 

10,2 

9,5 

10,1 

7,4 

8,2 

7,4 

5,8 

5,1 

4,3 
4,0 

3,9 

3,3 
3,9 

2,2 

2,0 
0,4 

u ż y ź n i ę 

( 
L*% 
V о -

•^ w со 
С/3 . ,—s <А 

13,4 
10,5 

13,3 

15,4 

И Д 
8,5 

8,8 

9,6 

19,2 

5,6 

19.3 

7,8 

8,1 

4,3 

2,7 

4,9 
6,1 

6Д 

5,8 
5,9 

3,3 

3,0 
0,4 

tó
w

 

Й 

3 
"«О 
ft И 

8,2 
7,3 

10,7 

13,7 

9,9 
16,4 

5,5 

20.3 

15,3 

7,2 

15,2 

10,0 

7,8 

28,3 

11,3 

9,1 
10,2 

10,0 

7,6 
4,4 

6,7 

6,6 
0,9 

Zasięg powiązanych 
w s k a z a ń n a poszczegól
n e p rob l emy w wiąz

kach płaszczyzn: 

m + 
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11,4 
6,2 
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4,4 

5,7 
3,7 

3.4 

2,9 

2,5 

1,9 
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2,5 

1,5 

1,6 

0,9 

0,6 
0,9 

. LI 

1,0 
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0,4 

i 

U 
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1,5 
0,6 

1,9 
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1,2 
1.9 

0,5 

1,9 
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1,0 
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0,2 
0,1 

— 
0,1 
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1,2 
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1,7 

1,2 
1,4 
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1,5 

2,3 

0,4 

2,0 

0,9 

0,5 

1,2 

0,5 

0,4 
0,5 

0,6 

0,3 
0,4 

0,2 

0,2 
— 

Ü 
4-
m + 
< 

0,6 
0,3 

1,1 

0,8 

0,8 
0.3 

0,2 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

— 
0,2 

— 

0,2 
0,3 

0,2 

— 
— 
0,1 

— 
~ 
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krytyki jest mała"). Odwrotne zjawisko („pisze się o nich mało, 
ale skuteczność jest duża") dotyczy tematów: ochrona środowiska, 
działalność usługowa na rzecz ludności, stosunki przełożony — pod
władny. Pozostałe tematy różniły się już w mniejszym stopniu tak 
liczbą pozycji, jak i odsetkiem wskazań w obu hierarchiach. 

Obliczony dla obu szeregów współczynnik korelacji rang Spear-
mana 6 wykazał istnienie dość silnej zależności (ra = 0,867) między 
oceną częstości pojawiania się materiałów krytycznych w prasie 
a opinią o skuteczności krytyki. 

Równocześnie jednak przy bliższej analizie okazało się, że nie są 
to sytuacje aż tak silnie powiązane. Udało się to stwierdzić dopiero, 
gdy skorelowaliśmy odpowiedzi z trzech interesujących nas płasz
czyzn analizy treści krytycznych w prasie. Badani tylko w nielicz
nych przypadkach — wskazując tematy najczęstsze i te, wobec któ
rych krytyka jest skuteczna — podawali te same problemy. Innymi 
słowy, badany wskazując trzy tematy, które jego zdaniem pojawiają 
się najczęściej jako materiały krytyczne, pçzy ocenie skuteczności 
krytyki wskazywał zazwyczaj tylko częściowo analogiczne proble
my, natomiast znacznie częściej jego wskazania dotyczyły zupełnie 
innych. 

Przechodząc na poziom zbiorowości, przy zastosowaniu mechanicz
nego sumowania 'wskazań, niezależnie od ich powiązań na poziomie 
badanych jednostek otrzymaliśmy efekt pozornej zależności. Za
mieszczony niżej rysunek na przykładzie tematu warunki pracy 
i sprawy socjalne w .zakładzie pracy przedstawia, w czym tkwi pro
blem ocen powiązanych w wypadku orzekania o danym temacie 
w trzech płaszczyznach analizy. 

I A-363/ j \ 
I I AB =1951 1 
\ V__ /B>=230] 
\ y ^ 7 ^ > Ç ^ - - 7 / — ВС =21 

AC=25~U ^ 4 — ABC^ 
\ C=141 I 

Poszczególne koła symbolizują liczby wskazań na omawiany temat w trzech 
płaszczyznach analizy: A — tematy najczęstsze, В — tematy, wobec których 
krytyka jest skuteczna, С — tematy postulowane. Płaszczyzny pokrywające się 
zakresowa to interesujące nas grupy opinii powiązanych. Liczby przy symbo
lach odpowiadają liczbie wskazań. 

Sądzimy, że rysunek ten pozwoli w pełni wykorzystać materiał 
tabeli 2, gdzie zestawiliśmy dla zbiorowości czytelników prasy za-
6 Por. H. M. В l a l o c k : Statystyka dla socjologów. PWN. Warszawa 1975, 
s. 354, 



KRYTYKA PRASOWA 13 

sięgi problemów występujących samodzielnie na każdej z trzech pła
szczyzn oraz w powiązaniu, we wszystkich możliwych kombinacjach. 
Każda z przedstawionych w tabeli 2 kolumn informuje nas o skali 
i charakterze czytelniczych ocen i «postulatów w stosunku do kon
kretnych tematów krytycznych. Prześledźmy to .przykładowo na ma
teriale przedstawionym na rysunku. Okazuje się, że z ogólnej liczby 
badanych, wskazujących jako najczęściej pojawiający się w prasie 
temalt warunki pracy i sprawy socjalne w zakładzie pracy, tylko co 
trzeci wyraża opinię, że krytyka prasowa wobec tego problemu jest 
skuteczna. Zauważmy /poza tym, że jest to i tak temat wykazujący 
najwyższy udział powiązanych ocen o częstości i skuteczności spo
śród pozostałych problemów i kierunków działalności krytycznej. 
Inne zasięgi występowania ocen i opinii powiązanych — jak może
my zauważyć — są bardzo niskie i rzadko przekraczają 2°/o ogółu 
badanych czytelników prasy. Potwierdza to nasze .wcześniejsze przy
puszczenie o pozornym charakterze zależności między opiniami o czę
stości pojawiania się materiałów krytycznych a opiniami o skutecz
ności krytyki. 

Zanegowanie tej prostej zależności pozwala też pełniej sformuło
wać wniosek, że nie ilość materiału krytycznego, ale jego jakość — 
a więc pełność, konkretność, trafność, odpowiednie pogłębienie — 
decydują o tym, jaki oddźwięk społeczny wzbudza publikacja kry
tyczna i jaka tym samym będzie szansa na usunięcie źródeł i mecha
nizmów wypaczeń zjawiska czy problemu poddanego krytyce. Rów
nocześnie sytuacja, jaką udało się uchwycić w tych dwu płaszczyz
nach analizy, ma, jak się wydaje, daleko większe konsekwencje dla 
funkcjonowania krytyki prasowej. Fakt, iż w zdecydowanej większo
ści badani, wymieniając najczęściej podnoszone przez prasę tematy 
krytyczne nie dostrzegali konsekwencji tych publikacji i nie mogli 
stwierdzić skuteczności krytyki prasowej wobec nich, świadczy, że 
ogromnie dużo zostało do zrobienia w zakresie przywrócenia krytyce 
prasowej właściwej rangi i miejsca wśród środków kontroli społecz
nej oraz stymulatorów rozwoju społecznego. 

Zaobserwowane zjawisko ma też zapewne daleko idące konse
kwencje dla indywidualnego stosunku odbiorców prasy do krytyki. 
Nie dość, że pewne tematy krytyczne powtarzają się cyklicznie, że 
mają charakter akcyjny, to — zdaniem badanych — nie przynoszą 
widocznych rezultatów. Przyczyn zobojętnienia na krytykę, braku 
zaangażowania społecznego w usuwaniu zjawisk niepomyślnych czy 
wręcz negowania roli krytyki publicznej upatrywać należy chyba 
między innymi w zasygnalizowanych wyżej sytuacjach. 

4. Czytelnicze postulaty w zakresie tematyki publikacji krytycznych 

Z trzecią interesującą nas płaszczyzną analizy społecznego stosun
ku do krytyki — czytelniczymi postulatami co do tematów dla kry
tyki — wiązaliśmy największe nadzieje na wydobycie najpełniej
szych ocen odbiorców prasy. Z reguły bowiem badani postawieni 
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w sytuacji „projektującej" czują się pewniej i swobodniej, wiedząc, 
że nikt nie sprawdza ich wiedzy, fachowości ocen itp. Taką też 
funkcję pełniło pytanie o tematy, które ze względu na dobro i inte
res społeczny wymagają interwencji i krytyki na łamach prasy. 

Generalna obserwacja narzucająca się po analizie materiałów ta
beli 1 i 2 jest następująca: wśród wymienionych tematów nie ma 
takich, które zostałyby pominięte, które nie wymagałyby zaintereso
wania prasy — i to krytycznego zainteresowania. Rzecz charaktery
styczna, iż rozpiętość wskazań między tematami postulowanymi jako 
przedmiot działalności krytycznej uległa spłaszczeniu jeszcze silniej
szemu, niż obserwowaliśmy to w wypadku ocen skuteczności krytyki 
(por. tabela 1). Równocześnie tematy, które uzyskały najmniej wska
zań, mają za sobą dość znaczne zbiorowości badanych. Nie są to 
więc tematy błahe. 

W ogóle wydaje się, iż najbardziej uprawniony byłby wniosek 
stwierdzający rozległość tematów i problemów nadających się — 
zdaniem badanych — na przedmiot publikacji krytycznych. Zakres 
spraw, których winna dosięgnąć krytyka prasowa, jest duży i zapew
ne w rzeczywistości -— jeszcze większy. Nie zapominajmy bowiem, 
że operujemy listą przykładowych problemów. Problemy najczęściej 
wskazywane przez badanych jako wymagające zainteresowania kry
tyki prasowej — to jest problem płac i cen artykułów na rynku, bu
downictwo mieszkaniowe, gospodarka mieszkaniowa, problemy ucz
ciwości społecznej, jak to już sygnalizowaliśmy wyżej, referując wy
niki analiz zawartości prasy — były tymi, które stanowiły niewielki 
procent krytycznych materiałów prasowych. Pozostawałoby to w zgo
dzie z odczuciami czytelników prasy. Dali oni zresztą wyraz istnieniu 
głębszych nieprawidłowości funkcjonowania krytyki, dokonując 
wskazań na tematy pojawiające się najczęściej, wśród których te 
postulowane zajmowały raczej odległe miejsca. 

Rozbieżność między tym, co badani spotykają w prasie jako pro
blemy krytyczne — a tymi problemami, które chcieliby widzieć, 
jest bardzo duża (porównaj zasięgi wskazań i rangi w tabeli 1). Brak 
odzwierciedlania przez krytykę lub odzwierciedlanie w stopniu nie
zadowalającym problemów ważnych i istotnych dla ludzi może być 
i zapewne jest momentem wypaczającym społeczny stosunek do kry
tyki. Świadczy bowiem o pomijaniu pewnych spraw, istnieniu obsza
rów, wobec których działania krytyczne nie są podejmowane. 

Zarówno istnienie przedmiotów objętych nadmiarem krytyki, jak 
i tych, którymi krytyka się nie zajmuje, wywołuje brak zaufania do 
społecznego mechanizmu funkcjonowania krytyki i do niej samej. 
Wydaje się, że war t jest uwagi postulat uwzględniania społecznych 
opinii przy wytyczaniu kierunków działalności krytycznej . Jest to 
możliwe tylko przez sprawniejsze i pogłębione wykorzystanie postu
latów zawartych w listach czytelników 7 oraz przez bezpośrednie 

7 Por. interesujące studium H. K u b i a k a i innych: Oczekiwania i dążenia 
mieszkańców regionu krakowskiego w świetle listów do Gazety Krakowskiej. 
Kraków 1974; por. zwłaszcza te partie opracowania, w których autorzy poz
dejmują próbę syntezy zjawiska społecznego, jakim są listy pisane do prasy 
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kontakty dziennikarzy z ludźmi i sprawami, które tych ludzi żywo 
interesują. Przedstawione dane o czytelniczych oczekiwaniach wobec 
krytyki prasowej są zapewne bardzo silnie zabarwione emocjami osób 
badanych. Przypuszczać też należy, że czytelnicze postulaty w za
kresie treści krytycznych bardzo się zmieniają pod wpływem co
dziennych doświadczeń, opinii publicznej, obserwacji prowadzonych 
akcji krytycznych i ich skutków. Silne zindywidualizowanie ocze
kiwań czytelniczych nie powinno jednak przesłaniać możliwości 
ujmowania ich w określone prawidłowości i przy pomocy określo
nych środków zaspokajania tych oczekiwań w skali globalnej bądź 
tylko lokalnej. Zauważmy, że wśród masowych środków informacji 
i propagandy prasa spełniać może rolę takiego medium, oddziałują
cego kierunkowo w stopniu najpełniejszym. Krytyka prasowa za
pewne wpływa w dużym stopniu na postawy czytelników wobec 
problemów i zjawisk poddawanych krytyce oraz gotowość do podej
mowania indywidualnych i zbiorowych działań krytycznych. Kształ
towanie przez prasę ogólnego stosunku do krytyki, który decydować 
może o czynnym i aktywnym włączaniu się czytelników do elimi
nowania zjawisk niepomyślnych i usuwania przyczyn ich powstawa
nia — ma ogromne i doniosłe znaczenie. Dlatego między innymi dba
łość o celną, odpowiedzialną i uzasadnioną krytykę jest tak ważna, 
a doskonalenie kierunków krytyki powinno stale towarzyszyć działa
niom krytycznym 8. 

5. Treści krytyczne w prasie a system wartości 

Poszukując czynników wywołujących takie a nie inne czytelnicze 
postulaty dla działalności krytycznej, stwierdziliśmy, że decydują 
o nich elementy systemów wartości akceptowanych tak przez jed
nostki, jak i ogół społeczeństwa. U podstaw krytyki jako działania 
leżą zawsze wartości społeczne — a więc przedmioty materialne bądź 
niematerialne, wobec których jednostka (grupa) przyjmuje postawę 
szacunku i podejmuje działania mające na celu ich realizację lub 
ochronę. 

Oprócz wymienionych poprzednio czynników: doświadczeń ukła
du odniesienia i środowiska, właśnie w systemie wartości tkwi — 
naszym zdaniem — moment sprzyjający aktywizowaniu się jedno
stek wobec treści krytycznych. Już pobieżna analiza porównawcza 
hierarchii spraw i problemów ważnych dla Polski i Polaków (por. 
tabela 3) oraz czytelniczych postulatów wobec działalności krytycz
nej wykazuje, że istnieje między nimi duża zbieżność, nie zanikająca 
także na poziomie jednostkowych deklaracji i opinii. 

Wskazując krytyce nowe obszary lub postulując rozszerzanie do
tychczasowych ram jej działania, interesują się badani tym wszyst-

(s. 80—86). Okazuje się, że jeśli listy te zawierają oceny, to są one krytyczne 
oraz że w hierarchii tematów poruszanych w listach dominują tematy zwią
zane z patologią instytucji i kulturą współżycia społecznego. 
8 Por. Zadania partii w pogłębianiu socjalistycznej świadomości i patriotycznej 
jedności narodu (tezy VII Plenum КС PZPR). Nowe Drogi 1977, nr 5. 
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Tabela 3: Hiararchia problemów ważnych dla Polski i hierarchia celów i dą
żeń jednostkowych w opiniach badanej zbiorowości (N = 1982) 

Lista p r o b l e m ó w 
na jważnie j szych 

dla Polski 

Wzros t uczciwości społeczeń
s t w a 
P o p r a w n e w a r u n k i życia l u d 
ności (mieszkania, hande l , u s łu 
gi 'iltp.) 
Zwalczanie przestępczości, a l 
koho l i zmu i innych n e g a t y w 
n y c h z jawisk społecznych 
Dalszy rozwój o ś w i a t y i szkol 
n ic twa — d o b r e w y c h o w a n i e 
młodego pokolenia 
Większa wydajność p r a c y 
każdego obywa te l a 
Szybsizy rozwój ro ln ic twa 
Wzrost społecznej dyscypl iny 
w w y k o n y w a n i u codziennych 
zadań 
Pa t r io tyzm i zjednoczenie w y 
s i łku wszystkich P o l a k ó w dla 
zapewnien ia lepszej p rzysz ło
ści k r a j u 
Lepsza organizac ja p rodukc j i 

Rozwój n a u k i i t echnik i 

O c h r a n a ś rodowiska n a t u r a l 
n e g o 
Uprzemysłowienie k r a j u 
Positęp w demokra tyzac j i życia 
społecznego 
Dalszy rozwój k u l t u r y i jej pe ł 
niejsze upowszechnian ie 
Ochrona i odbudowa zaby tków 

I n n e 

Odse tek 
w s k a z a ń 

r azem 

39,7 

39,4 

31,5 

25,1 

24,6 
20,4 

19,9 

19,3 
15,6 

14,0 

13,1 
11,9 

9,2 

6,4 
4,0 

1,7 

Lis ta celów, p r a g n i e ń 
i dążeń indywidua lnych 

Szczęście rodz inne 

Dobra p r a c a w zawodzie 

Świadomość , że się p r z y 
nosi korzyść i nnym 

Czyste sumien i e 

1 

Ni ©konflikt owe s tosunki 
z ludźmi 
Spokojne i ciche życie 
Wysokie zarobki 

Zdobywan ie wyksz t a ł 
cenia 

P e w n e i t r w a ł e s t a n o 
wisko 
Dużo czasu n a odpoczy
nek i r oz rywki 
P r a c a dla innych 

Mają tek 
Liczne grono przyjaciół 

Osiągnięcia twórcze 

Z d o b y w a n i e s ławy i roz 
głosu 
I n n e 

Odse tek 
w s k a z a ń 

r azem 

45,1 

31,4 

30,6 

28,9 

25,6 
24,9 
21,5 

21,2 

20,3 

12,0 
9.4 

8,0 
7,4 

5,4 

2,5 
0,8 

Uwaga: odsetki wskazań nie sumują się do 100, gdyż badani mogli wskazać 
do trzech elementów na każdej z list. 

kim, co dotyczy spraw obecnie najważniejszych — moralnych i ma
terialnych aspektów jakości życia i pracy. Mówiąc inaczej, intere
suje ich wszystko, co stanowi ich problemy zbiorowe i jednostko
we — zwłaszcza w aspekcie odnoszenia realiów do deklaracji i za
łożeń określających stan obecny i perspektywy. 

Społeczne postulaty w zakresie działalności krytycznej kładą na
cisk (najwyższe miejsce w hierarchii) na problemy jakości życia 
v/ aspekcie materialnym — podczas gdy wśród elementów systemów 
wartości notujemy nieznaczną przewagę wartości o charakterze mo
ralnym. Wynika to jednak najprawdopodobniej z istnienia więk
szych błędów (do których zwalczania badani włączaliby krytykę pra-
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sową) w zaikresie dzielenia dóbr, których w pewnych asortymentach 
społecznie pożądanego produktu ciągle nam brakuje. Oczekiwania 
wobec ikrytyki w tym wypadku poparte są zapewne przekonaniem 
badanych, że łatwiej i szybciej można dokonać zmian właśnie w za
sadach podziału i samym rozdziale dóbr materialnych, niż w zakresie 
oddziaływania na morale społeczne. 

Porównanie hierarchii elementów systemu wartości z postulatami 
dotyczącymi działań krytycznych odkrywa jeszcze jeden ciekawy 
i charakterystyczny mechanizm. „Dobra praca" zajmuje wysokie 
miejsce w systemie wartości i t rudno się temu dziwić, zważywszy, 
że zależy od niej wiele innych spraw. Równocześnie problemom 
pracy, jej organizacji i wydajności, rzetelnemu wypełnianiu obo
wiązków — jako przedmiotowi krytyki — nie przypisują już badani 
tak dużego znaczenia. Zdając sobie sprawę ze znaczenia dobrej pracy 
dla lepszego życia, nie lubimy widocznie, gdy inni oceniają naszą 
pracę — a tym bardziej, gdy oceniają tę pracę źle. Wysiłek podjęty 
dla usunięcia oporów w tym zakresie na pewno wpłynie na lepszą 
realizację zasady: „wyższa jakość pracy równa się wyższej jakości 
życia". 

Co do pozostałych elementów systemu wartości zwłaszcza wiążą
cych się z określaniem i regulowaniem stosunków międzyludzkich, 
czytelnicy oczekują, że krytyka będzie częściej podejmować te wła
śnie tematy na łamach prasy. 

Ogólny postulat dla praktyki wynikający z przedstawionych wy
ników badań sondażowych sprowadzałby się do stałej analizy za
wartości wybranych tytułów prasowych pod kątem publikacji kry
tycznych, analizy odbioru tych treści przez czytelników na podsta
wie listów do redakcji i okresowych sondaży opinii publicznej, kon
frontowania treści tych publikacji ze społecznymi oczekiwaniami 
wobec krytyki prasowej — czemu mogą służyć tak listy czytelni
ków, jak i badania opinii publicznej oraz indywidualne kontakty 
i działania dziennikarzy. 

Podsumowanie 

Jak widać z przedstawionego materiału i jego analizy, niezwykle 
ważnym momentem dla prawidłowej realizacji zadań krytycznych 
jest zgodność treści krytyki ze społecznym odczuciem i hierarchią 
spraw ważnych dla Polski i Polaków. Krytyka, która niedostatecznie 
realizuje ten postulat, ma małe szanse, by zasłużyć na opinię sku
tecznej. Pomijanie całkowite lub częściowe spraw — w odczuciu 
społecznym — ważnych, wymagających interwencji może podważać 
ideę funkcjonowania krytyki społecznej, może rodzić społeczne nie
zadowolenie i plotki. Stwierdzona zgodność między elementami spo
łecznego systemu wartości a postulatami i zadaniami dla krytyki 
w pełni potwierdza naszą tezę. Granice krytyki i społeczny jej za
sięg powinny być określane skalą i natężeniem problemu, którego 
krytyka ma dotyczyć. Najistotniejszą jednak sprawą jest zmniejsza-

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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nie tych obszarów życia, których krytyka prasowa nie penetruje. 
Wcielenie w życie powyższych postulatów powinno wyeliminować 
lub ograniczyć zakres oddziaływania opinii, ocen i postaw negatyw
nych wobec przedmiotu krytyki, przyjmujących błędne założenia 
rozwoju społecznego, wypływające z wrogich nam postaw, traktujące 
zjawiska społeczne w oderwaniu. 

Uchwały VI i VII Zjazdu PZPR mocno akcentowały, iż do obo
wiązków prasy i pozostałych środków informacji i propagandy na
leży zwalczanie negatywnych zjawisk społecznych. Zalecano w tym 
zakresie szersze korzystanie z prawa do krytyki, umacnianie jej roli 
i znaczenia przez zaangażowaną, obiektywną, konkretną i trafnie 
kierowaną działalność krytyczną. W wielu artykułach i publika
cjach 9, dyskusjach prowadzonych w różnych środowiskach starano 
się określić zadania krytyki wynikające z aktualnej strategii spo
łeczno-gospodarczej. Ostatnia Uchwała Biura Politycznego КС 
PZPR 10 dotycząca funkcjonowania i umacniania roli krytyki, wska
zując konkretne kierunki i tematy do podejmowania w działalności 
krytycznej, potwierdza tym samym słuszność naszych zainteresowań 
ważnością treści dla skuteczności publikacji krytycznych i społecz
nego stosunku do krytyki. 

9 Por. K. R o k o s z e w s k i : Prasa, radio i telewizja po VII Zjeździe. Nowe 
Drogi 1976 nr 3: także Z. A n d r u s z k i e w i c z : Kilka uwag o krytyce pra
sowej. Nowe Drogi 1975 nr 4. 
10 Por. Uchwała Biura Politycznego КС PZPR z 22 lutego 1977 „O dalsze do
skonalenie działalności informacyjno-publicystycznej oraz umacnianie ideowo-
- wychowawczej roli krytyki w prasie, radiu i telewizji". 
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METODOLOGICZNE ASPEKTY 
PROGNOZOWANIA ROZWOJU 

MASOWYCH ŚRODKÓW INFORMACJI 
Autor jest znany czytelnikom ZESZYTÓW z artykułu 
o specyfice i gatunkowych właściwościach telewizji 
(nr 40). Recenzowaliśmy także jego interesujące książki 
o teorii propagandy telewizyjnej, warsztacie i formach 
TV. Publikowany tu tekst został przesłany na zeszłorocz
ną międzynarodową sesję jubileuszową OBP. 
Doc. dr hab. R. A. Borecki jest pracownikiem naukowym 
Wydziału Dziennikarskiego Uniwersytetu im. Łomono
sowa w Moskwie. Ostatnio wykładał gościnnie przez 
semestr na Studium Dziennikarskim Instytutu Nauk Po
litycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

1. Koniec lat pięćdziesiątych i początek sześćdziesiątych naszego stu
lecia charakteryzuje silny, skokowy rozwój różnych badań, których 
przedmiotem jest przyszłość. Próba wzięcia rozwoju nauk, techniki 
i procesów społecznych pod kontrolę myśli teoretycznej w celu prze
widywania perspektyw i wyników jest zapewne najbardziej charak
terystycznym rysem współczesności. 

Ogólnoświatowy „boom prognozowania" jest bezpośrednim następ
stwem zmian jakościowych, które zaszły w samej nauce w drugiej 
połowie naszego wieku i przeobraziły na naszych oczach rolę poten
cjału naukowo-technicznego we współczesnym społeczeństwie. 
2. Jednym z podstawowych, zasadniczych rysów obecnego rozwoju 
społecznego jest fakt, iż historyczne przejście od kapitalizmu do 
komunizmu przebiega w warunkach rewolucji naukowo-technicznej. 
I jeśli w kapitalizmie pozytywne same przez się osiągnięcia nauko
wo-techniczne przyspieszają uspołecznienie środków produkcji, a tym 
samym pogłębiają i zaostrzają sprzeczności organiczne związane z tą 
formacją, to w społeczeństwie socjalistycznym — jak zaznaczono 
na XXIV Zjeździe KPZR 1 — postęp naukowo-techniczny jest jedną 
1 Materiały XXIV Zjazdu KPZR. Moskwa 1971. 

2* 
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z podstawowych przesłanek budowy bazy materialno-technicznej ko
munizmu. 
3. Pojawienie się prognostyki jako samodzielnej dyscypliny nauko
wej (połowa lat czterdziestych XX w.) od samego początku szło dwo
ma torami: podczas gdy futuroïogia burżuazyjna była pluralistyczna 
lub oparła się na licznych przeciwstawnych koncepcjach metodo
logicznych, to w społeczeństwie socjalistycznym rozwinął się me
todologicznie spójny kierunek teorii i praktyki naukowego prze
widywania, oparty na nauce marksistowsko-leninowskiej. 

(Sam marksizm-leninizm — teoria uzasadnionego naukowo rozwo
ju społeczno-ekonomicznego, sprawdzona przez rewolucyjną prak
tykę — może być rozpatrywany również jako samodzielna koncep
cja prognostyczna i jako metodologia konkretnych, odrębnych dzie
dzin przewidywania naukowego.) 
4. Ani teoria marksistowska, ani uwarunkowana przez nią p rak tyka 
budownictwa społecznego nie odrywają (a tym bardziej nie przeciw
stawiają sobie) podstawowych zjawisk ekonomicznych i nadbudowy: 
ideologii, polityki itp. Tworzenie nowego społeczeństwa jest bowiem 
procesem harmonijnym, łączącym postęp produkcji z adekwatnym 
rozwojem świadomości i samoświadomości wytwórcy. 

Dlatego też dla marksizmu charakterystyczne będzie zawsze 
uwzględnienie sytuacji konkretno-historycznej jak i kompleksowa 
analiza czynników rozwoju społecznego. 

Stąd też rewolucja naukowo-techniczna w socjalizmie nie jest 
w żadnym wypadku celem samym w sobie, nie jest izolowanym pro
cesem, ale szerokim, planowym i ukierunkowanym programem eko-
nomiczno-społecznym, obejmującym w istocie niezmierzone dziedzi
ny odkrywania tajemnic przyrody i przekształcania nauki — jak 
mówił Marks — w „funkcję procesu produkcji" 2 aż po socjalizację 
pojmowaną przez marksizm jako proces kształtowania jednostki 
w konkretnym systemie stosunków społecznych. 
5. Jednym z najbardziej oczywistych wyników rewolucji naukowo-
-technicznej — jak można przypuszczać z dostatecznym uzasadnie
niem — jest powstanie szeroko rozgałęzionej, wielokanałowej sieci 
masowej informacji, która może ogarnąć w naszych czasach wszyst
kich mieszkańców planety. 

I tutaj należy wydzielić rolę radiofonii krótkofalowej, a szczególnie 
podkreślić realne perspektywy otwierające się przed telewizją. 
6. Prognozowanie rozwoju środków masowej informacji z miejsca 
napotyka jednak określone trudności, przede wszystkim typu meto
dologicznego. Wynikają one zarówno z niedostatecznego opracowania 
ogólnej teorii prognostycznej, na co wskazują liczni, w tej liczbie 
także i radzieccy badacze (Bestużew-Łada, Gwiszjani, Timofiejew 
i inni), jak i głównie ze względu na brak jednolitego podejścia do 
różnych kanałów komunikowania. Inaczej mówiąc, badania prowa
dzone są dotychczas odrębnie, w sposób izolowany: specjaliści praso-

« K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła. T. 47. Moskwa 1973, s. 533. 
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znawcy badają gazety, teoretycy telewizji — specyficzność informa
cji wizualnej itp. (nie mówiąc już o „wewnętrznym podziale pracy" 
aż do odrębnego badania gatunków). 

Dlatego też niezależnie od dyferencjacji, która jest niezmiernie 
ważna, ponieważ pogłębia nasze poznanie przedmiotu badań, nad
szedł czas integracji wiedzy. 

7. To właśnie telewizja jak gdyby pośrednio podsumowuje historię 
rozwoju środków masowej informacji, stwarza ten nowy problem, 
który nie mógł pojawić się wcześniej: kwestię wzajemnych stosun
ków, związków wytworzonych w procesie konkretnej działalności 
środków masowego komunikowania. 

W naszej naukowej literaturze i praktyce przyjęło się określenie 
„system środków masowej informacji i propagandy". I chociaż jego 
poprawność nie nasuwa wątpliwości, charakter systemu masowej 
informacji, istota danej „pary pojęciowej" wymaga logicznego uza
sadnienia. 

W. I. Lenin, opracowując teoretyczne zasady funkcjonowania ga
zety partyjnej, sformułował podstawową myśl, która stała się jądrem 
teorii i wyjściowym punktem praktyki dziennikarstwa socjalistycz
nego. Pisał on: „Rola pisma nie ogranicza się jednak do samego 
tylko rozpowszechniania idei, do samego tylko wychowania politycz
nego i pozyskiwania sprzymierzeńców politycznych. Pismo to nie 
tylko kolektywny propagand ysta i kolektywny agitator, ale również 
i kolektywny organizator" 3. Szczególnie ważne jest tutaj nie tylko 
wyraźne określenie zestawu funkcji prasy, ale i zwrócenie się ku 
wynikom funkcjonowania — a więc działalności ludzkiej, w której 
społeczne funkcje dziennikarstwa „materializują się" w ten lub inny 
sposób. Uzasadniając wybór propagandy jako podstawowego' przed
miotu analizy, nie chcemy w żadnej mierze absolutyzować jej roli. 
Opierając się na pracach badaczy dziennikarstwa komunistycznego, 
autor wychodzi od sformułowanej przez nich tezy o historyczności 
stosunku funkcji, zależności ich od czynników obiektywnych i su
biektywnych. Co za tym idzie, w określonych warunkach — jak to 
stwierdza A. F. Bierieżnoj — na pierwszy plan może wysunąć się 
jedna z tych funkcji i „do pewnego stopnia tłumić pozostałe" 4. 

W: I. Lenin wywarł bezpośredni wpływ na rozwój nowych środ
ków masowego komunikowania w niezwykle ważnym dla ich dal
szych losów wczesnym okresie tworzenia się. Film (niemy) szukał 
drogi społeczno-estetycznego samookreślenia. Radio, na etapie eks
perymentalnym dopiero zaczynało docierać do masowego audyto
rium. Telewizja nie opuściła jeszcze laboratoriów 5, można było za-

8 W. I. L e n i n : Dzieła. T. 5, Warszawa 1959, s. 19. 
* A. F. B i e r i e ż n o j : Lenin — sozdatiel pieczati nowogo tipa. Leningrad 
1971. 
Б W pracach radzieckich badaczy znajduje się informacja mówiąca o tym, 
że doświadczenia B. Ł. Rozinga były prowadzone w słynnym laboratorium 
niżegorodzkim i również znajdowały się pcd kontrolą Lenina, który przy
wiązywał dużą wagę do eksperymentów w dziedzinie elektronicznego „wi
dzenia na odległość". (Patrz W. I. L e n i n : Dzieła. T. 52, s. 154. Moskwa). 
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ledwie domyślać się jej przyszłości. Niemniej przy oczywistym 
braku doświadczenia — materiału empirycznego, który pozwala na 
formułowanie założeń teoretycznych — właśnie Lenin zdołał prze
niknąć myślą w samo sedno tworzących się zjawisk, połączyć je 
przyczynowo', wzajemnie uwarunkować ich działalność. 

Powszechnie znane są uskrzydlone słowa Lenina o radiu jako ga
zecie „bez papieru i bez odległości", jako „mityngu milionów", sło
wa uważane przez radzieckich badaczy słusznie za wskazanie przede 
wszystkim na jedność społecznej misji prasy i rad ia 6 . Dalszy roz
wój radiofonii, ustawienie jej obok prasy w płaszczyźnie treściowej 
potwierdza również ich pryncypialną zbieżność 7. 

Telewizja skomplikowała w sposób istotny proces poznania i wza
jemnych stosunków sąsiednich kanałów masowej informacji. Prze
de wszystkim ze względu na obiektywną naturę ekranu, zdolnego 
nie tylko do reprodukowania, retransmitowania sztuki, ale także 
do samodzielnego tworzenia dzieł oryginalnych. Niezwykła pojem
ność kanału telewizyjnego (od pojedynczego faktu po różne fonny 
dramatyczne), zrodziła wiele skrajnie odmiennych punktów widze
nia i paradoksalnych ocen8 . Wysunięto nawet z gruntu niesłuszny 
w swoim kategorycznym sformułowaniu problem: sztuka telewizyj
na czy dziennikarstwo9 . Do tej pory we współczesnych badaniach 
burżuazyjnych podejmowane są też metodologicznie błędne i fak
tycznie bezpłodne próby utożsamienia telewizji z „kulturą masową", 
wydzielenia jej tym samym z systemu środków masowej propa
gandy. 

Podstawowe, metodologiczne uzasadnienia dla tezy o systemowej 
jedności środków masowej informacji znajdują się w ideach Lenina 
o charakterze rozwoju radiofonii, o naturze i funkcjach kinema
tografii 10. 

Stosunek Lenina do propagandy na ekranie jest pryncypialnie 
zbieżny z jego oceną radiofonii. Głównie dlatego, że funkcjono
wanie obu kanałów rozpatruje on przez pryzmat działalności prasy 
partyjnej. Po wydzieleniu w strukturze kina dokumentalistyki jako 
głównego elementu („produkcję filmów, przepojonych ideami komu
nistycznymi... trzeba zaczynać od kroniki"), W. I. Lenin określił 
także jej funkcjonalne ukierunkowanie („rozwijać kronikę — pu-

6 Patrz: Oczerki istorii sowieckogo radiowieszczanija i tielewidienija. Cz, I. 
1917—1941. Moskwa 1972. Prace: A. I. W o r o b i n o w a , P. S. G u r i e w i c za, 
W. B. D u b r o w i n a , W. N. R u ż n i k o w a i innych. 
7 Oczywiście nie jest przypadkiem, że pierwszą formą dziennikarską w ete
rze była „radiogazeta" — funkcjonalny i gatunkowy odpowiednik wydaw
nictw periodycznych. 
s Charakterystycznym przykładem mogą być pierwsze dyskusje o możliwo
ściach telewizji, określenia jej natury estetycznej itp. na łamach Litieratur-
noj Gaziety i Sowieckoj Kultury w latach 1956—1957. 
9 Patrz O. W a s i u к o w: Sut' spora. Sowieckoje Radio i Tielewidienij e 1965 
nr 1 oraz R. B o r e c k i : Spor li eto? Tamże, 1965 nr 3. 
10 Ponieważ problemowi „Lenin i radio" poświęcono cały szereg badań (patrz 
przypis 6), autor ześrodikowuje uwagę na analizie myśli Lenina, związanych 
z perspektywami rozwoju kinematografii. Wyjaśnia to również charakter ni
niejszego artykułu. 
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blicystykę obrazową... w duchu tej linii, którą idą nasze najlepsze 
gazety") u. 
8. Już w pięćdziesiątych latach naszego wieku tiworzy się głównie 
dzięki staraniom socjologów amerykańskich Lasswella, Lazarsfelda, 
Schramma i innych nowa kompleksowa dyscyplina nazwana przez 
nich teorią masowego komunikowania. Z wielu przyczyn, które 
t rudno tutaj rozpatrywać, nie może ona jednak pretendować do 
miana uniwersalnej. (Nazwałbym ją raczej teorią propagandy, po
nieważ modeluje i bada jednostronne oddziaływanie, przy czym 
ignoruje się społeczne zdeterminowanie masowej informacji. Wy
starczy wspomnieć jądro tej teorii — „pentadę", czyli formułę Lass
wella). 

Jedną z podstawowych przyczyn intensywnego rozwoju tej teo
retyczno-praktycznej dyscypliny są coraz bardziej pogłębiające się 
związki funkcjonowania środków masowej informacji ze sferą spo
łecznego kierowania. W społeczeństwie kapitalistycznym rośnie ich 
znaczenie jako instrumentu zachowania status quo społeczno-eko-
nomicznego i politycznego (propaganda wewnętrzna), a także inten
syfikacja udziału w ideologicznym nacisku na socjalizm (propaganda 
zagraniczna). 
9. Wychodząc z głównego założenia metodologicznego o społecznym 
zdeterminowaniu masowej informacji, teoria marksistowska zakłada 
jako obiektywny fakt jej klasowy charakter, który przybiera real
ny wyraz — jak widzieliśmy — w jedności funkcji. 

Wyjściowe, metodologiczne założenie, wynikające bezpośrednio 
z przytoczonych myśli Lenina o naturze i funkcjach radia i kine
matografii, znajduje swoje dalsze uzasadnienie i aktualne rozwinię
cie w integracyjnej metodzie systemowo-strukturalnej. Wychodząc 
z dialéktyczno-materialistycznego założenia o systemie jako o upo
rządkowanej mnogości elementów posiadających określoną jednoli
tość, dana metoda poszukuje „optymalnego doboru" takich elemen
tów, związków, zależności między nimi, t j . takich wartości, które 
warunkują tę jedność systemową bądź — jak się również mówi — 
stosunkowo trwałą strukturę. Struktura zaś w filozofii dialektycz-
no-materialistycznej rozpatrywana jest nie tylko jako budowa sy
stemu, jego kompozycja, ale także jako sposób, zasada wzajemnych 
związków i wzajemnych wpływów elementów (podsystemów). Albo
wiem struktura — jak zapewnia radziecki filozof W. I. Swider
ski — „jest procesem a równocześnie stanem stałym" 12. 

Na paryskim kongresie poświęconym zagadnieniu: „Maszyny li
czące a myśl ludzka" Norbert Wiener sformułował wniosek, iż pod
stawową cechą systemowości jest strukturalna zbieżność elemen
tów. Zdanie to podzielało wielu badaczy. Następnie jednak wywód 
„ojca cybernetyki", zbudowany na podstawie analogii struktural-
no-morfologicznych i mający poważne (a pretendował nawet do uni
wersalności) znaczenie metodologiczne został w pełni obalony. Wię-
11 Samoje ważnoje iz isskustw. Lenin o kino. Moskwa 1963, s. 125. 12 W. I. S w i d e r s k i j : O dialektikie elerniemtow i struktury. Moskwa 1962, 
s. 11. 
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cej nawet. Poszukiwania alternatywnego rozwiązania „problemu sy-
stemowości" doprowadziły do kardynalnego stwierdzenia nieefek
tywności analogii, zbudowanych na strukturalnym izomorfizmie 
i funkcjonalnej zbieżności (jedności elementów) jako podstawowej 
cesze każdego systemu. 

Jeśli powrócimy do bezpośrednio nas interesującego, pojedyn
czego przykładu — do kanałów masowej informacji — odkryjemy 
podobny obraz, co w naszym pojęciu jeszcze raz potwierdza owoc
ność podejścia systemów o-strukturalnego. Strukturalne porównania 
(mam na myśli „językowe" struktury znakowe, a nawet „progra
mowe" czyli gatunkowe) w sferze naszych zainteresowań są z za
sady nieefektywne. Jedność systemu obejmującego kanały (środki) 
masowej informacji uwarunkowana jest przede wszystkim funkcjo
nalnym pokrewieństwem elementów-podsystemów. To jest, inaczej 
mówiąc, niezgodność niekiedy zasadnicza natury estetycznej. Istot
ne różnice doboru gatunków w programowych strukturach prasy, 
radia, kina, telewizji „przezwyciężane są" przez pryncypialnie jedy
ne funkcjonalne ukierunkowanie. Sformułowana jeszcze w począt
kach wieku przez W. I. Lenina funkcjonalna trójjedność pozostaje 
do tej pory „funkcjonalnym jądrem" systemu masowej informacji, 
także na obecnym etapie rozwoju. 

10. Problem przez nas poruszony mógłby okazać się czczym albo 
co najmniej scholastycznym, gdyby nie próby funkcjonalnego wy
odrębnienia, oderwania nowych kanałów. 

Trzykrotnie od początku naszego stulecia, po pojawieniu się ko
lejnego kanału masowej informacji rozpoczynały się dyskusje w isto
cie jednoznaczne. Przy całej różnorodności punktów widzenia da
dzą się one sprowadzić do dwu głównych kwestii: po pierwsze — 
to izolacjonizm wynikający z wyjątkowości, nowości nowego ka
nału i w niemałym stopniu stanowiący wynik nieznajomości rzeczy, 
co praktycznie prowadziło zawsze do rozpatrywania tego środka 
w oderwaniu od pozostałych kanałów i od zgromadzonych przez nie 
doświadczeń. Po drugie — następowało stwierdzenie nieuniknionej 
sytuacji konkurencyjnej, a w konsekwencji proroctwa zamiany, wy
eliminowania jednych kanałów przez drugie, „bardziej doskonałe". 

Telewizja — ostatni ze stworzonych przez geniusz ludzki środek 
masowej informacji — nie tylko powtórzyła w tym sensie losy 
swoich poprzedników, ale też w sposób istotny rozszerzyła pole dy
skusji, zaostrzając do ostateczności zapał polemiczny. Przyczyna tkwi 
nie tylko w złożonej naturze estetycznej teleekranu, pstrej struk
turze programów i w powstaniu — zwłaszcza w pierwszym okre
sie — szczególnych stosunków między kanałami. Sprawa polega 
prawdopodobnie także na tym, że telewizja, jak żaden inny kanał, 
wypróbowuje na sobie wpływ (zarówno bezpośredni jak i pośredni) 
r e woluc j i naukowo-technicznej. 

Przecenianie roli i znaczenia czynników technicznych w epoce 
rewolucji naukowo-technicznej jest zjawiskiem bardzo rozpowszech
nionym. Z całą wyrazistością objawia się ono także w procesie roz
woju środków masowej informacji, zarówno w praktyce jak i w dzie-
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dżinie teorii badawczej. Najbardziej intensywnie występuje ono 
w okresie rozwoju nowych, tworzących się kanałów. 

Wyjaśnienie jest proste: właśnie odkrycia naukowo-techniczne 
wpływają bezpośrednio na takie podstawowe cechy masowego ko
munikowania jak szybkość dostarczania informacji, geografia jej 
rozpowszechniania, wzbogacenie skali możliwości wyobrażeniowo-
-wyrazowych itp. Występując na pierwszy plan cechy te nierzadko 
przysłaniają funkcjonalną istotę .kanału, prowadząc czasem do skraj
nie paradoksalnych sądów w rodzaju formuły Marshalla MacLu-
hana — „sam środek komunikowania jest przekazem". 
11. Fetyszyzacja techniki jest jednak tylko jedną skrajnością. Na 
drugim biegunie ujawniło się niedocenianie czynnika technicznego, 
niezrozumienie tych następstw, które przyniesie rewolucjonizujące 
unowocześnienie bazy technicznej środków masowej informacji. Rów
nocześnie idących za tym przede wszystkim następstw społeczno-psy-
chologicznych, propagandowych i socjo-kulturalnych. 

Na wstępie — jako założenie wyjściowe — należy ustalić, co ro
zumiemy przez bazę materialno-techniczną środków masowej infor
macji i propagandy. 

Osiągnięcia radio-elektroniki i pokrewnych nauk doprowadziły do 
zasadniczego udoskonalenia urządzeń odbiorczych: wielofalowych, 
bardzo czułych radioodbiorników z szeroką skalą częstotliwości 
i dźwiękiem stereofonicznym, telewizorów z ekranem o przekątnej 
60 cm i więcej, z doskonałym (na poziomie radiofonii) dźwiękiem 
i kolorowym obrazem, pozwalających ponadto na odbiór progra
mów w diapazonach centymetrowych i decymetrowych (tj. poten
cjalnie — kilkudziesięciu programów). 

Podbój przestrzeni kosmicznej doprowadził do cennych udosko
naleń w dziedzinie przekazywania, rozpowszechniania informacji. 
Podstawowym elementem stał się tutaj satelita łączności, który prze
żył trzy etapy powstawania: sputnik-antena, sputnik rozdzielczy 
i sputnik retransmisyjny (albo przekaźnik, który nazywają nawet 
kosmicznym centrum telewizyjnym), lokowany na orbicie stacjo
narnej. 

W pewnym stopniu trzy wymienione rodzaje określają szczególne 
i wielostronne zainteresowanie satelitami tego typu: po pierwsze •— 
długowieczność i sprawność ich działania na orbicie, po drugie — 
duża moc sygnału, który — jak się zapewnia — może być odbie
rany przez naziemną aparaturę indywidualną b e z p o ś r e d n i o , 
po trzecie — uniwersalność, wielostronny charakter takich sateli
tów. Pierwsze warunkuje efekt ekonomiczny, drugie — efekt in-
formacyjno-propagandowy. Wreszcie trzecia cecha stwarza możli
wość zaistnienia (mowa jedynie o możliwościach technicznych) kom
pleksowego-, wielokanałowego 13 s y s t e m u 1 4 łączności wszechświa
towej. 
13 Ma się na myśli funkcjonowanie telefonu, telegrafu, radia i telewizji przy 
wspólnej bazie technicznej. 
14 Pojęcie systemu w tym konkretnym wypadku stosuje się wyłącznie w pła
szczyźnie technicznej, tj . bez uwzględnienia jego parametrów funkcjanalno-
-strukturalnych. 
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Nas oczywiście interesuje nie inżynieryjny aspekt problemu. Nie
mniej bez utylitarnego przedstawienia chociażby na poziomie wia
domości. ,,co może nam dać Wszechświatowy System Łączności 
(WSŁ)", prawdopodobnie nie uda się nam rozwiązać ani jednego 
problemu profesjonalno-twórczego, a mówiąc szerzej, polityczno-spo
łecznego. 

Jeszcze przed, wejściem w skład systemu, ale stając się jego ele
mentem, każdy z kanałów przejdzie bardzo istotne przemiany: łącz
ność telefoiniczno-telegraficzna osiągnie trwałość i globalność, a fo-
totelegraf stanie się nie tylko wysokowartościowy (przejście na no
we standardy precyzji), ale i poważnie rozszerzy strefy zastosowa
nia (głównie w poligrafii, produkcji gazet i czasopism). Radio także 
zwielokrotni walory nadawezoodbiorcze po zwalczeniu zależności od 
kaprysów pogody. 

Na pewno nie trzeba szczególnych dowodów, aby zaobserwować 
rzecz oczywistą: centralnym kanałem WSŁ, jego jądrem stanie się 
telewizja. I ten nowy fenomen ma już w pełni adekwatną nazwę 
telewizji globalnej. (Autor używa znanego w języku rosyjskim sło
wa: mirowidienije, które nie ma jeszcze utartego odpowiednika w na
zewnictwie polskim — przyp. tłumacza.) 
12. Wspomniane zjawisko rozpatrywane jest w skali bardzo różno
rodnych dyscyplin teoretycznych. Poza specjalistami z zakresu tech
niki zajmują się nim futurolodzy, socjologowie, socjopsychologowie, 
specjaliści w dziedzinie prawa międzynarodowego, pedagodzy, poli
tolodzy, a nawet teologowie. W zasadzie jest to zrozumiałe, ponie
waż tak szerokie i wielopłaszczyznowe zainteresowanie wypływa 
z charakteru, z natury samego przedmiotu. Niektóre jednak kwestie 
dziwią, inne niepokoją. Nawet proste podsumowanie opublikowanych 
materiałów, rejestr konferencji naukowych, sympozjów itp. poświę
conych temu problemowi świadczy bezspornie o tym, że „płaszczy
zna badawcza" obejmuje peryferie, a samo centrum problemu po
zostaje nienaruszone. To znaczy, że przedmiotem dyskusji, a tym 
samym i badań, stał się nie sam fenomen WSŁ, lecz różne pobocz
ne, towarzyszące mu zjawiska, które prawdopodobnie mogą być 
przezeń wywołane. 

Można powiedzieć, że obiektywną prawidłowością współczesnej 
nauki jest nie tylko integracja wielu dyscyplin, kompleksowy cha
rakter badań, który można określić jako jej rozwój wszerz. Istotna, 
choć być może mniej oczywista, jest dyferencjacja — nieuniknione 
wejście w głąb problemu. Zauważmy, że w ZSRR kwestia ta (w isto
cie swej dialektyczna) wynikła także w związku z badaniami środ
ków masowej informacji. Na reprezentatywnej konferencji socjo
logów zwrócono uwagę na obiektywnie rosnącą rolę naukowo-empi-
rycznej ekspertyzy funkcjonowania środków masowej informacji. 
W tym wypadku podejście takie jest wyjątkowo aktualne, ponie
waż wszystkie inne uwzględniają w rzeczywistości jedynie wyniki, 
następstwa prawdopodobnego (prognozowanego) funkcjonowania 
WSŁ. 
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W związku z tym ważne wydaje się postawienie (tyle, ile jest to 
możliwe w referacie) kilku istotnych w naszym pojęciu problemów 
nie tyle z gatunku następstw, co przyczyn. 

Przede wszystkim należy brać pod uwagę fakt, że globalne roz
powszechnienie masowej (i innego typu) informacji z pomocą tech
niki kosmicznej (tj. tego, co nazwaliśmy WSŁ) — to tylko fragment 
zagadnienia, nawet jeśli będziemy je rozpatrywać na płaszczyźnie 
czysto technicznej. 
13. W tym samym czasie, gdy uwaga naukowców skierowana jest 
na kosmos, na Ziemi dzieją się równie interesujące rzeczy. Pragnę 
np. przypomnieć estetykom ekranu perspektywy, które otwiera holo
grafia, obiecująca teleekran kolorowy, wieloliniowy (bliski, a nawet 
identyczny pod względem ostrości fotografii), nieograniczonych roz
miarów i trójwymiarowy. Na domiar całkiem realne jest także po
łączenie stereoskopu ze stereofonią! Czyż nie są to rewolucjonizu
jące czynniki w dziedzinie środków wyrazu? 

Także w innej dziedzinie, silniej związanej z ogólną strategią pro
pagandy na ekranie — ważną sprawą jest planowanie, określenie 
s t ruktury, ukierunkowanie itp. programów telewizji. Mam na myśli 
głównie dwie perspektywiczne nowości, które na naszych oczach 
opuszczają laboratoria i wychodzą ku szerokim kręgom odbiorców. 
Są to po pierwsze wideokasety i płyty razem z domowymi przy
stawkami do zapisu i odtwarzania programów (zarówno serwowa
nych przez eter z zewnątrz, jak i indywidualnych, zestawionych 
zgodnie z własnym zainteresowaniem). Oczywiście szeroki rozwój 
tego „kulturalnego serwisu" wywrze poważny wpływ na odbiorcę 
informacji: obok biblioteki pojawi się domowa wideoteka. Czy po
zostanie jednak nienaruszona w określonej sytuacji „bardziej" pro
fesjonalna telewizja? Co może zostać zarejestrowane w kasetowo-
-płytowym „funduszu", dostępnym dla każdego drogą wymiany, 
przepływu lub swobodnego kupna-sprzedaży? Przede wszystkim 
i głównie formy estradowo-rozrywkowe, sztuki i artystyczno-relak-
sowe filmy (praktycznie — w granicach całej historii tych dziedzin), 
ilustrowane wykłady czołowych uczonych świata i — być może — 
usystematyzowane kursy podstaw nauk, opracowane z uwzględnie
niem obrazu. 

Co musi bezwzględnie pozostać poza granicami tej nowej szansy, 
co — inaczej mówiąc — pozostanie dla telewizji profesjonalnej? 
Przede wszystkim — operatywna, bieżąca informacja, analiza aktual
nych problemów, oczywiście łącznie z ich pokazaniem na ekranie, 
wszystkie możliwe transmisje, dramat dokumentalny, dramatyzo
wane kroniki i inne, być może jeszcze nie odkryte formy arty-
styczno-publicystycznej twórczości ekranowej. W ten sposób, jak to 
już widać obecnie, przeobrażenie programów telewizji profesjonal
nej pójdzie w kierunku ich aktualizacji, zwrotu ku formom repor
tażowym, a podstawą twórczości stanie się publicystyka ekranowa. 

Wszystko to dziać się będzie w eterze. Równocześnie będą się in
tensywnie rozwijać fabryki-studia dla odrębnych programów, wzbo-
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gacając stale fundusz kasetowo-płytowy, strawę dla „indywidual
nego programowania". 

Drugi kierunek to telewizja kablowa. Rozwinięta i najbardziej 
rozpowszechniona w USA jako alternatywa TV komercjalnej, jest 
dość intensywnie wprowadzana także w innych krajach. Po części 
jest ona także następstwem urbanizacji, nagromadzenia wysoko
ściowców z żelbetonu, utrudniających odbiór sygnału w eterze. 

Jednakże perspektywy telewizji kablowej wynikają z czegoś znacz
nie poważniejszego aniżeli tylko z wysokich walorów obrazu i ten
dencji do omijania przeszkód. Widzi się w niej (co znacznie istot
niejsze) także możliwość rozwiązania problemu emisji wieloprogra-
mowej i uzyskania stabilnej, systematycznej łączności zwrotnej (du
plex — do telewizora i od niego czyli w perspektywie bezpośredni 
udział audytorium w programie). 

Z uwzględnieniem obu wymienionych kierunków: kasetowego i 
kablowego trzeba też mówić o WSŁ, gdyż wszystkie te człony są 
nierozerwalne, tworząc techniczną, podstawową trój jedność: progra
my zmieniające się pod wpływem cyrkulującego wśród masowych 
odbiorców indywidualnych funduszu kasetowo-płytowego, progra
my transmitowane via kosmiczne satelity-przekaźniki, wchodzące 
albo w wielokanałową sieć telewizji kablowej, albo na anteny odbior
ników. 
14. Teraz, po wyjaśnieniu ogólnego obrazu cech WSŁ, możemy wró
cić do sprawy globalności odbioru i bezpośredniości informacji tele
wizyjnej. 

Proces rozwoju środków masowej informacji w epoce rewolucji 
naukowo-technicznej w zasadzie nie zmienia charakteru, ukierun
kowania i wewnętrznej s truktury propagandy, określonych ramami 
systemu wielokanałowego już z końcem lat pięćdziesiątych. Nato
miast prognozowana przyszłość pozwala przypuszczać, iż zajdą po
ważne zmiany w zakresie propagandy zagranicznej, międzynarodo
wej . W każdym razie w zachodniej literaturze burżuazyjnej nie ma 
alternatywy dla tezy, iż WSŁ stanie się jakościowo nowym czynni
kiem socjalizacji w skali całej planety. Można tutaj wspomnieć o pa
radoksalnych ideach McLuhana, w szczególności o jego pojmowaniu 
Ziemi jako „globalnej wioski" i dość szeroko rozpowszechnioną kon
cepcję teoretyczną, powstałą w okresie zimnej wojny a zamkniętą 
w haśle „swobodnego przepływu informacji" 15 oraz inne analogicz
ne teorie lansujące ponadklasowy, apartyjny charakter komuniko
wania. 
15. Bibliografia badań burżuazyjnych, poświęconych prognozowa
niu rozwoju środków masowej informacji, zawiera setki tytułów. 
Absolutna większość poświęcona jest światowej, bezpośredniej tele
wizji. 

Wynika stąd jedno z aktualnych zadań nauki marksistowskiej — 
próba przezwyciężenia mozaikowego kamuflażu punktów widzenia, 
15 Szczegóły patrz J. N. Z a s u r s k i j : Sriedstwa massowoj informacyi i ideo-
łogiczeskaja borba na mieżdunarodnoj arienie w sowriemiemnych usłowijach. 
Wiestnik MGU Zurnalistika 1974, nr 1. 
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pozycji itp. dla unaocznienia istotnego sensu i celu teoretycznych 
prac futurologów burżuazyjnych. 

Można bez obawy stwierdzić, że bez uwzględnienia nowych środ
ków komunikowania jako czynnika przyszłego rozwoju społecznego 
nie ostoi się żadna współczesna koncepcja futurologiczna. Obok jaw
nych apologetów propagandy destrukcyjnej i teoretyków bezpośred
nio obsługujących propagandową machinę imperializmu, ujawniają 
się także tendencje liberalne, krytyczno-humanistyczne (E. Fromm, 
H. J. Schiller i in.). O ile krytyczny aspekt takich prac robi wraże
nie przekonywające, to programy teoretyczne są mgliste, a praktycz
ne rekomendacje najczęściej utopijne. 

Burżuazyjna futurologia, włączając do czynników społecznie prze
obrażających środki masowej informacji, wykazuje wyraźną skłon
ność do przeceniania, a nawet absolutyzacji ich globalnych możli
wości. W większości „doktryn przyszłości" występuje niemal fata-
listyczna zasada podziału terytoriów przy pomocy propagandy, któ
ra „zamienia w fikcję państwo narodowe" i tworzy w rezultacie 
„nowe terytoria kontroli" (G. Laśswell). 

Uzależniając rozwój społeczeństwa od zmian w sferze środków 
masowej informacji i podkreślając przy tym priorytetową rolę tele
wizji, McLuhan wywodzi z globalności telekomunikacji sławetną 
ideę ogólnoświatowego jednoczenia się kultur. Paradoksalne idee 
kanadyjskiego badacza masowego komunikowania, szeroko i rzeczo
wo komentowano w radzieckiej literaturze naukowej (N. Wasilen-
ko, J. Kagramanow, E. Karcewa, M. Turowska i in.). Zapewne nie 
warto byłoby powracać do tej sprawy, gdyby teorie te nie stały się 
impulsem do wielu współczesnych badań amerykańskich i zachod
nioeuropejskich, które prognozują rozwój środków masowej infor
macji i propagandy w warunkach rewolucji naukowo-technicznej. 

Za najbardziej typową można uznać doktrynę Artura Clarke'a 
godną wspomnienia dlatego, że amerykański futurolog idzie znacz
nie dalej od kanadyjskiego profesora, który — jak wiadomo — za
trzymał się na etapie „duchowej globalizacji". 

Metodologiczna podstawa konstrukcji prognostycznych Clarke'a — 
„technologiczny determinizm" — jest zasadniczo zgodna z tezami 
Z. Brzezińskiego, sformułowanymi w jego książce „Between two 
Ages'-'16. Jest to, krótko mówiąc, globalizacja doprowadzona do krań
cowego etapu -— do powstania tzw. „społeczeństwa technotroniczne-
go" (wariant jedynego postindustrialnego społeczeństwa, głoszonego 
przez burżuazyjnych socjologów od Rostowa i Arona po Kahna, 
Wienera i innych). 

W pracy „Beyond Babel — The Century of Communication Satte
li te" 17 Clarke formułuje koncepcję, w której stara się połączyć przy
czynowo przewidywane możliwości telewizji globalnej z różnorod
nymi zmianami w rozwoju ludzkości. U podstaw swej doktryny teo-

16 Z. B r z e z i ń s k i : Between Two Ages. America's Role in the Techno
tronic Era. New York, 1970. 
17 A. C. C l a r k e : Beyond Babel. The Century of Communications Sattelite. 
In: The Process and Effects of Communication. Chicago, 1971. 
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retycznej Clarke kładzie wynalazek techniczny — „Comsat" (nazwa 
„techniczna" Clarke'a —• uwaga tłum.), satelitę „bezpośrednio te 
lewizyjnego przekazu" (Nieposriedstwiennoje Tielewizionnoje Wie-
szczanije, NTW). Wprowadzenie „comsatów", stworzenie na ich ba
zie ogólnoświatowego systemu komunikowania pociągnie za sobą — 
zdaniem autora — likwidację ekonomicznych, klasowych, społeczno
-politycznych, kulturalnych odmienności dzielących współczesne spo
łeczeństwo i doprowadzi do ponadnarodowego i ponadpolitycznego 
zjednoczenia ludzkości. 

Clarke w swojej pracy buduje hierarchię „współczesnych jedno
stek społecznych", zaliczając do nich: dom, miasto, państwo, świat. 
Zakładając, że „podstawową jednostką ludzką" nie jest rodzina, ale 
dom („wielu ludzi nieżyje w rodzinie, lecz wszyscy ludzie mieszka
ją w domu"), Clarke nazywa głównym symbolem współczesności 
„doni z usytuowaną na nim anteną telewizyjną". Telewizja stanie się 
dla „domu" — zdaniem Clarke'a — „globalnym systemem wycho
wawczym". Rozpatrując „problem miasta" Clarke uważa, że ko
munikowanie satelitarne przełamie barierę między domem a szkołą, 
domem a uniwersytetem, domem a pracą. Na koniec — jak za
pewnia autor — „dewizą przyszłości stanie się: nie podróżuj, ale 
włącz się w komunikowanie" 18. 

Najwyraźniej jednak ujawnia się sens doktryny Clarke'a, gdy 
przechodzi om do „jednostek społecznych": „państwo" i „świat". 
Rozwój komunikowania, jego rosnąca rola w przemianach społecz
nych i psychologicznych „chociaż nawet byśmy tego nie chcieli, leży 
u podstaw pierwszego globalnego społeczeństwa" 19 — kategorycz
nie przesadza Clarke. 

Staje się oczywiste, że podstawowym, zbliżającym do siebie po
dobne różne doktryny prognostyczne NTW założeniem jest uzna
nie nieuniknionego powstania jakiegoś jednorodnego „społeczeństwa 
globalnego". Żaden jednak z teoretyków burżuazyjnych — w tym 
rzędzie i Clarke — postulując „jedność globalną" nie ujawnia jej 
istoty, nie stara się ukazać ekonomicznych, politycznych, ideologicz
nych zasad takiej jedności. 

Na pierwszy rzut oka rozciąga się przed nami kolejna utopia spo
łeczna, w której realne są jedynie techniczne możliwości łączności 
kosmicznej. A jednak prawdziwy sens takich koncepcji jest o wiele 
poważniejszy. Burżuazyjna futurologia jako teoretyczna gałąź nauki 
o metodach przewidywania nie jest absolutnie wolna od uwarunko
wań ideologicznych i politycznych. Jej podstawowym celem jest 
„uzasadnienie" wiecznej trwałości społeczeństwa kapitalistycznego. 

Teorie „społeczeństwa postindustrialnègo" względnie „cywilizacji 
technotronicznej" sprzęgają się w istocie z teorią „konwergencji". 
Punktem ich przecięcia jest antykomunizm : konwergencja w rze
czywistości oznacza pochłonięcie socjalizmu przez imperializm. „Re
wolucje okażą się anachronizmami" (R. Aron), a perspektywę we 
wszystkich dziedzinach życia ekonomicznego i społecznego widzi się 

18 Ib idem, s. 961. 
i» Ib idem, s. 963. 
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w stworzeniu „ogromnych międzynarodowych korporacji, głównie 
pod egidą stowarzyszeń amerykańskich" (Z. Brzeziński). W rezulta
cie wyjściowe tezy o „zacieraniu przeciwieństw między kapitaliz
mem a socjalizmem", „zbliżeniu dwu systemów" przeradzają się 
w apologie imperializmu, w przekonanie o jego nienaruszalności. 

Z tych pozycji należy oczywiście rozpatrywać burżuazyjne kon
cepcje telewizji globalnej. Chociaż na razie zatrzymują się w pół 
drogi, niemniej głosząc nieuniknione zaistnienie pod wpływem 
„wszechświatowego systemu telekomunikacji satelitarnej" jakiegoś 
globalnego społeczeństwa, ich ukryta w podtekście strategia nie bu
dzi wątpliwości. Na poziomie działalności organizacjrjno-politycznej 
już można zaobserwować próby realizowania zaleceń Zbigniewa 
Brzezińskiego: INTELSAT jest niczym innym, jak „ogromną mię
dzynarodową korporacją pod egidą stowarzyszeń amerykańskich". 

Ujawnienie prawdziwych politycznych celów prognostycznych 
doktryn burżuazyjnych odkrywa jednocześnie ich nienaukowy, an
tyspołeczny i antyhistoryczny charakter. Przypisywanie nadmiernej 
roli i znaczenia środkom masowej informacji prowadzi do fetyszy-
zacji telewizji bezpośredniej. Burżuazyjna futurologia stara się rów
nocześnie przedstawić ideę „globalnego społeczeństwa" jako huma
nitarną, ignorując realne potrzeby odbiorcy informacji (jego zainte
resowania, życzenia i cele), odrębności (kulturę, psychologię spo
łeczną itp.), pozostawiając na boku również swoistość samego ekranu. 
16. Prognozowanie to nie tylko czujne spojrzenie w przyszłość, ale 
także nieustanna pamięć o przeszłości. Albowiem, jak wiadomo, bez 
historii nie ma i nie może być teorii. 

Globalność odbioru oznacza nieograniczone audytorium środków 
masowej informacji, a bezpośredniość telewizyjnego odbioru wiado
mości — momentalne komunikowanie, ogólne powiązanie takiego 
audytorium, niezależnie od granic i innych barier. Jest to niezwy
kle ponętna perspektywa, stwarzająca szansę kulturalnej integracji, 
zacierania istotnych różnic między narodami rozwiniętymi a zacofa
nymi, a także wymiany informacji naukowej z myślą o przyspiesze
niu ogólnego postępu ludzkości, rozwiązywania ważniejszych proble
mów w dziedzinie ochrony zdrowia, ekologii itp. itd. 
Pomimo mnogości innych, dwa warunki zmuszają realistycznie 
myślących specjalistów do odnoszenia się ze szczególną uwagą — 
a nawet ostrożnością — do otwierających się tęczowych perspektyw. 

Pierwszy — typu historycznego, to ocena doświadczeń międzyna
rodowej radiofonii w ciągu połowy stulecia jej istnienia. (Radio na
zistowskie: dezinformacja i mieszanie się w sprawy innych państw, 
koncepcja wojny psychologicznej i jej realizacji przez poszczególne 
radiostacje, zwłaszcza kontrolowane i finansowane przez USA „Swo
boda" i „Wolna Europa"). 

Drugi — to obiektywna ocena aktualnej sytuacji, a zwłaszcza 
stanowiska USA wobec telewizji satelitarnej (utworzenie w 1962 
roku COMSAT-u, 51°/o udział finansowy i odpowiadająca mu trwa
ła większość głosów w międzynarodowym konsorcjum INTELSAT, 
czyli w istocie sytuacja „przechwycenia władzy"). 
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W miarę potrzeby, badacz wspomnianego problemu może sięgnąć 
po bardzo przekonujące, konkretne dane statystyczne, które ujaw
niają istotę współczesnej „sytuacji informacyjnej" (w interesującej 
nas dziedzinie międzynarodowej telewizji trwały priorytet w na
rzucaniu programów przez USA, które wraz z „teletriumwiratem" 
rozpowszechniają audycje o specyficznym ukierunkowaniu politycz
nym w ponad stu krajach). Nieprzypadkowo też eksperci UNESCO 
określili praktykę wymiany informacji jako „strumień jednokie
runkowy", biorący źródło w wielkich krajach kapitalistycznych, 
a głównie w USA. 

17. Podsumowuj ąc : 
a) Całokształt rozpatrywanej sytuacji dowodzi, że rozwój środ

ków masowej informacji w epoce rewolucji naukowo-technicznej 
może prowadzić do realnej szansy tworzenia nowego fenomenu 
wszechświatowego systemu łączności, którego centralnym kanałem 
będzie telewizja. 

b) Nowe możliwości techniczne tkwiące w istocie tego zjawiska 
mogą być realizowane zarówno w płaszczyźnie estetycznej jak i — 
w szczególności — w płaszczyźnie komunikowania. 

c) To ostatnie jest obiektywnie ważniejsze, a realizuje się głów
nie poprzez globalność rozpowszechniania, bezpośredniość odbioru 
wiadomości audiowizualnych via retransmisyjne satelity kosmiczne. 

d) Chociaż nominalnie „zbiór funkcji" masowej informacji nie 
uległ zmianie (rozpowszechnianie idei w celu szerokiego uświado
mienia, odbijanie i kształtowanie pojęć społecznych jako wynik dzia
łalności informacyjnej, w sumie ukierunkowane sterowanie działal
nością, formowanie społecznej aktywności mas, czyli funkcjonalna 
trój jedność agitacji, propagandy i organizacji), można oczekiwać na
stępstw w postaci wewnętrznego podziału w ich strukturze, warun
kując tym samym charakterystyczną dla nich kierunkowość treści 
przyszłych form telewizyjnych. 

e) Uwzględnienie historycznych doświadczeń międzynarodowych 
(głównie na podstawie praktyki radia) i analiza podstawowej bazy 
konceptualnej współczesnego burżuazyjnego manipulowania społe
czeństwem prowadzą do wystarczająco uzasadnionego przypuszcze
nia, że funkcją Wszechświatowego Systemu Łączności może się stać 
propaganda ukierunkowana jednostronnie. 

f) W rezultacie wydaje się możliwe wyznaczenie podstawowych 
elementów fundamentu budowy „modelu badawczego" WSŁ: po 
pierwsze, określenie jego między narodowo-prawnego statusu i po 
drugie — już na poziomie specjalistyczno-profesjonalnym — ba
danie konkretnych propagandowych możliwości telewizji świato
wej, uwzględniające w szczegółach rozwój jej możliwości technicz
nych. 

Przekład autoryzowany: 
Zofia Lewartowska 
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TOMASZ JAWORSKI 

KSZTAŁTOWANIE STEREOTYPÓW 
W MASOWYM KOMUNIKOWANIU 

(Próba modelowego ujęcia) 

Jednym z najciekawszych zagadnień oddziaływania pro
pagandowego jest rola stereotypów. Autor uważa, iż tak
że w naszych środkach komunikowania można wykorzy
stać stereotypy, rozumiejąc przez to ich przekształcanie, 
a nawet tworzenie. 
T. Jaworski, z wykształcenia prawnik, jest dziennika
rzem w Łodzi. Obecnie pracuje nad doktoratem na te
mat stereotypów w teorii, badaniach i praktyce propagan
dowej, pisanym na Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Spo
łecznych UW. 

W ypracowane przed 40 laty w Stanach Zjednoczonych zasady pro
pagandowej taktyki, których autorami byli E. Lee i A. Mc-

Lung, na pierwszym miejscu pośród zadań propagandy stawiają 
tworzenie i upowszechnianie stereotypów ł. W dosłownym brzmieniu 
zasady tej nie można wpisać do katalogu prawideł i pryncypiów 
działania naszych środków masowego komunikowania, co jednak nie 
znaczy, by treści przez nie upowszechniane nie zderzały się ze ste
reotypami funkcjonującymi w świadomości społecznej, by nie posił
kowały się opisami rzeczywistości bliskimi stereotypowym katego
riom jej ujmowania, by wreszcie w zamierzony lub nie zamierzony 
sposób nie kształtowały stereotypów. 

P. Pleyer słusznie zauważa, że „stereotypy manifestują się w ko
munikowanych treściach. Wybijają się w publicystycznych wypo
wiedziach, ponieważ nadawcy adaptują przez rozmaite mechanizmy 
wychowawcze orientacje wartościujące, a zatem także stereotypowe 
zespoły przedstawień (die stereotypische Vorstenungskoimplexe) swe
go socjokulturowego systemu i powielają przyswojone normy za
chowań komunikacyjnych" 2. 
1 E. L e e , A. M c L u n g : The Fine Art of Propaganda. New York 1939. 
2 P. P l e y e r : Zur Reproduktion von Stereotypen in Spielfilmen. Bericht über 
eine Aussageanalyse. Publizistik 1970 nr 3, s. 211. 
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Komunikaty masowe mogą więc odwoływać się do pojęć posiadają
cych tradycyjną, powszechnie znaną audytorium stereotypową ko
notację semantyczną3 albo też tak dalece upraszczać opis jakiegoś , 
obiektu, że można go utożsamiać ze stereotypowym przedstawie
niem 4. 

Przyjmując powyższe założenia, należałoby podać w wątpliwość 
twierdzenie o tym, że nie można wykorzystać stereotypów w dzia
łaniach naszego masowego komunikowania, którego podstawową ideo
logiczną zasadą jest ukazywanie wszelkich zjawisk w całej ich zło
żoności 5. Tym bardziej, że wzmacnianie już istniejących stereotypów 
i tworzenie nowych stereotypowych konotacji jest efektem w dużym 
stopniu niezależnym od intencji nadawców masowych komunikatów 
i od charakteru samych komunikatów; „Poznany świat odpowiada 
naszym oczekiwaniom. Skoro tylko zewnętrzne zjawiska zgadzają 
się z tym, powstaje uczucie bliskości. Ponieważ jednostka pragnie 
go, wybiera informacje tak, by uczucia tego nie naruszyć... Mnogość 
informacji, ich wielka zmienność czynią to nieprawdopodobnym... 
Dlatego utrwalają się sztywne przekonania, kodeks moralny, t ra
dycja, nawyki jak i co trzeba widzieć w danej sytuacji" 6. Te bez 
wątpienia słuszne uwagi prowadzą jednak ich autora — niemieckiego 
badacza J. Binkowskiego — do mniemania, że przekształcanie istnie
jących stereotypów, walka z nimi jest ponad siły masowego komu
nikowania. Również i to twierdzenie wydaje się ryzykowne, choć 
nie pozbawione sporej dozy słuszności. 

Sądzę, że nie uchybiając zasadom funkcjonowania naszych środków 
masowego komunikowania można wciągnąć w orbitę ich oddziały
wań stereotypy, mając na celu zarówno ich zwalczanie, jak i w uza
sadnionych przypadkach wzmacnianie, a nawet Ikreację. Dlatego 
pragnąłbym tu zaproponować pewien plan strategiczny, który nazwę 
modelowym ujęciem przekształcania stereotypów w działaniach ma
sowego komunikowania. 

I nspirację do zbudowania modelu zaczerpnąłem z rozważań I. Te-
telowskiej na temat funkcji prasy. Spośród wielu interpretacji 

pojęcia „funkcja" badaczka przyjmuje następującą: „pojęcie to za
wsze, jakkolwiek byłoby zastosowane, oznacza działanie lub ma 
bezpośredni związek z działaniem 7„ 

Opierając się na tym założeniu, I. Tetelowska wyróżnia trzy 
funkcje prasy: intencjonalną, nadaną i społeczną. 

8 Nt. stereotypowej konotacji semantycznej patrz K. P i s a r k o w a : Konota
cja semantyczna nazw narodowości. Zeszyty Prasoznawcze 1976 nr 1, ss. 5—26. 
4 Ten sposób opisywania jakichś zjawisk czy obiektów zyskał sobie nawet 
miano „metody wszystko-albo-nic"; patrz E. H. L i e b h a r t : Nationalismus 
in der Tagespresse 1949—1966. Studien zur Anwendung quantifizierender In
haltsanalyse. Meinsenheim am Glan 1971, s. 247. 
5 Takie stanowisko zajmuje np. L. W o j t a s i k : Zarys psychologii propagan
dy. Warszawa 1973, s. 129 i nast. 
6 J. B i n k o w s k i : Mit den Massenmedien leben. Möglichkeit und Grenzen 
der Manipulation. Schweinfurt 1970, s. 142. 
7 I. T e t e l o w s k a : Szkice prasoznawcze. Kraków 1972, s. 149. 
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% Funkcja intencjonalna, to funkcja, jaką można wykoncypować 
z komunikatu prasowego, mając na względzie proje'ktowane zamiary 
twórcy komunikatu i dysponenta środka masowego komunikowa
nia. Tetelowska wskazuje tu na potrzebę „konfrontowania zamiaru, 
planu z dziełem; zamiaru, który poznać możemy tylko z relacji 
(lub obiektywnych dokumentów), nie zaś z wytwarzanego przez 
niego przedmiotu" 8. 

Funkcja nadana „jest również rozumiana jako działanie, lecz przy 
założeniu, że określone ustrukturowanie narzędzia przesądza w pew
nym sensie, ogranicza i nadaje możliwość wykonywania przezeń 
określonych zadań" 9. 

Komunikat prasowy pełni funkcję społeczną ,,po oderwaniu się 
gazety od twórcy, czyli po rozpoczęciu samodzielnego życia wśród 
odbiorców... Tego zaś funkcjonowania fazą końcową jest cyrkulacja 
wśród odbiorców gotowych treści i wywołana przez te treści reakcja 
psychiczna i społeczna10. 

Chcąc zastosować model I. Tetelowskiej do niniejszych potrzeb, 
trzeba z jednej strony poznać cechy stereotypu jako fenomenu spo
łecznego, z drugiej zaś jego odbicie w komunikatach masowych, 
które mogą go kształtować. 

Punktem wyjścia będzie stwierdzenie funkcjonowania w świado
mości społecznej stereotypu jakiegoś obiektu. Do wykazania istnie
nia tego stereotypu wystarczy chyba tylko potoczna obserwacja. 
Można jednak pokusić się o dokładniejsze zbadanie, starając się 
dojść do jego tradycyjnych, historycznych, społecznych uwarukowań. 
Tu może nam pomóc analiza tekstów literackich, bowiem literatura, 
z uwagi na swą mitotwórczą rolę, mogła ukształtować stereotyp 
lub nadać mu pełniejsze brzmienie, rozbudować jego konotację. 
W ten sposób uzyskana wiedza może posłużyć do zbudowania m o-
d e l u s t e r e o t y p u . 

O czywiście postawienie znaku równości między modelem stereo
typu a faktycznie funkcjonującym w świadomości społecznej 

stereotypowym opisem obiektu byłoby grubym uproszczeniem. Idzie 
jednak o to, by otrzymać cołościowy, ramowy pogląd i móc odnieść 
go do o b r a z u p o ż ą d a n e g o . 

Określenie „obraz pożądany" sugeruje, iż zawarty w nim opis 
obiektu, który może lecz nie musi mieć stereotypowych cech, jest 
kreowany przez jakiś ośrodek dyspozycyjno-władczy na podstawie 
ustalonego systemu wartości — wartości ideologicznych. Powstaje 
pytanie: gdzie należy szukać obrazu pożądanego? Jest to uzależnione 
od samego stereotypu i sfery zjawisk, których dotyczy. 

Można zaryzykować twierdzenie, że obraz pożądany przedstawiony 
jest w komunikatach (dokumentach) tego ośrodka dyspozycyjno-
-władczego, w którego zakres kompetencji wchodzi sfera zjawisk 
mieszcząca obiekt stereotypu. Często chęć przekształcenia stereotypu 

8 Ibidem, s. 150. 
9 Ibidem, s. 151. 
*• Ibidem, s. 162. 

3* 
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będzie wypływać od samego dysponenta, a w związku z tym może 
on wyraźnie formułować uznane za słuszne przedstawienie obiektu. 

Dokonując porównania modelu stereotypu i obrazu pożądanego, 
można wysnuć pierwsze wnioski dotyczące wzajemnych różnic, po
dobieństw, zbieżności. Jedniakże jesteśmy ciągle na zbyt wysokim 
szczeblu ogólności, aby wnioski te miały jakieś istotne znaczenie 
praktyczne. Trzeba więc przystąpić do dalszej analizy zarówno mo
delu stereotypu jak i obrazu pożądanego. 

Po stronie modelu stereotypu trzeba poznać jego szczegółowe ce
chy na podstawie treści zawartych w stereotypie funkcjonującym 
w świadomości społecznej, uwzględniając przy tym ich zależność 
od rozmaitych zmiennych, np. wieku, wykształcenia, miejsca za
mieszkania itp. 

Tak rozbudowany model stereotypu nazwę s t e r e o t y p e m 
s p o ł e c z n y m . 

Po stronie obrazu pożądanego, który zgodnie z wolą ośrodka dy-
spozycyjno-władczego ma być wzorcem w kształtowaniu stereotypu 
społecznego, trzeba zwrócić się ku odbiciu obrazu w komunikatach 
masowych. I tu nasuwa się kwestia, czy i na ile między obrazem 
pożądanym opartym na utrwalonych wartościach ideologicznych 
a odbiciem obrazu w komunikatach masowych występuje stosunek 
zgodności. 

K omunikat masowy uwikłany jest przecież w szeroko rozumianym 
kontekście społeczno-politycznym, odbierany przez pryzmat już 

ukształtowanych ocen i wartości, korygowany biegiem często nie 
dających się przewidzieć zdarzeń i tworzony także przez ludzi, któ
rzy ulegają panującym stereotypom. Toteż ograniczenie się do po
szukiwań tkwiących bezpośrednio w komunikatach masowych opi
sów zjawiska będącego przedmiotem stereotypu społecznego i obrazu 
pożądanego, a następnie badanie ich ideologicznej wartości, byłoby 
niezgodne z istotą potrzeb oddziaływania masowego. Należy więc 
uwzględnić rolę kontekstu społecznego towarzyszącego danemu od
działywaniu masowemu, uwzględnić rolę tych jego elementów, które 
w ramach procesu komunikowania masowego (równoległe wydarze
nia polityczne, poziom życia gospodarczego, stopień rozwoju świa
domości społecznej itp.) mogą wpływać na obraz pożądany, kształto
wać wpływ komunikatu na stereotyp społeczny. 

Trzymając się porządku wywodów, przejdę teraz do propozycji 
pomiaru stereotypu społecznego. Metody, które tu można by uwzglę
dnić, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w badaniach ste
reotypów11. Stosując jednak np. metodę „listy przymiotników" po
winno się koniecznie położyć jednocześnie nacisk na zbadanie 
społecznego rozwarstwienia i jego wpływu na cechy obiektu od
zwierciedlone w stereotypie społecznym. To znaczy trzeba je upo
rządkować według wyraźnie określonych kategorii dzielących ba-

11 Syntetycznego wmówienia podstawowych metod badawczych dokonał A. L. 
E d w a r d s : Four dimensions in political stereotypes. The Journal of Abnor
mal and Social Psychology 1940 nr 35 s. 566—572. 
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daną zbiorowość, jak np. wiek, zawód, wykształcenie, pochodzenie 
społeczne, miejsce zamieszkania itp. z myślą, by kategorie te odpo
wiadały np. przekrojowi czytelnictwa w interesującej nas zbioro
wości. Uzyskany w ten sposób materiał, bez wątpienia bardzo cenny, 
nie spełniałby jednak wymogu syntetyczności. Otrzymane rozmai
te warianty stereotypowego opisu obiektu byłyby zbyt zróżnico
wane, aby się mogły stać przesłankami dla uogólnień i podstawą 
do wyciągnięcia konkretnych socjotechnicznych wniosków umożli
wiających kształtowanie stereotypów przez środki masowego komu
nikowania. 

Wydaje się, że wymóg dostatecznej syntetyczności może być speł
niony, jeśli jako metodę pomocniczą, syntetyzującą poprzednie usta
lenia zastosować także pomiar za pomocą dyferencjału semantycznego 
Osgooda12. W ramach stereotypu społecznego mogą pojawiać się 
najrozmaitsze, często nawet sprzeczne ze sobą konotacje. Dyferencjał 
semantyczny pozwala sprowadzić ten stan chaosu i bogactwa języ
kowych i poza językowy eh reakcji do stosunkowo prostego odwzoro
wania. Dobierając dla badanego stereotypu odpowiednie pary okre
śleń — dwubiegunowych asocjacji, a następie zestawiając po
szczególne jednostkowe wyniki, otrzymujemy przecież syntetyczne 
odwzorowania pola semantycznego pojęcia, które w sposób stereo
typowy ujmuje obiekt. 

Na tak sporządzonym odwzorowaniu można odnaleźć przez po
równanie poszczególnych jednostkowych wyników badań „pola naj
większego rozrzutu" i „pola największej zgodności" w pojmowaniu 
poszczególnych cech stereotypu. „Polom największego rozrzutu" 
trzeba poświęcić szczególną uwagę, gdyż tu skojarzenia, jakie budzi 
stereotyp, będą najbardziej zróżnicowane i swobodne, winno się 
więc przeanalizować je z punktu widzenia społecznego zróżnicowania 
funkcjonowania stereotypu. Innymi słowy należy stwierdzić, w ja
kich społecznych grupach jakie rozumienie danego stereotypu funk
cjonuje. Natomiast występowanie „pól zgodności" pozwala ustalić, 
jakie stereotypowe cechy obiektu charakteryzują się największą 
społeczną jednolitością. 

Przedstawiona tu propozycja badania stereotypu społecznego spro
wadzałaby się do następujących etapów: najpierw za pośrednictwem 
badań w rodzaju „listy przymiotników" uszczegółowienie stereotypu 
uogólnionego, następnie ustalenie zależności istniejących między 
treściową strukturą stereotypu a cechami badanej zbiorowości, wre
szcie syntetyzowanie obu elementów — przedmiotowego, obejmu
jącego treści stereotypu i podmiotowego, wiążącego te treści z po
znanymi cechami badanej zbiorowości. 

IX olej teraz do tak uzyskanego przedstawienia stereotypu społecz-
1^ nego odnieść jego odbicie w komunikatach masowych. Odnie
sienie to, jak się wydaje, mogłoby być dwojakiego rodzaju. 
12 Ch. E. O s g o o d : Pomiar znaczenia konotatywnego (W:) Teoria i metodo
logia badań nad prasą za granicą (przekłady). Materiały OBP, zesz. 8. Kraków 
1970, s. 60 i nast., a także W. M a n z: Das Stereotyp. Zur Operationalisierung 
eines sozialwissenschaftlichen Begriffs. Meisenheim am Glan 1974, s. 133 i nast. 
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Po pierwsze, przez swą funkcję nadaną komunikaty masowe 
mogą bezpośrednio dotyczyć stereotypu społecznego. Zawierać opis 
jego obiektu wypływający z zadań wyznaczonych im przez funkcję 
intencjonalną. Obiekt będzie więc prezentowany w mniejszym lub 
większym stopniu zgodności z jego ideologiczną wartością, ale p re 
zentacja ta byłaby także uzależniona od samego typu komunikatu 
masowego. Od tego, czy jest to np. artykuł prasowy, plakat, prze
mówienie itp., od rodzaju środka masowego komunikowania, od jego 
skuteczności i od innych komunikatów pozostających w treściowym 
związku z zawierającymi bezpośrednio obraz pożądany, z którymi 
przecież mogą stać w sprzeczności lub wspierać je. 

Po "drugie, przez swą funkcję społeczną, a więc również przez 
kontekst oddziaływania masowego, komunikaty mogą mieć wpływ 
na kształtowanie stereotypu społecznego. Oddziaływanie tego rodza
ju może mieć charakter długofalowy, dokonywać się bardzo powoli, 
np. w miarę wzrostu poziomu życia materialnego, rozwoju świado
mości społecznej, może mieć także charakter incydentalny, jak np. 
wydarzenia zachodzące w sferze życia politycznego, społecznego, 
kulturalnego stymulujące skuteczność komunikatów, oddziałujące 
na odbiór treści zawierających obraz pożądany. 

Uwzględnienie roli funkcji nadanej i funkcji społecznej w odbio
rze obrazu pożądanego może być dokonane przy pomocy metod 
obejmujących swym zakresem badawczym nie tylko czysto treściowTe 
elementy obrazu, lecz także związane z nimi cechy kontekstu. Idea
łem byłoby, gdyby wartości ideologiczne prezentowane w obrazie 
pożądanym uległy dosłownej internalizacji w świadomości społecznej. 
czy to obalając istniejące stereotypy, czy przekształcając je, czy 
też tworząc nowe. Osiągnięcie choćby części tego ideału wymagałoby 
spełnienia wymogu rozpoznania obrazu pożądanego nie jako wartości 
wyjściowej procesu oddziaływania masowego, lecz jako komunikatu 
wejściowego z punktu widzenia odbiorcy. Wydaje się, że przez ana
lizę obu funkcji komunikatu masowego, którego celem jest kształ
towanie stereotypu społecznego, można by dojść" do przybliżonej 
postaci obrazu pożądanego, jaki dociera do odbiorcy już przefiltro-
wany przez kontekst masowego komunikowania. Obraz taki nazwę 
o b r a z ę m g ł o s z o n y m . 

I stotnym elementem kontekstu oddziaływania masowego jest nasta
wienie audytorium do odbioru komunikatów zawierających obraz 

głoszony lub odnoszących się do niego. Nastawienie to określane jest 
m. in. przez stereotypy społeczne funkcjonujące w świadomości od
biorców obrazów głoszonych. 

Wzajemny stosunek między stereotypem społecznym a obrazem 
głoszonym może przybierać kształt zgodności, niezgodności i indyfe-
rentności. Czyste postacie tych układów mają głównie wartość mode
lową. V/ rzeczywistości można mówić co najwyżej o przewadze ele
mentów zgodności lub niezgodności. I tymi dwiema sytuacjami zaj
mę się bliżej, jako że stosunek indyferentności nie orzeka nic lub 
prawie nic o oddziaływaniu obrazu głoszonego na stereotyp. 
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Stosunek zgodności uwzględniający zarówno elementy treściowe 
obrazu, jak i stereotypu oraz implikacje płynące z kontekstu od
działywania masowego jest stanem pożądanym z punktu widzenia 
celów tego ostatniego, jeśli oczywiście zgodność opiera się na za
łożonych, wspólnych wartościach ideologicznych. Co najwyżej stan 
ten wymaga wzmocnienia przez uzgodnienie rozmijających się jesz
cze składników opisu. 

Natomiast stosunek niezgodności, jako wymagający zmiany, wi
nien być poddany bliższej analizie, w której punktem odniesienia dla 
zgodności obrazu głoszonego i stereotypu społecznego są wartości 
ideologiczne, jakimi kierował się twórca komunikatu. 

Ponieważ jednostka odrzuca to, co podważa stereotypowe sądy 
i opinie, a nawet w drodze racjonalizacji mogą one ulegać wzmocnie
niu, układ niezgodności stereotypu społecznego i obrazu głoszonego 
wydaje się zbliżony do zjawiska dysonansu poznawczego. „Dysonans 
powstaje wtedy, gdy w obecności danego elementu występuje także 
(lub jest implikowane) przeciwieństwo tego elementu. Łączne wystę
powanie takich będących w dysonansie elementów powoduje stan 
napięcia motywacyjnego 13. 

Stan napięcia motywacyjnego w odniesieniu do odbiorców komu
nikatu masowego można przedstawić następująco: „gdy informacje... 
są sprzeczne z postawami odbiorcy wówczas następuje negatywne 
nastawienie odbiorcy w stosunku do tych informacji... Może się to 
przejawiać w niedopuszczaniu do świadomości tych informacji, w 
złym ich rozumieniu, w niedostrzeżeniu związku między tymi in
formacjami itp. Może też wystąpić zjawisko „bumerangowe", które 
polega na tym, iż presja informatora daje skutek wprost przeciwny 
do kierunku oddziaływania..." 14 

Natężenie wzmiankowanych powyżej reakcji jednostki, czyli in
nymi słowy natężenie dysonansu poznawczego jest zależne bezpo
średnio od znaczenia motywacyjnego elementu akceptowanego przez 
odbiorcę informacji wywołującej dysonans oraz od generalnej sku
teczności oddziaływania nadawcy. 

Sprzeczność stereotypu społecznego z obrazem głoszonym stwarza 
sytuację wywołującą dysonans. W sytuacji tej jednak tkwi zdolność 
rozładowywania napięcia motywacyjnego przez odrzucenie sądów 
przeciwnych i wzmocnienie stereotypu. 

Pozostanie przy tym wniosku podważyłoby sens niniejszych roz
ważań i malowało sytuację środków masowego komunikowania jako 
„głosu wołającego na puszczy", przynajmniej w materii kształtowa
nia stereotypów. Jednakże mechanizm likwidacji dysonansu poznaw
czego jest na tyle złożony, że pozwala twierdzić o możności prze
kształcania stereotypów społecznych. 

A. Malewski, rozważając możliwość zastosowania teorii dysonansu 
do badania skuteczności oddziaływania środków masowego komuni-

13 С N. С of e r , M. H. A p p l e y: Motywacja: teoria i badania. Warszawa 
1972, s. 668. 
14 T. M ą d r z y ć к i: Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. 
Warszawa 1970, s. 38. 
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kowania, stwierdza: „Omawiana tu teoria pozwala wygłosić pewne 
twierdzenia dotyczące: 1) selekcji nowych informacji, tj. tego, kiedy 
czynnie szukamy i kiedy czynnie unikamy pewnych nowych infor
macji oraz 2) reakcji na informacje, z którymi stykamy się nieza-
mierzenie" 15. 

Reakcja na informacje wywołujące dysonans, z którymi stykamy 
się niezamierzenie, sprowadza się do ich odrzucania i nieuznawania. 
Natomiast inaczej przedstawia się sprawa, gdy czynnie szukamy lub 
unikamy nowych informacji. Na ogół, będąc w stanie dysonansu po
szukujemy informacji, które zmniejszą odczuwane napięcie, lub uni
kamy zwiększających je. Innymi słowy, pragniemy pozostać przy 
„starych" sądach. Jednakże, gdy napięcie jest tak wielkie, że bliskie 
wywoływania zmiany opinii, wówczas szukamy informacji jeszcze 
bardziej potęgujących napięcie, by zmianę tę przyspieszyć. Jeśli ko
munikowanie masowe deklaruje generalnie w jakimś przedmiocie 
zgodę z opiniami odbiorców i są oni przeświadczeni, że informacje 
masowe pozostają w zgodzie z tą deklaracją, wówczas skuteczność 
konkretnego komunikatu, nawet wywołującego znaczny dysonans 
wydatnie wzrasta16. 

U wagi powyższe skłaniają do następujących wniosków dotyczących 
kształtowania stereotypów. Komunikat masowy zawierający obraz 

głoszony stojący w wyraźnej opozycji treściowej do stereotypu spo
łecznego ma o wiele mniejsze szanse jego przekszałcenia aniżeli ko
munikat, który choćby częściowo akceptuje oceny zawarte w stereo
typie. Incydentalne działania środków masowego komunikowania 
zmierzające do przekształcania stereotypów nie wróżą powodzenia, 
w przeciwieństwie do długofalowych akcji wzmacniających poczucie 
dysonansu między stereotypem a obrazem i zmuszających odbiorców 
do poszukiwania informacji rozładowujących napięcie motywacyjne. 

Ponieważ mechanizm dysonansu poznawczego dotyczy nie tylko 
sfery realizowania funkcji masowego komunikowania, lecz także na
stępstw niezgodności prywatnych przekonań z ocenami społecznymi, 
można do wzmocnienia skuteczności oddziaływania komunikatu ma
sowego wprząc zjawiska zachodzące w grupie społecznej a przyna
leżące do kontekstu masowego komunikowania. Badanie społecznego 
zróżnicowania cech obieiktu odzwierciedlonego w stereotypie pozwala 
ustalić stopień jednolitości streotypu w grupie społecznej17. Im 
mniejszy stopień jednolitości, tym łatwiej przekształcać stereotypy 
przez wskazywanie na kompetencje i atrakcyjność osób lub grup spo
łecznych, które stereotyp odrzuciły lub ukształtowały go na podo
bieństwo obrazu głoszonego albo przez umniejszanie kompetencji 
i społecznego autorytetu osób, które stereotyp odmienny od pożąda
nego obrazu wyznają. Można również wykorzystywać psychologiczny 
mechanizm nagrody i kary, wskazując, jakie korzyści przyniesie od-
15 A. M a l e w s k i : O nowy kształt nauk społecznych. Pisma zebrane. War
szawa 1975, s. 218. 
"Ibidem, s. 218 i nast. 
17 A. L. E d w a r d s (op. cit.) wymienia jednolitość (uniformity) jako jeden 
z czterech podstawowych wymiarów (dymensji) stereotypu. 
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biorcy komunikatu rezygnacja ze stereotypu i przyjęcie treści zawar
tych w obrazie głoszonym, lub jakie oczekują go negatywne konse
kwencje uporczywego trwania przy stereotypie. 

W przypadku najczęściej występującego układu między stereoty
pem społecznym a obrazem głoszonym, w którym zawarte są zarówno 
sprzeczności, jak i podobieństwa, wydaje się celowe dążyć najpierw 
do rozmywania stereotypu, przede wszystkim przez akcentowanie 
elementów wspólnych. Potem dopiero można przejść do negacji roz
bieżności i ich rugowania, lecz raczej w drodze uruchamiania opisa
nych wyżej mechanizmów np. „nagrody i kary", a nie otwartej, prze
ciwstawiającej się mu akcji propagandowej. Chyba że stereotyp 
uznamy za dostatecznie osłabiony, a akceptujący go znajdują się już 
w stanie wysokiego napięcia motywacyjnego i poszukują informacji 
wyraźnie sprzecznych z do niedawna wyznawanym sądem. 

Do ciekawych stwierdzeń dotyczących poszukiwania informacji 
wywołujących wyraźny dysonans doszedł P. Clarke. Otóż badając 
selektywny odbiór treści nadawanych przez środki masowego ko
munikowania, zaobserwował on, że obok generalnej tendencji do od
bioru informacji popierających opinie i przekonania odbiorców, daje 
się zaobserwować poszukiwanie informacji, które stoją w sprzeczno
ści z tymi opiniami, choć takie informacje wykazują dużo mniejszy 
stopień skuteczności oddziaływania. Na podstawie wnikliwej analizy 
sytuacji jednostki odbierającej komunikaty masowe badacz doszedł 
do wniosku, że pewne warunki mieszczące się w kontekście maso
wego komunikowania sprzyjają chęci poszukiwania informacji po
pierającej. Wymienia tu m. in.: 

, ,1 . wysoki stopień zachwiania równowagi poznawczej, wskutek cze
go jednostka poszukuje rozwiązania przez zajęcie zdecydowanej 
postawy albo przez zmianę poglądu; 

2. publiczne przekazanie twierdzeń, co do których jednostka czuje 
się niepewna (sytuacja kłopotliwa); 

3. niedawno 'powzięta decyzja; 
4. niedawno zmieniona postawa; 
5. treść nowej informacji jest szczególnie t rudna do przewidzenia; 
6. informacja ma być zużytkowana podczas publicznej wymiany 

poglądów..." 

Gdy tylko te zmienne nie działają, to „środki masowego komuniko
wania mają szerokie możliwości przekazywania opinii i faktów, które 
stoją w sprzeczności z poglądami audytorium 18". 

T eoria dysonansu poznawczego nie daje oczywiście podstaw do tra-
• ktowania jej jako zbioru twierdzeń i rozstrzygnięć ostatecznych, 

gdy idzie o możliwość kształtowania sterotypów. Można mieć cho
ciażby zastrzeżenia, czy każde zetknięcie się obrazu głoszonego ze 
18 P. C l a r k e : Selektywny odbiór treści nadawanych środkami masowego 
oddziaływania. Przegląd bieżących wyników badań. (W:) Teoria i metodologia 
badań nad prasą za granicą (przekłady). Materiały OBP, zesz. 9. Kraków 1970, 
s. 121. 
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stereotypem społecznym da się opisać przy pomocy jej aparatu po
jęciowego, czy socjotechniczne wnioski z niej płynące można uwa
żać za skuteczne przepisy kształtowania stereotypów? To ostatnie za
strzeżenie budzi różnica interpretowania sytuacji, kiedy poszukuje 
się informacji wywołujących lub znoszących dysonans, ujawniająca 
się między ustaleniami Malewskiego i Clarke'a. 

Częściowe wyjaśnienie tych wątpliwości daje chyba J. Mikułow
ski Pomorski: „Opisywane często w literaturze prasoznawczej przy
padki, gdy dziennikarze czy redakcja panują niepodzielnie nad umy
słami swych czytelników, należą — wbrew nadziejom — do wyjąt
ków. Dzieje się to w takim szczególnym przypadku, gdy nadawca 
zostaje przewodnikiem swych czytelników i słuchaczy, co następuje 
albo dzięki wysokiej sztuce dziennikarskiej, albo gdy stale zmienia
jąca się sytuacja społeczna i polityczna stawia ludzi w stanie nie
pewności i stwarza warunki sprzyjające pośrednictwu dziennika
rza" " . 

W ustabilizowanej sytuacji społecznej i politycznej stereotypy 
przekształcają się bardzo wolno i po dziś dzień nie jest rozstrzy
gnięte, jaki mają w tym udział środki masowego komunikowania, 
a w jakim stopniu dokonuje się to w drodze historycznego procesu 
rozwoju świadomości społecznej. Można jednak zaryzykować twier
dzenie, że istnieją możliwości zwiększenia skuteczności przekształ
cania stereotypów przez komunikaty masowe, oczywiście pod warun
kiem gruntownego zbadania natury stereotypowych przekonań i wy
pracowania doskonalszych metod oddziaływania na nie. 

19 J. M i k u ł o w s k i P o m o r s k i : Wybrane problemy skuteczności oddzia
ływania prasy i innych środków masowego komunikowania w Polsce. Mate
riały OBP, z es z. 24. Kraków 1974, s. 10. 
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Problemy prawnoprasowe zawsze cieszyły się zaintere
sowaniem obu środowisk: dziennikarskiego i prawniczego. 
Z pewnością także dlatego, iż nadal wiele wśród nich za
gadnień kontrowersyjnych, jak choćby odpowiedzialność 
sprawozdawców sądowych. Obecnie kwestię tę podejmu
je autor z ich grona, znany także z licznych komentarzy 
na temat kontaktów dziennikarstwa z sądownictwem. 
W artykule nie podchodzi bezkrytycznie do orzecznictwa 
Sądu Najwyższego. Stwierdza m. in., że postulat do
mniemania niewinności nie może być formułowany pod 
adresem prasy identycznie, jak pod adresem organów 
wymiaru sprawiedliwości. 

M imo ugruntowanej u nas pozycji sprawozdawczości sądowej 1, 
omawianie jej aspektów prawnych należałoby rozpocząć od kwe

stii, czy działalność ta jest w ogóle dopuszczalna, bowiem jej legal
ność została w literaturze prawniczej zakwestionowana w sposób 
dość kategoryczny2 . Problem ten zasługuje niewątpliwie na uwagę 
teoretyków prawa, dla niniejszych jednak rozważań nie posiada 
praktycznego znaczenia. W żadnym bowiem z orzeczeń, które mają 
zostać tu omówione, Sąd Najwyższy nie zakwestionował legalności 
sprawozdania sądowego. Określał natomiast różne jego wymogi, co 
sugeruje, że sam ów gatunek dziennikarski uznaje za dozwolony. 

Za dopuszczalnością sprawozdań sądowych zdaje się przemawiać 
art. 63 Konstytucji PRL, jak też przepisy procedur sądowych, stano-

1 Sprawozdawczość sądowa jest tu rozumiana w tym szerokim znaczeniu, 
jakie nadał jej w swych rozważaniach B. M i c h a l s k i : Działalność zawo
dowa dziennikarza a ochrona czci obywatela w prawie karnym PRL. Toruń 
1966, s. 117—118, a więc oznacza zarówno opis przebiegu rozprawy sądowej 
lub reportaż sądowy, jak też felieton na temat konkretnej sprawy sądowej 
i krótką wzmiankę o procesie (z tzw. kroniki sądowej). 8 Por. A. Br om er: Granice legalności kronik sądowych w środkach maso
wego przekazu. Palestra 1976 nr 6. 
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wiące o jawności rozpraw przed sądami PRL. Niektórzy przedstawi
ciele prawa karnego wyrażają nawet pogląd, że sprawozdawczość są
dowa jest działalnością nie tylko dozwoloną, ale społecznie pożytecz
ną, ponieważ „realizuje zasadę jawności postępowania sądowego" 3 

i gruntuje kontrolę opinii publicznej nad wymiarem sprawiedliwo
ści4 . Podstawową jednak przyczynę legalności i użyteczności spra
wozdawczości sądowej należy moim zdaniem upatrywać w tym, iż 
wypełnia ona — po prostu — zwykłe zadania prasy. Tak istotna 
dziedzina życia państwowego i społecznego, jaką jest wymiar spra
wiedliwości, nie może być pozbawiona obsługi prasowej, i to zarów
no o charakterze informacyjnym, jak i publicystycznym, kształtują
cym opinię społeczną. 

Przyznać ^wszakże trzeba, że sprawozdawczość sądowa stanowi ten 
rodzaj dziennikarskiej działalności, z którym łączy się najszerszy 
chyba wachlarz ryzyka. Może ona naruszać interes ogólnospołeczny 
(przez podważanie autorytetu organów ścigania i wymiaru sprawied
liwości, rozpowszechnianie nieobyczajnych momentów procesu sądo
wego itp.), interes wymiaru sprawiedliwości (przez zakłócanie prze
biegu postępowania sądowego, wpływanie na postawy i zeznania 
świadków w procesie, ujawnianie przebiegu lub wyników rozprawy 
toczącej się przy drzwiach zamkniętych itp.) i wreszcie — interes 
jednostki (przez naruszenie jej czci, sfery życia intymnego lub gwa-
r anc j i proces o wych). 

Zadaniem niniejszego artykułu jest ukazanie stosunku sprawo
zdawczości sądowej do interesu jednostki i to w zakresie ograniczo
nym tylko do osoby podejrzanego lub oskarżonego. 

Dziennikarze nie zawsze zdają sobie sprawę, że cześć oskarżonego 
jest chroniona (zarówno przez prawo karne, jak i cywilne) w stopniu 
nie mniejszym, niż cześć każdego innego obywatela 5. Tymczasem — 
jak stwierdził Sąd Najwyższy — 

„ani popełnienie przestępstwa, zwłaszcza gdy ma ono charakter 
przypadkowy, ani wyrok skazujący za takie przestępstwo, nie 
stwarzają dla nikogo immunitetu co do odpowiedzialności za na-

8 J. S a w i c k i : Problemy prawne reportażu sądowego. Prasa Polska 1962 
nr 1. 
4 M. S i e w i e r s k i : Prasa a postępowanie karne. Państwo i Prawo 1962 
nr 3. 
5 Charakterystyczna była np. reakcja publicysty miesięcznika Przemiany na 
skargę sądową jednego z oskarżonych, opisanego w reportażu. Dziennikarz 
ten w odpowiedzi na pozew dał wyraz przede wszystkim oburzeniu: „Uprzej
mie proszę o odrzucenie tego bezzasadnego pozwu o znamionach aresztanckie-
go dowcipu. Zbigniew T. nie wyjaśnia w oparciu o rzetelny rachunek, dla
czego należy mu się 100 tysięcy zł, a mie — dajmy na to — równowartość 
kufla piwa beczkowego? Prasa ma prawo krytykować ujemne zjawiska spo
łeczne, czyny społecznie szkodliwe jednostek, ich postawy — w ramach pre
wencji ogólnej" (akta SW w Kielcach — sygn. II С 162/72). Zaś redakcja 
Sztandaru Ludu — w odpowiedzi na pozew jednego ze skazanych — uznała 
za konieczne przekazać sądowi „uwagę, że sprawa ta jest w praktyce są
dowej prawdziwą osobliwością" oraz „ubolewanie nad prawnym formaliz
mem — mocą którego bezprzykładnie marnotrawi się czas wszystkich za
angażowanych w spór" (akta SW w Lublinie — sygn. II С 118/71). 
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ruszenie dóbr osobistych skazanego i jeśli takie naruszenie zostaje 
stwierdzone, nie zwalniają od obowiązku usunięcia jego skut
ków" •. 

Ochroną czci jednostki najdalej idącą jest ochrona cywilno-praw
na. Ma ona charakter „obiektywny", a zatem funkcjonuje także 
wówczas, gdy dziennikarzowi nie można przypisać jakiejkolwiek 
winy, a więc nie można pociągnąć go do odpowiedzialności karnej 7. 
Wydaje się, że etyka zawodowa dziennikarza nakazuje, aby w swej 
działalności kierował się tymi kryteriami oceny, które zostały okre
ślone w prawie cywilnym. Zresztą, tylko ten sposób postępowania 
może zabezpieczyć przed wszelką odpowiedzialnością sądową zarów
no dziennikarza, jak i wydawcę jego pisma. 

Warto tu wspomnieć, że wydawca zawsze ponosi odpowiedzialność 
cywilną za naruszenie dobra osobistego treścią lub formą artykułu. 
Jest to odpowiedzialność z tytułu wadliwego doboru dziennikarza na 
stanowisko czy to redaktora, czy też sprawozdawcy sądowego (art. 
429 k.c) . Jak orzekł bowiem Sąd Najwyższy, 

„powierzenie stanowiska redaktora odpowiedzialnego powinno 
być uzależnione od sprawdzenia, czy osoba, która ma tę funkcję 
wykonywać, posiada odpowiednie przygotowanie, obejmujące m. in. 
podstawowe .wiadomości z zakresu porządku prawnego"8. 

C ywilna ochrona czci (jak i pozostałych dóbr osobistych) została 
uregulowana ustawowo — w sposób nader ogólny — w artykule 

24 kodeksu cywilnego9 . Z przepisu tego wynika, że cześć jednostki 
korzysta z ochrony cywilnej, jeżeli jej naruszenie jest bezprawne. 
Ustawodawca nie wyjaśnia jednak, na czym polega bezprawność 
działania naruszającego dobra osobiste. 

Na gruncie prawa karnego bezprawność naruszenia czci t rakto
wana jest jako synonim „społecznej szkodliwości" 10. Może ona wy
nikać bądź z nieprawdziwości zarzutu lub sposobu uczynienia zarzutu 
nawet prawdziwego (art. 178 k.k.), bądź z czynnego okazania braku 
szacunku — słowem, gestem lub innym znakiem (art. 181 k.k.). 
W doktrynie cywilistycznej istota bezprawności naruszenia czci jest 
6 Wyrok SN z 3X11971, I CR 441/71 (nie publikowany). 
7 Jak twierdzi B. M i c h a l s k i : Odpowiedzialność cywilna dziennikarza 
(skrypt). Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa" w Krakowie 1969, 
s. 5 — niezależnie od dość liberalnych zasad kodeksowych tej odpowiedzial
ności praktyka sądowa sprowadziła represję karną w dziedzinie ochrony czci 
„poniżej społecznie niezbędnego minimum". 
8 Wyrok SN z 23II 1960, 4 CR 339/58 (nie publ.). 
9 § 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie 
dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła 
się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, 
w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpo
wiedniej formie. 

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szko
da majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogól
nych. 
19 I. A m d r e j e w , W. S w i d a , W. W o l t e r : Kodeks karny z komentarzem. 
Wyd. Prawnicze 1973 ,s. 523 i 525. 
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sporna i stanowi problem uchylający się od „«kodyfikowania". We
dług S. Grzybowskiego bezprawność jest pojęciem nie tylko spornym, 
ale w dodatku tak ogólnym, że nie daje ono dość dokładnego obrazu, 
o jakie sytuacje może tu chodzić n . 

Autor ten nie podjął się też określenia istoty bezprawności, lecz 
jedynie wskazał okoliczności bezprawność wyłączające: 

„Działanie nie jest bezprawne, chociażby zagrażało dobru osobi
stemu lub nawet je naruszało, przede wszystkim wówczas, gdy 
jest oparte na obowiązującym przepisie prawa albo stanowi wy
konywanie prawa podmiotowego. (...) Nie może natomiast moim 
zdaniem prowadzić do egzoneracji powołanie się na działanie 
w obronie uzasadnionego interesu. Dotyczy to również tzw. kryty
ki prasowej, chociażby była ona podjęta, w interesie społecz
nym" 12. 

W sposób jednoznaczny wypowiedział się na temat istoty bezpraw
ności Cz. Przymusiński, przyjmując, że przy naruszeniu czi bez
prawność jest równoznaczna z nieprawdziwością zarzutu: 

„Jak wiadomo, wieloletni spór, który toczył się przed i po 
wojnie ma temat karno-prawnej istoty zniesławienia, ostatecznie 
rozstrzygnięto w orzecznictwie PRL na korzyść tezy, iż niepraw
dziwość zarzutu należy do istoty czynu przestępczego z art, 255 k.k. 
(zniesławienie), nic zaś nie przemawia za tym, ażeby należało 
stosować inne kryterium bezprawności do zniesławienia cywil
nego" 18. 

Trudno jednak pogląd ten zaakceptować bez zastrzeżeń, jeżeli się 
zważy, że bezprawne naruszenie czci w rozumieniu art. 24 к.с. może 
być dokonane także zarzutem prawdziwym. W jednym z orzeczeń 
Sąd Najwyższy stwierdził, że 

„bezprawności działania nie uchyla (...) okoliczność, że podane 
przez pozwanego fakty są prawdziwe. Stosownie bowiem do prze
pisu § 2 art. 255 k.k. — jeżeli pomówienie było uczynione publicz
nie, dowód prawdy jest niedopuszczalny, chyba że sprawca dzia
łał w obronie uzasadnianego interesu publicznego lub prywat
nego" 14. 

W tym miejscu konieczne jest pewne zastrzeżenie. O ile bowiem 
słuszność poglądu Sądu Najwyższego o możliwości bezprawnego na
ruszenia czci zarzutem prawdziwym wydaje się oczywista, to uzasad
nienie tego poglądu, ' zawarte w ostatnim zdaniu, budzi wielorakie 
wątpliwości. W sprawie, na tle której zostało ono sformułowane, nie 
zapadł uprzednio wyrok skazujący, zatem powoływanie się sądu cy
wilnego na przepisy prawa karnego nie jest niczym uzasadnione. Sąd 
cywilny przesądza bowiem w ten sposób o popełnieniu przestępstwa 
przez pozwanego — bez dostatecznych ustaleń co do jego winy 
11 Por. S. G r z y b o w s k i : Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogól
nych prawa cywilnego. Wyd. Prawnicze 1957, s. 114. 
12 S. G r z y b o w s k i : System prawa cywilnego, t. I, część ogólna. Ossoli
neum 1974, s. 299. 
18 Cz. P r z y m u s i ń s k i : Odpowiedzialność cywilna za treść sprawozdania 
sądowego. W pracy zbiorowej: Prawo i prasa, część II — Sprawozdawczość 
sądowa. Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa" w Krakowie 1968, s. 57. 
" Wyrok SN z 8 VII 1974, I CR 210/74 (nie publ.). 
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w znaczeniu prawa karnego 15. Ponadto odwoływanie się do kodeksu 
karnego w wyroku uwzględniającym powództwo o ochronę dóbr oso
bistych jest zbędne, skoro przepis art. 24 kodeksu cywilnego zapew
nia ochronę dalej idącą niż przepisy prawa karnego. Nie wydaje się 
także słuszne przejmowanie na grunt cywilistyczny sztywnej zasady 
prawa karnego o niedopuszczalności dowodu prawdy w wypadku 
uczynienia zarzutu (nawet prawdziwego) w sposób publiczny, jeśli 
nie uzasadnia tego obrona interesu społecznego. Zasada ta — mając 
w intencji zaostrzenie odpowiedzialności za publiczne naruszenie 
czci — w rzeczywistości funkcjonowałaby, zwłaszcza na gruncie pra
wa cywilnego, przeciwko osobie zniesławionej, a na korzyść osoby, 
która dopuściła się nieprawdziwego zarzutu. Bezpodstawnie pomó
wionemu zależy bowiem na odwołaniu zarzutów tylko z tego powo
du, że były one nieprawdziwe, a nie dlatego, że dowód prawdy jest 
niedopuszczalny. Na zaniechaniu przeprowadzenia dowodu prawdy 
zależy natomiast sprawcom bezpodstawnego ataku na ludzką cześć. 

Bezprawność działania stanowi jedyną przesłankę odpowiedzial
ności cywilnej z art . 24 k.c. Natomiast bez znaczenia dla tej odpo
wiedzialności jest nastawienie psychiczne sprawcy naruszenia czci, 
a więc przesłanka określana jako wina lub zła wiara sprawcy, bo
wiem cześć jest dobrem prawnym (osobistym) chronionym prawem 
bezwzględnym. Na zakres tej odpowiedzialności nie ma też wpływu 
sposób „odebrania" naruszenia czci przez osobę pokrzywdzoną; 
w szczególności przekonanie tej osoby, iż sprawca działał złośliwie, 
nie ma wpływu na zaostrzenie odpowiedzialności i odwrotnie 16. 

C zy powyższe zasady odpowiedzialności cywilnej odnoszą się także 
do przypadków naruszenia czci w związku ze sprawozdawczością 

sądową? Mówiąc ogólniej — czy naruszenie czci na łamach prasy 
jest zrównane z każdą inną formą działania naruszającego cześć jed
nostki, czy też należałoby przyjąć odrębne zasady odpowiedzialności 
w odniesieniu do „pospolitego" naruszenia czci (np. „prywatną" ob
mową), a odrębne do naruszenia publicznego, „nobilitowanego" nie
jako społecznymi funkcjami prasy w ustroju socjalistycznym? 

Chodzi tu głównie o rozstrzygnięcie dwóch kwestii prawnych: czy 
do naruszenia czci na łamach prasy należy stosować ogólne kryteria 
oceny bezprawności działania oraz — czy ochrona przed tego typu 
naruszeniem czci posiada także charakter w pełni obiektywny, nieza
leżny od nastawienia psychicznego sprawcy? Doktryna cywilistyczna 
dotychczas nie podjęła tych problemów, wyjaśnienia należy więc 
szukać w orzecznictwie Sądu Najwyższego, które zresztą — jak do
tąd — jest dość skromne. 

Na wstępie konieczne jest rozróżnienie form naruszenia czci: obra
zy i zniesławienia, albo — według terminologii S. Grzybowskie-
15 W tym wypadku nie tylko brak było podstaw do ustalenia podmiotowej 
przesłanki odpowiedzialności karnej pozwanego autora krytyki, ale w dodat
ku sąd I instancji wręcz ustalił, że „pozwanemu nie można przypisać umyśl
ności działania". 
10 Por. S. G r z y b o w s k i : Glosa do postanowienia SN z 18X1967 r. II CZ 
92/67. Państwo i Prawo 1968 nr 7, s. 179. 
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go — naruszenia godności osobistej i naruszenia dobrej sławy. Pod
czas gdy pierwsze polega na okazaniu osobie zniewagi, w szcze
gólności przez użycie w stosuniku do niej określeń obraźliwych, to 
drugie polega na przypisaniu osobie postępowania lub właściwości 
niezgodnych z rzeczywistością. 

Jest rzeczą oczywistą, że na łamach prasy nie wolno wobec nikogo 
używać epitetów obraźliwych. W literaturze prawa prasowego można 
spotkać nawet pogląd, że dziennikarza obowiązuje zawsze „delikat
ność sformułowań" 17, zaś art. 15 dziennikarskiego kodeksu obycza
jowego przewiduje odpowiedzialnoeć dyscyplinarną m. in. za używa
nie w publikacji prasowej określeń obraźliwych. 

Czy jednak powinno prowadzić to do wniosku, że w stosuniku do 
uczestnika postępowania karnego należy używać tylko określeń ko
deksowych (podejrzany, oskarżony, skazany), jak bywa to nieraz po
stulowane? Wydaje się, iż zasada taka stanowiłaby nadmierny rygo
ryzm w stosunku do środków masowego komunikowania, krępujący 
formę dziennikarskiej wypowiedzi. Toteż w jednym z orzeczeń Sąd 
Najwyższy stwierdził, że takie epitety, jak „hochsztapler", „niebie
ski ptaszek", czy „komiwojażer" (w znaczeniu ironicznym) w okre
ślonych warunkach nie naruszają godności oskarżonego: 

„Nie może usprawiedliwić zarzutu bezprawności zaopatrzenie 
notatek w czasopiśmie nagłówkami „komiwojażer" i „hochszta
pler", skoro nagłówki te — mimo iż nie odpowiadają terminolo
gii prawniczej — zgodne są z istotą popełnionych przez powoda 
przestępstw, a zamieszczenie ich usprawiedliwia dbałość o atrak
cyjną formę wypowiedzi dziennikarskiej, ułatwiającą realizację 
zadań społecznych, jakie ma do spełnienia publicystyka sądowa"18. 

Dyskusyjne wydają się zatem pretensje B. Michalskiego pod adre
sem sprawozdawców sądowych z powodu zaopatrywania przez nich 
artykułów takimi tytułami, jak: „Proces mordercy", „Defraudant 
przed sądem", „Zeznaje oszustka" itp., o ile autor nie miał na my
śli przypadków, gdy oskarżeni, których tytuły te dotyczyły, zostali 
następnie uniewinnieni przez sąd l9. 

Naruszenie czci w formie zniesławienia polega z reguły na przypi
saniu podejrzanemu lub oskarżonemu czynów, których faktycznie 
nie popełnił lub przedstawieniu jego sylwetki moralnej w sposób 
nie odpowiadający rzeczywistości. Jak zapobiegać tego rodzaju nie
prawidłowościom ? 

Najczęściej podnoszony jest postulat, aby w tym celu w informa
cjach z procesów karnych, zwłaszcza przed uprawomocnieniem się 
wyroku, nie podawać nazwisk oskarżonych, używając tylko inicja
łów. Sąd Najwyższy nie sformułował jednak takiej zasady, choć zaj
mował się tym problemem w jednym z orzeczeń. Znajdujemy w nim 
następujące rozważania: 
17 Por. B. M i c h a l s k i : Odpowiedzialność cywilna i dyscyplinarna dzienni
karza (W:) Działalność zawodowa dziennikarza a prawo (skrypt). Olsztyńskie 
Wyd. Prasowe RSW „Prasa" 1968, s. 15. 
is wyrok SN z 26 X 1971, I CR 455/71 (nie publ.). 
19 Por. B. M i c h a l s k i : Sprawozdawczość sądowa (zagadnienia wybrane). 
Olsztyńskie Wyd. Prasowe RSW „Prasa" 1968, s. 13. 
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„Dylemat, czy w krytyce prasowej wyprzedzającej ukończenie 
postępowania karnego przeciwko osobie krytykowanej należy po
sługiwać się wyłącznie kryptonimem tej osoby lub innym, bar
dziej anonimowym jej określeniem, czy też można ją określić 
pełnym nazwiskiem — trudno rozstrzygnąć jednoznacznie. Bowiem 
dziennikarz — mimo subiektywnego przekonania o prawdziwości 
stawianego zarzutu — powinien liczyć się i z taką ewentualnością, 
że zarzut okaże się nieprawdziwy i zapadnie wyrok uniewinnia
jący krytykowanego. W takim przypadku doszłoby do szczególnie 
dotkliwego naruszenia dobra osobistego krytykowanej osoby, któ
ra mogłaby zasadnie domagać się z mocy art. 24 k.c. usunięcia 
jego skutków, a kwestia braku winy krytykującego nie miałaby 
wówczas żadnego znaczenia. Nadto umieszczenie pełnego nazwiska 
i ewentualnie imienia krytykowanego mogłoby w pewnych wy
padkach być uznane za działanie bezprawne w razie ustalenia, 
że krytykujący uczynił to np. w pogoni za sensacją lub z innych 
przyczyn ubocznych, kryjąc się tylko za zasłoną interesu publicz
nego" 2e. 

Teza zawarta w ostatnim zdaniu nie wydaje się dość jasna. Podsta
wowym celem informacji prasowej powinna być jak najpełniejsza 
prawda i t rudno zgodzić się z postulatem ograniczania prawdy (np. co 
do sprawcy przestępstwa) z tych tylko przyczyn, że jest ona sama 
w sobie „zbyt sensacyjna". Nie sposób zaś domyślić się, jakie to 
„inne przyczyny uboczne" mogłyby spowodować bezprawność pełnej 
i prawdziwej informacji o osobie sprawcy przestępstwa. 

Postulat „utajniania" osoby sprawcy przez podawanie w prasie 
tylko jej kryptonimu jest w praktyce mało skuteczny. Nie można 
bowiem zakonspirować osoby oskarżonego wobec jego najbliższego 
środowiska w miejscu pracy lub zamieszkania (a zwykle tylko na 
opinii tych kręgów społecznych podsądnemu zależy), jeżeli ujawnia 
się w informacji prasowej choćby tylko podstawowe realia sprawy. 
Dlatego też „utajnienie" takie jest bezskuteczne z punktu widzenia 
odpowiedzialności sądowej w wypadku, gdy dojdzie do bezprawnego 
naruszenia czci (informacją nieprawdziwą). Sąd Najwyższy wyraził 
pogląd, że bez znaczenia jest nieujawnienie nazwiska oskarżonego, 
jeżeli na podstawie treści informacji prasowej ktokolwiek może do
myślić się, że chodzi w niej o określoną osobę 21. 

Najczęściej podnoszony jest postulat, aby — dla zapobieżenia wy
padkom naruszenia czci lub gwarancji procesowych oskarżonego — 
sprawozdawca sądowy powstrzymywał się od podawania do publicz
nej wiadomości przebiegu i wyniku postępowania karnego przed 
zapadnięciem prawomocnego wyroku w sprawie. Jest to także postu
lat zbyt daleko idący. Jak orzekł Sąd Najwyższy, 

„dopuszczalność napiętnowania sprawcy przestępstwa i prze
strzelenia publicznego nie powinna być w zasadzie uzależniana 
od uprzedniego prawomocnego skazania sprawcy, gdyż w wielu 
przypadkach może w ogóle nie dojść do takiego skazania, np. 
z powodu śmierci sprawcy, przedawnienia iitp., a mimo to zagro 
żenię interesu publicznego może być na tyle istotę, że jego ochro-
na przez odpowiednią krytykę prasową jest wskazana" 22. 

28 Wyrok SN z 21 XI 1975, I CR 684/75 (nie publ.). 
21 Zob. przypis 6. 
22 Zob. przypis 18. 

4 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Z dotychczasowych wypowiedzi judykatury wynika, że działal
ność sprawozdawcy sądowego jest dopuszczalna w każdym sta

dium postępowania karnego, z zachowaniem wszakże pewnych za
sad postępowania. Zasady te nie zostały dotychczas ani skodyfiko-
wane, ani też określone w sposób wystarczająco uogólniony Wydaje 
się jednak, iż próbę ich sformułowania należałoby podejmować 
w ścisłym powiązaniu z ogólnymi zasadami postępowania karnego. 

Z punktu widzenia interesu oskarżonego podstawową chyba re
gułę procesową stanowi zasada domniemania niewinności. Głosi 
ona, że tylko wyrok sądowy może rozstrzygnąć, czy obywatel po
pełnił czyn przestępczy i jaki, zaś do czasu uprawomocnienia się 
skazującego wyroku osoba, której zarzuca się określony czyn, jest 
uważana za niewinną. 

Doświadczenie poucza wszakże, iż jest to zasada w praktyce — 
i to nawet sądowej — niezupełnie realna. Trudno zaprzeczyć wy
bitnemu procesualiście karnemu — M. Cieślakowi — że 

„zasada domniemania niewinności panuje tylko w sądzie, jest 
to zresztą nie stwierdzenie empiryczne, ale norma, p o s t u l a t 
pod adresem sądu, a ze strony oskarżonego — nierzadko pobożne 
tylko życzenie wobec praktyki nieco odmiennej. Opinia publiczna 
natomiast kieruje się stanowczo domniemaniem winy: jeśli się 
komuś coś zarzuca, to widocznie nie bez powodu. Opinia publicz
na nie zna też wyroków w pełni uniewinniających"2S. 

Pogląd ten został wprawdzie wypowiedzdainy pod rządem poprzed
niego ustawodawstwa karnego, 'kiedy zasada domniemania niewin
ności miała tylko charakter reguły procesowej, nie zaś normy praw
nej powszechnie obowiązującej, jak to jest obecnie (art. 3 § 2 k.p.k), 
trudno jednak żywić optymizm, że od 1970 roku praktyka w tej 
dziedzinie ulega wyraźnej zmianie na lepsze. 

Postulat zawarty w zasadzie domniemania niewinności nie może 
więc być formułowany pod adresem prasy identycznie, jak pod 
adresem organów wymiaru sprawiedliwości. Chodzi raczej o to, 
aby prasa nie sankcjonowała i nie pogłębiała krzywdzącej dla 
oskarżonego praktyki społecznej, zwłaszcza w wypadkach, gdy za
chodzi realne prawdopodobieństwo, że na ławie oskarżonych znaj
duje się człowiek niewinny. Trudno natomiast zgodzić się z poglą
dem B. Michalskiego, że szkodliwość społeczna nierespektowania 
przez prasę zasady domniemania niewinności oskarżonego jest bar
dzo duża w każdym wypadku, niezależnie od tego, czy oskarżony 
zostanie skazany czy uniewinniony24. 

Sąd Najwyższy parokrotnie już formułował zasadę domniemania 
niewinności jako postulat pod adresem sprawozdawczości sądowej. 
W jednym z orzeczeń stwierdził ogólnie, że „dopóki powołany do 

28 M. C i e ś l a k : Ochrona czci a wolność krytyki. Państwo i Prawo 1957 nr 
7—8, s. 173. 
21 Por. B. M i c h a l s k i : Domniemanie niewinności oskarżonego a prasa. Ga
zeta Sądowa i Penitencjarna 1967 nr 1. 
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tego sąd nie wydał wyroku skazującego, nie można oskarżonemu 
przypisywać dokonania inkryminowanego mu przestępstwa"2 5 . Po
gląd ten został jednak wyrażony na tle sytuacji dość nietypowej£ S 

i można przypuszczać, że nie chodziło w nim o wyrok prawomocny, 
lecz o rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji. 

Teza powyższa jest zresztą o tyle mało istotna, że w wielu póź
niejszych wyrokach Sąd Najwyższy usprawiedliwiał dziennikarzy 
przypisujących podsądnym przestępstwo przed zapadnięciem wyroku 
prawomocnego, a nawet przed wpłynięciem do sądu aktu oskarże
nia. Najbardziej liberalne pod tym względem było stanowisko są
dów obu instancji w następującej sytuacji. Dziennikarka w arty
kule zarzuciła działaczowi związkowemu łapówkarstwo jeszcze przed 
wpłynięciem do sądu aktu oskarżenia o to przestępstwo, a następ
nie oskarżony został w postępowaniu karnym prawomocnie unie
winniony od zarzutu przyjęcia łapówki. W procesie cywilnym o na
ruszenie czci, jaki w następstwie tego wytoczył dziennikarce ów 
działacz związkowy, sąd wojewódzki przy ocenie działania pozwa
nej nie zadowolił się samym undewinmiającym wyrokiem sądu kar
nego, lecz przeprowadził samodzielne postępowanie dowodowe dla 
sprawdzenia, czy zarzut przyjęcia łapówki był bezpodstawny. W wy
niku tego postępowania doszedł do odmiennych wniosków, niż sąd 
karny i powództwo działacza oddalił, zaś Sąd Najwyższy zaakcepto
wał to rozstrzygnięcie27 . 

Sąd Najwyższy w żadnym orzeczeniu nie stanął dotychczas na 
stanowisku bezwzględnej odpowiedzialności cywilnej dziennikarza 
(wydawcy) w wypadku, gdy informacja — oparta na akcie oskar
żenia lub wyroku sądu pierwszej instancji — okaże się nieścisła 
w konfrontacji z ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy karnej . Co 
więcej, w jednej ze spraw sądy obu instancji odmówiły żądaniu 
sprostowania notatki, opartego wyłącznie na fakcie uniewinnienia 
oskarżonego z niektórych zarzutów. 

„Obowiązek sprostowania informacji — stwierdził tu Sąd Naj
wyższy — zamieszczonych w czasopiśmie zgodnie z treścią aktu 
oskarżenia czy wyroku sądu pierwszej instancji, nie wynika sam 
przez się z faktu późniejszego uniewinnienia oskarżonego z nie
których zarzutów w toku instancji. Nie chodzi tu bowiem o zgod
ność publikacji prasowej ze stanem faktycznym, lecz o wyni
kający z art. 24 k.c. obowiązek dopełnienia przez sprawcę na
ruszenia dóbr osobistych czynności potrzebnych do usunięcia 
skutków takiego naruszenia" w. 

Oznacza to, że dziennikarz, który zadbał o zgodność swego spra
wozdania sądowego z ustaleniami zawartymi w wyroku lub akcie 
oskarżenia, nie musi obawiać się odpowiedzialności cywilnej z powo
du samej zmiany tych ustaleń w ostatecznym rozstrzygnięciu spra
wy. W takich wypadkach może wprawdzie zaistnieć konieczność 
2"* Zob. przypis 7. 
20 Dziennikarz przypisał przestępstwo osobie niewinnej w oparciu wyłącznie 
o informację przedstawiciela MO. 
27 Wyrok SN z 12 III 1973, II CR 557/73. 
28 Zob. przypis 18. 

4* 
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dania oskarżonemu odpowiedniej satysfakcji moralnej na łamach 
prasy, ale będzie to wynikać z innego tytułu, niż zmiana ustaleń 
dokonana przez sąd. Tytułem tym nie będzie nigdy samo prawo 
do żądania sprostowania nieprawdziwej informacji, ponieważ od 
czasu uchylenia dekretu o prawie prasowym z 1938 r.29 instytucja 
sprostowania prasowego nie jest znana polskiemu prawu. Tytułem 
tym jest obecnie wyłącznie prawo człowieka do dobrego imienia 
oraz art. 24 k .c , który zapewnia mu ochronę. Aby zaś móc prawa 
tego dochodzić na drodze sądowej, trzeba przedtem być posiada
czem dobrego imienia, na które prasa mogłaby dokonać zamachu. 
Odwoływanie nieścisłej informacji w sprawozdaniu sądowym jest 
więc zbędne wówczas, gdy sylwetka moralna oskarżonego jest tak 
negatywna, iż informacja ta nie jest w stanie pogorszyć mu opinii, 
zaś składanie odwołującego oświadczenia na łamach prasy stanowi
łoby dla niego satysfakcję nie uzasadnioną niczym innym poza for-
malistycznym respektowaniem zgodności informacji prasowej z do
kumentem. 

Zasady powyższe odnoszą się tym bardziej do sytuacji — w prak
tyce znacznie częściej występujących — gdy oskarżony zostaje ska
zany za wszystkie zarzucone m u czyny, a sprawozdanie sądowe 
z jego procesu zawiera nieścisłości tylko w kwestiach drugorzęd
nych. Sąd Najwyższy potwierdził to explicite w orzeczeniu : 

„Jeżeli zarzut postawiony we wzmiance prasowej okazał się 
prawdziwy oo do swej istotnej treści, to me staje się on bezpraw
nym w rozumieniu art. 24 § 1 k.c. przez to, iż nie potwierdziły 
się pewne drugorzędne szczegóły tego zarzutu. Jest sprawą dru
gorzędną, czy liczba osób bezpośrednio pokrzywdzonych wyno
siła 15, jak przyjął wyrok skazujący, czy niespełna 30, jak stwier
dził w swym artykule pozwany. Nieistotne jest również to, czy 
kwota ogólna wyłudzeń wynosiła 168 150 zł i 20 dolarów USA 
w bonach, czy też 195 000 zł i kilkadziesiąt dolarów w bonach" гв. 

D rugą z zasad procesowych, którym winna być podporządkowana 
działalność sprawozdawcy sądowego, jest zasada kontradykto-

ryjności. Oskarżyciel i obrońca posiadają przed sądem równe upraw
nienia, ich argumentacja podlega w tej samej mierze ocenie sądu. 
Te prawidła procesowe powinny znaleźć wyraz także w sprawozda
niu sądowym, gdy chodzi o przedstawienie zarówno okoliczności 
przestępstwa, jak i sylwetki moralnej oskarżonego. Tymczasem trze
ba zgodzić się z zarzutem B. Michalskiego, że w sprawozdaniach są
dowych „komentarze dziennikarskie często starają się wychwytać 
z procesu jego sensacyjne elementy, głównie obciążające oskarżo
nych, pomijając zbyt często momenty dla nich korzystne"3 1 . 

Dezaprobata tej praktyki nie znalazła dotychczas pełniejszego wy
razu w orzecznictwie cywilnym. Jak dotąd, Sąd Najwyższy uznał 
tylko za niedopuszczalne i naruszające cześć oskarżonego pominię-
29 W postanowieniu z 26 XI1970, VI KO 5/61 SN orzekł, że dekret Prezydenta 
RP 21XI1938 o prawie prasowym przestał obowiązywać z dniem wejścia 
w życie kodeksu karnego z 1969 r. 
80 Zob. przypis 20. 
ł l Zob. przypis 17. 
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cie w informacji prasowej okoliczności łagodzącej w postaci przyczy
nienia się do wypadku drogowego osób poszkodowanych (z których 
jedna poniosła śmierć). 

Nakazując pozwanej redakcji „przytoczenie w sprostowaniu istot
nych okoliczności, charakteryzujących współwinę ofiar wypadku 
i tym samym mających znaczenie dla oceny rzeczywistego zacho
wania się powoda", Sąd Najwyższy wyraził tu pogląd, że w notat
kach i sprawozdaniach sądowych nie wystarczy unikać stwierdzeń 
nieprawdziwych, lecz konieczne jest także podawanie tych wszyst
kich okoliczności danej sprawy, które mają istotny wpływ na ocenę 
zachowania się oskarżonego, stopnia jego winy, sylwetki moralnej 
itp. W razie braku tych danych oskarżony ma prawo żądać uzupeł
nienia treści informacji prasowej, co nie może być uznane za inge
rencję w twórczą inwencję dziennikarza 32. 

Rygoryzm tego stanowiska jest pozorny. Trzeba bowiem zwrócić 
uwagę, że zdaniem Sądu Najwyższego w informacji prasowej ko
nieczne jest podanie tych okoliczności łagodzących, które w sposób 
istotny wpływają na ocenę postępowania lub sylwetki moralnej 
oskarżonego. Jeżeli więc nieścisłość lub niepełność informacji tylko 
w nieznacznym stopniu deformuje obraz oskarżonego lub jego czynu, 
żądanie zmiany lub uzupełnienia treści notatki byłoby nieuzasad
nione. 

Wniosek ten potwierdził Sąd Najwyższy w innym orzeczeniu, od
dalając powództwo przy następującym stanie faktycznym. Sprawo
zdawca sądowy poinformował — zgodnie z treścią wyroku pierwszej 
instancji — że oskarżony został skazany za 16 różnj^ch przestępstw. 
W drugiej jednak instancji oskarżony został uniewinniony z trzech 
przestępstw, i to poważnych, wobec czego zażądał od redakcji po
dania tego faktu do publicznej wiadomości. Redakcja odmówiła, 
a sądy obu instancji — rozpatrując skargę cywilną skazanego o na
ruszenie czci — przyznały redakcji rację, uznając, że nie nastąpiło 
w ogóle naruszenie dóbr osobistych skazanego. 

Sąd Najwyższy uzasadnił to następująco: 
„Skoro powód został prawomocnie skazany za popełnienie trzy

nastu przestępstw, charakteryzujących w sposób oczywiście ujem
ny jego sylwetkę moralną, to późniejsze uniewinnienie z trzech 
(...) przestępstw podobnej natury33, z powodu braku dostatecz
nych dowodów, nie ma istotnego znaczenia dla oceny osobowo
ści powoda i tym samym nie daje podstawy do dopatrywania się 
w zamieszczonej wcześniej publikacji naruszenia jego dóbr oso
bistych" S4. 

Inaczej mówiąc, każdemu przysługuje ochrona godności osobi
stej w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej 
oceny sylwetki moralnej człowieka. Dobre imię człowieka — jako 
wartość związana z wewnętrzną stroną jego życia — jest bowiem 
„niejednakowo wymierzalne" 35. 
82 Zob. przypis 6. 
18 Stwierdzenie to jest o tyle nieścisłe, że oskarżony został uniewinniony 
m. in. z zarzutu zgwałcenia, a skazany wyłącznie za kradzieże i oszustwa. 
84 Zob. przypis 18. 
85 Por. orzeczenie SN z 191X1968, II CR 291/68 (OSN z. 11 z 1969 r. poz. 96). 
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P odsumowując te wypowiedzi orzecznictwa można chyba stwier
dzić, że Sąd Najwyższy nie zakreśla sprawozdawczości sądowej 

żadnych formalnych rygorów ze względu 'na ochronę dóbr osobi
stych jednostki. Żąda jedynie, aby*informacje prasowe były zgod
ne z rzeczywistością, tj. aby przedstawiały czyn oskarżonego i jego 
sylwetkę moralną we właściwych proporcjach i zgodnie z obiek
tywną wymową faktów. A zatem podstawowe kryterium oceny 
sprawozdawczości sądowej ze strony sądów stanowi zasada praw
dy obiektywnej, rządząca także całym postępowaniem karnym. 

Niezależnie od kwestii słuszności tego — syntetycznie ujętego — 
stanowiska trzeba stwierdzić, że niektóre z przytoczonych tu po
glądów Sądu Najwyższego wymagają krytycznej analizy. Nie po
zwoliły na to ramy artykułu, jednakże autor (będący praktykiem 
dziennikairstwa) żywi nadzieję, że analiza taka zostanie podjęta przez 
przedstawicieli teorii prawa cywilnego i prasoznawstwa. 



Zeszyty ршгашотш 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 3 (73) 

PIERWSZE SPOTKANIE Z LINOTRONEM 
Redakcja Magazynu Rodzinnego była pierwszą, która spotkała się z tech

niką fotoskładu sterowanego przez automaty elektroniczne w Zakładach 
Wklęsłodrukowych przy ul. Okopowej w Warszawie. Jeszcze w trakcie in
stalowania urządzeń Linotronu 505 TC kierownictwo zakładów zwróciło się 
do redakcji z propozycją, aby Magazyn Rodzinny stał się niejako poligonem 
doświadczalnym dla przystosowania pracy redakcyjnej do wymogów nowej 
techniki. 

Obie strony były oczywiście świadome, że przejście na nową technologię 
wiązać się będzie z szeregiem nieuchronnych trudności i komplikacji w reali
zacji narzucanych przez tę technologię nieco odmiennych wymogów a co do 
przygotowania materiałów redakcyjnych i do trybu współpracy między redak
cją i drukarnią. O niezwykle poważnym stosunku kierownictwa drukarni do 
tej sprawy świadczyło przygotowanie specjalnego dokumentu jeszcze przed 
rozpoczęciem rozmów wstępnych z redakcją. Autorzy dokumentu podkreślali, 
że „skład fotograficzny tekstów przy użyciu wysokowydajnych urządzeń ste
rowanych przez EMC (elektroniczną maszynę cyfrową) nakłada na drukar
nię i wydawnictwo nowe obowiązki" oraz dodawali zaraz potem, że „każda 
nowatorska technologia wymaga zmiany metod i organizacji pracy, bowiem 
czynniki te mają Istotny wpływ na wykorzystanie technicznych możliwości 
automatów do fotoskładu. Długość okresu wdrażania do produkcji nowej 
technologii zależna jest od współpracy między drukarnią a redakcjami." 
Wstępna część dokumentu kończyła się apelem: „Kierownictwo Zakładów 
Wklęsłodrukowych uprzejmie prosi redakcję o zrozumienie i pomoc przy 
wprowadzaniu nowej technologii składu tekstów." 

Po tym wstępie i apelu następował tekst właściwy, zawierający zalecenia 
dotyczące przygotowania maszynopisów dla techniki składu fotograficznego 
systemem Linotron 505 TC oraz opis poszczególnych faz działalności Lino
tronu i urządzeń towarzyszących, poczynając od kodowania tekstów po montaż 
kolumn i ich reprodukcję. Całość uzupełniona została jeszcze rysunkowym 
schematem przebiegu procesu technologicznego przy zastosowaniu Linotronu. 

W zakończeniu dokumentu autorzy wskazywali na rzecz szczególnie ważną 
dla redakcji każdego czasopisma, a mianowicie na możliwości skrócenia cyklu 
produkcyjnego, jakie dać może zastosowanie Linotronu. Wymienili następu
jące czynniki, składające się ma owe możliwości: 
• zwiększoną o średnio 50 procent szybkość kodowania znaków w stosunku 
do techniki monofoto, 
• wprowadzanie korekty tekstów przed ostatecznym naświetlaniem i mon
tażem, 
• dużą szybkość projekcji znaków (przy Linotronie 505 TC sięgającą 400 tys. 
znaków na godzinę), 
• krótki czas montażu kolumn w porównaniu z monofoto, wyrażający sie, 
stosunkiem 1:3. 
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Po spotkaniu wstępnym przedstawicieli drukarni i redakcji, na którym 
z naszej strony wyrażona została gotowość uczynienia z Magazynu Rodzin* 
nego poligonu doświadczalnego dla wprowadzania nowej techniki, przedłożony 
redakcji dokument został uzupełniony przez drukarnię opracowaniem prze
znaczonym już specjalnie dla Magazynu Rodzinnego. Zawierało ono dodatko
we szczegóły dotyczące opracowania maszynopisów, plan obiegu korekt oraz 
założenia przygotowania przez redakcję makiet dostosowanych do potrzeb 
nowej technologii. 

Na tym zakończyła sdę wstępna faza przygotowań do spotkania redakcji 
z Linoitronem. Dodać tylko jeszcze może warto — choćby w imię dochowania 
wierności prawdzie — że owe wstępne przygotowania odbywały się w drugim 
kwartale 1974, zaś termin przejścia redakcji na Linotron ustalony został 
orientacyjnie na marzec 1975. Potem jednak nastąpiły rozmaite nieprzewi-
dywane trudności z dostawą i instalacją urządzeń, które spowodowały, że do 
spotkania redakcji z L/inotranem doszło dopiero w czerwcu 1976. Czas ten 
nie był jednak całkowicie stracony. Drukarnia wykorzystała go dla lepszego 
opracowania wskazówek przygotowawczych dla innych redakcji, które w ślad 
za Magazynem Rodzinnym miały przejść na technikę Limotronu. Redakcja 
nasza postarała się nieco lepiej od strony organizacyjnej przygotować do tego 
przejścia. 

Powiedzieć tu może warto od razu, że mimo początkowych obaw czy nie
pokojów faktyczne zmiany, jakich musiała dokonać redakcja w sposobie przy
gotowania materiałów dla drukarni, nie były zbyt wielkie. W niedużym 
tylko stopniu obciążały dziennikarzy piszących. Nieco większy ciężar nakła
dały na kierowników działów, sekretariat redakcji, dział graficzny i tech
niczny. 

W ogólnym rozrachunku wyglądało to w ten sposób, że stosunkowo dużej 
oszczędności czasu i pracy, jaką przyniosła nowa technologia drukarni, to
warzyszyło wprawdzie zwiększenie czasu i pracy wkładanej w przygotowa
nie materiałów redakcyjnych dla drukarni, lecz proporcjonalnie nie tak wiel
kie. 

A oto na czyim polegały główne zmiany, jakich musiała dokonać redakcja 
w związku z przejściem na Linotron. 

Pierwsza dotyczyła sposobu przygotowania maszynopisów. Rzecz szła przede 
wszystkim o bardziej konsekwentne przestrzeganie stosowanej zresztą i po
przednio zasady, żeby wszelkie poprawki tekstowe i podstawowe zabiegi adiu-
stacyjne dokonywane były w działach i w sekretariacie redakcji na pier
wotnym maszynopisie autorskim. Dopiero potem maszynopis ten przekazywa
ny był do powtórnego przepisania na wydrukowanych specjalnie kartkach, 
zawierających numerację wierszy od 1 do 30 i linie pionowe ograniczające 
szerokość składu do 60 znaków z dwuznakowym marginesem dla ewentual
nych przeniesień. Chodziło Więc — jak widać — o takie organizacyjne 
usprawnienia wewnątrzredakcyjnego obiegu materiałów, aby mógł powstawać 
możliwie zupełnie czysty maszynopis przeznaczony dla drukarni, nie podlega
jący dodatkowym poprawkom. 

Pewne natomiast ułatwienia dla redakcji oraz nieco szersze możliwości 
zarysowały się w trakcie adiustacji technicznej materiałów. Przejście na 
Linotron 505 TC dało mianowicie redakcji możliwość swobodnego operowania 
czterema rodzajami czcionek (candida, times, helvetica i excelsior) w wyso
kości od 6 do 28 punktów — antykwą, groteskiem i kursywą. A ponadto 
jeszcze możliwość — w praktyce zresztą rzadko stosowaną — dowolnego 
mieszania w jednym wierszu wszystkich krojów i rodzajów pism. 

Druga zmiana dotyczyła sposobu przygotowania makiet przez redakcję. 
Początkowo wyglądała ona jako dość poważne ograniczenie swobody działu 
graficznego w projektowaniu kolumn pisma. Rzecz bowiem w tym, że projekty 
makiet miały być wykonywane na wydrukowanych już arkuszach, podzie-
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lanych na standaryzowane szerokości łamów. Po rozmowach jednak i uzgod
nieniach między głównym grafikiem redakcyjnym a przedstawicielami dru
karni -przygotowano dostosowane do Linotromu drukowane makiety dające 
możliwości stosowania różnych szerokości składu, pozostawiające dużą swobo
dę w graficznym opracowaniu kolumn. Dotyczyło to również doboru czcionek 
tytułowych, nie ograniczonego wyłącznie do czterech gatunków pisma w Li
notronie, lecz rozszerzonego o kroje z Diatypu. Tryb organizacyjny przygoto
wania makiet przez redakcję faktycznie nie uległ zmianie. Dział graficzny 
otrzymywał odbitki maszynopisów przygotowanych dla urządzenia tastrują-
cego i mógł na nich dowolnie pracować, określając szerokość i wysokość 
składu, rodzaj czcionek tekstu, tytułów, śródtytułów i wstępów stosownie do 
projektowanej makiety kolumny. 

Zmiana organizacyjna polegała jedynie na tym, że dopiero po ostatecznej 
akceptacji przygotowanych makiet, łącznie z materiałem ilustracyjnym i gra
ficznym, sekretariat nanosił technicznie wskazówki adiustacyjne na maszyno
pisy przygotowane dla drukarni, dokonując koniecznego rozdziału stron o nie
jednakowych szerokościach składu, przenosząc na osobne strony tytuły do 
skła>du na Diatyp i podpisy pod materiał ilustracyjny. W harmonogramie pracy 
wewnątrzredakcyjnej wymagało to oczywiście dokonania odpowiednich zmian, 
dających sekretariatowi minimalną choćby ilość czasu, niezbędnego na doko
nanie wszystkich tych czynności przed ustalonym dniem przesłania materiału 
do dirukarni. 

Trzecia zmiana organizacyjna wiązała się z techniką wprowadzania ko
rekty na Linotronie. Otóż w odróżnieniu od korekty w składzie gorącym lub 
na monofoto, przy Linotronie nie dokonuje się zmiany wiersza zawierają
cego błędny wyraz, lecz tylko tego wyrazu lub wyrazów. TastratoT składa 
wyraz lub wyrazy poprawne, kodując na urządzeniu tastrującym numer 
wiersza i słowa. Następnie taśma korektowa, zakodowana bez końca, zo
staje założona na czytniku przy EMC. Do drugiego czytnika zostaje wpro
wadzona taśma oryginalna, zawierająca błędy. Następnie odbywa się równo
czesna projekcja dwóch taśm, przy czym wyrazy lub teksty poprawione, 
zmagazynowane w pamięci komputera, zastępują wyrazy błędne. W efekcie 
pracy naświetlarki na końcu tego procesu otrzymuje się z trzeciej taśmy, 
wolnej od błędów, naświetlony na papierze fotograficznym tekst poprawionej 
szpalty. 

Naświetlone teksty podstawowe, teksty tytułowe i graficzny materiał ilu
stracyjny montowane są w kolumny zgodnie z projektem przekazanym przez 
redakcję. Odbitki fotograficzne zmontowanych kolumn powielane są przy 
pomocy kserografu i przekazywane do poprawek rewizyjnych. Zalecenia prze
kazane redakcji przez drukarnię są jednak w stosunku do tych poprą wek 
niezwykle rygorystyczne. Stwierdzają, że „rewizje nie mogą być wykorzysty
wane do wprowadzania poprawek literowych. Odbitka rewizyjna służy tylko 
do korekty technicznej..." W wypadku jednak niezbędnych zmian „nowe partie 
tekstu składane są przy pomocy tastrów kodująco-jusitujących, a korekta prze
prowadzana jest w ten sposób, że na wiersze błędne nalepiane są wiersze ko
rektowe". Przy takiej technice wprowadzania poprawek do tekstu łatwo do
strzec ograniczenia możliwości tych poprawek. Nie może być mowy o skraca
niu tekstu, lecz jedynie o zastępowaniu jakiegoś usuwanego fragmentu ilo
ściowo równorzędnym. W tych warunkach głównym polem dla wprowadzania 
redakcyjnych poprawek stają się szpalty ko-rektoirskie, co wymagało odpo
wiednich zmian organizacyjnych w systemie przeprowadzania korekty. 

I do tego — w grubszym zarysie — spowadziły się zmiany organizacyjne 
w redakcji parzy przejściu na Linotron. W zasadzie nie spowodowały one wy
dłużenia procesu przygotowania materiałów redakcyjnych do dirukarni. Utrzy
many został poprzedni harmonogram. Przyjęcie przez drukarnię materiałów 
redakcyjnych opracowanych wedle nowych wymogów również przebiegło 
bez nadmiernych perturbacji. Kierownictwo drukarni przewidywało początko-
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wo kilkumiesięczny okres przejściowy, w którym materiały redakcyjne mia
łyby być przygotowane równolegle w technice monofoto i na Liinotrande. W 
praktyce okres przejściowy ograniczył się do jednego miesiąca. 

Nie 'oznacza to jednak, że można już mówić o korzystnym wpływie wpro
wadzenia nowej technologii na skrócenie cyklu produkcyjnego pisma. Czyn
niki, mające wpływ ma skrócenie harmonogramów, o których była mowa 
w piśmie drukarni do redakcji, w praktyce (po ośmiu miesiącach od przejścia 
na Linotron) jeszcze się nie ujawniły. Z redakcyjnego punktu widzenia analiza 
przyczyn, dlaczego tak się dzieje, jest dość utrudniona. Należy raczej do po
ligrafów — specjalistów nowej techniki i organizacji pracy wewnątrz drukar
ni. Nasuwa się jednak ogólny 'wniosek, dotyczący zarówno poligrafów, jak i re
dakcji. Chodzi o pewien typ spojrzenia na sprawv związane z wprowadzaniem 
nowej technologii, pomijający istniejące ramy organizacyjne: redakcja — wy
dawnictwo — drukarnia. Wprowadzanie nowych technik czy technologii po
winno być o wiele konsekwentniej, niż to się dzieje w dotychczasowej prak
tyce, przygotowane i rozpatrywane na tle jednolicie traktowanego cyklu 
produkcyjnego obejmującego wszystkie kolejne fazy: od powstania materiału 
dziennikarskiego —• po jego dotarcie do odbiorcy. A więc wzrost wydajno
ści — oszczędność czasu czy ludzkiej pracy w jednej fazie tego procesu 
(np. w drukarni) powinien być oceniany na tle tego, jak wpływa na inne 
fazy tego procesu. W przypadku przejścia na Linotron — jak już zostało tu 
powiedziane — wpłynął na pewne zwiększenie pracy redakcyjnej w przygo
towaniu materiałów dla drukarni. Ponadto w obecnym systemie organizacyj
nym w pewnym momencie występuje wyraźne dublowanie roboty przez re
dakcję i drukarnię. Sekretariat redakcji opisuje wszystkie materiały (chodzi 
o adiustację techniczną) tradycyjnym sposobem. Potem technolog fotoskładu 
wykonuje tę pracę jeszcze raz, opisując materiał hasłami akceptowanymi 
przez maszynę cyfrową. Strata czasu przy zróżnicowanych składach, krojach 
i wielkościach pism jest bardzo wyraźna. Wykonanie tej pracy już w redakcji 
nie stanowiłoby specjalnej trudności. Nie zostało jednak przewidziane w obec
nym systemie współpracy między redakcją a drukarnią. 

Rzecz dotyczy być może drobnej możliwości skrócenia cyklu produkcyjne
go. W sytuacji jednak, gdy mimo instalacji Linctronu cykl ten w ogóle nie 
uległ skróceniu, ważne jest chyba rozpatrzenie każdej możliwości. I tak wy
gląda wniosek końcowy z dotychczasowych doświadczeń spotkania redakcji 
z Linotrcinem. 

WIKTOR MALSKI 
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O ŹRÓDŁACH INFORMACJI 
Dziennikarze to ludek przekorny. Dopiero co najwyższa instancja 

polityczna podjęła uchwałę o doskonaleniu działalności informacyj-
no-publicystycznej, a już felietonista Literatury zgłosił obawy, by ko
ledzy po piórze i mikrofonie nie ześliznęli się na mieliznę sprawozdań 
zza instytucjonalnych biurek. Przekora Piotra Wierzbickiego była — 
rzecz jasna — pozorna. W lutowej Uchwale Biura Politycznego КС 
chodzi o udzielanie przez instytucje informacji aktualnych i w pełni 
prawdziwych, gdyż tylko takie są warunkiem skutecznej propagan
dy. Felietonista natomiast przestrzegał przed wygodnym posługiwa
niem się wiadomościami urzędowymi przez dziennikarzy, bez osobi
stej penetracji środowiska. Który bowiem szef instytucji, który 
urząd z dobrej woli przedstawi — dla publicznego opisu! — własną 
szpetotę, ułomność ? 

Wydaje się też niepozbawiony racji sceptycyzm co do zawodowej 
sprawności dziennikarzy, którzy nie potrafią dotrzeć do robotników, 
mistrzów, inżynierów, aktywistów społecznych w zakładzie pracy 
bez oficjalnego błogosławieństwa naczelnego dyrektora. Podziela 
chyba ten pogląd prezydent pewnego nie najmniejszego miasta, któ
ry opowiadał właśnie dziennikarzom, jak to zupełnie incognito, przez 
nikogo nie rozpoznany i nie nagabywany, godzinami wędrował po 
dużym zakładzie produkcyjnym wcale a wcale dla takich peregryna
cji nie przeznaczonym. Nie namawiam kolegów do szukania dziur 
w ogrodzeniach ani forsowania portierni za okazaniem asa treflo
wego jako przepustki (z powodzeniem, było kiedyś o tym głośno), 
ale czasem-często dobrze jest zaczynać rozmowy od sprzątaczki po
czynając a na dyrektorze instytucji kończąc. Bo to także pracownik, 
choć szef. 

Aby uniknąć dwuznaczności: Sam wojowałem kiedyś na tych ła
mach o pełne respektowanie dziennikarskiego prawa do informacji 
i najdalszy jestem od jakiegokolwiek tu odstępstwa. Ale są źródła 
informacji i bywają mętne źródełka, więc o tych drugich jeszcze 
słów parę. 

Można by ukuć banał — twierdzenie, że dla dziennikarza źródłem 
informacji jest wszystko, co wpadnie mu w oko, ucho lub rękę. Mam 
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jednak pewne zastrzeżenia. Oto przed kilku laty nie raczkującemu 
stażyście, lecz laureatce nagrody im. J. Bruna „wpadła" w Biurze 
Ogłoszeń w rękę nie zaklejona koperta z odpowiedzią na ofertę ma
trymonialną: „Anonimowość listu i sprawy zezwala mi niejako 
otworzyć podwójny arkusz" — napisała w reportażu autorka. Fak
tycznie (chociaż sądzę, że raczej z babskiej ciekawości, niż świado
mie) naruszyła tajemnicę korespondencji. Wręcz karygodne nato
miast było dopuszczenie do tego przez pracowników Biura Ogłoszeń. 

Innym znów razem pewien publicysta pokłócił się z pewną pu
blicystką o pracę lekarzy w pewnym szpitalu. Cóż, nawet obserwu
jąc to samo nie zawsze widzi się to samo, zwłaszcza gdy tożsamość 
jest pozorna: tu pracę lekarzy ocenia się przez pryzmat bliskiej so
bie osoby przyjętej do hospitalizacji, t a m — p r z e z odmowę hospita
lizacji takiej osobie. Warto poczytać Pana Wańkowiczowy wstęp do 
„Karafki La Fontaine'a" lub choćby uczoną rozprawę mgr Elżbiety 
Рус w Zeszytach Prasoznawczych nr 52, s. 37 i dalsze. 

A co dopiero, gdy dziennikarz nie jako dziennikarz lecz jako klient 
zostaje źle obsłużony w sklepie, niewłaściwie potraktowany w urzę
dzie, odmownie załatwiony gdzie bądź? 

Podnoszę problem granicy źródeł informacji dziennikarskich, wca
le nie tych instytucjonalnych, lecz właśnie najbardziej osobistych, 

• wręcz intymnych: gdzie ona przebiega? Czy wszystko, co dostrzeżo
ne, a nieprawidłowe, niecodzienne, niejednoznaczne należy do sfery 
informacji publicznej? 

Moim zdaniem nie. Osobiste doświadczenia i przypadki dziennika
rza, nie przefiltrowane najstaranniej przez społeczny sprawdzian, 
winny pozostać prywatną sprawą redaktora X. 

Pawel Dubiel 

PS. Czytelników tej rubryki informuję, że przeciw tekstowi pt. O bezruchu 
„Ruchu" (nr 1 z br.) zaprotestował w czerwcowych Naszych Problemach Wło
dzimierz J u r a . W obszernym wykładzie zostałem pouczony, że od 1973 r. 
upowszechnieniem i kolportażem zawiaduje Dział Upowszechnienia Prasy Ro
botniczej Sipółdzielmi Wydawniczej „Prasa-Ksiiążka-Ruch" jako komórka orga
nizacyjna jednej wielkiej rodziiny wydawniczo^kolpoirtażowej. Otrzymaliśmy 
też 3,5-stronieowy rys historyczny osiągnięć społeczno-gospodairezych dawnego 
„Ruchu" i obraz obiektywnych trudności obecnego DUP RSW „P-K-R" (brr...). 

Nieznany daleki kuzynie z wielkiej rodziny! Wiedz jednak, że tradycja 
instytucji wywodzi się z międzywojennego „Ruchu", który kolportował już 
pierwsze gazeity w wyzwolonym Krakowie, a w marcu 1945 podpisał z „Czy
telnikiem" umowę o wyłączności sprzedaży. Skoro nasza własna firma CHZ 
„Ars Polona" (jeden, a nie jak pisałem dwaj możni kooperanci) źle nam 
działa — tym gorzej. Zaś co do ekspertyz nt. kolportażu, to sam OBP wyko
nał ich 15 od 1961 r. (3 od powstania „wielkiej rodziny"), do tego co najmniej 
7 opracowano w regionalnych komórkach analiz prasowych RSW; jedna z nich 
znajduje się np. w poprzednich Zeszytach, a dane tam zawarte potwierdzają, 
niestety, aktualność krytyki naszego kolportażu — podobnie jak samo życie. 

PD 
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NASZ CZŁOWIEK ZA GRANICĄ 
(Polscy korespondenci prasowi w badaniach OBP) 

Najwyższą rangę w opiniach dziennikarzy pod względem zawodowego pre
stiżu mają -korespondenci zagraniczni. Status korespondenta i wyjazd na 
zagraniczną placówkę uznawany jest przez pracowników pióra za urzeczy
wistnienie skrytych marzeń i ukoronowanie kariery dziennikarskiej. Kim 
zatem są owi uprzywilejowani, jakie kwalifikacje doprowadziły ich do tych 
najwyższych szczebli zawodowych, w jaki sposób następuje ich wybór spo
śród innych dziennikarzy, jakie napotykają trudności na swej drodze przed 
wyjazdem i podczas pobytu w obcym środowisku i co robić, by tych trud
ności i przeszkód było jak najmniej? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania Ośrodek Badań Prasoznawczych 
przeprowadził w roku 1976 kwerendę wśród samych zainteresowanych przy 
pomocy ankiet rozesłanych do aktualnych korespondentów RSW „Prasa-
Książka-Ruch" i Polskiej Agencji Prasowej oraz do tych, którzy powrócili 
już do kraju z zagranicznych placówek. Na ankiety odpowiedziało: 70% wszy
stkich korespondentów prasowych, 60% korespondentów PAP i 25% byłych 
korespondentów. Otrzymane wyniki można więc uznać za reprezentacyjną 
opinię zainteresowanych o uwarunkowaniach i doświadczeniach pracy kores
pondenta zagranicznego, a pokrywające się na ogół postulaty potraktować 
jako nieodzowny środek zwiększenia jej efektywności. 

Kim są? 

Placówki zagraniczne zlokalizowane były w 27 krajach socjalistycznych 
i niesocjalistycznych (połowa w tych pierwszych). Obsada tych placówek 
waha się od kilku osób do jednej. Ich rozkład na mapie świata wykazał 
duże dysproporcje: stałych akredytowanych korespondentów w krajach so
cjalistycznych było 40, w krajach kapitalistycznych — 37. Najwięcej kore
spondentów przebywało w Europie (61), następnie w Ameryce (8), Azji (7), 
najmniej w Afryce (1), w Australii nie ma ich wcale. Dysproporcje doty
czą również poszczególnych krajów. Co do krajów socjalistycznych, to na j 
więcej dziennikarzy polskich pracuje w ZSRR, NRD i Czechosłowacji, a w 
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krajach kapitalistycznych — w USA i RFN. Częściowo dysproporcje takie 
wytłumaczyć można koncentrowaniem dziennikarzy w pewnych „centrach 
informacyjnych", gdzie dzieje się na ogół najwięcej i skąd wiadomości roz
chodzą się najszybciej. Ale wytłumaczenie takie nie będzie całkowite. Na 
rozkład placówek korespondenckich na świecie wpływa jeszcze mnóstwo 
czynników ubocznych, takich jak: stopień zaprzyjaźnienia określonego pań
stwa z naszym krajem, jego stosunki wewnętrzne, wzglądy komunikacyjne 
i łączności ze światem, rozległość terytorium obsługi, wreszcie różne pro
zaiczne względy finansowo-lokalowe. Zresztą pod tym względem kraj nasz 
nie jest wyjątkiem — i tylko najbogatsze agencje, mające abonentów w róż
nych krajach, mogą sobie pozwolić na utrzymywanie względnie kompletnej 
sieci korespondenckiej. 

W naszych placówkach przebywało łącznie w roku 1976: 77 dziennikarzy 
(34 agencyjnych, 24 prasowych i 19 radiowych i telewizyjnych). Jeśli by pró
bować określić „typowego" korespondenta, to byłby nim mężczyzna w wieku 
od czterdziestu do pięćdziesięciu lat, członek PZPR, z wykształceniem wyż
szym, posiadający dobrą znajomość dwóch języków i przebywający na za
granicznej placówce od trzech do czterech, lat. Struktura zawodowa kores
pondenta nie odbiega ziatem zbyt daleko od przeciętnej dla całego środowi
ska dziennikarskiego (z wyjątkiem znajomości języków i przynależności par
tyjnej). Z innych badań przeprowadzonych przez OBP wiadomo, że dzienni
karze o podobnej strukturze zawodowej stanowią również trzon zespołów 
redakcyjnych. 

Zróżnicowana jest bardzo efektywność pracy poszczególnych koresponden
tów ze względu na liczbę nadesłanych korespondencji. "W badanym okresie 
przypadało na korespondenta 20 zamieszczonych materiałów miesięcznie, co 
w żadnym wypadku nie oznaczało, iż do tej liczby ilość korespondencji się 
ograniczała, gdyż wiele z nich z różnych względów nie zostało opublikowa
nych. Od tej przeciętnej jednak były znaczne odchylenia — czasem wyni
kające ze szczególnych trudności z uzyskiwaniem informacji, czasem nato
miast z wybitnej operatywności i inicjatywy zatrudnionego za granicą dzien
nikarza, na co wskazywały dodatkowe badania zawartości czasopism prze
prowadzone łącznie z badaniami ankietowymi. Nie wchodząc w szczegółowe 
analizy warto stwierdzić, że — pomijając przypadki skrajne — wiele w tym 
zakresie zależy od właściwego przygotowania zawodowego, politycznego i wręcz 
życiowego tych, którzy za granicą mają reprezentować interesy polskich środ
ków informacji. 

Kim być powinni? 

W kwestionariuszu rozesłanym do korespondentów parę różnorako sfor
mułowanych pytań zmierzało do ustalenia, jakie kwalifikacje zawodowe, po
lityczne, moralne i psychiczne powinny przesądzać o zatwierdzaniu kandy
datury na korespondenta zagranicznego. Odpowiedzi ankietowanych — jak
kolwiek subiektywne — wynikały z wieloletnich często doświadczeń i brały 
pod uwagę własne doznania oraz przeżycia. Tym większa zatem wartość prak
tyczna. 
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Przede wszystkim warto rozpocząć od uwagi jednego z respondentów, że 
kandydat na prasowego przedstawiciela naszego kraju musi się rekrutować 
z grona najlepszych i najlepiej się zapowiadających dziennikarzy. Nie może 
on zatem dopiero na placówce zagranicznej uczyć się podstaw reporterki 
i zdobywać zawodowego doświadczenia kosztem pracy dla instytucji, która 
go wysłała. Jakkolwiek jednak — dodaje inny respondent — jego kwalifika-
kacje pisarskie nie powinny podlegać dyskusji, to trzeba sobie zdawać spra
wę z tego, iż nie każdy dobry na gruncie polskim dziennikarz będzie do
brym przedstawicielem środków informacji za granicą. Pozycja taka wymaga 
bowiem szczególnych kwalifikacji i szczególnych predyspozycji psychicznych. 
Dotyczą one określonych walorów umysłowych, moralnych i psychofizycznych. 

Zacznijmy od tych pierwszych. Przydaje się wiedza ogólna na poziomie 
uniwersyteckim, która by była pomocna w różnych dziedzinach życia, z ja
kimi się spotka w codziennej pracy nie pozwalającej na ściślejszą specjali
zację czy też jednostronne zainteresowania. Jednakże daleko istotniejsza jest 
możliwie gruntowna wiedza o kraju akredytacji — o jego strukturze spo
łecznej, historii, tradycjach, obyczajach, wiedza przy tym możliwie zaktuali
zowana i pozwalająca na współczesne odniesienia. Pożądana jest specjaliza
cja polityczna kandydata, bo z problemami politycznymi stykać się będzie 
najczęściej i im poświęcać większość korespondencji 

Drugim postulatem z tego zakresu jest znajomość języka. Człowiek, który 
nie zna języka kraju swego pobytu w stopniu dostatecznym, skazany jest na 
ograniczone i jednostronne źródła informacji, nie będzie więc wypełniał na
leżycie swoich obowiązków. Respondenci zwracają uwagę na ogromne trud
ności w tym względzie zwłaszcza w krajach o językach ogólnie mało znanych, 
których nieopanowanie przed przyjazdem odcina praktycznie dziennikarza 
od większości źródeł informacji. Ale korespondentowi zagranicznemu nie wy
starczy znajomość jedynie lokalnego języka — nawet jeśli jest to język świa
towy. W świat dyplomatyczno-dziennikarski wprowadza go dopiero znajomość 
dwóch-trzech języków o szerokim rozprzestrzenieniu i podstawowym zna
czeniu. 

Drugi kompleks postulatów dotyczy wiedzy zawodowej i warsztatu dzien
nikarskiego. Podstawą dobrej pracy jest umiejętność gromadzenia informa
cji z różnych źródeł, ich kwalifikowania, segregowania, weryfikowania i archi
wizowania dla celów aktualnie jeszcze nie do przewidzenia. Dalej konieczne 
jest należyte ocenianie zgromadzonych faktów z zachowaniem należytego dy
stansu wobec wydarzeń i procesów chwili. Wymaga to wyrobienia polityczne
go, trzeźwości sądu, odporności na wpływy ocen niezgodnych z zasadami 
naszej polityki, uczciwości wewnętrznej, a czasem i zimnej krwi. Wreszcie 
niezbędna jest umiejętność opracowania informacji zgodnie z zasadami do
brego pisarstwa i wymagań redakcyjnych. 

Odpowiadający na ankietę konstruują dalej długą listę walorów moralnych 
i osobistych, jakie cechować powinny kandydata. Lista ta zawiera zarówno 
cechy właściwe każdemu dobremu dziennikarzowi (przedsiębiorczość, inicja
tywa, pracowitość, wszechstronność, samodzielność, operatywność, kultura 
osobista), jak też cechy dodatkowe wynikające z warunków pracy (łatwość 
nawiązywania kontaktów, umiejętność budzenia zaufania rozmówców, od
waga w bronieniu własnych poglądów, tolerancyjność wobec przekonań in
nych ludzi, nieustępliwość w dążeniu do uzyskania istotnych informacji, ale 
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zarazem grzeczność wobec informatorów i unikanie nieprzyjemnego natrę
ctwa). Respondenci podkreślają również konieczność dysponowania dobrym 
zdrowiem, odpornością psychofizyczną i zdolnościami aklimatyzacyjnymi 

Wśród walorów 'osobistych mieszczą się również takie cechy, jak dobra 
aparycja, dbałość o wygląd zewnętrzny, dobre maniery, a nawet stan ro
dzinny (na przykład — jak pisze jeden z ankietowanych — atrakcyjna żona 
znająca języki, a więc mogąca brać udział w spotkaniach oficjalnych). Przed
stawiciel prasy obcego kraju jest bowiem pilnie obserwowany przez otoczenie 
i jego wygląd, postawa, zachowanie albo pomagają mu w pracy, albo też 
utrudniają ją znacznie. 

Rejestr wymagań stawianych kandydatowi na korespondenta kończy zespół 
umiejętności technicznych — wcale niebłahych kryteriów stopnia przygoto
wania do pełnienia korespondenckich czynności. Przede wszystkim chodzi 
tu o umiejętność pisania na maszynie i posługiwania się telex-em (oo w oce
nie jednego z respondentów zabiera 30fl/o czasu efektywnej pracy). Dalej 
mamy umiejętność fotografowania ewentualnie obsługi aparatu filmowego, 
której brak dyskwalifikuje kandydata na przedstawiciela TV i poważnie 
obniża wartość piszących do tygodników i magazynów ilustrowanych. W koń
cu nie najmniejsze znaczenie ma umiejętność prowadzenia samochodu, nie
zbędnego środka komunikacji zwłaszcza tam, gdzie obsługa dotyczy rozleglej-
szych terenów. Nie obejdzie się też kandydat bez dodatkowych uzdolnień 
kancelaryjno-administracyjnych, bez których stan jego finansów dozna spo
rych uszczerbków. 

Jak ich przygotować? 

Wszechstronność wymagań wobec kandydata na przedstawiciela prasy, 
radia czy telewizji za granicą oznacza, iż nie ma właściwie dziennikarzy, 
którzy mogliby być wysłani na placówkę z dnia na dzień. Jeśli mie chcemy 
dopuścić do pomyłek personalnych — nieraz bolesnych dla zainteresowanych, 
a na pewno przynoszących straty instytucjom wysyłającym swych przedsta
wicieli — musimy wcześniej inwestować w przygotowanie właściwych kadr. 

Respondenci poświęcają temu szczególnie wiele uwagi, zdają sobie sprawę 
z tego, ż;e ich funkcja za granicą jest czasowa, że będą musieli przekazać 
swój warsztat pracy innym, że wreszcie sami, przejmując placówkę, zależą 
od opinii wyrobionej przez poprzedników. 

Podstawą wszelkich dalszych rozważań jest twierdzenie, iż przygotowywanie 
korespondenta musi się rozpocząć możliwie wcześnie — i to na gruncie kra
jowym. „Stanowczo odradzam opinię — pisze jeden z weteranów korespon
denckich — że każdy dziennikarz powinien na koszt państwa poznawać 
świat Ci, co się do tego nadają, nie muszą wyjeżdżać po naukę, lecz po to, 
aby pisać — a przy tym rozsądnie." 

Kandydat na przedstawiciela prasy, radia czy telewizji na obcym sobie 
gruncie powinien — postulują respondenci — dowiedzieć się o takiej decyzji 
możliwie szybko, i to o decyzji precyzującej kraj, w którym miałby być 
rezydentem. Niezbędne to jest dla psychicznego oswojenia się z przyszłą 
rolą oraz dla podjęcia pewnych czynności wstępnych. Dotyczyłyby one po
głębienia wiedzy o danym rejonie świata (na kursach uniwersyteckich — 
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postuluje jeden z respondentów), doskonalenia języka, bieżącego śledzenia 
prasy oraz — jeśli to możliwe — rekonesansowych wyjazdów wykrojonych 
z ogólnej puli zagranicznych wyjazdów dziennikarzy. Ten okres przygoto
wawczy powinien trwać od roku do dwóch lat w zależności od kwalifikacji 
kandydata. W tym czasie kandydat miałby przepracować parę miesięcy w in
stytucji, która go bezpośrednio wysyła i z którą później będzie ściśle współ
pracował. Chodzi o poznanie lokalnych metod pracy, wymagań, zwyczajów, 
ludzi — słowem wszystkiego tego, co może wpływać na dalszy przebieg 
współpracy. 

Tak przygotowany kandydat powinien następnie wyjechać parę razy — 
w zależności od możliwości komunikacyjnych — na krótkotrwałe staże w pla
cówce, którą następnie ma przejąć, lub w 'której ma pracować. Staże takie — 
w opinii ankietowanych — trwać powinny łącznie od 2 do 4 miesięcy, a skła
dałyby się na nie: dokonywanie bieżących przeglądów prasy, obsługa imprez 
razem z korespondentem, poznawanie miasta, kraju i ludzi, zaznajamianie 
się z pracą placówki bez obowiązków pisarskich i wreszcie — jako etap 
ostatni — zastępowanie korespondenta w czasie jego urlopu. Taka wielostop-
niowość stażów — rzecz trudna praktycznie ze względów finansowych — 
okazałaby się opłacalna dla instytucji na dalszą metę, jeśli chodzi o pełne 
wykorzystanie talentów i umiejętności wyjeżdżających. 

Staż odbyty za granicą przynosi doświadczenia, jakich nie osiągnie dzien
nikarz w innych warunkach. Toteż niektórzy respondenci chcieliby tę formę 
rozciągnąć dodatkowo na dziennikarzy specjalizujących się w problematyce 
międzynarodowej i dobrze się w niej zapowiadających, którzy stanowić będą 
niejako ich partnerów w redakcjach w kraju. 

Zdaniem niektórych respondentów staże zagraniczne powinny być jednym 
z elementów systematycznego przygotowywania dzieńnikarzy-specjalistów w 
dziedzinie polityki międzynarodowej, przy czym program takiego przygoto
wania obejmowałby specjalizowanie ich w określonych problematykach spe
cjalistycznych (społecznej, ekonomicznej, kulturalnej), a także rejonach świata. 
Specjalizację tę więc należy uwzględnić przy kierowaniu kandydatów na tego 
rodzaju wyjazdy stażowe. 

Respondenci dostrzegają zatem nie tylko doraźne potrzeby placówek za
granicznych, ale zarazem rzeczywiste potrzeby prasy polskiej w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych ogółu dziennikarzy, zwłaszcza w tak 
złożonej dziedzinie, jak polityka międzynarodowa. Niedostatek specjalistów 
w tym względzie odbija się niekorzystnie na stopniu poinformowania społe
czeństwa o najistotniejszych probierniach świata. Dodatkowo postuluje się 
staże zagraniczne również w innych placówkach, zajmujących się handlem 
zagranicznym, informacją kulturalną i turystyczną — dla dziennikarzy spe
cjalizujących się w tym zakresie. 

Co zastają na miejscu? 

Doświadczenia w tym względzie zależą od kraju, w którym koresponden
towi przychodzi pracować. „We Włoszech — pisze jeden z ankietowanych — 
wszystko jest jawne, w Watykanie natomiast — wszystko poufne. Główny 
problem polega zawsze na posiadaniu osobistych kontaktów: znać ludzi, być 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wśród ludzi". Znajomość ludzi, rozeznanie ich funkcji, rzeczywistego wpływu 
na określone sprawy, sposobu załatwiania tych spraw, nawet pewnego przy
jętego ogólnie .„rytuału" w stosunkach z czynnikami oficjalnymi — są to naj 
trudniejsze zadania, jakie czekają korespondenta przybywającego do jakiegoś 
kraju. Tym są one trudniejsze, im placówka leży dalej od centrów informa
cyjnych — od wielkich metropolii świata, gdzie koncentrują się dyspozytury 
najrozmaitszych agencji prasowych. 

Ogólnie rzecz biorąc, najmniej trudności mają przedstawiciele prasy w Eu
ropie i Ameryce Północnej, najwięcej natomiast w krajach pozaeuropejskich. 
Trudności te wynikają z różnych lokalnych przepisów i zwyczajów dotyczą
cych udzielania informacji, ze sformalizowania pozwoleń na zbieranie infor
macji, z ograniczeń w ich przekazywaniu, izolacji przedstawicieli środków in
formacji od 'miejscowego społeczeństwa, zwłaszcza tam, gdzie istnieją do
datkowe bariery językowe. 

Nic zatem dziwnego, że zorganizowanie sobie dostępnych, obfitych i god
nych zaufania źródeł informacji jest pierwszą troską korespondenta i często 
rękojmią jego dziennikarskich sukcesów. Zdecydowanie pierwsze miejsce zaj
mują środki informacji (głównie prasa i radio). Oznacza to w praktyce czer
panie wiadomości niejako z drugiej ręki i nie może być traktowane jako 
wzór postępowania. A i tak niektórzy korespondenci skarżą się na niedostęp
ność prasy prowincjonalnej, mogącej poszerzyć obraz kraju, na ograniczenia 
w otrzymywaniu wydawnictw wewnętrznych pożądanych dla ogólnej orien
tacji. 

Źródłem informacji stawianym przez korespondentów na drugim miejscu 
są konferencje prasowe i kontakty osobiste, podróże po kraju, obserwacje 
i rozmowy. Wysoko cenią oni dostęp do tego rodzaju źródeł dających im bez
pośrednią wiedzę o określonym zjawisku czy procesie. Dostęp ten utrudniony 
jest czasem przez względy biurokratyczne, czasem przez rozległość kraju 
i względy komunikacyjne, a także przez szczupłe środki finansowe na cele 
„reprezentacyjne", nieodzowne w kontaktach osobistych. 

Korespondenci korzystają również z uprzejmości polskich placówek za gra
nicą, zarówno dyplomatycznych, jak też handlowych i kulturalno-informacyj
nych. Te źródła informacji traktują jako dodatkowe, zwłaszcza w przypadku 
imprez międzynarodowych, stosunków określonego kraju z Polską, a także 
weryfikacji własnych przemyśleń i opinii. Kontakty z oficjalnymi przedstawi
cielami krajów .akredytacji wymieniają respondenci na dalszych miejscach, 
podobnie jak kontakty z przedstawicielami instytucji politycznych i społecz
nych, działaczami partii opozycyjnych i komunistycznych w krajach niesocja-
listycznych. Wysoko sobie natomiast cenią kontakty z dziennikarzami — za
równo z kraju akredytacji, jak też z korespondentami z innych krajów, 
zwłaszcza socjalistycznych. Kontakty te tworzą rodzaj „giełdy informacyjnej", 
a ponadto przydają się przy załatwianiu „dojść" do różnych instytucji. 

Istotną sprawą dla korespondenta są jednak nie tylko źródła informacji, 
ale również wyposażenie go w takie środki techniczne, które umożliwiałyby 
mu gromadzenie i przekazywanie materiałów. Najczęstsze w tym wyposażeniu 
są radio i magnetofon, daleko rzadziej używane: telewizor i aparat fotogra
ficzny. Ważną rolę środka pracy spełnia samochód. Jeśli chodzi o przekazy
wanie wiadomości, korespondenci dzielą się na „agencyjnych", którzy prefe
rują telex oraz „prasowych", którzy głównie wykorzystują telefon oraz pocz-
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tę. Telefon jest środkiem dość kłopotliwym, jeśli nie jest wyposażony w ma
cierzystej redakcji w urządzenie do rejestrowania. Telex wówczas spełnia 
swoją rolę należycie, gdy jest połączeniem dwustronnym — nadawczo-odbior
czym, jeśli zamontowany jest w biurze korespondenta i oczywiście jeśli nie 
ulega zbyt częstym awariom. Poczta stanowi „zło konieczne", gdyż nie zapew
nia należytej aktualności materiałów. 

Respondenci zwracają uwagę, iż sam proces przekazywania wiadomości za
biera im zbyt wiele czasu wskutek braku w biurach sił pomocniczych mogą
cych obsługiwać telex. 

Biuro korespondenta często łączy się z jego mieszkaniem prywatnym, co 
ma pewne dobre strony, ale i sporo niedogodności. Gorzej, że samo pojęcie 
biura łączy w sobie różnorodne czynności administracyjne, których dokony
wać musi dodatkowo dziennikarz. O dokuczliwcści tych dodatkowych prac 
pisze w ankiecie znaczna część respondentów. Postulują oni jednocześnie 
zmniejszenie i uproszczenie koniecznej w tym względzie sprawozdawczości, 
stworzenie centralnych biur i archiwów tam, gdzie znajduje się kilku na
szych korespondentów oraz umożliwieniie zatrudniania żon korespondentów 
w charakterze sił biurowych i technicznych. Wszystko to zwolniłoby dzien
nikarzy od spraw nie związanych z głównym celem ich pobytu za granicą. 

Cele te powinny być zresztą bieżąco aktualizowane przez wysyłającą in
stytucję. Różnie poszczególni respondenci oceniają tę aktualizację wyrażającą 
się w formie inspiracji: od zupełnie wystarczającej — po zupełnie nikłą. 
Wprawdzie korespondent, znajdując się u źródeł informacji wie lepiej, co 
jest najważniejsze i najaktualniejsze w danym kraju, ale przecież obowiązuje 
go szczególna wobec niego postawa. „Bez względu na rodzaj stosunków na
szego kraju z krajem, w którym pracuje korespondent — pisze jeden z an
kietowanych — musi on pamiętać, że jego działalność ma służyć przede 
wszystkim interesom polskim, ma być optymalnie dostosowana do tego, co się 
dzieje u nas w kraju. Czyli, że kraj , w którym przebywamy, powinien być 
widziany niejako naszymi oczyma". Aby zachować taką postawę w warun
kach nieraz (krańcowo różnych od naszych, korespondent powinien być bie
żąco zorientowany we wszystkim, o czym się myśli i mówi w kraju. Prasa 
krajowa dociera nieraz ze znacznym opóźnieniem, kontakty z macierzystą in
stytucją są sporadyczne i jednostronne, przyjazdy do kraju rzadkie i niere
gularne, nie istnieje też forma wizytowania placówek stosowana w przypad
ku innych przedstawicieli krajów socjalistycznych. 

Respondenci zatem postulują, by wszelkie zmiany w polityce prasowo-pro-
pagandowej były irn w jakiejś formie komunikowane, by informowani byli 
o ocenie ich pracy przez instytucje macierzyste, o przyczynach niezamieszcza-
nia materiałów, o aktualnych potrzebach redakcji, o reakcjach na ich zgłasza
ne prośby i wnioski. Dla oderwanego od spraw krajowych człowieka wszystko 
to bowiem stwarza właściwy klimat w niełatwej czasem, a przecież zawsze 
odpowiedzialnej pracy. 

Jeśli dewizy przeznaczone na pobyt korespondenta za granicą nie mają 
być marnowane, konieczne jest tworzenie warunków zwiększania efektywno
ści i podwyższania jakości pracy „naszych ludzi za granicą". Czasem w grę 
wchodzą tu problemy wymagające trudnych, generalnych i nie zawsze od 
nas zależnych rozstrzygnięć. Do nich należy na przykład uzgodniony z zagra
nicznym partnerem status korespondenta, zawierający zakres jego uprawnień 

5* 
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i obowiązków. Czasem chodzi o rozstrzygnięcia na krajowym już gruncie. Po
trzebne jest jasne sformułowanie zadań wysyłanego za granicę przedstawiciela 
gazety, by nie dublował czynności dziennikarza agencyjnego. Niezbędne jest 
stworzenie właściwej praktyki przejmowania placówki, aby jej działalność 
nie przeżywała zakłóceń. Konieczne jest wykorzystywanie doświadczeń kore
spondenta po powrocie jako konsultanta i eksperta w trudnej a tak ważnej 
dla dziennikarstwa problematyce międzynarodowej. 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, ner 3 (73) 

Sondaże OBP 

OPINIE O MIĘDZYNARODOWYM 
ODPRĘŻENIU 

Badania opinii o polityce międzynarodowego odprężenia przeprowadzono 
w drugiej połowie 1976 r. na ogólnopolskiej próbie udziałowej (z wyłączeniem 
mieszkańców Warszawy) N = 682. W wyniku użytej procedury doboru wśród 
badanych znalazło się więcej osób ze średnim i wyższym wykształceniem, ak
tywniejsi odbiorcy prasy specjalistycznej oraz ludzie o szerszym wachlarzu 
zainteresowań, niż przeciętni Polacy. 

Podjęliśmy temat opinii o sytuacji międzynarodowej w czasie dużego zain
teresowania krajową problematyką gospodarczą, zwłaszcza zaś kwestiami za
opatrzenia rynku oraz zarobków. Tendencję tę ilustruje dobrze dominacja 
takich właśnie tematów w rozmowach towarzyskich prowadzonych przez ba
danych. Gdy według badań z 1972 roku (A. Skowrońskiego) mężczyźni mówili 
wówczas najczęściej o: 1. sporcie, 2. sprawach zawodowych, 3. cenach, zaopa
trzeniu, zarobkach, 4. sytuacji gospodarczej w kraju, 5. samochodach i mo
toryzacji, a kobiety o: 1. dzieciach i ich wychowaniu, 2. programie telewizji, 
3. sprawach zawodowych, 4. cenach, zaopatrzeniu, zarobkach, 5. wydarzeniach 
w najbliższej okolicy — to w 1976 r. obie te kategorie rozmawiały przede 
wszystkim o: 1. cenach, zaopatrzeniu, 2. sprawach zawodowych, 3. sytuacji 
gospodarczej w kraju, 4. dzieciach i ich wychowaniu, 5. wydarzeniach w naj
bliższej okolicy. Obserwujemy również spadek zainteresowania tematami ab
strakcyjnymi, to znaczy nie związanymi z aktualnymi problemami życiowymi 
oraz tymi, w których omawianiu użyteczne stają się informacje uzyskiwane 
dzięki środkom masowego komunikowania. 

Wzrost zainteresowania problemami życia codziennego odsuwa na plan dal
szy myślenie o sprawach międzynarodowych. Stosunkowo niewielkie są odsetki 
osób, które twierdzą, że dyskutują w tym czasie o międzynarodowej polityce 
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(7°/e), czy międzynarodowej gospodarce (2e/o). Pragnęliśmy poznać, co myślą 
o zagadnieniach międzynarodowych ludzie, gdy sprawy te wydają im się, 
bardziej niż zwykle, odległe. Uznając telewizję (55fl/o) następnie prasę polską 
(41°/o), a w dalszej kolejności polskie radio (20°/o) i radio zagraniczne (7Vo) za 
podstawowe źródło informacji na tematy międzynarodowe, badani oceniają 
swój stopień poinformowania o opiniach i faktach z tej dziedziny (tab. 1). 

Tabela 1: Samoocena stopnia poinformowania o sprawach międzynarodowych 

Samoocena: 

znam fakty, mam opinie 

znam fakty, nie mam opinii 

nie znam faktów, mam opinie 

nie znam faktów, nie mam opinii 

znane fakty i opinie nie wyjaśniają sensu wyda
rzeń 

brak danych 

Razem 

liczba 

81 

139 

223 

96 

120 

23 

682 

°/o 

11,8 

20,3 

32,6 

14,0 

17,5 

3,3 

99,5 

Badani twierdzą, że ich najbliższe otoczenie zdecydowanie rzadziej mówi 
dziś o możliwości wybuchu wojny (opinia — „mówią rzadziej" — 50% bada
nych, „przestali mówić" — 19°/o, „mówią równie często co dawniej" — 21°/o, 
„mówią częściej" — 8fl/o), zaś ich opinie o tym, czy dziś myślą sami o takiej 
możliwości, są jeszcze bardziej optymistyczne (tab. 2). Jednym z uzasadnień tego 

Tabela 2: Ocena częstości własnego myślenia o wybuchu wojny 

Myślę o wojnie: 

częściej niż dawniej 

równie często 

rzadziej 

nie myślę na ten temat 

brak danych 

Razem 

liczba 

53 

84 

268 

266 

11 

682 

°/o 

7,7 

12,3 

39,2 

39,0 

1,6 

99,8 
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stanu jest twierdzenie, że wobec wagi bieżących problemów życiowych temat 
wojny wydaje się odległy. Porównując oczekiwania co do przyszłości świata 
wypowiadane w 1976 r. z wynikami badań na ten temat przeprowadzonych 
przez A. Sicińskicgo w latach 1967/68 na populacji w wieku 15—40 lat, stwier
dzamy wyraźny wzrost optymizmu. 

Tabela 3: Wydarzenia i procesy międzynarodowe zwiększające napięcie 

Wydarzen ie : 

S tosunki Iz rae l—Arabowie 

Maoizm w Chinach 

Walk i w L iban ie 

Kryzys naf towy 

Wizyta F . J. S t raussa w Chinach 

Zamieszk i w I r land i i P łn . 

Kryzys wa lu towy 

liczba 

423 

411 

265 

241 

184 

168 

152 

% 

62,0 

60,2 

38,8 

35,3 

26,9 

24,6 

22,2 

Odpowiedzi na pytanie o wydarzenia zwiększające międzynarodowe napięcie 
ilustruje tab. 3, a o wydarzenia zmniejszające napięcie tab. 4. 

Tabela 4: Wydarzenia międzynarodowe zmniejszające napięcie 

Wydarzen ie : 

Układ w Hels inkach 

Układ P R L — R F N 

Pokój w Wie tnamie 

Lot Sojuz-Apollo 

Układ o zakazie podz iemnych eksplozji nuk l ea r 
nych 

X X V Zjazd K P Z R 

Sobór W a t y k a ń s k i 

liczba 

505 

408 

361 

296 

213 

159 

134 

°/o 

74,0 

59,8 

52,9 

41,9 

31,2 

23,3 

19,6 

Tylko 12°/o badanych nie zna terminu „polityka międzynarodowego odprę
żenia", zaś najczęściej wymieniane jej przykłady to: 1. konferencja w Helsin-
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kach (76*/o), 2. zatwierdzenie przez Bundesrat porozumień z Polską (71e/o), 
3. wizyta prezydenta Forda w Polsce (51Vo), 4. lot Sojuz-Apollo (47°/o), 
5. przyjęcie NRD i RFN do ONZ (29*/o). Badani są jednak dość sceptyczni, 
gdy chodzi o możliwość wskazania wyników tej polityki w codziennym życiu 
w Polsce (67*1$ nie potrafi podać przykładu). Niemniej aż 90°/o badanych 
uważa, że pokojowe odprężenie jest korzystne dla Polski. 

Jerzy Pomorski 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nor 3 (73) 

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*) 

PAWLIKOWSKI MIECZYSŁAW GWALBERT HENRYK (1834— 
1903), pseud.: Mieczysław Pająk, Malwikowski P., Jan, Bar, Polaiicz 
Marek 

Publicysta d dziennikarz, założyciel kilku pism codziennych, literat. Urodził 
się we Lwowie 9 IX jako syn Jana Gwalberta Józefa, właściciela dóbr i zbio
rów medyckich i Henryki z Dzieduszyckich. Po studiach prawa na Uni
wersytecie Lwowskim i podróżach do Włoch i Francji, gdzie zaprzyjaźnił się 
z С Norwidem — wrócił do kraju jako gorący zwolennik darwinizmu i filo
zofii materialistycznej. Nawiązał szerokie stosunki w lwowskich kręgach lite
rackich (z K. Ujejskim, K. Szajnocha, W. Łozińskim). Już w latach 1852—1854 
finansował Dziennik Literacki i brał udział w organizacji poparcia powstania 
1863/64 r. w Królestwie. Jako pełnomocnik Rządu Narodowego na Galicję 
wschodnią i referent tajnej policji został aresztowany i odbywał karę twier
dzy w Ołomuńcu do 1865 т., po czym wyjechał do Szwajcarii. Wrócił do 
Galicji w 1867 i rozpoczął współpracę literacką i finansową w tutejszej prasie: 
najpierw w Gminie pod red. T. Romanowicza (do 1870) i krakowskim Kraju 
(w latach 1870—73 członek redakcji); na łamach Kraju redagował felieton 
literacki i publicystykę kulturalną, po M. Bałuckim zamieszczał też „Kro
nikę tygodniową". Uchodził za znawcę stosunków kościelnych; dowiodły tego 
jego rozważania ipt. „Ultramontanizm i moderamci" (1871). Odznaczał się ciętym 
językiem satyrycznym, dowcipem i werwą polemiczną. Z przekonań liberalny 
demokrata, zwalczał płytki patriotyzm i bigoteryjny katolicyzm. W 1881 zało
żył dziennik Reforma (od 1882 Nowa Reforma) i prowadził w nim głównie 
dział literacki, artystyczny i naukowy. Równocześnie zamieszczał recenzje tea
tralne w warszawskim Echu, w Kraju, Kronice i Nowej Reformie; uprawiał 
szeroki zakres gatunków i problematyki publicystycznej. Ogłosił nadto zbiory 
wierszy („Ave Patria"), nowel (w przekładzie czeskim „Novelly" 1887) i kilka 
powieści (najgłośniejsza „Baczmaha" 1898). Od 1877 wspierał finansowo lwow
ski Dziennik Polski i Gazetą Narodową. Pod koniec XIX w. należał z A. As-

* 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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nykiern i T. Chałubińskim do propagatorów piękna Tatr i Podhala w prasie. 
Przyczynił siię do powiększenia, inwentaryzacji i udostępnienia zbiorów sztuki 
w Medyce. Zmarł w Kratoowie 23 XII 1903. 

„Nowy Korbut" IX (1972) ; W. F e l d m a n : Piśmiennictwo polskie ostatnich lat dwu
dziestu. T. I, Lwów 1902; W. P r o k e s c h : M. Pawlikowski. Nowa Reforma 1903, nr 295; 
„Słownik pracowników książki polskiej" 1972; Cz. L e c h i c k i : Krakowski Kraj. Kra
ków 1975; S. E i l e : Twórczość publicystyczna i literacka M. Pawlikowskiego. W: Z dzie
jów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. II, Przemyśl 1973; nekrologi w 1903, Kraj 
(nr 52), Dziennik Polski (nr 352), Kurier Lwowski (nr 356—7), Słowo Polskie (nr 598); 
w 1904: Krytyka (nr l), Tygodnik Ilustrowany (nr 1). 

Marian Tyrowicz 

SROKOWSKI KONSTANTY (1878—1935), krypt. Pom, Sigma 

Pochodził z podlwowskiiej szlachty zagonowej. Jako greko-katolik do peł-
noletniości uchodził za Ukraińca. Ukończył we Lwowie gimnazjum ukraińskie 
i studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim. Zadebiutował w 1899 tomem 
„Opowiadań" po ukraińsku. W tym samym roku przerwał studia i wstąpił do 
redakcji Słowa Polskiego, gdzie objął przegląd prasy i spraw ukraińskich. Po 
przejściu tego dziennika w ręce wrszechpolaków (1902) wyjechał do Warszawy, 
pracował w redakcji Kuriera Polskiego, a w 1903 przeniósł się do Petersbur
ga, gdzie był zatrudniony w redakcji Kraju i jako (korespondent krakowskiej 
Nowej Reformy. Odtąd wyspecjalizował się w sprawach rosyjskich i stał się 
ich dobrym znawcą. Felietonowo ujęte korespondencje z Petersburga, gdzie 
był świadkiem wrzenia rewolucyjnego 1905 г., zebrał w książkach: „W stolicy 
białego cara" (Lwów 1904) i „Likwidacja caratu" (tamże 1905). Po powrocie 
do Galicji ogłosił nie dopuszczony na scenę dramat trzyaktowy „Bohaterowie" 
(Lwów 1906) i osiadł w Krakowie w 1906 jako naczelny publicysta polityczny 
liberalno-demokratycznej Nowej Reformy. W odbitce z Gazety Lwowskiej wy
szły wrażenia z wycieczki do Finlandii: „W kraju jezior i wodospadów" (1904). 
Wybrany wiceprezesem Towarzystwa Demokratycznego, wygłosił mowę kan
dydacką przed wyborcami do Sejmu Krajowego 1 VII 1913, wydrukowaną jako 
dodatek nru 299 Nowej Reformy. Otrzymał 3 VII t.r. mandat poselski z m. 
Krakowa. Należał do Rady Miejskiej z ramienia swego stronnictwa. Jego 
książka „Upadek imperializmu Austrii w związku z ewolucją systemu euro
pejskiego przed wojną bałkańską i po niej" (Lwów 1913) wykazywała ban
kructwo zagranicznej polityki austriackiej. Wobec zakwestionowania w kam
panii wyborczej narodowej przynależności, musiał złożyć wyjaśnienia, formu
łując polityczne oredo liberała (nr 322 Nowej Reformy 1913). Gdy niebawem 
doszło do przewidzianej przezeń wojny europejskiej, zaangażował się konse
kwentnie po stronie orientacji austriackiej jako sekretarz generalny Naczel
nego Komitetu Narodowego 1914:—1917. Dał też później na poły pamiętnikarski 
zarys historii tegoż: „NKN" (Kraków 1923), uwzględniając zresztą tylko pierw
szy rok jego działalności. Swoistym uzupełnieniem jest książka „Na przeło
mie", zbiór artykułów wstępnych z Nowej Reformy od 29 VII 1914 do 23 VI 
1915. Srokowski był prezesem Syndykatu Dziennikarzy Krakowskich 1915/1916. 
Redagował Tygodnik Mieszczański, organ klubu rękodzielniczo-mieszczańskie-
go w Krakowie 1912/1913. Po likwidacji Nowej Reformy przeszedł do redakcji 
Ilustrowanego Kuriera Codziennego w 1928. Oddzieiniie wyszły nadto: „Teorie 
neoirredentyzmu polskiego" (1912), „Potrzeba przebudowy stronnictw polskich" 
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(1914), „Niech się spełni sprawiedliwość. Szkic socjalny o nowym ustroju na
rodów" (1919), „Sprawa narodowościowa na Kresach wschodnich" (1924). Zmarł 
nagle w Truskaiwcu 19 IV 1935. 

W. L e d n i c k i : K. Srokowski o wodzach bolszewizmu. Przegląd Współczesny 1934; S. 
W ę d k i e w i c z : Sp. K. Srokowski. Tamże 1935; Polska myśl demokratyczna w ciągu 
wieków. Antologia. Londyn 1945; Małopolskie Studia Historyczne 1966 nr 3—4, s. 113—116; 
Nowa Reforma 1913, nr 298, 352; Dziennik Polski 1913 nr 201; Glos Narodu 1913 nr 146, 149, 
150, 152, 157, 165; IKC 1935 nr 170 (fot.) i 171; Kurier Literacko-Naukowy 1935 nr 26. 

Czesław Lechicki 

BARLICKI NORBERT (1880—1941), pseud.: Grzela, Oskar 

Urodzony 6 VI w Sieciechowie, pow. kozienicki. Ukończył gimnazjum w Ra
domiu, potem w 1904 prawo na uniwersytecie warszawskim. Od 1902 był 
członkiem tajnego uniwersyteckiego koła PPS, następnie członkiem komitetu 
wykonawczego organizacji młodzieży postępowej Spójnia. Brał aktywny udział 
w rewolucji 1905. Zaaresztowany w tym czasie, osadzony został w Cytadeli 
warszawskiej. Po odzyskaniu wolności rozwinął w 1907 szeroką działalność na 
terenie Łodzi w PPS-Lewicy. Zmuszony do opuszczenia kraju wyjechał do 
Belgii, gdzie studiował socjologię i ekonomię. Przez pewien okres przebywał 
w Rosji. 1909—1913 był nauczycielem gimnazjum w Częstochowie. W 1916 na
leżał do pierwszej Rady Miejskiej w Warszawie, w 1917 został wybrany do 
CKR PPS, w 1918 uwięziony przez Niemców. W listopadzie 1918 został wice
ministrem spraw wewnętrznych w tzw. rządzie ludowym w Lublinie i w ga
binecie Moraczewskiego. W 1920 należał do Rady Obrony Państwa i uczestni
czył w konferencji pokojowej w Rydze. Jako przedstawiciel PPS wyjechał 
w 1923 w celach propagandowych do Stanów Zjednoczonych. Od 1919 do 
1927 był posłem do Sejmu, w 1926 ministrem robót publicznych. W 1930 osa
dzony przez władze sanacyjne w Brześciu nad Bugiem, skazany na dwa i pół 
roku więzienia. Po odzyskaniu wolności kontynuował działalność publicystycz
ną, W 1938 wybrany prezydentem m. Łodzi, nie objął tego stanowiska wsku
tek sprzeciwu władz rządowych. Po klęsce wrześniowej 1939 zorganizował 
wraz ze Stanisławem Dubois rewolucyjny podziemny ruch lewicy socjalistycz
nej. Wiosną 1940 aresztowany przez hitlerowców i osadzony w więzieniu na 
Pawiaku. Zginął 27IX1941 w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Od
dzielnie ogłosił: „Gawęda o chłopskiej doli i o tem, jak ją poprawić" (Kra
ków 1917), „Aleksander Dębski. Zycie i działalność 1857—1935" (Warszawa 
1937), „Proletariat" (tamże 1947). Współpracował z następującymi pismami: 
Dziennik Popularny, Dziennik Wileński, Jedność Robotnicza, Kurier Sosno
wiecki, Górnik, Łodzianin, Robotnik i Chłop. Wybór jego przemówień i arty
kułów z lat 1918—1939 wydano w Warszawie 1964. 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (fot.); Ż. K o r m a n o w a : Materiały do biblio
grafii druków socjalistycznych. Warszawa 1935; H. M o ś c i c k i , W. D z w o n k o w s k i : 
Parlament Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1928; S. Łoza: Czy wiesz kto to jest? War
szawa 1938; Encyklopedia nauk politycznych. T. I, Warszawa 1936; B. Elmer: N. Barlicki. 
Robotnik 1945 nr 127 ; Nekrolog Robotnik 1946 nr 267 ; А. K u r y ł o w i c z : Wspomnienie 
o N. Barlickim. Przegląd Socjalistyczny 1946 nr 8—9 ; S. P. : N. Barlicki tamże ; J. T o 
m i c k i : N. Barlicki. Działalność polityczna. Warszawa 1968. 

(Z materiałów IBL) 
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WOLERT WŁADYSŁAW (1890—1946), pierwotne nazwisko: KACZ
MARCZYK 

Jeden z pionierów prasoznawstwa w Polsce. Jako b. naczelnik wydziału 
Ministerstwa Pracy i Opieki Społ. (do 1923), był w latach 1920—1937 docentem 
dziennikarstwa na wydziale humanistycznym Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Warszawie. Wykładał historię prasy, teorię dziennikarstwa, problemy re 
klamy w prasie, prowadził ćwiczenia z dziennikarstwa i proseminarium z hi
storii publicystyki polskiej XIX w. Z ok. 40 oddzielnych jego publikacji wy
mieniamy 11 dotyczących prasoznawstwa: „Za kulisami dziennikarstwa" (1926), 
„Prasa periodyczna" (1929), „Mechanizm i dusza prasy współczesnej" (1929), 
„Prasa w Sowietach" (1931), „Gazety i czytelnicy" (1932), „Étapes du déve
loppement de la presse polonaise" (1933), „Coup d'oeil sur la presse polonaise" 
(1933), „Pierwsze polskie reportaże i korespondencje wojenne" (1934), „Prasa 
polska za granicą" (1934), „Polska w publikacjach Deutsches Institut für 
Zeitungskunde" (1934), „Prus jako redaktor i dziennikarz" (1934). Dziełem 
życia było oigromne opus Wolerta: „Demokracja i kultura" (Warszawa 1930, 
s. 728). Z inicjatywy redaktora Wielkiej Literatury Powszechnej S. Lama 
napisał też Wolert w 1933 „Zarys dziejów prasy" dla tego wydawnictwa, nie 
nadający się tam jednak, głównie z powodu zbyt dużych rozmiarów. Brulio
nowy egzemplarz maszynopisu tej pracy (liczącej przeszło 400 stron) ocalał 
z pożogi powstania warszawskiego, częściowo niestety zdefektowany, pozba
wiony przypisów oraz ilustracji. Oparł go autor na swoich wykładach uni
wersyteckich. 

P e r e t i a k o w i c z , S o b i e s k i ; Współczesna kultura polska. Poznań 1932; J. Mi
c h a l s k i : 55 lat wśród książek. Wrocław 1950, s. 104. 

Czesław Lechicki 

RZYMOWSKI WINCENTY (1883—1950), pseud.: Anonim, Her 

Urodzony 19 VII w Mławie. Ukończył gimnazjum w Warszawie i studiował 
prawo ma uniwersytetach w Warszawie, Genewie i Odessie. Od 1908 zajmo
wał się publicystyką. W 1910 został redaktorem postępowej Prawdy. 1915— 
1916 był zesłany za działalność publicystyczną do obozu jeńców w Niemczech. 
1916—1918 redagował Widnokrąg. W latach międzywojennych jeden z czoło
wych publicystów postępowych (lewe skrzydło piłsudczyków). Przez pewien 
czas był redaktorem Epoki i Kuriera Porannego. W 1933 powołano go jako 
publicystę do Polskiej Aikademii Literatury, skąd musiał ustąpić w 1937 po 
posądzeniu o popełnienie plagiatu. Jeden z założycieli Klubów Demokratycz
nych i Stronnictwa Demokratycznego. Brał udział w lewicowym zjeździe pra
cowników kultury we Lwowie w maju 1937. Podczas okupacji hitlerowskiej 
więziony przez 8 miesięcy. W 1944 został pierwszym prezesem Centralnego Ko
mitetu Stronnictwa Demokratycznego (do 1946). W Polskim Komitecie Wy
zwolenia Narodowego kierował resortem kultury i sztuki. W Rządzie Tym
czasowym i w Rządzie Jedności Narodowej był ministrem spraw zagranicz
nych. Reprezentował Polskę w Poczdamie, Paryżu i na sesji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w 1946 r. W styczniu 1947 został wybrany posłem na Sejm 
Ustawodawczy z listy Bloku Demokratycznego. W rządzie utworzonym po 
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wyborach w 1947 objął stanowisko ministra bez teki. W 1949 wybrany ho
norowym prezesem Stronnictwa Demokratycznego. Zmarł w Warszawie 
30 IV 1950. 

Oddzielnie ogłosił: „Szaniec wolnej myśli" (Warszawa 1909), „Chorąży bia
łego sztandaru" (tamże 1913), „Warszawa — Rosji" (tamże 1915, także w jęz. 
ros.), „Podboje Rosji" (tamże 1915), „Niemcy a koalicja" (tamże 1916, „Z tam
tego świata" (tamże 1916), „Łukasiński i Traugutt" (tamże 1916), „Bilans wo
jenny a orędzie Wilsona (tamże 1917), „Polskie — arcypolskie" (tamże 1919), 
„Jak Józef Piłsudski walczył o Polskę" (Zamość 1919), „Proporzec polski" 
(tamże 1920), „Jak odzyskaliśmy wolność" (tamże 1920), „10 listopada 1918 
(W drugą rocznicę wyzwolenia Polski)" (1920), „Piłsudski — życie i czyny" 
(Zamość 1920), „O miłości Ojczyzny" (Warszawa 1920), „Śląsk Górny a Pol
ska" (tamże 1921, równocześnie wydane w jęz. franc, amg. i niem.), „Sygnały 
historii" (tamże 1929), „Zbiór aforyzmów" (tamże 1929), „Roman Dmowski, 
czciciel diabła" (tamże 1932), „W walce i burzy — Tadeusz Hołówko na tle 
epoki" (tamże 1933), „Prawo do życia a powinność pracy" (tamże 1936), „Epo
ka Hitlera" (tamże 1945), „Na nowych drogach" (tamże 1946). Artykuły umiesz
czał w czasopismach: Epoka (red,), Kurier Codzienny, Kurier Poranny (red.), 
Myśl Niepodległa, Myśl Polska, Nowa Epoka, Prawda (red.), Przegląd Spo
łeczny, Społeczeństwo, Świat, Tygodnik Ilustrowany, Wiadomości Literackie, 
Widnokrąg (red.). 

Przełożył: G. K. Chesterton: „Polska a bolszewizm" (1920); G. Papini: „Tra
gedie powszednie" (1921), A. Soffioi: „Ironia i życie" (1921), G. Papini: „Pa
miętniki Pana Doga" (1921), B. Pascal: „Modlitwy i rozmyślania" (1922), 
N. Macchiavelli: „Myśli o ludziach" (1922), G. Papini: „Dzieje Chrystusa" 
(1922), G. Papini: „Zwierzenia" (1923), G. Papini: „Od człowieka do Boga" 
(1925), M. Montempelli: „Syn dwóch matek" (1930), N. Macchiavelli: „Książę" 
(1947). 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (fot.); S. Ł o z a : Czy wiesz kto to jest? Warsza
wa 1938. Nekrologi: Kurier Codzienny 1950 nr 120, 121. Trybuna Ludu 1950 nr 120; Dzien
nik Polski 1950 nr 120, 121, Zycie Warszawy 1950 nr 120, Rzeczpospolita 1950 nr 120. 

(Z materiałów IBL) 

OPAŁEK MIECZYSŁAW (1881—1964) 

Dziennikarz i publicysta w zakresie dziejów kultury, bibliofil, badacz gra
fiki także prasowej. Urodził się 9 IX we Lwowie w rodzinie nauczycielskiej 
i po studiach humanistycznych na tatnt. Uniwersytecie poświęcił się pracy 
pedagogicznej i administracji szkolnej, najpierw we Lwowie (do 1939), po 
okupacji w Rzeszowie i Przemyślu (do 1952). W latach 1934—1938 redagował 
Przegląd Nauczycielski. Równocześnie rozwinął szeroką akcję organizacyjną 
w zakresie bibliofilstwa (od 1923 prawie do 1939 był sekretarzem Towarzy
stwa Miłośników Książki i organizatorem trzech zjazdów bibliofilskich, 
(1925—1928) oraz kolekcjonerstwa grafiki książkowej i prasowej, szczególnie 
XIX-wiecznej i pochodzącej z terenu Galicji. Współpracując na tym polu 
z F. Biesiadeckim, redagował z nim „Kronikę Powiatu Rohatyńskiego" (1930— 
1933), następnie należał do współzałożycieli czasopisma Exlibris. Uchodził za 
jednego z najwybitniejszych znawców czasopiśmiennictwa i prasy lwowskiej 
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i krakowskiej z I połowy XIX w. Działalność publicystyczną i literacką, 
szczególnie w dziale eseistyki kulturalnej, obyczajowej,',* studiów z dziejów 
drukarstwa i antykwarstwa — rozpoczął już w 1915. W pierwszych swych 
opracowaniach w tym zakresie: „Gdy Alkar kochał Eminę" (1924), „Lwowscy 
antykwarze Iglowie" i „Bibliopole lwowscy" (1928) — poświęcił wiele uwagi 
dziejom ilustratorstwa, starodrukom, handlowi książek i czasopism. Równo
cześnie zasilał prasę publicystyką z tego zakresu i oświaty a więc: Gazetę 
Lwowską (1921—1922), Ilustrowany Kurier Codzienny 1927—1929, 1931—1935), 
Kurier Lwowski (1921—1926), Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie 
(1925—1939), Wiek Nowy (1922—1930), Głos Nauczycielski (1930—1937). Podsta
wowe znaczenie dla dziejów grafiki prasowej mają dwie jego książki: „Drze
woryt w czasopismach lwowskich XIX w". (Wrocław 1949) i „Litografia lwow
ska" (Wrocław 1958). Pozostawił nadto w rękopisach szereg studiów z tej 
dziedziny, jak również z dziejów malarstwa i krajoznawstwa regionalnego. 
Rozprawy Opałka mają duże znaczenie dla badań prasoznawczych, szczegól
nie w zaikresie ilustratorstwa w czasopismach. Za zasługi na polu publicystyki 
i bibliofilstwa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi (1931) i Srebrny Wawrzyn Pol
skiej Akademii Literatury (1935). Zmarł 6 maja 1964 w Nowym Sączu. 

Słownik współczesnych pisarzy polskich. T. II, Warszawa 1964; Słownik pracowników 
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PIERWSZE LATA WIDEOFONU 

Artykuł omawia możliwości, jakie stworzyło wprowadze
nie „portapaków" i pokrewnych technik oraz możliwości 
eksploatacji i rozwoju wideofonii. Uzupełnia go wykaz 
publikacji — źródeł uzyskania dodatkowych informacji. 
Autor jest jednym z dyrektorów londyńskiego Fantasy 
Factory Video Resource Centre w Londynie oraz redak
torem JOURNAL OF THE CENTRE FOR ADVANCED 
TV STUDIES. Artykuł napisał specjalnie dla ZESZY
TÓW PRASOZNAWCZYCH. 

Wstęp 

Przenośmy magnetowid z 12,7 mm czarno-białą taśmą wyposażony w ka
merę, znany powszechnie wśród entuzjastów jako „portapak", został wprowa
dzony na rynki zachodnie w latach 1968—1969. W artykule tym zajmiemy się 
możliwościami, zarówno oczywistymi jak ii ukrytymi, które stworzyło wpro
wadzenie wąskotaśmowych * „portapaków" i innych niedawno rozwiniętych, 
spokrewnionych technik telewizyjnych. Przedstawione zostaną tutaj perspek
tywy, które wynikają z doświadczeń w eksploatowaniu tego rodzaju sprzętu 
w ekonomicznych, kulturalnych i politycznych wairunkach uprzemysłowionych 
krajów kapitalistycznych. Także UNESCO pracowało nad wprowadzeniem od
powiednich wąskotaśmowych urządzeń wideofoniczinych w krajach rozwijają
cych się. O ile mi wiadomo, żadne prace w tym kierunku nie są prowadzone 
w krajach socjalistycznych. 

Podstawowy opis techniczny (dotyczy najnowszego modelu) 

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych najbardziej znanym typem 
„portapaku" był i nadal jest Sony Rover. Urządzenie rejestrujące, ważące 
8,5 kg, znajduje się w mocnej skórzanej lub plastykowej torbie na ramię 
i jest połączone dwumetrowym kablem z kamerą. Kamera waży ok. 2 kg, ma 

* „Wąskotaśmowe" oznacza tu magnetowidy, w których zastosowane są 6,25 mm, 12,7 mm 
i 19 mm taśmy video. 
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wbudowany elektroniczny wizjer (miniaturowy ekran telewizyjny) oraz mi
krofon i posiada wymienne obiektywy ze zmienną ogniskową 6 : 1 ; f 1,8; 
12,7 mm — 75 mm. Siedemnastomilimetrowa lampa widikonowa jest wy
starczająco czuła, by rejestrować obraz w dobrze oświetlonym pomieszcze
niu, a automatyczna kontrola zapisu sprawia, że można rejestrować wizję 
przy minimum przygotowań i niewielkiej wiedzy technicznej, w różnych 
warunkach, również w pełnym słońcu. Na miejsce obiektywu ze zmienną 
ogniskową może być zamontowany inny; najbardziej przydatne są tu obiek
tywy szerokokątne (f 1,4) o ogniskowej 8—9 mm. Urządzenie rejestrujące po
siada dwie głowice do rej estrowa nia na 12 mm taśmie video pnzy szyb
kości przesuwu ok. 16 cm/sek. Dźwięk mono rejestrowany przy pomocy 
wbudowanego w kamerę mikrofonu lub, lepiej, różnych trzymanych w ręce 
lub zewnętrznych mikrofonów jest nagrywany jednocześni"'e na brzegu taśmy 
video przez statyczną głowicę nagrywającą. Obwody dźwięku wyposażone są 
w automatyczną kontrolę zapisu, co również ułatwia pracę niedoświad
czonym użytkownikom. Standardowa rolka taśmy wystarcza na 30 minut 
nagrania, czyli na czas wystarczający dla wielu celów. Cały system jest za
silany z wewnętrznej, wymienialnej i ładowalnej baterii. Prąd z sieci może 
być również używany jako źródło zasilania. Jedna bateria może zasilać urzą
dzenie przez 'ök. 45 min,, ciągłej pracy. Urządzenie rejestrujące może być 
również używane do playbaciku, co daje możliwości niemal natychmiastowego 
odtworzenia w wizjerze kamery lub przez monitor. Dźwięk może być odi-
twoirzony przez słuchawkę. Jako że taśma video jest magnetyczna, przewija
nie, kasowanie i ponowne nagrywanie nie stwarzają żadnych kłopotów. 

Do podstawowego urządzenia można dodać wiele akcesoriów zwiększa
jących jego przydatność. Najważniejszą z tych dodatkowych możliwości jest, 
obecnie szeroko stosowana w USA, zamiana standardowej lampy widikono-
wej — na lampę o wysokiej czułości, co pozwala na rejestrowanie obrazu na
wet przy słabym oświetleniu. Obecny koszt tego systemu bez akcesoriów 
wynosi ok, 1400 dolarów amerykańskich lub 1000 funtów szterlingow, czyli 
równa się cenie małego samochodu europejskiego. 

„Portapak" ma jednak i swoje wady. Czas działania dobrze utrzymywa
nego urządzenia nie przekracza 3 lat, a awarie są częstsze i bardziej ko
sztowne do usunięcia niż — na przykład — w dobrej kamerze filmowej 
super 8 mm. Urządzenie rejestrujące jest bardzo czułe na brud i unoszący 
się w powietrzu kurz, dym papierosowy itp. Najwięcej wad w działaniu wy
nika z nadmiernej podatności na uszkodzenia mechaniczne spowodowane nie
umiejętną obsługą czy gwałtownymi wstrząsami oraz na silne pola magne
tyczne, jakie istnieją np. w pobliżu dużych głośników. (Stąd konieczność 
starannego przygotowania odbiorcy do korzystania z urządzenia. Wielu stałych 
użytkowników przerabia swe „portapaki" przez eliminowanie obwodów auto
matycznej kontroli zapisu wizji i dźwięku* 

Taśmy mogą być wymieniane między urządzeniami podobnej marki i roz
miaru, jednakże taśmy z „portapaków" działających w systemie 525 linii 
(USA, Kanada i większej części Japonii) i z działających w systemie 625 linii 
(Europa, Australia) nie pasują do siebie. Rozmiary 12,7 mm (tzw. EIAJ-1) 
ustalone przez firmę Sony dla magnetowidów niekasetowych 525 linii i 625 
linii zostały przyjęte przez innych producentów, choć jedna kompania — 
Akai — używa formatu 6,25 mm. 
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Montaż 

Wykonywany „w kamerze" w czasie kręcenia montaż powoduje w reje
strowanym sygnale przerwy, które rozrastają się, jeżeli sygnał ten jest na
stępnie przepuszczany przez systemy kopiujące lub transmitujące, co po
woduje utratę synchronizacji i zakłócenia obrazu trwające nieraz przez kilka 
sekund. Montaż przy pomocy kamery jest więc dopuszczalny jedynie wtedy, 
gdy sygnał w pobliżu cięć nie jest przewidziany do dalszego przetwarzania. 
Montaż elektroniczny odbywa się przez przekazywanie sygnału z urządzenia 
do urządzenia przy pomocy nieprzenośnych magnetowidów przystosowanych 
do elektronicznego montażu. Z wyjątkiem jednego typu magnetowidu (skon
struowanego jedynie dla systemu 525 linii), 12,7 milimetrowe magnetowidy 
mają elektromechaniczne urządzenia kontrolne sterowane ręcznie. Oznacza 
to, że dokładny czy „filmowy" montaż jest bardzo czasochłonny, jako że musi 
się odbywać przy obydwu magnetowidach działających tak, by taśmy zna
lazły się w punkcie montażu jednocześnie, a ponadto trzeba uwzględnić wy
starczającą ilość czasu (do 10 sekund) na stabilizację całego systemu przy 
jednoczesnym działaniu obydwu magnetowidów. Te trudności spowodowały, 
że montażem „filmowym" zajmują się jedynie użytkownicy wykwalifikowani, 
mimo że dokładność montażu rzędu ± 1/2 sekundy jest łatwo osiągalna dla 
użytkowników niewykwalifikowanych, a taki montaż jest często „z grubsza" 
do przyjęcia przy wykonywaniu filmów. 

Potrzeba dokładnych, szybkich systemów montażu dla użytkowników nie
wykwalifikowanych doprowadziła do pewnych interesujących wynalazków. 
W Kanadzie, USA i Australii przeznaczono fundusze rządowe z budżetu na 
potrzeby kultury na rozwój produkcji serii urządzeń specjalnie dostosowanych 
poprzez wprowadzenie znacznych mechanicznych i elektronicznych modyfi
kacji w 12,7 milimetrowych magnetowidach montażowych. Urządzenia te po
siadają układ zdalnego sterowania działający na bazie selenoidów z auto
matycznym elektronicznym licznikiem drgań zapewniającym dokładność do 
± 1 klatki. 

Inne wynalazki 

Możliwości „portapaku" jako narzędzia służącego do produkcji filmów na
leży rozważać w technicznym kontekście szybkiego rozwoju elektroniki. Wy
tworzenie zintegrowanych obwodów pamięci o dużej pojemności doprowa
dziło do pojawienia się korektora czasu (Time Base Corrector) — urządze
nia pozwalającego na korygowanie nieodłącznych błędów w horyzontalnej 
bazie sygnałów z wąskotaśmowych urządzeń wideofonicznych do poziomu, 
który umożliwia zastosowanie ich bezpośrednio w urządzeniach przygotowu
jących i transmitujących program. 

Inne spokrewnione wynalazki jak „portapaki" kolorowe, automatyczne urzą
dzenia do montażu z kontrolą komputerową i cyfrową przemianą standar
dów uzupełniają kompletny zestaw technik telewizyjnych, w którym „pod
stawowe" czarno-białe „portapaki" są tylko jednym elementem. Zestaw ten 
obejmuje z jednej strony tanie, -zdecentralizowane produkcje filmowe, a z dru
giej biblioteki filmowe, telewizję kablową, transmisję i dystrybucję przez 
satelity. Ze względów ekonomicznych, zawodowych, przemysłowych i poli
tycznych możliwości te właściwie nigdy nie ,są udostępniane indywidualnym, 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 
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niekomercyjnym użytkownikom czy grupom. Jednakże gwałtowna ekspansja 
„gromadzenia wiadomości elektronicznych" („Electronic News Gathering") 
wśród amerykańskich stacji telewizyjnych — to dowód istniejących możliwości. 

W niedalekiej przyszłości, do roku 1980 na rynkach światowych niewątpli
wie znajdzie się kilka konkurencyjnych rodzajów „portapaków". Wykaz obec
nie dostępnych modeli i prototypów podano w tabeli 1. Mimo że taśma video 
jako środek rejestrowania może być wyparta w latach osiemdziesiątych 
przez inne elektroniczne metody rejestrowaniia (solid-state i in.), możliwości 
ujawnione ;przez „portapak" są osiągnięciem o wieloletniej przyszłości. 

Zastosowania — killca uwag ogólnych 

Według współcześnie rozpowszechnionego mitu „portapak" był początko
wo używany przez isiły zbrojne Stanów Zjednoczonych do powietrznego re
konesansu w czasie wojny wietnamskiej. Niewątpliwie, pierwsze duże zamó
wienie na magnetowidy kasetowe zostało zgłoszone przez Armię Stanów 
Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że policja i siły bezpieczeństwa rów
nież często korzystają z „portapaków". ,Gdy Independent Television News 
(ITN) po raz pierwszy użyły wzmacniaczy obrazu przy pracy nocnej w Pół
nocnej Irlandii, urządzeń tych dostarczyła Armia Brytyjska, Kamery o wy
sokiej czułości mają dosyć oczywiste zastosowanie w urządzeniach strzegą
cych. Wspominamy o tych faktach po to, by przedstawić pełny kontekst 
innych, bardziej pokojowych i społecznie pożytecznych zastosowań tych urzą
dzeń i by wykazać, że wiele z nich nie ma większego znaczenia dla produ
centów, ponieważ stanowią one tylko niewielką część ogólnego zapotrzebo
wania. Wąskotaśmowe urządzenia wideofoniczne mają wiele zastosowań 
w przemyśle (szczególnie w szkoleniu) i w szkolnictwie (zwłaszcza w szkol
nictwie medycznym), gdzie na ogół używa się raczej urządzeń studyjnych 
niż „portapaków". Są to również ważne rynki zbytu dla producentów urzą
dzeń wideofonicznych. 

Przenośne urządzenia wideofoniczne różnią się dwiema cechami od sprzę
tu filmowego: niskim kosztem eksploatacji i możliwością odtwarzania na
tychmiast po zarejestrowaniu. 

1) Koszt półgodzinnej, 12,7 mm taśmy video wynosi ok. 10 dolarów USA. 
Porównajmy to z kosztem 16 mm czy ,nawet super — 8 mm filmu, przy 
czym należy uwzględnić także koszt odrębnego rejestrowania dźwięku i ko
nieczność późniejszej synchronizacji (z wyjątkiem niektórych nowych apara
tów super — 8 mm). 

2) Możliwość odtworzenia natychmiast po zarejestrowaniu, a także skaso
wania zapisu i powtórzenia go w razie potrzeby, to najbardziej pożyteczna 
cecha urządzeń video. W wielu sytuacjach .społecznych czy twórczych to 
sprzężenie zwrotne pozwala na natychmiastową kontrolę zarejestrowanego 
materiału przez ludzi, którzy są jego bohaterami, co z kolei stwarza atmo
sferę większego zaufania między zespołem rejestrującym a tymi osobami niż 
w wypadku filmu. Brak możliwości skontrolowania nagrania to jeden z po
wodów, że ludzie unikają dziennikarzy i grup filmujących. 

Sposobność obserwowania siebie w jakiejś sytuacji, czy to jako jednostki, 
czy jako grupy, ma jeszcze jeden bardzo interesujący aspekt, mianowicie 
indywidualne i zespołowe samopozmanie. Właśnie ten fakt przede wszystkim 
sprawił, że oczekuje się pewnych zmian społecznych po wprowadzeniu wideo-
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Obecnie istniejące prototypowe rodzaje „portapaków" 
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fonii. Możliwość zastosowania natychmiastowego i znacznego sprzężenia zwrot
nego w wypadku wideofonu stworzyła nowe oczekiwania w stosunku do pro
cesów komunikowania w ogóle, środków masowego komunikowania w szcze
gólności, a także nowe sposoby ich oceny. Na przykład, istnieje niewątpliwy 
związek między wzrostem „programowania z udziałem odbiorców" („access 
programming") środków masowego komunikowania a coraz częściej stawia
nym wśród społeczeństw zachodnich żądaniem odpowiedzialności i udziału 
we wszelkiego rodzaju procesach demokratycznych. 

Doświadczenia północnoamerykańskie 

W Kanadzie Narodowa Rada do spraw Filmu (NFBC), która w 1968 r. 
zorganizowała badania nad zmianami społecznymi poprzez użycie filmu, szyb
ko uznała możliwości „portapaku" w tej dziedzinie i zaczęła eksperymentować 
w dwóch różnych kierunkach. 

1) Sekcja angielskojęzyczna pod nazwą „Challenge for Change" (Wezwanie 
do zmian) wysłała do środowisk upośledzonych ekonomicznie animatorów 
z „portapakami". Ludzie z tych środowisk wkrótce zaczęli widzieć się w no
wym, pozytywnym świetle, zaczęli zajmować się wspólnymi problemami, co 
doprowadziło do pewnych zmian społecznych poprawiających jakość życia 
(co było celem „animacji"). Na początku lat siedemdziesiątych zanotowano 
już znaczne osiągnięcia. Zostały one rozpropagowane na skalę międzynaro
dową przez akcję propagandową NFBC. Założono czasopismo Access i wy
produkowano kilka filmów informacyjnych zawierających sekwencje prze
niesione z taśmy video. Później jednakże okazało się, że zmiany w społe
czeństwie są ograniczane przez siły zbyt rozgałęzione i głęboko sięgające, by 
mogły z nimi poradzić sobie odrębne środowiska, nawet przy poparciu NFBC. 
Niektóre instytucje weszły jednak mniej lub bardziej na stałe w życie tych 
środowisk, np. Parallel Institute w Montrealu. 

Czyniono także próby zastosowania kablowej TV do podobnych celów 
w środowiskach miejskich. Telewizja kablowa istnieje już od lat piędziesią-

6* 
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tych. Umożliwia ona lepszy odbiór .programu. Zakładając kanały dostępne 
dla publiczności w ramach istniejących już systemów, miano nadzieję osiągnąć 
sprzężenie zwrotne, wywołać dyskusję obywatelską i ewentualne działanie. 
Jednakże do roku 1975 zaniechano większości projektów z zastosowaniem te
lewizji kablowej. Ilość czasu 1 zasoby materialne, których środowiska lokalne 
potrzebowały na ten cel, były zbyt duże. 

Podobne doświadczenia powtórzono potem w Europie. W większości przy
padków osiągnięto podobne rezultaty. Jednakże istnieją zapewne jeszcze 
ukryte możliwości. Nie brakło zresztą także autentycznych osiągnięć, szcze
gólnie w Holandii i Wielkiej Brytanii. 

2) Sekcja francuskojęzyczna Société Nouvelle przyjęła inną koncepcję. 
W 1971 roku Robert Forget wraz ze swoimi współpracownikami z Mont
realu założył ośrodek produkcji taśm wideofonicznych Videographe i opra
cował pierwszy system automatycznego montażu dla 12,7 mm taśmy video. 
System ten mógł być dostosowany do poszczególnych urządzeń. Producenci 
filmów, artyści, studenci oraz 'Okoliczni mieszkańcy zaczęli kręcić filmy vi
deo, które następnie pokazywano w wideofonicznym kinie na 120 miejsc. Po 
projekcjach często następowały dyskusje. Powstało wiele filmów dokumen
talnych i fabularnych o tematyce kulturalnej lub politycznej. Do roku 1973 
ukończono około 500 filmów, które pokazywano bezpłatnie również na do
stępnych dla publiczności kanałach telewizji kablowej, głównie na terenie 
Quebecu. W roku 1975 fundusze z rządu centralnego zostały wstrzymane. 
Próby zorganizowania niezależnego źródła finansowego powiodły się tylko 
częściowo, mimo to ośrodek nadal istnieje. W tym czasie Foirget zajął się 
nieoficjalnym (lecz tolerowanym) nagrywaniem wideofonicznym w jednym 
z kościołów w mieście St. Jerome. Obecnie powrócił do pracy w NFBC jako 
producent filmów. 

Działalność NFBC doprowadziła do szerokiej dyskusji i wielu eksperymen
tów w świecie zachodnim. 

W Kanadzie inną pozostałością tamtych czasów jest Video Inn w Vancou
ver. Jest to archiwum taśm wideofonicznych z własnym systemem kolpor
tażu, utrzymywane przez grupę entuzjastów pracujących tam na niepełnych 
etatach. Dostęp do taśm jest bezpłatny dla osób prywatnych oraz dla człon
ków instytucji niekomercyjnych, jak szkoły czy uczelnie. 

Do roku 1970 w Stanach Zjednoczonych zarówno liczne osoby prywatne jak 
i zorganizowane grupy eksperymentowały już z „portapakami" w wielu dzie
dzinach kultury. Magazyn Radical Software (1970—1974) udokumentował wiele 
z tych przedsięwzięć jak również planów, marzeń i nadziei ludzi w nie zaan
gażowanych. Działalność w tej dziedzinie rozszerzyła się na terenie całych Sta
nów Zjednoczonych, lecz jej ośrodkiem był i nadal jest Nowy Jork. Od roku 
1970 Rada d/s Sztuki Stanu Nowy Jork (New York State Council for the 
Arst) przeznaczyła kilka milionów dolarów na rozwój wideofonu, a od roku 
1974 Narodowy Fundusz Sztuki (National Endowment for the Arts) również 
dostarcza środków dla największych grup i artystów. 

Od połowy lat sześćdziesiątych twórcy byli wspomagani finansowo i za
chęcani do produkowania dzieł filmowych dla kilku stacji Publicznej Sieci 
Telewizyjnej (Publ'c Broadcasting Network) przy użyciu studyjnych urzą
dzeń do programów kolorowych. Z tego powodu, poza kilkoma osobami 
w Europie i Skandynawii, twórcy amerykańskiej szkoły mogą się pochwalić 
wyjątkowo bujną twórczością w okresie ostatnich 10 lat. Pojawiły się także 
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różne techniczne wynalazki i ulepszenia poza zasadniczym systemem tech
nicznym telewizji. Były to na przykład kolorowe syntetyzatory wideofoniczne, 
które przyjęły miano od ich twórców: Paik/Abe (Nam June Paik i Shuya 
Abe), Rutit/Ettra (Steve Rutt i Bill Ettra), Steve Beck (pracuje w Krajo
wym Telewizyjnym Ośrodku Eksperymentalnym w San Francisco), Seigel 
(Erie Seigel pracował także w Szwecji i Francji). Pierwszymi rynkami zbytu 
dla artystycznej twórczości wideofonicznej były muzea, uczelnie, galerie, in
dywidualni kolekcjonerzy i oczywiście stacje Publicznej Sieci Telewizyjnej. 
Do roku 1972 powstało w Nowym Jorku bardzo wiele grup zajmujących się 
działalnością w dziedzinie wideofonu. Na przykład zespół skupiony wokół 
Radical Software rozdzielił się i stworzył Global Village, grupę koncentru
jącą się na szkoleniu w obsłudze „portapaków"; TVTV, ośrodek zajmujący 
się produkowaniem programów telewizyjnych o charakterze dokumentalnym, 
później przeniósł się do Kalifornii — światowego centrum produkcji telewi
zyjnej; grupa Videofreex przeniosła się na prowincję i założyła lokalną (nie
oficjalną i bardzo cenioną) stację telewizyjną w Lanesville, NY. 

W 1971 roku Federalna Komisja d/s Komunikowania (Federal Communi
cations Commission — FCC) wydała zarządzenie nakazujące jednostkom nad
zorującym telewizję kablową udostępnienie jednego kanału dla ludności. Jed
nocześnie powstały grupy i ośrodki zapewniające obywatelom dostęp do 
„portapaków" i innych urządzeń (łącznie ze studiami). Celem tego było za
pewnienie programów dla tych kanałów. Dobrym przykładem tego rodzaju 
przedsięwzięć jest Alternate Media Centre (AMC), założony przez prof. Geor-
ge'a Stoneya pod auspicjami Uniwersytetu Nowojorskiego. Studenci, ludzie 
pracujący w wolnych zawodach i inni chętni mogli być tam przeszkole
ni za niską opłatą lub za darmo. Zaprzestano jednak tej działalności ze 
względu na zbyt wysokie koszty. Stoney i jego współpracownicy prowadzili 
ożywioną działalność w wielu miejscowościach Stanów Zjednoczonych, zachę
cając do stosowania „portapaków" w analizowaniu i rozwiązywaniu kwestii 
spornych. Jedną z jego zasług dla wideofonu było wykazanie, że środki ma
sowego komunikowania często w sposób zbyt uproszczony przedstawiają kwe
stie społeczne i że tafcie „pr żernawianie do maluczkich" zarówno w stosunku 
do publiczności jak i politycznych kół rządzących zamiast rozwiązać może 
zaognić złożone problemy społeczne. Rzadko się zdarza, dowodzi on, żeby 
w jakiejś kwestii Istniały tylko dwa stanowiska — za i przeciw. W rzeczy
wistości istnieje wiele różnych, wzajemnie na siebie oddziałujących punk
tów widzenia. Środki wideofoniczne zastosowane w sposób analityczny oraz 
zapewnienie możliwie szerokiego sprzężenia zwrotnego mogą ujawnić tę wie
lość stanowisk. Obecnie zadaniem AMC jest szkolenie pracowników stacji 
telewizyjnych i telewizji kablowej w używaniu i obsłudze wąskotaśmowych 
urządzeń wideofonicznych. W roku 1976 FCC pod presją przemysłu telewizji 
kablowej wycofała swe rozporządzenie dotyczące kanału dostępnego dla lud
ności. Wielu przedstawicieli tych kół uznało utrzymywanie takich kanałów 
za działalność nieopłacalną. W Nowym Jorku istnieje jeszcze taki kanał do
stępny dla publiczności. Program pokazywany na nim jest zróżnicowany kul
turalnie, gdyż jest przeznaczony dla różnych etnicznych, rasowych kręgów 
oraz grup zainteresowań. Jest również dochodowy, ponieważ nadaje reklamę 
i przyciąga ciągle nowych abonentów. 

Wiele organizacji, zarówno publicznych jak i prywatnych, zajmujących 
się świadczeniem usług dla ludności (np. służby zdrowia, instytucje socjalne 
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itp) posługuje się obecnie urządzeniami wideofonieznymi jako środkami słu
żącymi dokumentacji i dostarczaniu informacji o znacznie większej sile od
działywania i czytelności niż jest to możliwe w wypadku słowa pisanego. 

Spośród przedsięwzięć samodzielnych wymienić należy Women's Interna
tional Videoletters (Międzynarodowe Biuletyny Video dla Kobiet). Taśmy wi-
deoioniczne są nagrywane w różnych miastach Stanów Zjednoczonych przez 
grupy kobiet (od 1977 roku również w Europie). Taśmy te składają się z kilku 
odcinków czy części zmontowanych razem. Przekazywane są z miasta do 
miasta za pomocą nieoficjalnej sieci dystrybucyjnej. Projekcje organizowane 
są w każdym mieście, a wrażenia i opinie dotyczące przedstawianego mate
riału są nagrywane na taśmie wideofonicznej i przekazywane do grupy, któ
ra go przygotowała w następnym biuletynie video. W ten sposób rozwija się 
niezcentralizowany system komunikowania między ludźmi o podobnych za
interesowaniach. 

Większość podręczników i książek wprowadzających do techniki wideo
fonu pochodzi z Ameryki Północnej. (Na końcu artykułu zamieszczono ich 
spis.) 

Działalność w tej dziedzinie jest bardziej rozpowszechniona w Ameryce 
Północnej niż w Europie. Wynika to częściowo z faktu, że Ameryka Północ
na jest ciągle największym rynkiem zbytu dla urządzeń wideofoinicznych, 
częściowo zaś z szybszej reakcji czynników rządowych i oficjalnych. W wielu 
uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych studenci otrzymują pewne ulgi 
w obowiązkach za realizację jakiegoś projektu związanego z wideofonią. Moż
liwości te są większości studentów europejskich nie znane, a studia nad 
filmem i środkami komunikowania masowego prowadzone są tu na zasadzie 
zajęć ubocznych bez specjalizacji w tych dziedzinach. 

Australia 

Rozwój wideofonu w Australii przebiegał bardzo gwałtownie. Po ekspe
rymentach przeprowadzonych przez samodzielną grupę Bush Video w roku 
1973 i przez kilku twórców działających w wideofonu kolorowej na terenie 
uniwersytetów, rząd labourzytowski Gough Whitlama zapoczątkował w 1974 r. 
ambitny program: założono 10 „ośrodków udostępniania urządzeń video" 
w głównych miastach. Pieczę nad tymi ośrodkami przejęła Australia Council — 
instytucja finansująca kulturę. Zadaniem ich było zapewnienie ludności do
stępu do „portapaków" i innych urządzeń filmowych. Łączny roczny budżet 
tych ośrodków wynosi około 200 000 dolarów australijskich. Opierając się na 
doświadczeniach i radach NFBC ośrodki te szybko dowiodły, że urządzenia 
wideofoniczne mogą być z pożytkiem wykorzystywane przez obywateli. Do 
roku 1976 zakończono opracowywanie i wprowadzono do produkcji na nie
wielką skalę 12,7 milimetrowe automatyczne urządzenia do montażu. Koszt 
wstępnych badań i opracowania wyniósł ok. 40 000 dolarów australijskich, 
koszt urządzenia kompletnego ok. 3000. Około 20 tych urządzeń pracuje obec
nie w „ośrodkach udostępniania". 

Niektóre z zastosowań wideofonu były zupełnie nieprzewidziane. Po wiel
kich powodziach w Terytorium Północnym w 1975 roku lokalne władze 
użyły sprzętu wideofonicznego do nawiązania kontaktów między członkami 
rodzin rozdzielonych przez powódź. Grupa przedsiębiorczych pracowników 
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wideofonu wybrała się do Papua — Nowej Gwinei w celu niesienia pomocy 
ruchowi wyzwoleńczemu. 

Gdy liberalno-kcnserwatywny rząd Frazera przejął władzę w 1976 roku, 
odpowiedzialność za rozwój wideofonu została przekazana Australijskiej Ko
misji Filmowej (Australian Film Commission), a sytuacja ekonomiczna ośrod
ków wideofonicznych stalą się trudniejsza. Jeden z ośrodków Paddington Vi
deo Resource Centre rozpoczął już pewne działania na rzecz osiągnięcia czę
ściowej niezależności finansowej, inwestując jednocześnie w sprzęt do pro
dukcji filmów kolorowych pozwalających na tworzenie programów wysokiej 
jakości nadających się do transmisji telewizyjnej. 

Australijskie doświadczenia wykazują, jak szybko może się rozwinąć do
brze zaplanowany program, gdy możliwości przezeń stworzone są rozumiane 
przez władze i gdy skorzysta się z doświadczeń zdobytych już w innych 
krajach. 

Europa 

Rozwój i rozpowszechnianie wideofonu w Europie przebiegały wolniej 
i nie otrzymały oficjalnego poparcia w takim stopniu jak w Ameryce Pół
nocnej czy Australii. Od roku 1973 uwaga w różnych krajach skupiała się 
głównie na „międzynarodowych pokazach wideofonicznych" na temat konfe
rencji, wystaw, spotkań itp., organizowanych pod auspicjami krajowych lub 
regionalnych władz do spraw kultury. Bardzo ważnym czynnikiem stopnio
wego rozpowszechniania informacji o wideofonu były podróże do różnych 
krajów odbywane przez pracowników i twórców tej dziedziny. Nie ograni
czało się to jedynie do Europy. Istnieje wiele nieformalnych kontaktów 
w skali światowej i z tego powodu wideofonia jest czasem (i słusznie) okre
ślana jako zjawisko o zasięgu światowym. 

W latach 1974—1976 Rada Europy (Council of Europe) przeanalizowała 
serię badań nad wideofonia i telewizją kablową przeprowadzonych w więk
szości krajów europejskich. Sprawozdanie z tej analizy jest przydatnym 
źródłem dokumentacji. Wideofonia jest obecnie przedmiotem wielu studenc
kich i podyplomowych studiów badawczych podejmowanych na uniwersyte
tach europejskich. Jednakże w codziennej praktyce badania są nadal podej
mowane głównie przez samodzielne grupy nie otrzymujące żadnego lub je
dynie niewielkie poparcie finansowe z oficjalnych źródeł przeznaczonych na 
potrzeby kultury. 

We Francji, gdzie poparcie finansowe ograniczało się do sporadycznych 
eksperymentów w „ożywianiu" społeczeństwa i doświadczeń z telewizją ka
blową, niezależni użytkownicy szybko włączyli wideofonie do burzliwego ży
cia politycznego a świadoma politycznie działalność nadal jest główną za
sadą ich pracy. W roku 1974 kilka autonomicznych grup z okolic Paryża 
stworzyło kolektyw Mon Oeil, który za niewielką opłatą wypożycza taśmy 
związkom zawodowym, grupom lokalnych aktywistów, studentom. Nierzadko 
wypożyczają oni również sprzęt do projekcji. 

We Włoszech silna grupa powstała w Bolonii, pod auspicjami regionalnych 
władz administracyjnych. Cechą szczególną tego regionu — Emilii Romanii — 
jest stały komunistyczny zarząd od ponad 25 lat. Zasadą przewodnią grupy bo-
lońskiej jest konieczność kontroli informacji przez ludzi z kręgów politycz-
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nych. Wpływ działalności tej grupy był odczuwalny na terenie całego kraju 
w latach debaty, która doprowadziła do reformy włoskich ośrodków ko
munikowania masowego w 1976 r. W roku 1974 próby wprowadzenia wi
deofonu przez niezależnych komercyjnych przedsiębiorców zwróciły uwagę 
na tę dziedzinę, a nieprzewidziane problemy prawne spowodowały upadek 
(już i tak słabego) rządu Andreottiego. Włoskie plany wprowadzenia zde
centralizowanego systemu telewizji kablowej bez prywatnych abonentów, 
który łączyłby biura, fabryki, uczelnie, szkoły i lokalne miejsca zebrań, opra
cowane przez grupę bolońską, są — o ile mi wiadomo — jedynymi w kra
jach zachodnich. 

W Szwajcarii, dr Alfred Willener z Uniwersytetu w Lozannie przepro
wadził w latach 1969—1972 serię badań nad zastosowaniem wideofonu. Spra
wozdanie Video et Société Virtuel jest niewątpliwie najlepszą analizą prakty
ki wideofonicznej opublikowaną w Europie. 

W RFN, jedynym kraju europejskim, gdzie wideofonia jest artykułem 
handlowym, była ona, mimo że rozproszona i w bardzo niewielkim stopniu 
finansowana ze źródeł oficjalnych, zawsze ściśle związana z młodzieżowymi 
i postępowymi kręgami. Hamburska niezależna spółka studentów i profeso
rów Medienladen popularyzuje swą działalność wideofoniczną wśród ludności 
przez publikacje. Powtarza ona model pracy stosowany w tej dziedzinie w la
tach 1972—1973 przez Release — organizację mającą na celu pomaganie mło
dym narkomanom. Grupie Telewissen z Darmstadt udało się w 1974 r. zawrzeć 
umowę ze stacją telewizyjną Westdeutsehe Rundfunk (WDR) w Kolonii. Zgod
nie z nią stacja ta miała nadawać programy informacyjne dla młodzieży 
przygotowane przez grupę Telewissen na wąskotaśmowym sprzęcie wideo-
fonicznym. Jest to, jak dotychczas, jedyny tego rodzaju przykład w Europie. 
W Berlinie Zachodnim od 1974 r. działają połączone grupy Video-Audio-Me
dia i Nachbarschaft TV, podejmując się, dla wsparcia swej podstawowej 
działalności wśród ludności, różnych prac dla handlu, przemysłu, lewicowych 
partii politycznych i organizacji kulturalnych. 

We francuskojęzycznej części Belgii powstało tak wiele lokalnych grup wi-
deofonicznych, że w 1974 roku konieczne się stało stworzenie jednostki koor
dynującej Videoption, która jednakże nie działała długo. W tym samym cza
sie na Wydziale Dziennikarstwa Wolnego Universytetu w Brukseli zapocząt
kowano program, w którego ramach studenci mogli robić filmy wideofonicz-
ne. Wiele z tych filmów wyróżniało się niespotykaną uprzednio w europej
skiej wideofonii poetycznością i liryzmem. 

W Holandii, gdzie środki masowego komunikowania są zorganizowane na 
bardziej demokratycznych zasadach niż gdziekolwiek indziej w [zachodniej] 
Europie i gdzie wielu twórców otrzymuje poparcie ze strony państwa, wi
deofonia istniała od roku 1970. Jednakże próby włączenia produkcji wideofo-
nicznych do programu telewizyjnego były słabsze, niż można by się spo
dziewać. Wynika to być może z faktu, że pokaz w telewizji jest stosunkowo 
łatwo osiągalny dla samodzielnych twórców filmowych. Działalność samo
dzielna była zarówno szeroko rozpowszechniona jak i sporadyczna. Stały 
ośrodek sztuki Kunststichting w Rotterdamie udostępnia twórcom i indywi
dualnym obywatelom kolorowy sprzęt wideofoniczny dla celów twórczych. 
Przeprowadzono wiele przemyślanych eksperymentów z telewizją kablową 
jeszcze przed wprowadzeniem nowych zarządzeń co do tego środka. Obecnie 
działający system telewizji kablowej w nowej dzielnicy Amsterdamu Bijlmer 
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dobrze ilustruje te nowe zasady. Użyto w tym nowym osiedlu mieszkanio
wym telewizji kablowej do wytworzenia wśród mieszkańców poczucia wspól
noty. Wszyscy oni mieszkają tam najwcześniej od roku 1970 i pochodzą 
z wielu różnych środowisk etnicznych. 

W Szwecji od roku 1968 twórcy w dziedzinie wideofonu otrzymywali zle
cenia na prace przeznaczone do transmisji. Dzieje sią to na podobnych za
sadach jak w stacjach amerykańskiej sieci PBN, lecz rzadziej. Szwecja może 
się pochwalić przedsięwzięciem nie znanym w innych krajach, mianowicie 
badaniem przydatności kaset wideofonieznych jako środka rozpowszechnia
nia filmów 16 mm i super-8mm w skali krajowej. Badanie to zostało prze
prowadzone przez Dramatiske Institute! w Sztokholmie. 

Samodzielna działalność w dziedzinie wideofonu chyba najbardziej spo
śród krajów europejskich rozwinęła się w Wielkiej Brytanii. Jest to zwią
zane pośrednio z koncentracją urządzeń służących produkcji programów tele
wizyjnych, które są techniczną bazą kwitnącego eksportu a także ze znacz
nymi nakładami na sprzęt wideofoniczny ze strony instytucji oświatowych 
od połowy lat sześćdziesiątych. Obecnie setki twórców filmowych, grup i or
ganizacji kulturalnych używa w swej pracy urządzeń wideofonieznych. Naj
większe ich skupisko istnieje w Londynie. Oficjalne poparcie, choć w bardzo 
różnej formie, jest niewspółmierne do wymagań, jakie się im stawia. Mini
sterstwo Spraw Wewnętrznych zleciło wprawdzie w 1971 r. przeprowadzenie 
badań nad zastosowaniem wideofonu w „rozwoju społeczności", lecz nie udało 
mu się zrealizować żadnego konsekwentnego programu rozwoju tej dziedziny, 
mimo że to zastosowanie wideofonu zaczęło się szybko upowszechniać. Po
dobnie Rad'a do spraw Sztuki (Arts Council), główne oficjalne źródło fundu
szy na cele kulturalne, zwlekała przez kilka lat z jakąś znaczącą reakcją 
na ciągle rosnące zapotrzebowanie w tej dziedzinie. Patrząc z perspektywy 
czasu możemy chyba stwierdzić, że brak tutaj jakiejkolwień komórki czy 
działu na szczeblu rządowym, która byłaby odpowiedzialna za rozwój środ
ków zdecentralizowanego (audio-wizualnego) komunikowania. Być może od
nosi się to także do innych krajów europejskich. 

W roku 1974 pojawiła się nowa forma działalności w tej dziedzinie: ośrodki 
udostępniania urządzeń wideofonieznych działające na podobnej zasadzie jak 
ośrodki australijskie, lecz przy bardzo niewielkich (porównawczo) funduszach. 
Ośrodek Fantasy Factory, w którym ja pracuję, jest jednym z nich. W tym 
samym roku założono Stowarzyszenie Pracowników Wideofonu (Association of 
Video Workers), którego zadaniem jest wzmożenie starań o fundusze ze źró
deł oficjalnych. 

W roku 1972 rząd (konserwatywny) zapowiedział serię pięciu eksperymentów 
z telewizją kablową przy wykorzystaniu kanałów dostępnych dla publiczności 
w już istniejących systemach komercyjnych. Miało to zapewnić środki dla lu
dzi, którzy chcieliby przygotować własne programy dla telewizji kablowej. 
W rzeczywistości okazja ta została wykorzystana przez przemysł telewizji ka
blowej do stworzenia tego rodzaju atmosfery i opinii, które doprowadziłyby 
do zlikwidowania rządowej kontroli nad płatną telewizją i reklamą. To z kolei 
pozwoliłoby temu przemysłowi na zastosowanie nowych, przynoszących zyski 
sposobów wykorzystania istniejących już systemów. Eksperymenty trwały 
przez 3 lata, lecz tylko jeden z nich, pod nazwą Swindon Viewpoint, miał 
pewną trwalszą wartość. Zastosowano w nim metodę u ł a t w i a n i a , która 
jako odrębna od „animacji" polega na udostępnianiu urządzeń i udzielaniu fa-
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chowych porad w takim stopniu, w jakim są one danej grupie lub osobie po
trzebne. Obsługiwano na zasadzie kolejności zgłoszeń, a usługi obejmowały za
równo proste porady ozy wypożyczanie sprzętu, jak i zapewnianie kompletnego 
zespołu filmowego. W wyniku popularności tego eksperymentu, po jego za
kończeniu przekazano wszystkie urządzenia studyjne i sprzęt społeczności lo
kalnej, która ze swej strony zapewniła ok. 50 000 funtów na pierwszy rok sa
modzielnej działalności po zakończeniu eksperymentu. Podobieństwo między 
„ułatwianiem" w wypadku telewizji kablowej i działalnością „ośrodków udo
stępniania" w wypadku wideofonu jest niewątpliwe. Po raz pierwszy w Euro
pie stały publiczny dostęp na skalę lokalną do środków produkowania i dy
strybucji okazał się skuteczny. Uniwersytet w Leicester prowadził jednocze
śnie bieżące badania. 

Po sukcesie eksperymentu Swindon, Urząd Pocztowy zainicjował w 1976 r. 
eksperyment z dystrybucją kablową w nowym mieście Milton Keynes. Tu rów
nież zastosowano metodę ułatwiania, a projekt traktuje ;się raczej jako system 
komunikowania w środowisku niż jako wykorzystanie „kanału dostępnego dla 
publiczności". Urządzenia techniczne użyte tutaj to „partapaki", skompliko
wane automatyczne urządzenia do montażu programów nagranych na kase
tach wideofonlcznych, nieduże studio, ruchomy zespół dwóch kamer. Istnieje 
także możliwość transmitowania programów na żywo z wybranych miejsc 
w mieście i ich jednoczesnej dystrybucji. Zapewniono także sprzęt i lokal do 
prowadzenia szkoleń. Całym przedsięwzięciem zajmuje się sześcioosobowy 
zespół. 

Udział publiczności w opracowaniu programu telewizyjnego 

Obszerne sprawozdanie na ten temat w odniesieniu do Europy zachodniej 
zostało sporządzone dla UNESCO przez Frances Berrigan w 1975 r. Jednym 
z licznych przykładów jest znany stały program BBC „Open Door" (Otwarte 
Drzwi). W programie tym daje się ok. 20 minut czasu antenowego różnym 
grupom obywateli lub cscbom prywatnym na wyrażenie ich opinii. Zapewnia 
się im także pomoc fachową w studio (czasami wozy transmisyjne). Często 
prosi sdę publiczność, by zareagowała na przedstawione problemy, w wyniku 
czego napływają oferty bezinteresownej pomocy od osób w jakiś sposób da
nym problemem zainteresowanych. Po programie o zapaleniu pęcherza np. 
otrzymano ponad 12 000 listów, telefonów itp. 

W świetle przedstawionych przykładów zastosowanie wideofonu w opra
cowaniu programu przez publiczność wydaje się jak najbardziej uzasad
nione. W rzeczywistości wcale się jednak tak nie dzieje, choć od czasu 
do czasu materiały wideofoniczne nagrane przez osoby prywatne są wy
korzystywane w programach informacyjnych i kulturalnych. Istnieje silny 
opór przeciw korzystaniu z takich materiałów wideofonicznych. Przewodzi mu 
Stowarzyszenie Techników Filmowych i Telewizyjnych (Association of Cine
matograph and Television Technicians), najsilniejszy związek zawodowy pra
cowników radia i telewizji. Zagrozili oni strajkami i przerwami w transmisji, 
jeżeli materiały wideofoniczne będą wprowadzone do programu. Łatwo moż
na zrozumieć zaniepokojenie tych pracowników (a z nimi producentów i władz 
administracyjnych), którzy czują się zagrożeni w swej pozycji, możliwościach 
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pracy i obawiają się zmiany kodeksu pracy w swym zawodzie. Lecz gdy zor
ganizowane siły ludzi pracy są używane przeciwko demokratyzacji środków 
komunikowania masowego, nasuwa się pytanie: kto ma bronić interesów 
przeciętnego obywatela, jeżeli nie ruch związkowy. Nie istnieje żadne proste 
rozwiązanie tej sprzeczności nieobcej także innym krajom. 

Pokazy wideojoniczne 

W latach 1973—1974 na rynkach zachodnich pojawiły się tanie (od 3500 
funtów) przenośne wielkoekranowe kolorowe projektory telewizyjne. Najbar
dziej znanym typem jest projektor firmy Advent Corp, dający obraz 2X1,5 m 
na specjalnym wygiętym, srebrzonym ekranie. Umożliwia to projekcję filmu 
z taśmy wideofonicznej dla około 200 osób jednocześnie, czyli projekcję podob
ną już do kinowej. Kolorowe lub czarno-białe pokazy wideefoniczne г uży
ciem projektorów lub monitorów telewizyjnych są bardzo popularne w Sta
nach Zjednoczonych. W Europie są organizowane jako pojedyncze imprezy. 
W Paryżu istnieje kino wideoioniczne przynoszące zyski, co obecnie zdarza 
się raczej rzadko. 

Rozpowszechnianie kaset wideofonicznych jest uzależnione od ilości urządzeń 
do ich odtwarzania. Na sprzęt ten mogą sobie jednak pozwolić tylko nieliczne 
dobrze sytuowane osoby prywatne. Są wyjątkiem niektóre muzea i biblio
teki w Stanach Zjednoczonych, (w szczególności New York Public Library 
Service), będące zarówno rynkami zbytu dla producentów, jak i bezpłatnym 
źródłem taśm wideofonicznych dla publiczności. Programy z kaset wideofonicz
nych są także pokazywane na statkach handlowych na morzu. W związku z ty
mi potrzebami powstała w ostatnich latach światowa sieć usługowa razem ze 
scentralizowanymi ośrodkami kopiowania kaset. W przyszłości kasety zostaną 
prawdopodobnie zastąpione przez płyty wideofoniczne, przynajmniej w niektó
rych zastosowaniach. Kopiowanie płyt jest tańsze, a one same są praktycznie 
niezniszczalne. 

Podsumowanie 

Spośród cech „portapaku" najważniejszą jest umożliwienie publiczności peł
niejszego włączenia się w komunikowanie audiowizualne. W rzeczywistości 
proces ten napotyka wiele ograniczeń politycznych, ekonomicznych, zawodo
wych i przemysłowych, które go hamują lub przynajmniej opóźniają. Poniżej 
podajemy w punktach kilka wniosków wysnutych na podstawie uprzednio 
przedstawionych przykładów, a także pewne ogólne uwagi o planowaniu sy
stemów i indywidualnych przedsięwzięć. 

1. W projektowaniu systemów i indywidualnych przedsięwzięć należy już 
w okresie planowania uwzględnić czynniki ogólniejsze (cele i punkty widze
nia) czyli potrzeby i oczekiwania wszystkich grup przyszłych użytkowników 
tych systemów. Należą do nich indywidualni twórcy, pracownicy etatowi ob
sługujący te systemy, audytorium (publiczność) i organizacje administrujące. 
Należy również wypracować sposób sprawowania przez użytkowników stałej 
kontroli. 

2. Należy zapewnić możliwość sprzężenia zwrotnego na wszystkich eta
pach systemu, w szczególności od i do publiczności. 
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3. Środki produkcji powinny być połączone ze środkami dystrybucji odpo
wiednimi dla poszczególnych zastosowań i publiczności. 

4. Należy uwzględnić możliwość wystąpienia czegoś nieoczekiwanego, co 
może zasugerować nowe zastosowania i metody. Istnienie tego czynnika roz
wojowego wymaga od osób sprawujących pieczę nad tymi systemami pewnej 
elastyczności myślenia. 

5. Środki finansowe muszą być zapewnione przez okres dostatecznie długi 
by wszystkie możliwości zdążyły się ujawnić. W wypadku systemów przezna
czonych dla szerszej publiczności może to trwać kilka lat. 

6. Muszą być opracowane zwięzłe programy i metody szkolenia niedo
świadczonych użytkowników. Na szczęście istnieje już pewien zasób wiedzy, 
na którym można się oprzeć. 

7. Ośrodki udostępniania urządzeń wideofonicznych, szczególnie w połączeniu 
z systemem dystrybucji, mogą spełnić wiele zadań stawianych przed wideo
fon ią. 

8. Należy odróżniać „ułatwianie" od „animacji". „Ułatwianie" umożliwia roz
wój wielu zastosowań (jest więc pożądane z punktu widzenia cybernetyki) 
i jest szczególnie przydatne w wypadku ujawnienia się nowych nieoczekiwa
nych możliwości. Tworzenie materiałów rozrywkowych na przykład, jak rów
nież bardziej „poważnych" programów, nie stanowi tu problemu. Natomiast 
„animacja" wymaga w praktyce zrozumienia dynamiki społecznej i jest 
operacją skomplikowaną. Społeczności w krajach zachodnich często niechęt
nie przyjmują „animatorów" przysłanych z zewnątrz. W dodatku zdarza się 
czasem, że „animatorzy" próbują wprowadzić modele społeczne czy poglądy, 
które oni uważają za „słuszne", a które mogą się nie zgadzać z uznawanymi 
przez daną społeczność. 

9. Pojęcie społeczności (community) powinno również zawierać pojęcie 
wspólnoty zainteresowań (community of interest), która nie musi się wiązać 
z jednym określonym miejscem zamieszkania. 

10. Na nowo rozważana jest obecnie rola zawodowców. Jeśli obecna elitar
ność ma być przezwyciężona, niezbędne jest upowszechnianie umiejętności 
i technik przez zawodowców. Etatowi pracownicy systemów wideofonicznych 
odgrywają tu w rzeczywistości główną rolę. Należy więc w szkołach filmo
wych i dziennikarskich wprowadzić nowe rodzaje szkolenia. 

Powyższe uwagi stanowią systematyczne podejście do rozwoju technologii 
telewizyjnej dostępnej dla publiczności. Trudno jest oczywiście przewidzieć, 
w jaki sposób informacje te zostaną spożytkowane w krajach socjalistycznych. 
Jednakże jestem przekonany, że wśród doświadczonych pracowników wideo
fonu na Zachodzie jest wielu chętnych do podzielenia się wiadomościami, 
doświadczeniami i fachowymi radami z 'naszymi potencjalnymi odpowied
nikami w krajach socjalistycznych. XI Zgromadzenie Ogólne i Kongres 
Międzynarodowego Stowarzyszenia do Badań nad Komunikowaniem Masowym 
odbędzie się w Warszawie w 1978 roku. Mam nadzieję, że wówczas, jeżeli nie 
wcześniej, wymiana taka nastąpi. 
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ANEKS 

Źródła dodatkowych informacji 

C z a s o p i s m a : 

Radical Software, tom 1 i 2, 1970—1974. Gordon and Breach Science Publi
shers Inc., 1 Park Avenue, New York, NY 10016, USA (cyt. w tekście). 

Access — Challenge for Change Newsletter, tom 1 nr 1—14, 1968—1975. Na
tional Film Board of Canada, PO Box 6100, Montreal 101, Quebec, Canada. 

Medium Media — publikację w języku francuskim również można otrzymać 
od NFBC. 

Journal of the Centre for Advanced TV Studies (JCATS), wychodzący dwa 
razy w roku od 1973. 42, Theobald's Rd, London WCL. Źródło informacji dla 
bibliotekarzy i badaczy. Wiele artykułów informacyjnych i traktujących 
o przyszłości wideofonu i komunikowania masowego. 

City Video, wychodzi od 1976 roku. Paddington National Resources Centre, 
Paddington Town Hall, Oxford St., Paddington, Sydney, Australia. Informacje 
o bieżących przedsięwzięciach i nowych projektach związanych z działalnością 
ośrodków udostępniania urządzeń wideofonicznych. 

Video Info, wychodzi od 1976. Almonde, 2 Impasse Lebouis, 75014 Paris, 
Francja. Informacje handlowe i o samodzielnych przedsięwzięciach. Pismo 
o charakterze elementarnym. 3 numery rocznie. 

Videography, miesięcznik wychodzący od 1976. 750 3rd Avenue, New York, 
NY 10017. Przegląd wszystkich nowości zarówno w sprzęcie, jak i siposobach 
jego zastosowania; szeroki zakres, aktualne wiadomości o komercyjnych i nie
komercyjnych przedsięwzięciach. 

Video and Audio-Visual Review, miesięcznik. Link House, 25 West St, 
Poole, Dorset BH15 ILL, W. Brytania. Główne pismo handlowe zajmujące się 
sprzętem wideofonicznym i jego zastosowaniem w Wielkiej Brytanii. 

Broadcast Engineering, miesięcznik, PO Box 12901, Overland Park, Kansas 
66212, USA. Główne pismo przemysłu radiowo-telewizyjnego i telewizji ka
blowej w Stanach Zjednoczonych. Najbardziej aktualna i pełna publikacja 
tego typu w świecie. 

K s i ą ż k i i p o d r ę c z n i k i : 

„Independent Video" — Ken Marsh, Straight Arrow Books, 625 3rd St, San 
Francisco, Ca 94107, USA, 1974. Podręcznik z dziedziny wideofonu wszech
stronnie wyjaśniający, w nietechnicznej terminologii i przy pomocy rysunków, 
działanie sprzętu wideofonicznego. Zawiera wiele pożytecznych informacji 
o posługiwaniu się sprzętem, montażu, wideofonu kolorowej itp. Przydatny 
dla tych, którzy chcą lepiej poznać urządzenia techniczne, którymi się po
sługują. 

„Guerilla Television" — Michael Shamberg i Raindance Corporation Holz, 
Reinhart and Winston, New York, 1971. Pierwsza, klasyczna książka podsu
mowująca doświadczenia zebrane w okresie formowania się samodzielnych 
systemów wideofonicznych w Stanach Zjednoczonych. Optymistyczna, wciąga
jąca, podstawowa, wszechstronna. 

„The Prime Time Surwey" — TVTV, Box 630, San Francisco 94101, 1974. 
Przedstawia w skrócie sposoby używania przenośnych urządzeń wideofonicz-
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nych dla potrzeb programów telewizyjnych, które później powtórzyły się 
w praktyce „zbierania wiadomości elektronicznych". Bardzo dobre przedsta
wienie szczegółów tej pracy. Publikacja nadal aktualna mimo wcześniejszego 
wydania. 

„Spaghetti City Video Manual" — Videofreex, Praeger, New York, 1973, 
Podręcznik zarówno dla początkujących jak i doświadczonych użytkowników, 
bardzo dokładne wyjaśnienia i informacje praktyczne. Książka ta jest rozpro
wadzana przez UNESCO jako wzorcowy podręcznik dla wszystkich przedsię
wzięć w krajach rozwijających się. 

„Video Art" — wydana przez Schneider i Korot, Harcourt Brace Jovano-
vitch, New York, 1976. Najlepszy zbiór tekstów na temat sztuki wideofonicz-
nej w Stanach Zjednoczonych. Publikacje 70 artystów i kilka wykładów. Po
kazano bogactwo różnorodnych możliwości wykorzystania sztuki wideofonicz-
nej do komunikowania idei. 

Sensa Chiedere Permesso — corne rivoluzionare l'informazione" — Ro
berto Faenza, Feltrinelli, Milano, 1973 (po włosku). Była to pierwsza i naj
lepsza książka, właściwie bestseller, opublikowana na ten temat po włosku. 
Faenza był pierwszym organizatorem grupy bolońskiej. 

„Video et Société Virtuelle" — Willener, Milliard i Ganty; Tema Editions, 
4 rue de la Michodiere, Paris, (wspomniana w tekście). Ta unikalna praca zo
stała opublikowana po angielsku przez Routledge and Cegan Paul, London, 
1976. 

S p r a w o z d a n i a z b a d a ń i d o k u m e n t y : 

Sprawozdania z badań nad wideofonią i telewizją kablową w zachodniej Eu
ropie przeprowadzonych przez Radę Europy (Council of Europe) można otrzy
mać od M. Jean Raty, Council of Europe, Strasbourg, Francja. Najpierw na
leży poprosić o przesłanie kompletnego, aktualnego katalogu. 

„Communication and Community" — Croll and Husband, Centre for Mass 
Communiication Research, 104 Regent Rd, Leicester, 1975. Szczegółowe rezultaty 
eksperymentu z telewizją kablową „Swindon Viewpoint" (wspomnianego w 
tekście). 

„Access and the Media, New Models iin Europe" — Frances Berrigan, 
UNESCO, 1976 (wspomniane w tekście). 

„Video in Community Development" — Hopkins, Evans, Herman i Kirk, 
Centre for Advanced TV Studies 1973. Napisane dla pracowników Minister
stwa Spraw Wewnętrznych, a następnie opublikowane jako tom 1 nr 1 
JCATS (patrz czasopisma). Podsumowuje doświadczenia północnoamerykań
skie do roku 1972. 

W raaie potrzeby chętnie udzielę dalszych informacji na temat źródeł. 
Wszelkie uwagi i pytania zainteresowanych będą mile widziane i mogą być 
przesyłane pod niżej podanym adresem: 

John Hopkins, Valle Gran Rey, Islas Canarias, 
grudzień 1976. 

(C) Copyright 1977 
Tłumaczyła 

Urszula Szczepańczyk 
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„POOL" AGENCJI INFORMACYJNYCH 
KRAJÓW NIEZAANGAŻOWANYCH 

Przyczyną powołania do życia związku zrzeszającego agencje prasowe kra
jów niezaangażowanych (tzw. „Pool") była chęć wyswobodzenia się od „impe
rializmu informacyjnego" wielkich zachodnich .agencji światowych. Reuter, 
AFP, AP i UPI nie podawały w swoich serwisach informacyjnych w sposób 
obiektywny informacji o politycznym, ekonomicznym, kulturalnym i społecz
nym rozwoju państw niezaangażowanych. Stąd zrodziła się potrzeba nawią
zania bliższej współpracy i współdziałania między tymi państwami. 

„Pool" Agencji Prasowych Krajów Niezaangażowanych rozpoczął działalność 
20 stycznia 1975, kiedy to serwis informacyjny, sygnowany słowem: „pool" 
ukazał się po raz pierwszy na dalekopisach agencji w krajach niezaangażo
wanych i w pozostałych państwach świata. 

Patronat nad „Poolem" sprawuje jugosłowiańska agencja TAN JUG, która 
postawiła do dyspozycji „Poolu" wszystkie swoje możliwości, tak pod wzglę
dem urządzeń technicznych, jak i kształcenia kadr w tej dziedzinie. 

Serwis „Poolu" obejmuje informacje o dwustronnej i regionalnej współpra
cy krajów niezaangażowanych, raporty dotyczące wspólnych wysiłków w celu 
ustalenia systemu informacyjnego dla międzynarodowych stosunków ekono
micznych, a także raporty i informacje z Biura Oficjalnej Informacji ONZ 
i z UNESCO. Serwis „Poolu" otrzymują i rozpowszechniają główne biura 
UNESCO w Paryżu. 

Jak wykazały dotychczasowe działania „Poolu", ten system współpracy 
w dziedzinie informacji między krajami niezaangażowanymi zapełnił brak in
formacji o tych krajach, ich wspólnych akcjach i dziedzinach,- w których 
współpracują ze sobą. 

Regularnymi użytkownikami serwisu informacyjnego „Poolu" stały się 
w Jugosławii prasa, radio i telewizja. Dwanaście większych dzienników publi
kuje miesięcznie przeciętnie 350 pozycji agencji zrzeszonych w „Poolu". Sta
cje radiowe przejmują około 70% swych informacji z serwisu informacyjnego 
„Poolu", podobnie telewizja. 

Od uruchomienia „Poolu" TANJUG przekazał swoim abonentom około 6 
tysięcy pozycji informacyjnych i raportów od agencji współpracujących w ra
mach „Poolu". 

Konferencja Ministrów Państw Niezaangażowanych w New Delhi (8—13 lip
ca 1976), na której uchwalono statut „Poolu" stała się ważnym etapem reali
zacji współpracy między państwami niezaangażowanymi w dziedzinie infor-



96 PRASA NA ŚWIECIE 

macjl Spotkanie w New Delhi, jak stwierdzali jego uczestnicy, zorganizowane 
na ministerialnym szczeblu wpłynęło w istotny sposób na zaczęty już proces 
„dekoloniizacji informacji" w interesie nie tylko państw niezaangażowanych, 
lecz także całej światowej opinii publicznej. 

Pierwsze spotkanie Komitetu Koordynacyjnego „Poolu" odbyło się w Kairze 
w styczniu br. i wykazało, że przeszło 40 agencji z Afryki, Ameryki Łaciń
skiej, Azji i Europy uczestniczyło już w wymianie informacyjnej „Poolu". 
Od 1975 r. w 16 krajach niezangażowanych utworzono agencje informacyjne. 

Poniżej drukujemy przekład statutu „Poolu", przyjętego w New Delhi. 

Marian Banach 

Konferencja Ministrów Państw 
Niezaangażowanych 
na temat wspólnego „poolu" 
agencji prasowych 
New Delhi, 8—13 lipca 1976 

„POOL" AGENCJI PRASOWYCH 
KRAJÓW NIEZAANGAŻOWANYCH 

WSTĘP 

Konferencja Ministrów Informacji i Dyrektorów Agencji Prasowych z Kra
jów Niezaangażowanych została zwołana, aby sformułować projekt statutu 
„Poolu" Agencji Prasowych tychże krajów; 

przypominając zalecenia zawarte w artykułach 13 i 14 Programu działania 
na rzecz współpracy ekonomicznej przyjętego przez Czwartą Konferencję Sze
fów Państw lub Rządów Państw Niezaangażowanych w dniach od 5 do 9 
września 1973 w Algierze; 

przypominając także zalecenia zawarte w VI Rezolucji z Konferencji Mini
strów Państw Niezaangażowanych, która odbyła się w dniach od 29 do 31 
sierpnia 1975 w Limie; 

pamiętając wezwanie rzucone na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicz
nych Państw Niezaangażowanych w Limie, aby „współpracować nad reorgani
zacją kanałów komunikowania ciągle jeszcze zależnych lub obciążonych dzie
dzictwem kolonialnym i utrudniających bezpośrednie i szybkie komunikowanie 
pomiędzy państwami niezaangażowanymi"; 

biorąc pod uwagę zalecenia sympozjum, które odbyło się w Tunezji w mar
cu 1976 г.; 

rozx«mejąc znaczną korzyść z szerszego rozpowszechniania w krajach nie
zaangażowanych obiektywnej informacji na temat ich ekonomicznego, spo
łeczno-politycznego i kulturalnego rozwoju; 
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uświadamiając sobie potrzebę rozbudowania istniejących umów dotyczą
cych wymiany ' informacji wewnątrz każdego z państw nieaaangażowanych 
i pomiędzy nimi oraz konkretne doświadczenie już zebrane przez „Pool" Agen
cji Prasowych Krajów Niezaangażowanych 20 stycznia 1975; 

pamiętając o mandacie udzielonym przez limańską Konferencję Ministrów 
Spraw Zagranicznych Państw Niezaangażowanych, by „sformułować projekt 
statutu „Poolu" Agencji Prasowych Państw Niezaangażowanych" — 

zaleca, aby taki „Pool" został stworzony z następującymi celami, strukturą 
organizacyjną oraz operacyjnymi i finansowymi umowami. 

„POOL" 

„Pool" Agencji Prasowych Państw Niezaangażowanych zaakceptowany przez 
państwa niezaangażowane ma w założeniu doprowadzić do szerokiej i swobod
nej wymiany informacji, wiadomości skomentowanych, „features" oraz foto
grafii pomiędzy tymi państwami na temat każdego z nich, a zarazem do
starczać obiektywnych i autentycznych informacji reszcie świata o państwach 
niezaangażowanych. 

„Poll" Agencji Prasowych Państw Niezaangażowanych nie jest ponadnaro
dową agencją prasową. Każda agencja prasowa partycypująca w „Poolu" ma 
takie same prawa rozpowszechniania materiałów udostępnionych „Poolowi" 
przez inne agencje. 

Żadna z agencji partycypujących w „Poolu" nie może odgrywać dominu
jącej roli. Współpraca opiera się na porozumieniach osiągniętych na zasadach 
pełnego poszanowania demokratycznej procedury i równości. 

W „Poolu" Agencji Prasowych Państw Niezaangażowanych partycypować 
mogą jako członkowie o pełnych prawach wszystkie agencje prasowe spo
śród państw niezaangażowanych i krajów o statusie obserwatora tegoż ruchu. 

Jeśli w partycypującym państwie nie ma agencji prasowej, „Pool" jest 
otwarty dla zbliżonej instytucji pełniącej służbę informacyjną w tym pań
stwie. 

Komitet koordynacyjny „Poolu" może przyjąć jako obserwatorów ruchy 
wyzwoleńcze, międzynarodowe organizacje i profesjonalne instytucje, a zwła
szcza ONZ, UNESCO oraz wszystkie inne, które jako cel stawiają sobie de-
koloniizację informacji na świecie. 

CELE: 

(1) „Pool" Agencji Prasowych Państw Niezaangażowanych ma za zadanie 
usprawnić i rozszerzyć wzajemną wymianę informacji i jeszcze bardziej 
umocnić wzajemną współpracę państw niezaangażowanych, opartą na de
cyzjach podejmowanych wspólnie na spotkaniach państw niezaangażowa
nych, współpracę zmierzającą do osiągnięcia ich wspólnych celów. 

(2) Podstawową przesłanką działalności „Poolu" jest obiektywne informowa
nie z naciskiem na postępowy, ekonomiczny, społeczno-polityczny i kul
turalny rozwój a zarazem na wzajemną współpracę. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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(3) „Pool" ma za zadanie ułatwić •ozpowszechnianie zarówno w państwach 
niezaangażowanych, jak i w całej międzynarodowej wspólnocie prawdzi
wych i rzeczywistych informacji o krajach niezaangażowamych, o ich 
wzajemnej współpracy i tony eh sprawaoh będących obiektem powszech
nego zainteresowania. 

(4) „Pool" ma za zadanie wypełnić lukę, dostarczając dalszych informacji 
o krajach nieza angażowany eh i ich polityce. Wiadomości dostarczone 
„Poolowi" mogą ibyć udostępniane innym agencjom prasowym, środ
kom masowego komunikowania oraz innym zainteresowanym organiza
cjom. 

(5) Nie jest zadaniem „Poolu" zastępować umowy o wymianie informacji 
już istniejące między państwami niezaaingażowanymi ani też nie jest on 
w założeniu ponadnarodową agencją prasową, leoz ma wypełniać wyżej 
wspomniane cele. 

DZIAŁALNOŚĆ: 

(1) Każda partycypująca agencja prasowa uprawniona jest do przekazywa
nia i rozpowszechniania wiadomości w ramach „Poolu". 

(2) Prosi się wszystkie partycypujące agencje prasowe, gotowe działać jako 
regionalne ośrodki rozpowszechniania wiadomości w ramach „Poolu", aby 
poinformowały o tym inne partycypujące agencje prasowe. 

(3) Wszystkie partycypujące agencje .prasowe mogą przesyłać uzgodnioną ilość 
słów jednej lub kilku agencjom rozpowszechniającym, określonym po
wyżej. 

(4) Wszystkie rozpowszechniające agencje prasowe zapewnią w swoich dzien
nych transmisjach lub dziennikach radiowych wspólnie uzgodnioną ilość 
czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie wiadomości otrzymanych od 
innych uczestników. 

(5) Każda partycypująca agencja sama przygotuje i wybierze dla „Poolu" 
wszystkie swoje informacje na zasadzie wzajemnego poszanowania i po
wszechnego zainteresowania. 

(6) Podpis identyfikujący wiadomość powinien wskazywać zarówno na agen
cję, która wiadomość podała, jak i na „Pool". 

(7) Sposób zbierania i rozpowszechniania wiadomości wśród partycypujących 
agencji powinien zostać dopracowany w obopólnych porozumieniach. 
„Pool" nie wyklucza istnienia zgodnych z jej celami porozumień bilate
ralnych między partycypującymi agencjami ani też pomiędzy nimi a in
nymi agencjami. 

(8) Każda agencja prasowa będzie starała się w miarę swoich możliwości 
popierać wykorzystanie informacji i wiadomości dostarczanych przez „Pool" 
za pośrednictwem publikacji, stacji radiowych i telewizyjnych korzysta
jących z jej usług. 

(9) Każda agencja partycypująca w „Poolu", włącznie z działającymi jako 
zbierające i rozpowszechniające, może utrzymywać kontakt z wszystki
mi innymi partycypującymi agencjami, informując je o jakości odbioru, 
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a nawet sugerując możliwe tematy i raporty, którymi jakaś agencja (lub 
kilka agencji) jest szczególnie zainteresowana. 

(10) Państwa niezaangazowane, w których nie ma agencji prasowych, nie są 
wyłączone z uczestnictwa w „Poolu". 

KOORDYNACJA: 

(1) Współpraca między partycypującymi agencjami opiera się na pełnym 
poszanowaniu równości i demokratycznych zasadach działania. 

(2) Państwa partycypujące w „Poolu" powinny spotykać się na szczeblu rzą
dowym i krajowych agencji prasowych z początkiem każdego roku, 

w którym odbywać się ma Konferencja Szefów Państw lub Rządów Państw 
Niezaan gazowanych. Na każdym takim spotkaniu zostanie wybrany przez 
uczestników Komitet Koordynacyjny (na zasadach równej reprezentacji 
geograficznej), by ułatwić współpracę wzajemną i zajmowanie się pro
blemami związanymi z działalnością „Poolu". Komitet Koordynacyjny bę
dzie się zbierał przy najmniej raz do roku lub częściej, jeśli uzna to za 
stosowne, w miejscu, o którym sam zadecyduje. Przewodniczący i inni 
pełniący funkcje w Komitecie Koordynacyjnym będą zajmowali urzędy, 
dopóki następny komitet koordynacyjny nie zostanie wybrany według 
wyżej wspomnianej zasady. 

(3) Komitet Koordynacyjny będzie działał w ścisłej współpracy z państwem 
wyznaczonym przez Konferencję Szefów Państw i Rządów Państw Nie-
zaangażowanych na koordynatora w dziedzinie informacji. 

(4) Kraje partycypujące i agencje prasowe winny kontaktować się z Komi
tetem Koordynacyjnym, informując go o swych doświadczeniach i pro
blemach dotyczących ich współpracy w ramach „Poolu". 

UMOWY DODATKOWE: 

(1) Kraje partycypujące — przez dalsze konsultacje w ramach „Poolu", z po
mocą Komitetu Koordynacyjnego (jeśli to będzie konieczne) — będą się 
starały rozszerzyć zakres swojej współpracy w wymianie „features", fo
tografii, specjalistycznych informacji ekonomicznych i kulturalnych, jak 
również w wymianie dziennikarzy i personelu technicznego oraz mate
riałów do kształcenia zawodowego. 

(2) Komitet Koordynacyjny będzie zbierał, zestawiał i rozpowszechniał wśród 
wszystkich partycypujących oraz uaktualniał techniczne informacje do
tyczące urządzeń dostępnych w każdej z partycypujących agencji praso
wych, by zapewnić maksymalne możliwości ich wspólnego wykorzystania. 

(3) Komitet Koordynacyjny rozważy i zbada możliwości współpracy tech
nicznej między partycypującymi agencjami prasowymi, by usprawnić dzia
łanie ich urządzeń technicznych przez wymianę informacji technicznej 
i personelu. 

(4) Kraje partycypujące powinny osiągnąć porozumienie co do wzajemnej 
redukcji kosztów kabli i ulepszenia wspólnych urządzeń komunikacyj
nych. 

7* 
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FINANSOWANIE: 

(1) „Pool" został założony na zasadzie samowystarczalności finansowej i każ
da partycypująca agencja ponosić będzie koszty swego uczestnictwa. Ozna
cza to, że właściwe agencje prasowe, agencje zajmujące się redagowa
niem i tłumaczeniem oraz te, które przekazują informacje, ponoszą wszy
stkie koszty własnej pracy. 

(2) Agencje prasowe otrzymujące z „Poolu" przekazy radiowe od zbierających 
(rozpowszechniających) agencji prasowych będą rozpowszechniały je swo>-
im subskrybentom na swój koszt, to znaczy zgodnie z umowami zawar
tymi z subskrybentami. 

Tłumaczył z angielskiego 
Andrzej Rusinek 
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ANDRZEJ SZCZĘSNY NARTOWSKI 

USA: PREZYDENT I MEDIA 

Funkcjom masowych środków komunikowania w amerykańskim życiu po
litycznym, ich roli w procesie selekcji kadydatów do Białego Domu — oraz 
ich stosunkom z prezydentem — poświęca się obecnie w USA wyjątkowo 
wnukliwą uwagę. Jest to zjawisko w pełni zrozumiiale, zwłaszcza zważywszy 
dorobek masowych środków komunikowania w wyjaśnianiu sprawy Water
gate ii irole, jaką przyszło im odegrać w wyborach prezydenckich 1976, pole
gającą na wylansowaniu zupełnie niemal poprzednio nie znanej kandyda
tury Jimmy'ego Cartera. 

Piśmiennictwo Stanów Zjednoczonych wzbogaciło się ostatnio o dwie wy
jątkowo ciekawe pozycje dotyczące tej problematyki. William E. Porter, pro
fesor dizdennikarstwa w uniwersytecie stanu Michigan w Ann Arbor, ogło
sił monografię poświęconą podejmowanym przez administrację prezydenta 
Nixoinia próbom zdławienia niezależności masowych środków komunikowania 
i poddania ich konltroli prezydenta1. Walter F. Mondiale, wybrany w 1976 
na wiceprezydenta USA, opublikował traktat o potrzebie przedsięwzięcia re
form ustrojowych dla okiełzania naizbyt samodzielnej, imperialnej i niespo-
legliwej prezydentury Stanów Zjednoczonych i przywrócenia odpowiedzial
ności piastuna tego urzędu w stosunku do społeczeństwa, Kongresu, macie
rzystej partii politycznej i masowych środków komunikowania2 . 

Książka W. Portera jest poważnym dziełem naukowym d ma znaczną war
tość historyczną, nie może być jednak uznana za doniosłe wydarzenie poli
tyczne*. Wydarzeniem takim jest natomiast traktat W. Mondale'a. Zawarł on 
w swoim dziele sumę bogatych doświadczeń, nagromadzonych w latach bły
skotliwej kariery publicznej: zasiadał przecież w Senacie przez ponad dzie
sięć lat, a nadto od początków 1973 do listopada 1974 prowadził aktywną 
kampanię o nominację swej partii w ubiegłorocznych wyborach prezydenc
kich; po wycofaniu swej kandydatury — i napisaniu omawianej książki — 
zgodził się kandydować u boku J. Cartera na stanowisko wiceprezydenta. 

Rozważania Mondale'a o roli masowych środków komunikowania w wy
borach prezydenckich są równie miarodajne, co rzeczowe: nie wyziera z nich 

1 William E. P o r t e r : Assault on the Media. The Nixon Years. The University of Mi
chigan Press, Ann Arbor 1976. 
1 Walter F. M o n d a l e : The Accountability of Power. Toward a Responsible Presi
dency. David McKay Company, Inc., New York 1975. 
* Por. także recenzją w niniejszym numerze (Red.). 
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ani euforia błyskotliwego zwycięzcy, ani gorycz rozczarowanego niefortun
nego pretendenta. Decyzja o wycofaniu się z wyścigu do Białego Domu była 
dla Moindale'a aktem świadomego wyboru. Dokonał wówczas opcji na rzecz 
zachowania swojego miejsca w Senacie, co przyszło mu tym łatwiej, że „pro
cesu ubiegania się o prezydenturę niemal nie można opisać" (s. 27), zwła
szcza jeżeli kandydat prowadzi swą kampanię po raz pierwszy, nie jest po
wszechnie znany poza własnym okręgiem wyborczym i dysponuje ograni
czonymi zasobami finansowymi. Kandydatowi wówczas nie wystarczy uzy
skanie poparcia ze strony aparatu jego własnej partii, gdyż „od wyboru War-
dena G. Hardinga w 1920 (i może właśnie po części dlatego?) mie został wy
brany prezydentem żaden kandydat, który już w chwili swojej nominacji 
nie był szeroko znany i zaakceptowany przez solidną większość społeczeń
stwa amerykańskiego" (s. 35, podkr. WFM). 

Wobec tego, jak pisze Mon dale, „jedną z największych 'trudności, często 
nie do pokonania, stojącą przed nowym kandydatem do prezydentury, jest 
niezwykle istotny problem stania się znanym. Nie ma innego zadania, któ
remu kandydat i jego sztab poświęcają więcej czasu i energii — i które za
zwyczaj na końcu frustruje ich w większym stopniu. Rzadko zdarza się, by 
wylansowano kandydatów do prezydentury, którzy nie byli już powszechnie 
znani. George Gallup ustalił, że między 1936 — kiedy takie badania zostały 
pierwszy raz przeprowadzone — a 1972 zaledwie 62 demokratów i 47 repu
blikanów uzyskało poparcie przynajmniej jednego procenta zwolenników 
swojej partii. W moim własnym przypadku badania wykazały, że w czasie, 
kiedy wycofywałem swoją kandydaturę, około 40 procent społeczeństwa mo
gło zindentyfiikować moje nazwisko niewiele zresztą więcej o mnie wiedząc, 
a tylko 4 procent okazywało mi poparcie. Waszyngtoński satyryk Mamk Rüssel 
zwykł powiadać, że większość ludzi uważa, iż Mondale to przedmieście Los 
Angeles i sądzę, że miał rację" (s. 32—33). 

Owo „usiłowanie stania się szerzej znanym" i „traktowanym poważnie" 
jest rzeczywiście zajęciem „niezwykle frustrującym", które wielu potencjal
nym kandydatom pochłania całe życie. Masowe środki komunikowania po
święcają zazwyczaj uwagę wyłącznie znanym „gwiazdom" rozgryweik poli
tycznych: konkurują przeoież między sobą o czytelników, widzów i słucha
czy; podążają za wydarzeniami, by następnie o nich informować i nie zaj
mują się, jak same twierdzą, lansowaniem kandydatów na przywódców. Stąd 
w toku osiemnastomiesięcznej kampanii prezydenckiej Mondale tylko kilka 
razy mógł wystąpić w atrakcyjnych wieczornych programach telewizyjnych 
i tylko dwukrotnie w niedzielnych, mających największą widownię. I chociaż 
prasa polityczna traktowała go uczciwie, a w niektórych przypadkach życzli
wie, przecież nie stał się powszechnie znany, a z tych, którzy zdążyli go po
znać, niewielu wiedziało, kim jest i jakie są jego poglądy. 

Oczywiście, bywają wyjątki: są tacy, którzy nagle trafiają do nagłówków, 
by następnie trwale w nich pozostać. Mondale wymienia tu Geralda Forda, 
który mimo spędzenia dwudziestu pięciu lat w Izbie Reprezentantów nie był 
szerzej znany społeczeństwu aż do chwili uzyskania nominacji na stanowisko 
wiceprezydenta; objąwszy prezydenturę, natychmiast zdominował polityczną 
scenę. Jest też kilku senatorów, zawdzięczających swój rozgłos codziennym 
sprawozdaniom telewizyjnym z przebiegu dochodzeń w sprawie Watergate. 
Historia do tego wykazu dopisała niezwykły fenomen kariery J. Cartera. 
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Z chwilą, kiedy kandydat uzyskał już nominację z ramienia swojej partii, 
ulega często pokusie „przedzierżnięoia się z istoty ludzkiej w sztuczny twór 
studia telewizyjnego", „elektronicznie sprzedawany" społeczeństwu: przykła
dem Richard Nixon. Mondale uważa, że środki przekazu nie powinny po
święcać uwagi wystąpieniom takich kandydatów, którzy nie chcą klarownie 
sformułować swego stanowiska, odmawiają precyzyjnych odpowiedzi, unikają 
udziału w prawdziwej debacie przedwyborczej — i występuje z projektem 
daleko idącej reformy zasady równego czasu w radiu i telewizji dla kan
dydatów partii politycznych, która w obecnym ujęciu nie oznacza zrównania 
ich szans. 

Tu refleksja: czy Jimmy Carter i Walter Mondale, kandydujący z ramie
nia Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich 1976 bez żadnych nie
domówień precyzowali swoje stanowiska? Jaki byłby wynik tych wyborów, 
gdyby środki komunikowania — akceptując propozycje senatora Waltera F. 
Mondale'a — zignorowały następnie kampanię demokratów? 

W drugim wątku rozważań na temat środków komunikowania jeszcze sil
niej dochodzą do głosu liberalne poglądy Mondale'a. Twierdzi on mianowi
cie, że choć stosunki między Białym Domem a środkami komunikowania 
układały się w przeszłości różnie, zawsze tkwiło w nich źródło napięcia. Ma
sowe środki komunikowania, niezależne od administracji, bywają często dla 
niej kłopotliwe: dają wyraz poglądom różnorodnych kręgów społeczeństwa, 
prezentują własne stanowisko, dochodzą prawdy wtedy, kiedy administracja 
próbuje ją przesłonić, przedstawiają poszczególne fakty w ich historycznym 
kontekście, dostarczają społeczeństwu informacji niezbędnych do właściwej 
oceny prezydenta. 

Pozycja masowych środków komunikowania jest obecnie moono zagrożo
na: administracja próbuje zniszczyć ich niezaileżność i rozciągnąć nad nimi 
kontrolę. Mondale widzi trzy formy nacisku, którymi coraz skuteczniej po
sługuje się administracja w celu wykorzystywania masowych środków komu
nikowania dla własnych interesów: pierwsza to rosnąca dominacja prezyden
ta nad środkami elektronicznymi, będącymi wygodną platformą dla jego wy
stąpień publicznych, druga to konferencje prasowe prezydenta, trzecia to 
rozbudowane służby informacyjne w Białym Domu i w agencjach federal
nych. 

1. Niesłychane zgoła przywileje, z jakich prezydent korzysta dzięki swej 
dominacji nad środkami elektronicznymi — radiem i telewizją — są wyra
zem najniebezpieczniejszych i z pewnością najbardziej doniosłych przeobra
żeń władzy prezydenta, wywołując głęboką erozję politycznej odpowiedzial
ności związanej z jego urzędem i kredytu społecznego zaufania, niegdyś po
wszechnie w nim pokładanego. 

Dominacja ta polega na tym, że wydawanie licencji sieciom prywatnych 
stacji radiowych i telewizyjnych należy do kompetencji komisji federalnej, 
której członków mianuje prezydent; na tym, że stacje publiczne finansowane 
są z funduszy federalnych — i na tym, że prezydent może skutecznie zażądać, 
by jego wystąpienia były transmitowane w radiu i telewizji, a opozycja 
w Kongresie możliwości takich nie posiada. 

Prezydenci korzystają z tych uprawnień, próbując ingerować w meryto
ryczną działalność radia i telewizji. Decyzje przyznania koncesji — albo 
jej odnowienia — usiłowano powiązać z różnymi zastrzeżeniami natury 
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politycznej. Zabiegano, zresztą bezskutecznie, o likwidację niektórych pro
gramów, niewygodnych Białemu Domowi. Przeciwdziałano krytycznym oce
nom wystąpień prezydenta, zwłaszcza tzw. „instant analysis" (komentowanie 
przemówień na żywo, bezpośrednio po ich wygłoszeniu), mającym ogromną 
Widownię. Wiceprezydent Agnew prowadził głośną kampanię przeciw środ
kom komunikowania. Prezydent Nixon korzystał z prawa weta w stosunku 
do ustawy kongresowej zatwierdzającej fundusze na działalność publicznej 
sieci telewizyjnej. Nadużywano praktyki udostępniania przez stacje radiowe 
i telewizyjne czasu antenowego dla prezydenckich wystąpień. 

Prezydenci — w szczególności Nixon — zastąpili prawdziwy dialog ze spo
łeczeństwem wybitnie jednokierunkowym systemem komunikowania: społe
czeństwo, rozumiane jako widownia telewizyjna, znajduje się w zasięgu pre
zydenta, który dla społeczeństwa stał się nieosiągalny. 

Propozycje Mondale'a zmierzają w kieruniku zrównoważenia wpływu Bia
łego Domu na radio i telewizję z uprawnieniami Kongresu, w tym przywód
ców opozycji kongresowej. 

Walter Mondale proponuje przeto, by termin ważności licencji, wynoszący 
obecnie trzy lata, przedłużyć do pięciu lub więcej, a zatem na okres dłuższy 
od prezydenckiej kadencji. Znacznie dalej idzie propozycja stworzenia prze
ciwwagi dla prezydenckich wystąpień: stacje telewizyjne byłyby na mocy pra
wa zobowiązane do transmitowania (na takich samych warunkach, jak wcześ
niejsze przemówienie prezydenta, a więc w tym samym czasie i dla tych 
samych sieci) repliki wygłaszanej przez przywódców opozycji kongresowej. 
Wiąże się iz tym postulat otwarcia posiedzeń plenarnych obu 'izb Kongresu — 
w tym specjalnych sesji poświęconych odpowiedziom na interpelacje — dla 
bezpośrednich transmisji radiowych i telewizyjnych (jeden z projektów Mon
dale'a dotyczy właśnie przyjęcia poprawki do konstytucji w celu umożliwie
nia władzy ustawodawczej sprawowania tej formy kontroli nad działalno
ścią rządu). 

2. Transmitowane przez sieci radiowe i telewizyjne konferencje prasowe 
szefa Białego Domu (zręcznie przez niego reżyserowane) nie dają już dzisiaj 
okazji do zadawania krępujących pytań, do swobodnej wymiany poglądów, 
do konfrontacji stanowisk. Stały się one narzędziem służącym prezydentowi: 
za kadencji Richarda Nixoma ich funkcja 'miała sprowadzać się tylko, jak 
określił to złośliwie New York Times, „do dostarczania społeczeństwu nowego 
tymczasowego portretu prezydenta" i do przedstawienia kolejnej wersji „praw
dy" o sprawie Watergate. 

Znaczenie tych konferencji polega w istocie na tym, że zmuszają one pre
zydenta do spojrzenia w twarz rzeczywistości; jeśli prezydent chce ją zigno
rować — dostrzeże ją społeczeństwo. Kamery telewizyjne wydobyły przecież 
całą nicość postaci Richarda Nixoma, a konferencje prasowe spełniły rolę 
wideofonicznych wykrywaczy prezydenckich kłamstw. 

3. Walter Mondale krytykuje również nadmiernie rozbudowane służby in
formacyjne w Białym Domu i w agencjach federalnych: fundusze niektórych 
ministerstw na informację o ich działalności wynoszą po kilkadziesiąt milio
nów dolarów rocznies, lecz biurokracja zajmuje się raczej propagandą niż 
8 Organizację służb informacyjnych omówiono wnikliwie w pracy zbiorowej : Ray Eldon 
H i e b e r t, Carlton E. S p i t z e r (ed.) : The Voice of Government. New York 1968. Na 
temat kosztów funkcjonowania sîuzb informacyjnych w agencjach federalnych zob. 
zwłaszcza Wilbur J. C o h e n : Communication in a Democratic Society, tamże, s. Il 
i nast. 
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informowaniem, niechętnie udostępniając masowym środkom komunikowania 
lub społeczeństwu jakiekolwiek dane4 . 

Senator Walter F. Mondiale napisał swoją książkę, będąc jednym z wpły
wowych przywódców liberalnej opozycji kongresowej ; dtzisiaj jest jednak 
wiceprezydentem. Nie pomawiając go o oportunizm, można wszelako założyć, 
że w następstwie zmiany swojej funkcji — i zmiany perspektywy, z jakiej po
lityk ocenia masowe środki kom'unikowania (zależnej przecież od tego, gdzie 
aktualnie zasiada: w Białym Domu czy na Kapitolu) — Mondale musi obec
nie odstąpić od niektórych propozycji reform. Jedno jest jednak bezsprzecz
ne: Mondale nie będzie, jak niegdyś Spiro Agnew, błędnym rycerzem kru
cjaty przeciwko niezależności masowych środków komunikowania. Doświad
czył już na sobie ich znaczenia, a sprawa Watergate nauczyła go doceniać ich 
potęgę. 

Czego W. F. Mondale w swej książce nie dopowiedział, dopowiedziała pra
sa. Za czasów prezydentury R. Nixona uwaga amerykańskich masowych środ
ków komunikowania skoncentrowana była na krytyce prezydenta ii admini
stracji oraz wykrywaniu ich przestępstw. Z chwilą, kiedy sprawa Watergate 
przeszła już do historii, masowe środki komunikowania — zwłaszcza poważ
na prasa polityczna — mogły obrócić uwagę ku swoim problemom. Masowe 
środki komunikowania jawią się dzisiaj — we własnych oczach — nie bar
dziej godne zaufania niż aparat władzy. 

Masowe środki komunikowania są w praktyce ostatnią instancją w pro
cesie społecznej kontroli działalności aparatu władzy. Aby kontrola ta była 
skuteczna, masowe środki komunikowania muszą, rzecz jasna, pozostać nie
zależne od administracji i do tego w istocie zmierzają postulaty W. Mon-
dale'a. 

Istnieją jednak jeszcze dwa warunki, od których zależy skuteczność maso
wych środków komunikowania jako narzędzia społecznej kontroli administra
cji. Po pierwsze, muszą mieć one dostęp do informacji o działalności orga
nów państwowych, po drugie — powinny one zachowywać obiektywizm sądów 
i informować rzetelnie. 

Pierwszy z tych dwu warunków został poniekąd spełniony. Ustawa o wol
ności informacji z 1966, ostatnio przez Kongres znowelizowana (mimo weta 
prezydenta Forda poprawka do ustawy została uchwalona i weszła w życie 
w lutym 1975), sformułowała zasadę udostępniania przez administrację — na 
wniosek zainteresowanych osób lub instytucji — informacji zebranych w ar
chiwach rządu federalnego. Jedynie niektóre, nieliczne i ściśle określone, ka
tegorie akt i informacji zachowały poufny charakter, aczkolwiek nawet i te 
mogą być ujawniane na podstawie decyzji właściwej agencji federalnej. W ra
zie odmowy ujawnienia danych lub braku odpowiedzi w terminie dziesię
ciodniowym (w praktyce jednak dłuższym ze względu na „poślizgi"), wnio
skodawcy przysługuje prawo wystąpienia do sądu z roszczeniem o ich udo
stępnienie. 

Praktyczne konsekwencje tej noweli (asumpt do jej przyjęcia dała bez
sprzecznie sprawa Watergate) okazały się zaskakujące: z prawa do infor
macji korzystają powszechnie instytucje przemysłowe i handlowe, firmy praw-

4 Liczne przykłady odmowy udostępnienia przez administrację danych objętych ustawą 
o wolności informacji podaje Samuel J. A r c h i b a l d : Information and the Law, tam
że, s. 83 i nast. 
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nicze i obywatele, w znikomym natomiast stopniu — masowe środki komu
nikowania. Natomiast lawina podań o ujawnienie różnych informacji (napły
wa ich ostatnio przeciętnie 12 500 miesięcznie) pociągnęła za sobą potrzebę 
rozbudowania służb informacyjnych w agencjach federalnych i wzrost kosztów 
ich utrzymywania5, a więc zjawiska, które Walter Mondale tak ostro kry
tykował. 

Natomiast drugi warunek nie został dotąd spełniony. Masowe środki ko
munikowania, którym przypadła w udziale spektakularna i pamiętna rola 
w wyjaśnianiu sprawy Watergate i obaleniu Richarda Nixona, znalazły się 
mimo tego w ogniu powszechnej krytyki społeczeństwa amerykańskiego. Za
rzuca się im brak obiektywizmu, pogoń za sensacją, nieodpowiedzialność, aro
gancję, nadużycia prawa, kreowanie fałszywych problemów i odwracanie 
uwagi od spraw naprawdę istotnych. Mondale nie podjął tej problematyki, 
zapewne z dwu powodów: po pierwsze, będąc prawnikiem, świadomy jest 
przecież tego, że prawem łatwiej okiełzać prezydenturę niż media, nie mniej 
niż ona niesforne i również kwestionujące swoją odpowiedzialność w sto
sunku do społeczeństwa; po drugie — mając na względzie swoją karierę 
publiczną — pragnął uniknąć krytyki masiowych środków komunikowania, 
by zaskarbić sobie ich życzliwość, co mu się zresztą udało. Niemniej zarzut 
nierzetelności masowych środków komunikowania wytoczyła prasa poli
tyczna. 

Dziennikarstwo w Stanach Zjednoczonych nie cieszyło się nigdy dotych
czas tak prestiżową pozycją, jaką zajmuje obecnie; mimo tego napotyka ono 
na rosnącą wrogość społeczeństwa. Rozważane są metody „ukrócenia" maso
wych środków komunikowania, oddalających się od społeczeństwa, gonią
cych za skandalami, stronniczo przedstawiających kontrowersyjne problemy — 
'pisał poważny tygodnik U.S. News and World Report w specjalnym raporcie 
o mediache. 

Nic dziwnego więc, że społeczeństwo coraz powszechniej korzysta z bez
pośredniego dostępu do informacji rządowych, sikoro nie darzy ono zaufa
niem masowych środków komunikowania, wywiązujących się nienależycie 
z naturalnej roli pośrednika w procesie obiegu informacji między administra
cją a społeczeństwem. 

Deterioracja treści rozpowszechnianych przez media rzutuje na procesy 
polityczne będące treścią stosunków pomiędzy społeczeństwem a aparatem 
władzy i pobudza głębokie napięcia społeczne i polityczne. Dostosowując tre
ści swych przekazów do fałszywie pojętej koncepcji tego, co czytelnika może 
zainteresować (więc przysłowiowej „good copy"), masowe środki komuniko
wania wypaczają prawdę obiektywną, koncentrują się na informacjach try
wialnych i powierzchownych, podważając zaufanie społeczeństwa do jego in-
stytucyj. 

Najtrafniej ujął istotę problemu wpływowy komentator Howard Flieger: 
„W dzisiejszych czasach 'byk' — potknięcie prezydenta Forda, źle dobrane 
5 „Freedom of Information" — A Law That's Producing Many Surprises. U.S. News and 
World Report z 9 sierpnia 1976, s. 55—58. Przykładem wykorzystania przez prasę prawa 
do informacji jest ogłoszony w tymże tygodniku (w numerze z 2 sierpnia 1976, s. 37—38) 
artykuł o samolocie wojskowym F-14 „Inside Story of a Troubled Plane That Will Cost 
Taxpayers Billions", ilustrowany reprodukcją pierwotnie tajnego a następnie — na pod
stawie noweli do ustawy o wolności informacji —udostępnionego dokumentu Pentagonu. 
6 Special Report: America's Press Under Fire. U.S. News and World Report z 9 sierp
nia 1976, s. 20—24. 
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wyrażenie Jimmy'cgo Cartera, niesmaczny dowcip członka gabinetu7 — zy
skują często o ileż więcej uwagi w druku i na antenie niż rzeczowe i roz
ważne słowa czy działania którejkolwiek z tych lub innych wybitnych oso
bistości. (...) Dokumenty programowe wszystkich kandydatów (w wyborach 
prezydenckich 1976 — ASN) były w toku kampanii dostępne. Były .to na ogół 
oświadczenia wnikliwie przemyślane i klarownie wyeksponowane. Nie poświę
cano im wiele uwagi. Poświęcano ją natomiast gafie .na temat Europy Wschod
niej albo 'czystości etycznej* " (w oryginale „etnicznej" — sprostowanie ASN) 8. 

Podobnie jak prezydentura, masowe środki komunikowania wymagają 
gruntownej reformy. Nikt nie wątpi, że byłaby ona niezwykle trudna do 
przeprowadzenia, dlatego nikt się nie spieszy z projektami konkretnych roz
wiązań. Najwyższa jednak po temu pora. 

7 Wspomniane poniżej „gafy" na temat Europy Wschodniej i postulaty „czystości etycz
nej" to sprawy powszechnie znane; mogły mieć one zresztą jakieś znaczenie praktyczne 
dla pewnej grupy wyborców, a w pierwszym przypadku ponadto konsekwencje między
narodowe. Natomiast „niesmaczne dowcipy członków gabinetu" to typowe przykłady 
„michałków", którym środki komunikowania poświęcają ogromną uwagę i przypisują 
poważne znaczenie. Zasłynął z nich szczególnie sekretarz rolnictwa w administracjach 
Nixona i Forda, Earl Lauer Butz. W 1974, zagadnięty o stanowisko papieża w sprawie 
kontroli urodzin, Butz wyraził się do dziennikarzy przedrzeźniając włoski akcent: „He 
no playa the game, he no maka the rules", co nawet powściągliwy skądinąd tygodnik 
Time-Europe uznał za obrazę wszystkich Włochów i katolików w całym świecie (w nu
merze z 9 grudnia 1974, s. 20). W 1976 Butz wyraził się krytycznie o Murzynach ame
rykańskich i chociaż publicznie przeprosił i odwołał obelgi, musiał ustąpić ze stano
wiska z uwagi na wybory prezydenckie. Znacznie mniej uwagi poświęcano rzeczowym 
wystąpieniom Butza na temat rolnictwa (jest jednym z najwybitniejszych fachowców 
w tej dziedzinie). 
8 Howard F l i e g e r : The News That's Fit (An Editorial). U.S. News and World Report 
z 13 grudnia 1976, s. 80. 



KORESPONDENCJA 

Szanowny Redaktorze, 

proszę wybaczyć, że uwagi o pierwszym tegorocznym numerze Zeszytów prze
syłam tak późno (...) Ow numer zawiera dwa interesujące materiały poświę
cone Stanom Zjednoczonym, które — co łatwo zrozumieć — przeczytałem ze 
szczególną uwagą. Głównym bowiem celem mojego pobytu tutaj jest dokład
niejsze zapoznanie się tak z działalnością amerykańskich środków masowej 
informacji i propagandy, jak i z amerykańskimi badaniami prasoznawczymi. 

Rozprawa przygotowana przez Zdzisława К r z y s t к a (ściślej — jej pierw
sza część), poświęcona organizacji pracy w redakcjach Time'u i Newsweeka 
jest rzetelnym i użytecznym — nawet z amerykańskiej perspektywy — przed
stawieniem kulis amerykańskiego dziennikarstwa (...) 

Niestety, nie mogę takiej samej oceny prze*dstawić co do drugiego arty
kułu poświęconego amerykańskim środkom masowym: 

Publikacja Jana Z a k r z e w s k i e g o „TV News Made in USA" wywołuje 
moje największe zastrzeżenia. Jego główna teza co do zawartości amerykań
skich dzienników telewizyjnych, stwierdzająca „pogoń za akcją" (s. 102), co 
oznacza pogoń za dramatyzmem, sensacją, niezwykłością etc. — jest w pełni 
słuszna. To fakt, że ameryikańskie dzienniki telewizyjne gonią za „wszystkim 
co bulwersuje, co pobudza zainteresowanie, co jest dziwne, chore, wynatu
rzone, niecodzienne w zestawieniu z pobożnym żywotem ludzi" (s. 102). Ale 
fakt — mawiał już Maksym Gorki — to jeszcze nie prawda. I właśnie brak 
zrozumienia mechanizmu działania i oddziaływania amerykańskiej telewizji, 
a więcej nawet — niewłaściwe jej rozumienie, skłonił mnie do napisania ni
niejszego listu, aby uniknąć dezinformowania czytelników Zeszytów, z któ
rych niewielu ma możność porównawczej analizy prasoznawczej. 

Przede wszystkim J. Zakrzewski nie pisze o reklamach*, które przery
wają — co kilkanaście minut — program dziennika. Nie wspominam o tym 
dla podkreślenia swej estetycznej niechęci do takiej procedury (zdarzyło mi 
się niejednokrotnie oglądać dzienniki, w których po ważnej wiadomości o spot
kaniu dyplomatycznym Ukazywała się uśmiechnięta pani w średnim wieku 
stwierdzająca, że papier toaletowy, który używa, jest najmiększy na świe
cie). Nie można zapominać o reklamach w czasie dziennika telewizyjnego, 
nie tylko dlatego, że skracają go o 8 minut (w sumie półgodzinny dziennik 

* Pisał o nich obszernie we wcześniejszych artykułach — por. Zeszyty Prasoznawcze 
nr 58 i nr 69. (Red.) 
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to 22 minuty „news"), ale przede wszystkim dlatego, że dla telewizji reklamy 
są ważniejsze niż odbiorcy. One są bowiem źródłem dochodu, gdyż odbiorcy 
nie płacą nic. Stąd zadaniiem dziennika telewizyjnego (tak jak wszelkich 
innych audycji) jest przyciągnięcie uwagi jak największej liczby telewidzów, 
co zapewnia uzyskanie najwyższych zysków. Nic dziwnego, że w takich wa
runkach „news" stały się tym samym co inne audycje — częścią telewizyjnej 
rozrywki, której celem jest skłonienie telewidza, aby pozostał przed telewi
zorem także w czasie nadawania reklam. Sarna konstrukcja dziennika tele
wizyjnego jest tak pomyślana, że przed każdą wstawką reklamową prezenter 
czy prezenterka zapowiadają jakąś niezwykłą historię, która zaraz po tej 
wstawce będzie przedstawiona. 

Stąd ekonomika telewizji pcha dziennikarzy w kierunku poszukiwania 
wydarzeń, które przyciągają, lub sądzi się, że przyciągają uwagę jak na j 
większej liczby telewidzów. Jeśli tak, to obraz telewizyjny nie przedstawia 
rzeczywistości społecznej per se, aie raczej miksturę społecznych upodobań 
i organiizaicyjno-ekonomiczinych uwarunkowań. Oczywiście w ostatecznym ra
chunku determinanty organizacyjne stają się najważniejsze, tym samym mo
delując za pośrednictwem telewizji społeczne upodobania. 

Największy sprzeciw wywołać musi teza Zakrzewskiego co do bezpośred
niego wpływu na zachowanie dewiacyjne, przestępczość etc. JafK sam pisze: 
„Ja też bez wahania obarczam telewizję odpowiedzialnością za wzrost prze
stępczości, rozwijanie niezdrowych instynktów" (s. 98). Otóż wszelkie dotych
czasowe badania, a zrobiono ich setki tak w Ameryce, jak i w innych 
krajach zachodnich wskazują, że telewizja (wcześniej kino), chociaż trady
cyjnie oskarżane o demoralizowanie społeczeństwa, raczej odbija dominujące 
wartości, niż je kształtuje. Nie mam najmniejszego zamiaru bronić poziomu 
amerykańskiej telewizji komercjalnej, przy czym nie zachwycam się, jak 
Zakrzewski, poziomem telewizji publicznej w USA (która znajduje 30 razy 
mniej odbiorców niż komercjalna). Natomiast prawdą jest, że obraz, jaki wi
dzimy na ekranie, przedstawia świat amerykańskich wartości, amerykańskich 
ideałów, amerykańskiej kultury, amerykańskiego układu sił społecznych. 
Może się on nie podobać, lecz widzenie w telewizji źródła zła, to już — 
prawdę mówiąc — lekka przesada. Zakrzewski wzmacnia swoją tezę, pisząc 
w zakończeniu: „Historycy amerykańscy obarczą zapewne telewizję odpo
wiedzialnością za zdemoralizowanie całego pokolenia młodych Amerykanów, 
za zabicie w nich pozytywnych odruchów społecznych, za rozwinięcie dra
pieżności." Autor, który jako dziennikarz powinien być uważnym obserwa
torem nie tyle telewizji co raczej społeczeństwa amerykańskiego, zdaje się 
tutaj zapominać, że wielka dawka okrucieństwa i przemocy jest charakte
rystyczna dla całej amerykańskiej kultury. W 4 numerze Journal of Commu
nication znalazłem informacje, że Amerykanie posiadają 90 milionów sztuk 
broni palnej, w tym 24 miliony broni ręcznej. Już Czechow zauważył, że 
„jak wieszasz w pierwszym akcie pistolet na ścianie, to w trzecim akcie 
musi on wystrzelić". To przecież nie telewizja doprowadziła do nagromadze
nia takiego arsenału. Podobnie obserwujemy gwałtowną deterioryzację miast 
amerykańskich, szczególnie wielkich, tworzenie się w nich gett murzyńskich, 
gdzie bezrobocie wśród młodzieży sięga 33%, to wzrost przestępczości trudno 
przypisywać dziennikom telewizyjnym, aczkolwiek — tu zgoda — mają one 
pewien wpływ na uczenie agresji Telewizja jest w tym wypadku tą przy-



по PRASA NA ŚWIECIE 

słowiową kroplą, która przepełnia puchar, ale nie jest w żadnym wypadku 
przyczyną sprawczą, 

Nie można też zapominać, że telewizyjne wiadomości były katalizatorem 
(choć nie motorem) potężnej fali społecznego niezadowolenia, która objęła 
Amerykę końca lat sześćdziesiątych. Pokazywanie manifestacji antywojen
nych, rozruchów rasowych, niewątpliwie ją powiększyło, ale — zwłaszcza 
z perspektywy polskiego dziennikarza — trudno amerykańską telewizję oskar
żać, że przyczyniła się do zmiany w społeczeństwie (myślę o walce o prawa 
obywatelskie Murzynów itp.). Tak samo niestosowne wydaje mi się określenie 
Zakrzewskiego, że telewizja organizowała „nagonkę na CIA" (s. 101). Raczej 
po prostu wykorzystując zachwiany balans podziału władzy telewizja działała 
zgadnie z interesem publicznym. Ostatecznie CIA nie jest instytucją filantro
pijną, także z perspektywy amerykańskiej. 

Dodaim na zakończenie, że telewizja amerykańska znajduje się — jak na j -
słuszniiej — obecnie pod obstrzałem reprezentantów różnych interesów poli
tycznych i publicznych. Jedni, jak nip. prof. Herbert Schiller z San Diego 
czy Harry Skornia, krytykują telewizję z punktu widzenia podporządkowania 
interesom monopolistycznego kapitału i militarnego kompleksu USA oraz 
oceny tego faktu w kategoriach działania systemu TV. Drudzy zaś — do 
nich należy Barry Goldwater, szefowie CIA i znaczna część politycznego 
establishmentu — właśnie krytykują ją za deprawowanie społeczeństwa, psu
cie młodzieży, podważanie autorytetu CIA, etc. Chętnie widzieliby oni tele
wizję jeszcze potulniiejszą, jeszcze lepiej służącą ich interesom. Powtarzając 
słowa prof. Zasurskiego z Moskwy: Ci krytycy chcą jeszcze tylko ograniczyć 
i tak już 'iluzoryczną burżuazyjną wolność słowa. Nie wydaje się, że należy 
przyłączyć się do tego chóru. 

Na telewizję w USA należy — moim zdaniem — patrzeć trzeźwo. Trzeźwo, 
tzn. wedle Seneki „nie. płakać, nie przeklinać, ale zrozumieć". Toteż wyrażę 
tylko swoje zdziwienie wobec stwierdzenia Zakrzewskiego: „Rzemiosło dzien
nikarskie amerykańskich dziennikarzy telewizyjnych jest doskonałe (...) Gdyby 
nasi dziennikarze telewizyjni mieli cząstkę tej techniki, to potrafilibyśmy 
z faktu uruchomienia nowej maszyny w fabryce filcu i z przecięcia wstęgi 
z okazji otworzenia nowego mostu uczynić fascynujące elementy programowe" 
(s. 102). Nie jestem dziennikarzem, nie mogę się przeto obrazić w imieniu 
polskiego środowiska dziennikarzy telewizyjnych o tak niskie ocenianie ich 
warsztatowych umiejętności; powiem tylko, że i ja sam nakreśliłbym zna
komity program o otwarciu mostu — pod warunkiem, że ów most zaraz 
by się zawalił. A takie właśnie tematy wybierają dziennikarze amerykańscy. 
Zgodnie z definicją to właśnie jest dla nich „news". O stojącym zaś moście 
amerykańscy dziennikarze nic nie potrafią nakręcić. 

Filadelfia, 30 marca 1977 

Tomasz Goban-Klas 
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* 
* * 

Przeczytałem powyższe, zamyśliłem się nad dość chaotyczną kompilacją 
nieścisłości i nie-faktów: 

— Nie jest prawdą, że zapowiada się niezwykłe historie przed każdą rekla
mą w dziennikach. Tak bywa w niektórych. 

— Nie jest prawdą, że telewizja publiczna (bezreklamowa) ma 30 razy mniej 
słuchaczy, ale prawdą jest, że ta jedna sieć, młoda, z ambicjami twórczy
mi, posiada uznanie 7 procent amerykańskich odbiorców, środowisk inte
lektualnych, młodzieży — tych, którzy gotowi są myśleć, chcą prawdziwej 
twórczości artystycznej, wysokiego poziomu debaty politycznej. Nie każde
mu to odpowiada. A dzieje się to na rynku trzech koncernów TV — gi
gantów o gigantycznych funduszach i paru pomniejszych koncernów ko
mercjalnych. 

— Nieprawdą jest, że telewizja komercjalna działa lub działała w interesie 
publicznym, natomiast ciekawe jest zdanie np. naukowca z uniwersytetu 
CUA, Michaela Robinsona, który pisze, że od roku 1963, kiedy to dzien
niki TV miały 15 minut dziennie (do dziś, kiedy na niektórych stacjach 
zajmują sześć godzin) dla 66 procent społeczeństwa stały się jedynym 
źródłem informacji politycznej. Efekt: upadek wiary narodu w siebie 
i instytucje, utrata ideałów, cynizm, dostrzeganie we władzach wyłącznie 
złodziei. Efekt społeczny: wzrost przestępczości urzędniczej, bo skoro oni 
to i my. Albo zdanie lewicowego publicysty Johna Osborne'a, który pisze 
o gwałtownym apetycie telewizji na klęski i ludzi, których chce znisz
czyć. 

— Nie jest prawdą, że „wszelkie... badania... wskazują, iż TV amerykańska 
raczej odbija dominujące wartości, niż je kształtuje", natomiast prawdą 
jest trwanie od kilku lat ogólnonarodowej debaty o tym, że gwałt i krew 
na ekranie telewizyjnym, tak w dziennikach jak i w filmach „rozrywko
wych" budzi niezdrowe apetyty, znieczula na krew, czyni życie ludzkie 
tanim, a kroniki policyjne pełne są przykładów podpaleń po spektakular
nym pożarze w TV, mordów po efektownym morderstwie w technikolorze, 
włamań do banków po włamaniu telewizyjnym — udanym, gwałtów po 
telewizyjnym gwałcie. Protestują socjologowie, nauczyciele. Pierwsze te
lewizyjne pokolenie dorosło i jest takie, jakie jest. 

— Prawdą jest, że żadna z komercjalnych telewizji świata zachodniego nie 
doszła w swoich programach do tego nasycenia krwią, prawdą jest, że np. 
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rząd Kanady poważnie boi się demoralizacji swego społeczeństwa przez 
amerykańskie programy telewizyjne i podejmuje różne kroki, aby się 
bronić. 

— Nie jest prawdą, że establishment fałszywie oskarża telewizję o demora
lizację społeczeństwa, bo ją chce podporządkować (i dlatego nie należy 
przyłączać się do tego chóru!), ale prawdą jest, że telewizja komercjalna 
jest emanacją establishmentu, jego narzędziem oddziaływania na masy, 
i prawdą jest, że establishment to nie monolit, ale prawami dżungli po
sługujące się grupy nacisku o sprzecznych celach wewnętrznych, 

— Nie jest prawdą, że telewizyjni dziennikarze amerykańscy dlatego są 
świetni, bo operują katastrofami, natomiast prawdą jest, że ich warsztat 
(przy olbrzymiej konkurencji rynkowej — najzdolniejszych) jest doskonały 
i pozwala na fascynujące pokazywanie mostów, które długo się jeszcze 
nie zawalą. Odwrotne twierdzenie autora mogłoby dowodzić, że nie zna 
telewizji amerykańskiej, zwłaszcza tej dla myślących — telewizji publicz
nej. 

— Nie akceptuję ani Gorkiego^ ani Czechowa, ani Seneki jako świadków na 
rzecz tez autora, wolę socjologów amerykańskich, specjalizujących się 
w temacie. Nazwisk w razie braku mogę dostarczyć. 

Jan Zakrzewski 
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SYNTEZA ODBIORU 
PRASY, RADIA I TV 

Zbigniew B a j k a : CZYTELNI
CTWO PRASY W POLSCE LU
DOWEJ. Ośrodek Badań Praso-
znawczych „RSW Prasa-Książka-
-Ruch" w Krakowie. Biblioteka 
Wiedzy o Prasie, seria B, t. XX, 
Kraków 1976. S. 352. 

Studium Zbigniewa Bajki stanowi ko
lejną pozycję wydawanej przez Ośro
dek Badań Prasoznawczych „Bibliote
ki Wiedzy o Prasie". Dotychczasowy 
dorobek badawczy, zgromadzony w 
tej bibliotece, zasługuje na baczniejszą 
uwagę prasoznawców i praktyków 
dziennikarstwa oraz szersze wykorzy
stanie. Z roku na rok bowiem groma
dzą się w niej pozycje o różnym za
kresie tematycznym, dające w sumie 
dość duży ładunek wiedzy o funkcjo
nowaniu społecznym naszego systemu 
prasowego. Ich rezonans nawet w śro
dowiskach dziennikarskich jest jed
nak stosunkowo niewielki. Być może 
studium Z. Bajki, ze względu na pew
ne swe cechy, wywoła większe zainte
resowanie. 
. Autor podjął bowiem trud synte
tycznego, całościowego ukazania zja
wisk czytelnictwa prasy w naszym 
kraju, na tle odbioru radiia i telewizji, 
w oparciu o szerokie, reprezentaty
wne badania terenowe, z wykorzysta-
ndiem dotychczasowych analiz Ośrodka 
krakowskiego, prac Ośrodka Badania 
Opinii Publicznej i SP przy PRiTV 
w Warszawie i innych placówek nau
kowych. Zasługuje na uwagę również 
to, że praca, obroniona jako rozprawa 
doktorska na Wydziale Dziennikar
stwa i Nauk Politycznych Uniwersy
tetu Warszawskiego, ukazała się tak 
szybko w formie książkowej, co ra
czej rzadko przytrafia się dysertacjom 
doktorskim. Jest dobrym przykładem 
coraz ściślejszego współdziałania nau

kowego Ośrodka krakowskiego i no
wo powstałego Wydziału Dziennikar
stwa i Nauk Politycznych UW. 

Autor, obserwując stałą tendencję 
wzrastającą zjawiska równoczesnego 
korzystania z kilku źródeł przekazu, 
przyjął w badaniach dwa zasadnicze 
cele analityczno-badawcze: 

Nadrzędnym celem badawczym — pisze 
we wprowadzeniu — było określenie za
sięgu oddziaływania zarówno każdego z 
podstawowych źródeł (prasa, radio, tele
wizja), jak też — co jest dla nas równie 
istotne — poszczególnych gazet i czaso
pism. Równocześnie nie mniej ważne było 
określenie struktury kręgów odbiorców 
prasy, radia i telewizji, poszczególnych ga
tunków prasy i tytułów. Zgodnie z założe
niem wyniki badań pozwalają określić 
kręgi odbiorców pism wysoko- i średnio-
nakładowych oraz pewnej grupy tytułów 
niskonakładowych (w tym pism specjali
stycznych i regionalnych). 

Zadania te udało się Z. Bajce do
brze zrealizować. Badania, prowadzo
ne głównie w latach 1973—1974 rów
nocześnie na terenie wszystkich da
wnych województw, objęły 45 gazet 
lokalnych i centralnych oraz 36 ty
tułów różnych czasopism (głównie ty
godników). Próba ogólnopolska zrea
lizowana jednocześnie w 17 woje
wództwach (na próbach wojewódz
kich) dla populacji od lat 14 wyniosła 
około 10 tys. kwestionariuszy ankie
towych. 

Głównym walorem książki jest 
niewątpliwie reprezentatywny obraz 
stanu czytelnictwa w Polsce w I 
kwartale 1974 (czas przeprowadzania 
ankiety) w powiązaniu z odbiorem 
radia i telewizji przez tę samą po
pulację. Takie kompleksowe podejście 
do zagadnienia czytelnictwa prasy 
dało rezultaty godne szerszej refle
ksji. Według wyników ankiety (z całą 
ostrożnością traktując ich deklara
tywny charakter) zasięg trzech pod
stawowych środków przekazu infor
macji i kultury ma charakter masowy 
(w granicach 92—93% populacji ba
danej), choć grupy stałych odbiorców 
poszczególnych środków są już różne. 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Z badań wynika, że z prasy stale 
korzysta (czyta co najmniej jeden ty
tuł) ponad 60°/o czytelników, z tele
wizji ponad 43%, zaś z radia 31% 
jego odbiorców. Sądzę, że mamy tu do 
czynienia ze -zjawiskiem doraźnego 
(co nie znaczy mniej -ważnego spo
łecznie) korzystania z najbardziej do
stępnego i kłopotliwego w wykorzy
staniu środka (w sytuacji wyboru 
spośród trzech), jakim jest radio. 
Świadczą chyba o tym dane o równo
czesnym odbiorze (o różnych zakre
sach i częstotliwościach) trzech środ
ków przekazu. Autor stwierdza na 
podstawie wyników badań: 

Wśród ogółu czytelników prasy w na
szym kraju 1/3 to stali odbiorcy radia, 
zaś połowa to systematycznie oglądający 
telewizję (pozostali w obu przypadkach 
korzystają dorywczo). Wniosek (w kate
goriach ogólnych), że te trzy publiczności 
nakładają się na siebie, nasuwa się nie
odparcie. W rzeczywistości jednak nie są 
to grupy tożsame. Oto bowiem wśród nie-
korzystających z prasy nie słucha radia 
tylko I6V0, a nie ogląda telewizji aż 45°/«. 
Mamy więc do czynienia z wyłącznymi od
biorcami prasy i wyłącznymi słuchaczami 
radia; nie występują praktycznie stali, ale 
wyłączni odbiorcy telewizji. 

Interesujące ustalenia ilościowe do
tyczą również zasięgu prasy. Z badań 
wynika, że w Polsce czyta stale lub 
dorywczo odpowiednią ilość tytułów 
gazet lub czasopism następujący od
setek populacji w wieku od 14 lat: 
9,2% jeden tytuł, 15,3°/o dwa tytuły, 
18,3% trzy tytuły, 16,5% cztery tytu
ły, 12,3% pięć tytułów, 7,9% sześć ty
tułów, 13% siedem do dziesięciu ty
tułów, 6% jedenaście i więcej tytułów 
(brak danych — 1,5%). Większość ba
danych to stali lub dorywczy czytel
nicy więcej niż trzech dzienników. 
Największy zasięg mają poiranne 
dzienniki partyjne, które mniej lub 
bardziej systematycznie czyta ponad 
69% mieszkańców Polski. 

Takie są niektóre ilościowe wyniki 
ogólne tych badań. Autor słusznie ko
mentuje je oszczędnie, ale celnie, wy
suwając hipotezy i problemy do ba
dań jakościowych, dotyczących same
go mechanizmu społecznego percepcji 
i preferencji wyboru alternatywnego 
czy równoczesnego środka przekazu. 
Wśród wielu takich uogólnień znaj
dujemy w książce Z. Bajki interesu
jące oświetlenie problemu zwyżkują
cego popytu na prasę w sytuacji 
ekspansywnego upowszechniania się 
możliwości korzystania z radia i tele
wizji. Autor stwierdza m. in.: 

W procesie przekazu informacji nie tyl
ko w Polsce, ale i na całym świecie istot
ną rolę odgrywa szybkość, zaś radio i te
lewizja są w tym względzie w znacznie 
korzystniejszej sytuacji niż prasa. Ale cho
ciaż są najczęściej pierwszym źródłem, nie 
są wykorzystywane wyłącznie. Jak wynika 
z wielu badań, większość osób, które uzy
skiwały poprzednio informacje zagraniczne 
i krajowe ze środków audiowizualnych, 
sięgały następnie do prasy, by powtórzyć 
i utrwalić uzyskane wiadomości. Tekst 
drukowany umożliwia bowiem bardziej 
analityczną recepcję treści, pozwala do
kładniej zapoznać się z informacjami nie
jako „sygnalizowanymi" przez telewizję 
i radio. I tak współdziałanie trzech pod
stawowych środków przekazu praktycznie 
reguluje na swój prywatny użytek każdy 
ich odbiorca. 

Nie tylko, oczywiście, zasięg ma
sowych środków komunikowania w 
Polsce oraz charakterystyka czytel
ników prasy na tle odbiorców radia 
i telewizji jest przedmiotem analiz 
Z. Bajki, a w tych zakresach jego 
ustalenia są szczególnie ważne. Autor 
podjął również w trzech końcowych 
rozdziałach problematykę, która mo
głaby stanowić odrębny temat do sze
rokich, pogłębionych badań. Mam na 
myśli charakterystykę zbiorowości 
czytelników prasy ze względu na nie
które ich postawy i na tym tle zary
sowane potrzeby czytelnicze odbior
ców prasy oraz ich oceny prasy i opi
nie o prasie. 

Są to sprawy zasadnicze dla mery
torycznego, ideowo-politycznego i 
wychowawczego oddziaływa nia prasy 
jako narzędzia partii i państwa w re 
alizacji socjalistycznych przemian 
świadomości i kultury narodu. Sądzę 
też, że w tym kierunku powinny 'iść 
dalsze usiłowania badawcze Ogólno
polskiego Zespołu Badania Opinii 
Społecznej, Ośrodka Badań Prasozna-
wczych, Instytutu Dziennikarstwa 
UW, OBOPiSP przy PRiTVP i innych 
ośrodków prasoznawstwa i badań opi
nii publicznej. 

Cenna i bardzo potrzebna (m. in. 
dla praktyki, dla właściwego stero
wania i planowania sytemu praso
wego w nowym układzie administra
cyjnym Polski) książka Zbigniewa 
Bajki w jakiś sposób zamknęła cały 
etap badań, w których dominowały 
problemy rozpoznania ilościowego 
rynku prasowego, zasięgu i intensy
wności czytelnictwa prasy w różnych 
środowiskach , przekrojach społecz
nych, regionalnych, danych typów 
prasy, zasięgu radia i telewizji itp. 
Co nie znaczy, że te kwestie nie po
winny znajdować się nadal w polu 
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uwagi. Wypracowano jednak metody 
badań, odpowiednie kategorie poję
ciowe, problematykę, które można do
skonalić z upływem czasu i kontynuo
wać w toku niezbędnych dalszych 
rozpoznań. 

Natomiast problemem do rozwiąza
nia badawczego są właśnie metody, 
kategorie pojęciowe i merytoryczne 
kwestie jakościowego funkcjonowania 
trzech podstawowych środków prze
kazu: prasy, radia, telewizji Uwarun
kowania skuteczności ich oddziaływa
nia, relacje •między strukturą i jako
ścią treści upowszechnianych a zmia
nami zachodzącymi w postawach i 
'osobowości odbiorców, potrzeby od
biorców a potrzeby wynikające z pro
gramu ideowo-wychowawczego par
tii — program budowy rozwiniętego 
społeczeństwa socj alistycznego. 

Są to problemy trudne, dopiero 
rozpoczęto ich systematyczne badania 
naukowe typu prasoznawczego i ba
dania opinii publicznej. W części roz
poczyna je również recenzowana 
książka. I bardzo dobrze, że tak się 
stało. Znać bowiem, że autor intere
suje się nie tylko funkcjonowaniem 
ilościowo-organizacyjnym systemu 
prasowego, co jest problematyką isto
tną, lecz także głębszą problematyką 
jakości, treści, kierunku i mechani
zmów oddziaływania tej ogromnej 
masy przekazów, które płyną coraz 
potężniejszym strumieniem z prasy, 
radia i telewizji do wielomilionowej 
rzeszy odbiorców. 

Bronisław Gołębiowski 

Z HISTORII PRASY 
KONSPIRACYJNEJ 

Michał W o j e w ó d z k i : W TAJ
NYCH DRUKARNIACH WAR
SZAWY; 1939—1944; WSPOMNIE
NIA. Państwowy Instytut Wyda
wniczy, Warszawa 1976. S. 416 oraz 
51 zdjęć na Wklejkach. 

Autor — to szeroko znany dzienni
karz Expressu Wieczornego, jego na
czelny redaktor, podobnie jak i w 
Kulisach. W dorobku dziennikarskim 
ma również liczne publikacje o cza
sach okupacji, a wśród nich bardzo 
^poczytną książkę, która ukazuje rolę 
polskiego podziemia w rozszyfrowaniu 
tajemnic niemieckich broni V-1 i V-2. 

W tej książce Wojewódzki zawarł 
swe wspomnienia z czasów okupacji, 
rozpoczynając opisiern udziału w kam
panii wrześniowej. Wiosną 1940 wpro
wadzony został do organizacji POZ 
(Polska Organizacja Zbrojna) przez 
późniejszego szefa sztabu Kedywu, a 
następnie zgrupowania „Radosław", 
oficera zawodowego, wówczas kapita
na — Wacława Janaszka. W 1942 
POZ uległ scaleniu z AK. 

Zarówno w POZ, jak i AK Woje
wódzki pracował przy redagowaniu, 
drukowaniu i kolportażu podziemnej 
prasy, są więc te wspomnienia doku
mentem walki dziennikarzy, wyda
wców, drukarzy i kolporterów, a za
razem cennym źródłem informacji dla 
historyka prasy wydawanej w latach 
okupacji. 

W POZ autor rozpoczął od współ
pracy z Żołnierzem Polskim i — jak 
pisze — były to „pierwsze sikrom-
niutkie kroki, zmierzające ku przy
szłemu zawodowi dziennikarza". Rów
nocześnie rozwoził paczki z prasą z 
Warszawy do różnych miast polskich. 
Od wiosny 1941 początkowo współ
działał z Henrykiem Więckowskim, 
a potem sam redagował powielany 
biuletyn informacyjny oparty na na
słuchu radiowym — Dwa dni. Pismo 
ukazywało się trzy razy w tygodniu 
i dostarczało najnowszych bieżących 
informacji. Z pismem tym Wojewódz
ki był związany przez następne lata, 
nawet wówczas, gdy z powodu innych 
obowiązków zlecał jego redagowanie 
innym osobom. 

Następnie, również po Więckow
skim, autor przejął kierownictwo ta j 
nej drukarni POZ na Marymoncie 
(przy ul. Marii Kazimiery). Opisuje 
obszernie, jak ta drukarnia była zor
ganizowana, wyposażona i jak praco
wał jej zespół. 

Od lata 1942, od scalenia POZ 
z AK, wszedł Wojewódzki do podle
głego BIP-owi (Biuro Prasy i Infor
macji KG AK) pionu TWZW, czyli 
Tajnych Wojskowych Zakładów Wy
dawniczych. To już było cała rozbu
dowana machina wydawnicza, poli
graficzna i kolportażowa. Autor opi
suje ten poligraficzny koncern (na je
go czele stał Jerzy Rutkowski — 
„Michał Kmita"). 

Przy okazji informacja: Jerzy Rut
kowski i jego siostra, Maria z Rut
kowskich Mierzejewska opracowują 
od lat b. skrupulatnie i źródłowo mo
nografię TWZW. Wojewódzki — za-

8» 
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nim to dzieło będzie gotowe — szki
cuje także historię i zasięg Zakładów, 
kolejno omawia istniejące drukarnie, 
przedstawia ludzi, którzy w nich pra
cowali, obsługą techniczną, warunki 
konspiracji, zaopatrzenie (od połowy 
1942 do połowy 1943 zużyto we wszy
stkich warszawskich drukarniach 
TWZW 200 ton papieru!). Opiera się 
się przy tym zarówno na wspomnie
niach własnych, jak i ustnych i pu
blikowanych relacjach innych uczest
ników tej działalności konspiracyj
nej. 

Po pewnym czasie (pod koniec li
stopada 1943) autor został szefem naj 
większej z tajnych drukarń — 
„Czwórki", która mieściła się na Polu 
Mokotowskim przy ul. Wawelskiej 
(róg Alei Niepodległości), w podzie
miach nieczynnych podczas wojny 
Doświadczalnych Warsztatów Szybo
wcowych inż. Antoniego Kocjana. 
Drukowano tu główny organ AK Biu
letyn Informacyjny (tygodnik; nakła
dy jednorazowe przekraczały 40 tys. 
egz.) i inne czasopisma (miesięcznie 
5—6 ton tajnej prasy). Praca tej dru
karni opisana jest obszernie i z auto
psji, aż do jej tragicznej likwidacji 
przez gestapo, czego autor był świad
kiem. Nastąpiło to 1 czerwca 1944. 
Wcześniej, od grudnia 1943, wpadło 
kolejno kilka drukarni tajnych. Biu
letyn Informacyjny ukazywał się na
dal, aż do wybuchu powstania w 
ostatniej ocalałej drukarni — „Trój
ce". 

Ostatni numer przed powstaniem 
w nakładzie 100 tys. egz. wydrukowa
ny został (oczywiście także tajnie) w 
jednej z drukarń jawnych. Druk or
ganizowany był przez Wojewódzkiego, 
który uczestniczył następnie w uru
chomieniu drukarń powstańczych 
(pierwszy numer Biuletynu Informa
cyjnego drukowany był w nocy z 1 na 
2 sierpnia). Od 2 sierpnia autor kiero
wał drukarnią oznaczoną kryptoni
mem Placówka nr 1, czyli Drukarnią 
Polską przy ul. Szpitalnej 12. W niej 
drukowany był Biuletyn Informacyj
ny do pierwszych dni września (potem 
przejściowo przy ul. Widok 22). Po 
ewakuacji na drugą stronę Alei Je
rozolimskich do dzielnicy Sródimie-
ście—Południe, organizował Woje
wódzki również druk Biuletynu w 
drukarni „Lech". 

Mamy więc w tym tomie po ob
szernych relacjach na temat drukarń 
TWZW także szczegółowe wspomnie

nia o działalności wydawniczej w cza
sie powstania. 

Ten przegląd treści jest oczywiście 
bardzo uproszczony i z konieczności 
objętościowych pobieżny; chodzi prze
cież o zakreślenie ram tematycznych 
wspomnień zawartych w książce. Do
dajmy więc, że obfituje ona także w 
•opis wielu wydarzeń, że nie stroni od 
anegdoty i że autor własne przeżycia, 
obserwacje wzbogaca relacjami współ
uczestników wydarzeń. Walory doku
mentalne książki podnosi bogaty ze
staw zdjęć. 

Powiedzmy też w końcu że jest 
to książka interesująca nie tylko dla 
ludzi związanych z prasą, ale w szcze
gólności tych, którzy badają jej dzie
je okupacyjne. Dowodem, jak wysoko 
ocenione zostały jej walory, może być 
fakt zaliczenia jej przez jury mie
sięcznika Nowe Książki do dziesięciu 
najwybitniejszych polskich tytułów 
reku 1976. 

Jan Kalkowski 

DOKUMENTACJA I 
DLA HISTORYKA 

Joachim G l en s к: BIBLIOGRA
FIA OPRACOWAŃ PRASY ŚLĄ
SKIEJ. T. II: 1945—1975. Instytut 
Śląski w Opolu, Opole 1976. S. 182 
+ 2 nlb. 

Tom I wymienionej „Bibliografii", 
obejmującej przedmiotową literaturę 
do 1945 tj . „do momentu wyzwolenia 
całego Śląska spod jarzma niemiec
kiego" omówiony został w Zeszytach 
Prasoznawczych przed trzema laty *. 
Tom II wykazuje tak wielką różnicę 
ilościową pozycji (w t. I — 1710, w 
t. II — 2443) oraz tak rozbudowaną 
konstrukcję bibliografii, że zasługuje 
na odrębne omówienie. Jasne jest, że 
bez obu tomów nie może się obejść 
żaden historyk prasy śląskiej, tym 
bardziej, że obejmują one literaturę 
także w językach niemieckim i cze
skim; jest •ciekawym, acz zrozumia
łym zjawiskiem, że t. I zawiera tych 
obcojęzycznych pozycji znacznie wię
cej. 

Odmienną konstrukcję t. II poznać 
już można ze spisu treści i rozbudo
wy rozdziałów. T. I miał tych roz-
* Por. Zeszijty Prasoznawcze 1974 nr 1, str. 
153. 
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działów zaledwie dziesięć, łącznie z 
zestawem prac niepublikowanych, ar
chiwaliów i artykułów o Śląsku w 
periodykach ogólnopolskich. T. II 
składa się z 26 rozdziałów (bez archi
waliów i artykułów o Śląsku j .w.) . 
Ujęcie problematyki historyczno- pra
sowej, publicystycznej i biograficznej 
(w odniesieniu do dziennikarzy żyją
cych) jest bardzo szczegółowe i in-
struktywne. Ponieważ ujęcie to zdra
dza tendencję bibliografa do pełności, 
nie selektywności artykułów — nie 
zamierzamy tu podawać w wątpli
wość wynotowania pewnych pozycji 
o małej wartości, co wynika z prze
wagi materiału dziennikarskiego, nie
jednokrotnie drobnego, jak go autor 
sam nazywa: „publikacje na poły pu
blicystyczne i memuarystyczne"; u-
żytkownik bibliografii więc sam do
kona selekcji. 

Typologii prasy dotyczą 4 rozdzia
ły bibliografii: V. Prasa zakładowa, 
studencka i szkolna, VII. Jednodniów
ki, VIII. Kalendarze i IX. Gazetki 
ścienne. Problemy pracy redakcyjnej 
zamykają się w pięciu rozdziałach: 
XI. Praca redakcyjna, XII. Język pra
sy, XVIII. Korespondenci prasowi, 
XIX. Współpraca międzyredakcyjna i 
XX. Działalność pozaredakcyjna. Ga
tunkom dziennikarskim poświęcono 
trzy rozdziały: VI. Dodatki, XIV. 
Krytyka prasowa, XVII. Listy do re
dakcji. Wyczuwa się w tym układzie 
brak wyodrębnienia opracowań na j 
bardziej typowych gatunków, jak ar
tykuł redakcyjny, reportaż, felieton, 
esej, recenzja itp. Prawdopodobnie 
prasoznawstwo polskie nie wyodręb
niało rozważań nad tymi gatunkami 
w odniesieniu do Śląska, lecz ujmo
wało je ogólnie. Zagadnienia tech
niczne i ekonomiczne prasy ujął 
Glensk w trzech rozdział ach: XV. Na
kłady i kolportaż. Cena, XXI. Dru
karstwo. Wydawnictwa, XXII. Pa
piernictwo. Zawodu dziennikarskiego 
i biografiki ludzi prasy dotyczą po
zycje w rozdziałach: XXIII. Szkolenie 
dziennikarzy, XXIV. Stowarzyszenie 
dziennikarskie i XXV. Osoby. Czytel
nictwa i roli prasy dotyczą dwa roz
działy: X. Rola prasy i XVI. Recep
cja. Sondaż zainteresowań czytelni
czych. Otwiera te zestawy tytuł dru
ków zwartych, rozpraw i artykułów 
— rejestracja pozycji o charakterze 
syntetycznym bądź pomocniczym, do
tyczą one stanu badań (rozdział I), 
bibliografii i katalogów czasopism 

(rozdz. II), opracowań ogólnych 
(rozdz. III), wreszcie opracowań po
szczególnych periodyków (rozdz. IV). 
Osobno zebrano materiały dotyczące 
grafiki i ilustracyjności w prasie 
(rozdz. XIII). 

Z ogólnego wglądu w treść oma
wianego tomu wynika, że piśmiennic
two dotyczące prasy śląskiej nie zdo
było się dotąd na bogatszą literaturę 
naukową, odpowiadającą dzisiejszemu 
poziomowi prasoznawstwa polskiego. 
Twierdzenie to nie wyklucza, że uka
zał się szereg prac poważnych, nale
życie udokumentowanych. Wyraźną 
przewagę mają jednak artykuły pro
pagandowe, reportażowe, okoliczno
ściowe, kronikarskie, wspomnieniowe 
bądź nekrologiczne. Dowodzi to, że 
do roku 1975, środowiska naukowe 
Katowic, Opola i Wrocławia nie wy
tworzyły — poza indywidualnymi ba
daczami — odpowiedniego skupiska 
prasoznawczego. Z drugiej strony 
wiemy, że dziś działają już takie 
ośrodki w postaci Instytutu Śląskiego 
•i ośrodków prasoznawczych we Wro
cławiu i Opolu. Widocznie więc ich 
dorobek — niezależnie od studiów wy
bitnych badaczy, jak A. Rombowski, 
J. Ratajewsfci, M. Inglot, L. Brożek i 
kilku innych — da znać o sobie i o 
stanie współczesnym czasopiśmiennic
twa i dziennikarstwa śląskiego dopie
ro w najbliższym czasie. Oba oma
wiane torny stanowią niejako zapo
wiedź tego dorobku, który wypełni 
kontynuację „Bibliografii" J. Gl en ska. 

Marian Tyrovc'cz 

SONDAŻ 

Grażyna S t r a u s : PRASA TECH
NICZNA W OPINIACH JEJ OD
BIORCÓW. Biblioteka Narodowa, 
Materiały Informacyjne Instytutu 
Książki i Czytelnictwa, numer 8, 
Warszawa 1976. S. 87 -I- 7. 

Publiczność prasowa nie jest zbioro
wością jednorodną. Badania czytelnic
twa prasy wykazują znaczne jej zróż
nicowanie chociażby ze względu na 
rodzaj i zakres tematyczny czytanej 
prasy. Istnienie — oprócz prasy ogól
nie dostępnej i skierowanej do ogółu 
czytelników — prasy specjalistycznej 
powoduje wyodrębnianie się publicz
ności tego typu czasopism. Dla tego 
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właśnie rodzaju zbiorowości ukuł 
Abraham A. Moles nazwę „publiczno
ści oświeconej"*, która,jego zdaniem, 
zajmuje szczególne miejsce w syste
mie obiegu informacji. "W jej skład 
można byłoby także zaliczyć publicz
ność prasy technicznej, będącą przed
miotem dociekań przedstawionych w 
pracy Grażyny Straus. 

Omawiana publikacja rozpoczyna 
się przedstawieniem założeń i celów 
badań, charakterystyką badanej zbio
rowości i prezentacją problematyki 
(rozdział I). Dalsze cztery rozdzia
ły poświęcone są omówieniu czte
rech grup zagadnień zasygnalizowa
nych we wstępie. Są to: Dostępność 
prasy technicznej na podstawie wypo
wiedzi badanych (II); Czynniki róż
nicujące czytelnictwo literatury tech
nicznej (III); Zasięg i regularność 
czytania literatury technicznej (IV); 
Prasa techniczna w ocenie czytelni
ków (V). Na końcu książki umieszczo
no wykaz szczegółowych danych sta
tystycznych (aneks I) oraz omówienie 
czytelnictwa konkretnych tytułów cza
sopism technicznych (aneks II). Do 
publikacji dołączono także kwestiona
riusz. 

Omawiane badania zostały zreali
zowane przez Instytut Książki i Czy
telnictwa Biblioteki Narodowej za po
mocą ankiety czytelniczej, rozprowa
dzanej w zakładach pracy przez 
przedstawicieli stowarzyszeń nauko
wo-technicznych. Sondaż ten wchodzi 
w skład długofalowych badań zapo_ 
czątkowanych przez Instytut Książki 
i Czytelnictwa i Radę Prasy Tech
nicznej w roku 1973. 

Zadaniem, jakie miał spełnić ten 
sondaż, było po pierwsze: zbadanie 
obiegu prasy technicznej na terenie 
zakładu pracy na podstawie opinii 
czytelników-pracowników zakładu; po 
drugie — ustalenie typu kontaktów 
odbiorców z prasą techniczną, jej 
rangi w świadomości czytelników 
oraz próba określenia kręgów odbior
ców poszczególnych rodzajów czaso
pism technicznych. Rezultaty tak 
ukierunkowanych badań przedstawia
ne są sukcesywnie w czterech wymie
nionych wyżej rozdziałach. 

Pierwszy z powyższych celów zrea
lizowano analizując formy i sposoby 
upowszechniania i udostępniania pra-

* Abraham A. Moles: Sociodynamique de 
la culture. Mouton Paris, La Haye 1967. 
(Por. recenzję w Zeszytach Prasoznaw-
czych nr 40, s. 77—83). 

sy technicznej ze szczególnym u-
względinieniiem roli biblioteki facho
wej. Poza biblioteką fachową badano 
także opinie odbiorców prasy tech
nicznej na temat innych jej źródeł: 
prenumeraty indywidualnej, zakupu 
własnego, uzyskiwania czasopism 
przez pożyczanie od kolegów i prenu
meraty przez instytucje, zakłady pra
cy. Wyniki badań tej grupy proble
mów wskazują, iż formą dominującą 
jest korzystanie z biblioteki facho
wej. Zanotowano także wyższe od 
oczekiwanego zainteresowanie prenu
meratą indywidualną, co w połącze
niu z zawartą w pracy hrootezą o 
nieprzygotowaniu bibliotek do współ
pracy z odbiorcami z wykształceniem 
niższym niż średnie, wskazywałoby 
na pewną standardowość zaopatrzenia 
i pracy bibliotek, nie zaspokajających 
bardziej wyspecjalizowanych zapo
trzebowań czytelników. Tezy takiej 
explicite praca omawiana jednak nie 
zawiera. 

Dane dotyczące cech społeczno-de
mograficznych różnicujących zbioro
wość badanych sygnalizują dość istot
ne zależności, znajdujące zresztą po
twierdzenie i uwypuklenie w toku 
dalszych rozważań. Jest to stwierdze
nie o zależności aktywności czytelni
czej od aktywności zawodowej, aspi
racji zawodowych i osobistych, wy
kształcenia, dokształcania oraz zajmo
wanego stanowiska. Szczególnie istot
na wydaje się ta ostatnia zmienna. 
Dalsza analiza czytelnictwa prasy 
technicznej, tzn. zasięgu i regularno-
śoi kontaktów z nią, wykazuje istnie
nie współzależności między regular
nością tych kontaktów i ich rozległo
ścią wyrażającą się w ilości i różno-
rodności czytanych tytułów a wy
kształceniem, podnoszeniem kwalifi
kacji i aspiracjami zawodowymi. Po
dobne wnioski nasuwają dane doty
czące wartości przypisywanych czy
telnictwu prasy technicznej, bowiem 
na czoło wysuwają się: podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych i aktualizo-
wanie wiedzy fachowej. 

Cenna konkluzją , jaką ' inspiruje 
omawiana publikacja, jest stwierdzo
ne w świetle badań duże zróżnicowa
nie wewnętrzne prasy technicznej, a 
zatem jej publiczności, oczekiwań 
i preferencji czytelniczych. Tak więc 
termin „prasa techniczna" wydaje się 
zbyt ogólny i mało precyzyjny. Au
torka postuluje prowadzenie tego ty
pu badań ,,...w odniesieniu do wszy-
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stkich pisni określonej branży i to w 
każdej grupie oddzielnie". Warto by
łoby także zastanowić się. nad innym 
kryterium podziału, opartym nie tyle 
na tematyce branżowej, co na stopniu 
wyspecjalizowania badanych czaso
pism. 

Generalna uwaga, jaka się nasuwa 
w odniesieniu do omawianej publi
kacji, to stwierdzenie niereprezenta-
ty wnoś ci badań, co pozwala odnosić 
wnioski jedynie do zbiorowości ba
danej (autorka sygnalizuje ten fakt 
na wstępie). Bowiem z 4385 ankiet 
rozesłanych do 62 zakładów pracy 
otrzymano 987 pochodzących z 31 za
kładów należących do 16 branż, za
tem zwrot stanowił 22,5%. Analizując 
zbiorowość badanych autorka określa 
ją mianem „elitarnej", motywując 
użycie tego terminu szczególnymi ce
chami tej zbiorowości, jakie spowo
dowały udzielenie odpowiedzi na an
kietę: aktywnością czytelniczą, inten
sywnością korzystania z prasy facho
wej, posiadaniem sprecyzowanych na
wyków czytelniczych etc. Mając jed
nak na uwadze dotychczasową wiedzę, 
o tak nieprecyzyjnej technice badaw
czej jak ankieta rozsyłana, mależy ten 
termin odrzucić i mówić jedynie o 
niereprezentatywnośoi badanej zbio
rowości. Termin zbiorowości „elitar
ne j " nie został zresztą w pracy jedno
znacznie zdefiniowany. Przeczyłaby 
także tej ..elitarności" stwierdzona w 
toku badań duża popularność czaso
pism ogólnotechnicznych i tzw. „za-
wodowo-publicystycznych", a nie spe
cjalistycznych. 

Dalej, czytelnik odczuwa pewien 
przesyt nadmiarem danych statystycz
nych, które wskutek niereprezenta-
tywności wobec ogółu publiczności 
prasy technicznej mają tu raczej war
tość ilustracyjną. Nadmiar ten, jak 
również konieczność 'opisywania za
leżności statystycznych, czynią t rud
nym język pracy oraz zmniejszają 
zrozumiałość i jasność toku myślenia. 
Niektóre dane szczegółowe budzą zre
sztą wątpliwości; mp. dane ilustrujące 
zależność regularności kontaktów z 
prasą techniczną od roku ukończenia 
edukacji i taką samą zależność od 
stażu pracy, wydają się sprzeczne w 
pewnym przedziale czasowym (s. 34 
i 36). 

Reasumując, omawiana publikacja 
jako wstęp i przyczynek do zakrojo
nych na szerszą skalę badań nad czy
telnictwem prasy technicznej niesie 

cenne uwagi i wskazuje istotne pro
blemy badawcze, a także konkretne 
wskazówki dotyczące metod i techni
ki badania tej problematyki. Jednakże 
na rezultatach przedstawionych ba
dań zaciążyła nieprecyzyjna technika 
badawcza, wskutek czego sondaż ten 
(i tylko sondaż) nie pozwala na for
mułowanie wniosków ogólniejszej na
tur}'. 

Zbigniew Osławski 

JĘZYKOWY ASPEKT 
TELEWIZJI 

Świetlana S w i e t a n a: TIELE-
WIZIONNAJA RIECZ'. FUNKCYI 
I STRUKTURA. Izd. Moskowsko-
go Uniwiersitieta, 1976. S. 150. 

Praca składa się z trzech części. 
Pierwsza wprowadza czytelnika w za
gadnienia będące tematem rozważań. 
Telewizja — jak stwierdza autorka — 
to triada złożona z obrazu, mowy i 
dźwięku (muzyka, szumy). Jako śro
dek masowej informacji, oddziałuje 
ona na widza różnymi systemami 
znaków: dźwiękowym (żywe słowo, 
muzyka, szumy) i wizualnym (obraz 
telewizyjny). Przedmiotem pracy jest 
próba zbadania warunków działania 
słowa (mowy) brzmiącego z telewizji, 
a więc tylko jednego z jej kompo
nentów. Okazuje się jednak, że na
wet najbardziej powierzchowna ana
liza nie pozwala wyeliminować towa
rzyszącego słowu obrazu. 

Stosunek słowa do obrazu przed
stawiony jest w odrębnym rozdziale. 
Korzystając z wypowiedzi teoretycz
nych radzieckich twórców filmowych, 
Eisensteina i Wiertowa, Swietana do
chodzi do wniosku, że obraz pełni w 
telewizji rolę drugorzędną w stosun
ku do słowa, w którym upatruje 
główny nośnik informacji. 

Spostrzeżenia te wydają się słusz
ne w odniesieniu do audycji, których 
podstawowym tworzywem jest sło
wo. Wzajemny stosunek słowa i obra
zu w telewizji ulega jednak zmianie 
w zależności od typu audycji i ga
tunków telewizyjnych. O ile bowiem 
obraz pełni wtórną, ilustracyjną rolę 
mp. w audycjach informacyjnych, w 
których wystarcza wyczerpująca in
formacja sławna, o tyle słowo bę
dzie ją pełnić choćby w audycji bę-
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dącej transmisją meczu, w której dy
namiczny obraz nie tylko daje wy
czerpującą, jasną informację, ale czę
sto wzbudza silne emocje, a nawet 
fizyczną reakcję widza. Ponadto wy
daje się, że zagadnienia te nie są 
zbadane na tyle, by można ustalić 
hierarchię ważności podstawowych 
komponentów przekazu telewizyjnego. 

Pojęcie „tielewizjannaja riecz'" 
precyzuje Swietana drogą analogii do 
już badanego „języka prasy". Stwier
dza, że nie istnieje mater ialno-języ-
kowa jedność, którą można by na
zwać „językiem telewizji"; istnieją 
tylko parametry (pozostałe elementy 
„triady TV"), które wpływają na for
mowanie tej masowo-komunikatyw-
nej odmiany mowy. Badając więc tę 
odmianę mowy, należy uwzględniać 
prawa rządzące językiem mówionym 
i pamiętać o tym, że podlega oma 
wpływom pozostałych komponentów 
telewizji, a jako środek masowej in
formacji spełnia określone cele i fun
kcje. 

Ostatni rozdział części pierwszej 
przynosi uwagi na temat form po-
dawczych języka w telewizji. Zda
niem autorki, fundament planu sło
wa w TV stanowi forma moinołogicz-
na. Nawet w pozornie dialogowych 
audycjach (wywiad, dyskusja TV) nie 
występuje dialog, ale następujące po 
sobie monologi — wypowiedzi po
szczególnych uczestników programu. 
Wypowiedzi te różnicuje jedynie sto
pień ich wcześniejszego przygotowa
nia oraz związane z nim zbliżanie lub 
oddalanie się ich od języka literac
kiego. Rozdział zamyka przypomnie
nie i podkreślenie faktu, że słowo 
słyszane z telewizji — z założenia 
zorientowane na widza — powinno 
być jasno sformułowane, jednoznacz
ne i powszechnie zrozumiałe, gdyż 
tylko wtedy może oddziaływać zgod
nie z założonymi celami. 

W drugiej części pracy omówione 
są swoiste sposoby realizacji mowy 
w telewizji. O użyciu takich a nie 
innych środków językowych, a co za 
tym idzie o takiej a nie innej postaci 
planu słownego w TV, decyduje kil
ka czynników, które są określone 
mianem kontekstu ekranowego. Skła
dają się nań elementy umownie na
zwane przez Swietanę „sytuacją wi
zualną" (treść kadru, montaż, kompo
zycja, dynamika obrazu), „sytuacją 
słuchową" (muzyka, szumy, dźwięk) 
i sytuacją mowy (ekstralingwistyczne 

warunki procesu mówienia). Dostrze
gając wzajemne oddziaływanie wy
mienionych sytuacji, autorka przy
znaje, że istotną rolę nośnika infor
macji mogą pełnić elementy triady 
„obraz — dźwiejk — słowo" wymien
nie, w zależności od typu audycji. 
Problemy te są tylko zasygnalizowa
ne, gdyż jako dotychczas nie bada
n e — nadal stanowią problem stojący 
przed teorią telewizji Jasny jest tyl
ko cel, któremu służą elementy i sy
tuacje organizujące przekaz telewi
zyjny: dostępne, wiarygodne, wyra
ziste i przekonujące przekazanie idei 
i treści audycji. 

Rozdział „Zawartość i gatunki in
formacji w telewizji" referuje spo
strzeżenia dotyczące trzech planów 
informacyjnych tv: obrazowego, 
dźwiękowego i słownego — planu mo
wy. Rozpatruje w nim autorka rodza
je informacji potencjalnie występują
cych w każdym planie i analizuje 
sposoby ich realizacji w TV, przyta
czając dla porównania fragmenty au
dycji radiowych i tekstów prasowych. 
Terminem „zawartość informacyjna" 
określana jest suma informacji prze
kazanej przy pomocy wszystkich pla
nów uczestniczących w przekazie. 
W zależności od tego, który plan speł
nia rolę głównego nośnika informacji, 
zwiększa się przewaga informacji je
mu przynależnej nad informacją z 
planów pozostałych. 

Następny rozdział pracy, konty
nuujący analizę realizacji programu 
TV, określa ją mianem „kontrapunk
tu słowa i obrazu". Z przytoczonych 
obserwacji wynika wniosek, że w ce
lu zrealizowania ideowo-artystycz
nych zadań audycji należy dążyć do 
maksymalnego zsyntetyzowania ele
mentów przekazu, które — wzbogaca
jąc go różnymi, sobie właściwymi 
środkami — podnoszą jego wartość po
znawczą, emocjonalną i artystyczną. 

Trzecia część pracy omawia zjawi
sko nazwane „powstaniem nowej tre
ści" w kontekście telewizyjnym oraz 
służące temu „znaczeniowe kontra
sty" i „znaczeniowe jedności". Zjawi
sko „znaczeniowego kontrastu" polega 
na tym, że treść obrazu nie jest toż
sama (zsynchronizowana znaczenio
wo) z treścią komentarza spikerskie-
go, natomiast „znaczeniowa jedność" 
— to zsynchronizowanie znaczeniowe 
planu obrazu z planem komentarza 
słownego. Audycja telewizyjna, efekt 
współdziałania czynników omówio-
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nych w cz. II (kontekst telewizyjny), 
stanowi niejako „nową treść" powsta
łą w wyniku synchronicznego lub 
asynchronicznego splecenia informa
cji z trzech planów informacyjnych 
TV. „Znaczeniowe jedności" i „zna
czeniowe kontrasty" można by w tym 
wypadku nazwać sposobem, w jaki 
powstaje „nowa treść"; może ona 
zmierzać od kontekstu mowy do kon
tekstu obrazu lub odwrotnie, w za
leżności od tego, czy większą ekspre
sję chce się uzyskać w planie słowa 
czy w planie obrazu. 

W rozdziale następnym omówiono 
aktualizację środków językowych — 
głównie stylistycznych — w kontek
ście telewizyjnym. Autorka rozpatru
je metafory, słowa-klisze, stereotypy 
i sztampy, omawia też rolę i funkcje 
tzw. leksyki oceniającej, charaktery
stycznej dla audycji politycznych, a 
także rolę i proporcje słownictwa 
książkowego i potocznego w tekstach 
TV. 

W ostatnim rozdziale przedstawia 
Swietana cechy strukturalne różnych 
typów wystąpień telewizyjnych i cha
rakteryzuje je od strony stylistycz
nej. Referuje też obserwacje procesu 
zbliżania się lub oddalania tego typu 
wypowiedzi od języka literackiego do 
potocznego, w zależności od treści i 
tematu audycji, od stosowanych w 
niej foirm podawczych i od 'stopnia 
wcześniejszego przygotowania. Roz
dział ten poszerza i dokumentuje 
przykładami uwagi dotyczące form 
podawczych w audycjach TV pomiesz
czone w cz. I. 

Przedstawiona praca porusza wiele 
istotnych zagadnień z zakresu teorii 
telewizji. Na szczególną uwagę zasłu
guje fakt, że podstawowym materia
łem obserwacji jest język słyszany 
z telewizji, a więc słowo specyficznie 
kształtowane nie tylko przez autora 
tekstu czy przekazującego je spikera, 
ale również — jak wynika z przyto
czonych obserwacji — przez tzw. kon
tekst ekranowy. 

Niewątpliwą zaletą pracy jest ba
danie owej szczególnej realizacji sło
wa mówionego w TV w opozycji do 
tekstów radiowych i prasowych. Me
toda ta pozwala na unaocznienie od
mienności realizacji „słowa napisane
go" i „słowa powiedzianego" (np. w 
zakresie składni, stylistyki, słownic
twa), na zaobserwowanie roli ele
mentów pozajęzykowych, modyfiku
jących postać przekazu telewizyjnego. 

Ponadto szczegółowa obserwacja wa
runków zmian języka mówionego w 
różnych rodzajach wystąpień telewi
zyjnych stanowi materiał do wskaza
nia kierunków wzajemnego oddziały
wania „języka telewizji", języka mó
wionego oraz języka pisanego. 

Bardzo interesująca jest próba ana
lizy semantyczno-stylistycznej tek
stów telewizyjnych. Omawiający tę 
sprawę rozdział porusza m. in. kwe
stię niezwykle ważną dla ostatecznej 
postaci językowej przekazu TV, jaką 
jest wcześniejsze jego przygotowanie. 

Badania dotyczące środków maso
wego komunikowania właściwie są 
badaniami nowymi; nie ma dotąd 
żadnej pracy omawiającej tak szcze
gółowo językowy aspekt telewizji. Na
leży więc stwierdzić, że praca Swie-
tany — jakkolwiek nie wyczerpująca 
całości problematyki — jest pozycją 
ważną i ze wszech miar potrzebną 
wszystkim, których te zagadnienia in
teresują. 

Anna Rusowicz 

MARKSISTOWSKA 
KRYTYKA MASS MEDIÓW 

DAS GLÜCKLICHE BEWUSST
SEIN. Anleitungen zur materiali
stischen Medienkritik. Hrsg. von 
Michael B u s e l r a e i e r . Luchter-
hand Verlag, Neuwied, Darmstadt 
1974. S. 253. 

Chociaż to paradoksalne — jest jed
nak faktem, że stosunkowa słabo jest 
u nas znany nurt naukowej krytyki 
kultury masowej inspirujący się do
robkiem Karola Marksa. Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że nurt ten w 
krajach zachodnich jest szczególnie 
widoczny v/ Republice Federalnej 
Niemiec. Myślę, że głównie nie dla
tego, iż Marks należy do narodowej 
tradycji intelektualnej, lecz iż proce
sy społeczne ukształtowały się w RFN 
w taki sposób, że nawiązywanie cło 
Marksa stanowi cenny poznawczo 
punkt wyjścia do analizy naukowej 
,.dobrego samopoczucia'' środków ma
sowego komunikowania. 

Autor wyboru artykułów pomiesz
czonych w recenzowanej książce, Mi
chael Buselmeier, rocznik 1938, absol
went germanistyki i historii sztuki, 
asystent reżysera i publicysta zebrał 
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interesujące opracowania należące do 
nurtu krytyki współczesnej kultury. 

Jak aktualnie można scharaktery
zować orientacje badawcze nad mass 
media w RFN? 

Buselmeier proponuje wyodrębnie
nie sześciu nurtów. Pierwszy to orien
tacja „pozytywistyczna" badania na 
użytek przemysłu i polityki rozwinię
te w latach sześćdziesiątych. Inaczej 
mówiąc, chodzi o sondaże opinii o 
charakterze usługowym, bez żadnych 
ambicji poznawczych. Do takich ba
dań należą sondaże Silbermanna rea
lizowane na zlecenie znanego kon
cernu prasowego Springera. Drugi 
nurt, posiłkujący się tzw. krytyczną 
teorią, to prace Horkheimera, Ador-
na, Marcusego, Benjamina i Kracaue-
ra. Osią teoretyczną jest tu koncepcja 
mass mediów jako swoistego „syste
mu produkcji kulturalnej" (Das Sy
stem der Kulturindustrie). Wytwory 
kultury rozpatrywane są jalko towa
ry masowe. Celem refleksji — druz
gocąca krytyka społeczna, powiedzie
libyśmy z pozycji lewackich. Trzeci 
nurt to „semiotyka obrazu", próba 
analizy masowego komunikowania 
jako systemu opisu lingwistycznego. 
Szczególnie 'Charakterystyczne są pod 
tym względem prace Friedricha Knil-
lisa. Nacisk kładzie on na swoisty ję
zyk filmu czy obrazu telewizyjnego, 
jako podstawę zrozumienia kultury 
masowej. Kolejny nurt to badania 
empiryczne radykalno-dernokratycz-
ne. Chodzi głównie o badania Zolla 
i Henniga nad propozycjami, zasię
giem, korzystaniem i analizą treści, 
które stają się przedmiotem systema
tyzacji i oceny. Inny nurt reprezen
tuje analiza polityczno-ekonomiczna 
środków masowego komunikowania, 
które rozpatruje się w ich podwój
nym charakterze: jako towary i no
śniki ideologii. Prace takich autorów 
jak Droge, Haug, Hund i Held — by
łyby charakterystyczne dla tej orien
tacji. Kolejny nurt to orientacja ,,an-
tydogmatyczno-marksistowska". Cho
dzi o autorów wyraźnie nawiązują
cych do Marksa, ale samodzielnie 
analizujących stan aktualny kultury: 
Enzensbergera, Prokopa, Negta, Klu
gego oraz Knödler-Buntego. Dla nich 
ważne są nie tylko obiektywne uwa
runkowania kultury masowej, lecz 
także czynniki psychologiczne i este
tyczne. Za najcenniejszą pracę tego 
kierunku, z którym się właśnie Bu
selmeier identyfikuje, uważa książkę 

O. Negta i A. Klugego „Öffentlichkeit 
and Erfahrung" (Frankfurt 1972). 

Recenzowany tom jest próbą sfor
mułowania teorii pewnego typu sa
moświadomości, do której dostosowa
ne są środki masowego komuniko
wania. O poszczególnych artykułach 
(U. R e y h e r : Mass media i prze
wrotna tęsknota. Przyczynki do pow
stawania masowych gustów w spo
łeczeństwie mieszczańskim, G. M a r-
l o c k : Społeczna rzeczywistość i do
świadczenie, G. S с h a n z: Język fil
mu i filmowa syntaksa, Karin В u-
s e l m e i e r : Przyczynek do kwestii 
oddziaływania telewizji; Michael В u-
s e l m e i e r : Masowa rozrywka w ra
mach pracy i czasu wolnego) anali
zuje się różnorodne potrzeby ludzi o 
„jednowymiarowej świadomości", ina
czej mówiąc „dobrym samopoczuciu" 
(Das glückliche Bewusstsein) — jak 
ironicznie Buselmeier • określa ludzi 
zadowalających się tym, co dostarcza
ją masowe środki komunikowania. 

Tom jest na pewno inspirujący, 
opinie godne przedyskutowania, po
dobnie jak warsztat naukowy. Prace 
godne udostępnienia polskiemu czy
telnikowi, może w „Bibliotece myśli 
współczesnej" PIW-u? 

Ryszard Dyoniziak 

ELEKTRONICZNA 
ANALIZA ZAWARTOŚCI 

Alexander D e i c h s e l : ELEK
TRONISCHE INHALTSANALY
SE. Zur quantitativen Beobach
tung sprachlichen Handelns. Ver
lag Volker Spiess, Berlin 1975. S. 
180. 

Książka, poza przedmową prof. F. 
Ronnebergera, składa się ze wstępu 
i następujących rozdziałów: Mowa 
jako zjawisko społeczne; Socjologicz
na obserwacja mowy; Definicja sy
tuacji zbiorowej; Dyskusja o narzę
dziu badawczym; Uwagi końcowe. 
"Wykaz literatury obejmuje przeszło 
200 pozycji, głównie z USA i RFN, 
ale jest także tekst L. Bisky'ego z 
NRD, nowojorskie wydanie „Cyber
netics without Mathematics" H. Gre-
niewskiego, „The Problems of Mea-
minig in Primitive Languages" В. Ma
linowskiego, „Zur Kritik der politi
schen Ökonomie" K. Marksa. 
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Przedstawiając pracę, F. Ronne-
berger pisze: „W przeciwieństwie do 
dotychczas stosowanych metod i tech
nik mamy tu do czynienia z postę
powaniem kilkustopniowym. Nie ba
da się prymarnie analizowanego tek
stu, lecz wpierw tworzymy sob:'e jak
by rodzaj matrycy, której następnie 
możemy zawsze używać do określo
nych badań (...) Deichselowi chodzi o 
odbicie rzeczywistości w słowach i 
mowie w ogóle..." (s. 8). 

Sam autor na wstępie wskazuje, 
że w badaniach lingwistycznych pro
wadzi się obserwację składni, morfe-
mów oraz słownictwa, zaś w pracach 
socjologicznych stosuje się głównie a-
nalizę zawartości. „Tym określeniem 
obejmuje się dzisiaj dość zróżnicowa
ne, głównie ilościowo zorientowane 
techniki" (s. 15). Dodaje słusznie, że 
kategoryzacja i technika są w każ
dych badaniach opracowywane ad hoc 
i adaptowane na nowo, stosownie do 
założeń i pytań badawczych. 

Rozpatrując mowę jako zjawisko 
społeczne, Deichsel rozróżnia 5 aspek
tów wyrażania nią myśli. Są to: 1. In-
formacyjność wypowiedzi, 2. Ich na
cechowanie oceniające, 3. Założona 
skuteczność (oddziaływanie), 4. Mowa 
jako zjawisko działania społecznego, 
5. Definiujący rzeczywistość charak
ter każdej działalności językowej. W 
kontaktach za pomocą mediów maso
wych chodzi przede wszystkim o u-
stalenie znaczenia ich treści dla u-
czestników procesu komunikowania, 
przy czym „interakcja mediów maso
wych funkcjonuje' podobnie jak kon
wersacja" (s. 34). W ten sposób wszy
scy uczestnicy tego dialektycznego 
procesu tworzą językową strukturę 
społeczeństwa. 

W przeciwieństwie do semantyki, 
^podstawę recenzowanej pracy stanowi 
pragmatyka jako model teoretyczny: 
bardziej uwzględnia się w niej inte
rakcyjne związki sytuacyjne znaczeń 
słownych. W semantyce wydaje się, 
jakby obserwowana była „mowa"; 
pragmatyka zajmuje się językowym 
działaniem specyficznych systemów 
interakcyjnych. Autor wysuwa m. in. 
ipytania: Jakie mierzalne cechy można 
odkryć w słowie? Czy intencjonalne 
niuanse można uchwycić w analizie 
zawartości? Którą cechę mierzą socjo
logowie — przypisywaną słowu przez 
jakiegoś osobnika czy też przydaną 
mu przez socjologa w ramach jego 
kwestionariusza i teorii? 

Za A. Kapłanem autor przyjmuje, 
że 1) znak językowy jest znaczenio
wo otwarty, oparty na konwencji; 
2) jego znaczenie zależy cd konteks
tu; 3) częściowo jest zawsze nieokre
ślony; 4) częściowo krzyżuje się zna
czeniem z innymi znakami językowy
mi; 5) znaczeniowo jest dynamiczny, 
zmienny. W swej pracy Deichsel przy
daje słowom cechę „społeczną", gdy 
ich znaczenie można ująć jak wspól
ne i identyczne dla partnerów inte
rakcji — oraz cechę „indywidualną", 
odnoszącą się do osobistych niuansów 
znaczeniowych. Wnosi, iż w obserwa
cji języka posługującej się metodą a-
nalizy zawartości powinno się te ce
chy oddzielać w szeregu pytań (s. 37). 
Jednak przy zastosowanym w jego 
własnej pracy modelu nie było to 
możliwe. Pojedyncze słowo było tu 
pojmowane jako „définiens rzeczywi
stości". 

Zdaniem autora, treściowe związki 
chyba mniej mają do czynienia ze 
składnią, więcej z osobą nadawcy. Ce
lem pracy jest obserwacja stylu ko
munikowania (Kommuniikationsstil, s. 
39), czyli ciągu wyrazów definiują
cych zaktualizowaną symboliczną 
rzeczywistość, ujętych w indeks ka
tegorii pragmatycznych, nie zaś syn-
taktycznych. 

Przechodząc do opisu elektronicznej 
analizy, Deichsel tworzy własną defi
nicję: „Analiza zawartości jest postę
powaniem naukowym, służącym ob
serwacji świata symboli w socjolo
gicznie interesujących związkach 
cech" (s. 40). Za elementy „postępo
wania naukowego" uważa 1. pojęcia 
jakiejś teorii, 2. kategorie operacjo-
nalizujące te pojęcia, 3. zakres przed
miotu, w jakim obserwuje się poję
cia i kategorie w sposób obiektywny, 
systematyczny i ilościowy. Przez 
„świat symboli" rozumie słowne oraz 
pozajęzykowe znaki, tworzące formy 
symbolicznej interakcji (np. system 
społeczny złożony z interakcyjnego 
związku dwu lub więcej partnerów 
komunikowania). „Socjologicznie in
teresujące związki cech" powstają z 
interferencji teorii i zakresu przed
miotowego, przy czym symptomatycz
na jest w naszym przypadku przewa
ga pytań dotyczących treści (Inhalte). 

W swej elektronicznej analizie za
wartości Deichsel posłużył się techni
ką, którą nazwał KOFEINA (Kontext 
Freie Einwort Analyse). Jest to ko
dowanie pojedynczych słów bez uw-
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zględniania kontekstu, który jednak 
brano pod uwagę przy tworzeniu ka
tegoryzacji. Technika KOFEINA opie
ra się przede wszystkim na aparatu
rze elektronicznej, słowniku wyrazów 
definiujących w kategoriach metaję
zykowych i systemie programowania 
(transformowania) obserwowanego 
przedmiotu w skategoryzowane dane 
liczbowe. Punktem wyjścia operacjo-
nalizacji jest pochodząca z analizo
wanego materiału zdefiniowana ka
tegoria, przy czym ten stopień jest 
zawsze określany pytaniem badaw
czym. Poniżej przetworzony przykład: 
„Lubański", „Piłka nożna", „Stadion" 
(wejściowe słowa przedmiotu badawczego) 

POLITYKA SPORT GOSPODARKA 

ZAKRESY INSTYTUCJONALNE 
(kategorie nadrzędne, superkod) 

Opublikowane analizy zawartości 
tekstów w języku niemieckim były 
dotąd wykonywane wyłącznie techni
ką kodowania manualnego. Deichsel 
zarzuca im subiektywizm definiowa
nia kategorii, czasochłonność i kosz
towność, możliwość przekazywania 
doświadczeń roboczych tylko przez 
osoby kodujące, praktyczną niemożli
wość dalszego rozwijania kategorii. 
Tym samym każda analiza zawartości 
zaczyna się „od początku". Nie pro
wadzi się badań nad wskaźnikami i 
wiarygodnością, dlatego postęp meto
dologiczny jest znikomy. Manualna 
technika kodowania utrudnia badania 
porównawcze. 

A oto najważniejsze fazy techniki 
KOFEINA: Tworzy się zestaw (słow
nik) wszystkich zróżnicowanych wy
razów tekstu, najczęściej alfabetycz
nie uporządkowany, z którego wprost 
wynika częstotliwość występowania 
poszczególnych słów. Każde interesu
jące badacza słowo jest przyporząd
kowane jednej lub kilku kategoriom 
reprezentowanym przez liczby (np. 
„ojciec" = ROLA KULTUROWA, RO
DZINA, WYSOKI STATUS, AUTO
RYTET). Występują tu liczne trudno
ści ze względu na wieloznaczność 
słów. W przypadkach wątpliwych mo
żna jednak sprecyzować kategoryza
cję uwzględniając kontekst słowa. 

Zalety techniki KOFEINA: 1. Ka
tegoryzacja i kodowanie są oddzielo
ne, pierwsza czynność (intelektualna) 
opiera się na wyczerpującej dyskusji. 
2. Każde słowo jest kategoryzowane 

pojedynczo i wchodzi do słownika. 
3. Definicja kategorii opiera się na 
wszystkich ważnych dla niej słowach 
występujących w tekście, np. ANTA-
GONISTYCZNE FORMY INTERA
KCJI określają „napaść", „mordo
wać", „protest", „zamknąć", „zatruć" 
itp. Każda kategoria może być prze
dyskutowana naukowo, niesubiektyw-
nie. 4. Po kategoryzacji koduje się 
automatycznie. 5. Po utworzeniu al
fabetycznego słownika można poddać 
obserwacji nie tylko „co" (kategorie 
i wyniki), lecz także „jak" (kategorie 
i ich definicje). 6. Tym samym można 
prowadzićć dyskusję o kategoriach i 
ich definicjach, przyporządkowania 
można modyfikować i słownik stale 
zmieniać i ulepszać, np. uwzględnia
jąc inne interakcje, w których te sa
me słowa mają inne znaczenie. 

Podstawę analizy Deichsela stano
wił słownik HKW (Hamburger kom
munikationssoziologische Wörterbuch). 
Powstał on na podstawie 3000 nagłów
ków z gazet RFN. Utworzyły one 86 
kategorii, zoperacjonalizowanych przez 
5000 określeń z 18 tys. występujących 
w nagłówkach słów (po odliczeniu 
powtórzeń ok. 11 tys. pojedynczych 
wyrazów). Autor pracy wyodrębnił 
wszystkie s am od z ielnie. 

Słownik HKW ma różne podzakre-
sy, apriorycznie interesujące z socjo
logicznego punktu widzenia. I tak w 
celu odpowiedzi na pytanie: jak moż
na stwierdzić integrację w materiale 
językowym? — skonstruowano kate
gorie JA, MY, INNI. Typy (rodzaje) 
ról mają określić kategorie zbiorcze 
ROLA ZAWODOWA, CZYNNOŚCIO
WA, SYTUACYJNA, inne kategorie 
odpowiadają GRUPOM PODSTAWO
WYM i ZBIOROWOŚCIOM. Zakres 
kulturowy dzieli się na sektor mate
rialny (np. WYTWORY = „samo
chód", „klimatyzacja", „zapalnik") i 
niematerialny (np. UROCZYSTOŚCI, 
GRY oraz INNE ZJAWISKA KUL
TUROWE i WARTOŚCI). Dalsze ka
tegorie (ogółem 24) klasyfikują osoby, 
kraje i miejscowości; ZDROWIE i 
PRZYRODĘ; CZAS, ILOŚCI i MIA
RY, PRZESTRZEŃ itp.; zakres psy
chiczny (np. DĄŻENIE, RADOŚĆ, 
LĘK), aspekt poznawczy uwzględnia
ją takie kategorie jak POSTRZEGA
NIE, MYŚLENIE. Dla określenia in
terakcji utworzono kategorie „kon
flikt", „kooperacja", „czynności in
strumentalne", „zmiana"; „konflikt" i. 
kolei został utworzony z kategorii 
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PRZECIWIEŃSTWO, KONFLIKT, 
ZAGŁADA itd. ltd. 

Wszystkie dotąd wymienione ka
tegorie mają charakter rozłączny, tzn. 
że definiens może być przyporządko
wany tylko jednej z nich. By uwzglę
dnić wieloznaczności, autor poszedł 
za przykładem P. Stone'a i opracował 
słownik dozwalający różnorakie ko
dowanie. Zakładał przy tym, że na
leży ryzykować także dyskusyjne ka
tegoryzowanie. 

Nie omawiamy tu zupełnie wyni
ków analizy, których zresztą ze 
względu na dobór materiału (nagłów
ki) sam autor nie uważa za reprezen
tatywne. Interesuje nas metoda i 
wnioski, jakie wyciągnął autor z jej 
zastosowania. 

Deichsel przyznaje, że metajęzyko
wi HKW daleko jest do precyzji ję
zyka sztucznego, np. zaprogramowa
nego. Mimo to uważa technikę KO
FEINA za najbardziej zobietywizo-
wany wariant analizy zawartości. Ja
ko duży pozytyw pracy należy przy
jąć autorskie wskazania źródeł błę
dów w zastosowanym narzędziu ba
dawczym. Wśród błędów stwierdzal-
nych na pierwszym miejscu wymie
nia wypływające z indywidualnego 
kategoryzowania; odnosi się to oczy
wiście tylko do tych konkretnych ba
dań. Poważniejsze znaczenie mają 
błędy wynikające z niejednoznaczno
ści określeń dla znaczeń tych samych 
słów np. w Bildzeitung i Süddeutsche 
Zeitung, ale i one dałyby się obliczyć. 
(NB autor bardzo rzadko zaliczał do 
kategorii „inne"). Największe znacze
nie przywiązuje jednak Deichsel do 
trudno lub w ogóle nie stwierdzal-
nych błędów. Stawia pytanie, czy ce
chy, które rzekomo znajdujemy przy 
ipomocy narzędzia analizy zawartości, 
rzeczywiście są odkrywalne w obser
wowanym zjawisku? Czy np. słowa 
przyporządkowane kategoriom OCEN 
(wartościom lub ich negatywnym prze
ciwieństwom) rzeczywiście „tkwią" 
jako cechy w analizowanym tekście, 
a w dodatku w mierzalnej wielkości? 
Autor nie rozstrzyga tej istotnej wąt
pliwości. 

W zakończeniu wypowiada się zde
cydowanie za stosowaniem elektro
nicznej analizy zawartości, opartej na 
mniej lub bardziej specjalistycznych 
słownikach jakich kilka stosuje się 
już w RFN. Należało ponadto — po
stuluje — opracować ogólny słownik 
do analiz tekstów niemieckich, umoż

liwiający studia porównawcze. Wstę
pny projekt był już nawet dyskuto
wany. W najbliższych latach będą 
prowadzone prace nad precyzowa
niem kategorii, redukcją tematów 
wyrazów i nad różnicami znaczenia 
słów. 

Recenzowana praca jest kapital
nym źródłem do przemyśleń i dysku
sji dla naszych metodologów analizy 
zawartości. Nic nie stoi na przeszko
dzie, by w naszych wyspecjalizowa
nych ośrodkach elektroniczna anali
za, oparta na jednolitym słowniku 
(który oczywiście trzeba dopiero o-
pracować), stała się codziennością. 

Pawel Dubiel 

PRACA 
KOMPILACYJNA 

Ernest C. H y n d s : AMERICAN 
NEWSPAPERS IN THE 1970s. Ha
stings House Publishers, New York 
1975. S. 349. 

„American Newspapers in the 1970s" 
nie jest rezultatem autorskiego po
mysłu wspartego decyzją wydawcy 
wydrukowania książki. Jest jeszcze 
ktoś trzeci? Kto? Ten, kto dał pie
niądze. Kompilacja zawartego w 
książce materiału była kosztowniej
sza, niż jakikolwiek wydawca gotów 
jest zapłacić w Stanach Zjednoczo
nych za pozycję rokującą wielkie 
nawet nadzieje. W tym wypadku za
sięg książki jest ograniczony. Ten 
„trzeci" to tzw. „grant" czyli stypen
dium uniwersyteckie lub jakiejś fun
dacji. 

„A.N. 1970s" jest typową uniwer
sytecką pracą kompilacyjną, z wiel
kim wysiłkiem utrzymywania się w 
korytarzu obiektywności. Rezultatem 
jest obiektywistyczność, ale nie obiek
tywność. 

Teza autora, punkt wyjścia i punkt 
odniesienia: prasa jest i musi być 
wolna, niezależna nie tylko od rzą
du, ale wolna i niezależna od jakich
kolwiek kryteriów ograniczających 
ową wolność. Jedyny hamulec to 
„społeczna odpowiedzialność". Aby 
nie być posądzonym o jednostronność, 
autor — zwłaszcza w rozdziale „Pra
wo do informacji — prawo do pu
blikowania" — cytuje parę przykła-
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dów pomijania „społecznej odpowie
dzialności", ale to jedynie wystający 
znad wody czubek lodowca. Autor 
zaledwie liznął w swoich przykładach 
fakty bezkarnego niszczenia przez 
prasę ludzi — niszczonych pomawia
niem, obmową. Zaledwie dotknął pro
blemu wpływu ogłoszeniodawców, 
utrzymujących w istocie gazety, na 
ich zawartości. Aby nie być pomó_ 
wiony o krótkowidztwo, zasygnali
zował oddziaływanie na prasę grup 
nacisku — politycznych i ekonomicz
nych. Głównie w aspekcie historycz
nym omówił manewrowanie prasą 
przez rząd federalny i problem „sia
nia" informacji. 

Co jest — moim zdaniem — pod
stawowym mankamentem, to zale
dwie dotknięcie — niemal muśnięcie 
tylko problemu żywiołowego rozro
stu „dziennikarstwa penetracyjnego" 
(investigative reporting), które od cza
su takich wydarzeń jak opublikowa
nie „dokumentów pentagońskich", se
rii innych wykradzionych dokumen
tów i wielu materiałów związanych 
z Watergate stało się niesłychanie 
modne, a wiele redakcji sprawiło so
bie po prostu własne „biura wywia
dowcze" obsadzone przez dziennika
rzy, którzy metodami działania i 
techniką nie różnią się od wykwali
fikowanych agentów policji czy wy
wiadu. 

Nie jestem zapatrzony ślepo w je
den styl dziennikarstwa, ale wydaje 
mi się, że mimo wszystko dziennikar
stwo amerykańskie w pogoni za sen
sacją za wszelką cenę ujawnia pew
ne zboczenie, a może tylko chorobę, 
jeśli zboczenia za chorobę nie uwa
żać. O tym w rozdziałach 'książki nie 
ma nic. 

A przecież, jeśli mamy mówić o 
konkretnym dziennikarstwie lat sie
demdziesiątych, to pogoń za sensacją, 
dziennikarstwo penetracyjne, obalanie 
świętości, krwawość stały się cecha
mi dominującymi w amerykańskiej 
prasie, która tymi metodami usiłuje 
walczyć o popularność vis a vis tele
wizji wnoszącej w domy krew w 
technikolorze — zarówno autentycz
ną w dziennikach tv jak i pomidoro
wą w filmach fabularnych. 

Generalny, ze wszystkich stron od
czytany wniosek autora brzmi: prasa 
amerykańska jest doskonała, nie mo
głaby być lepsza, a tendencje mono
polistyczne i szybki proces koncen
tracji niczemu nie grożą, bowiem 

dziennikarze i wydawcy posiadają 
społeczną odpowiedzialność i przed 
historią ponoszą odpowiedzialność za 
amerykańską demokrację, której są 
strażnikami. 

Równocześnie bardzo wiele dobre
go można powiedzieć o książce: daje 
ona przede wszystkim okazję obser
wacji toku myślenia autora, który re
prezentuje typowy rodzaj podejścia 
amerykańskiego dziennikarza i ame
rykańskiego wydawcy. Szczypta kry
tyki jedynie dodaje dziełu smaku 
autentyczności. 

Poza tym fakty zebrane przez au
tora — zwłaszcza analiza historyczna 
prasy amerykańskiej — są doskonałe 
i ciekawe. Styl pisarstwa dobry. Ilość 
materiału „dowodowego" olbrzymia. 

Rozdział „Role i odpowiedzialność" 
to artykuł propagandowy, uzasadnia
jący potrzebę istnienia takiej wła
śnie prasy jak amerykańska, najlep
sza na świecie, najlepsza wśród 
wszystkich innych pras narodowych. 

Rozdział „Rozwój amerykańskich 
gazet" jest grzecznym historycznym 
„ustawieniem" problemu bez uwypu
klenia typowych nadużyć wydawców, 
jak na przykład hearstowskiego wpły
wu na wybuch wojny hiszpańsko-
-amerykańskiej, choć wiele cytowa
nych i jakby przypadkowo wybra
nych przykładów konfliktów wydaw
ców z władzami daje generalnie obraz 
problemu. 

Rozdział „Rodzaje gazet" i rozdział 
„Gazeta jako przedsiębiorstwo praso
we" są doskonałym materiałem infor
macyjnym dla tych, którzy pragną 
zapoznać się z założeniami towarzy
szącymi wydawaniu gazety. 

Rozdział „Informacja i opinie" w 
przejrzysty sposób przedstawia za
wartość gazety z podziałem na ga
tunki materiału dziennikarskiegq. 

Rozdział „Prawo do informacji — 
prawo do publikowania" jest dyser
tacją uzasadniającą tezy rozdziału 
pierwszego, w pewnym sensie także 
usprawiedliwieniem stosowania takiej 
a nie innej moralności lub jej nie
st osowamia. 

Rozdział „Rewolucje w technolo
gii" wart jest tłumaczenia i podsu
nięcia osobom decydującym o kształ
cie drukarni prasowych. 

Rozdział „Gazety przodujące i pre
tendujące do przewodzenia" jest en
cyklopedyczną i chaotyczną galopa-
dą po głównych tytułach amerykań
skich gazet z tym, że zrozumie wszy-



RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY 127 

stko i tekst przełknie bez szukania 
dodatkowych wyjaśnień ten, kto o 
.prasie amerykańskiej wiele wie lub 
przeżył swoje lata w Stanach. 

Na koniec kilka słów o autorze: 
profesor nadzwyczajny dziennikar
stwa na uniwersytecie w Atenach 
(Georgia). Poprzednio przez lat dwa
naście reporter, redaktor, publicysta. 
Otrzymał wiele wyróżnień za publi
cystykę. Nadal publikuje komentarze 
w dzienniku Athens Herald (Geor
gia). Uczestniczył w pisaniu książek 
z dziedziny historii dziennikarstwa, 
zamieszczał fachowe artykuły z tej 
dziedziny w pismach zawodowych. 
Członek Stowarzyszenia Doszkalania 
Zawodowego Dziennikarzy. Znany, w 
środowisku zawodowym, jednakże ja
ko dziennikarz znany wyłącznie w 
stanie Georgia. 

Jan Zakrzewski 

USA: PREZYDENT 
I MEDIA 

William E. P o r t e r : ASSAULT 
ON THE MEDIA. THE NIXON 
YEARS. University of Michigan 
Press. Ann Arbor 1976. S. XII + 
320. 

Stosunki między urzędem prezydenta 
Stanów Zjednoczonych i podległą mu 
administracją a masowymi środkami 
komunikowania są treścią jednego z 
najbardziej spektakularnych proce
sów w amerykańskim życiu politycz
nym. Proces ten jest badany przez 
prawników i politologów oraz przez 
prasoznawców, zajmujących się pro
blematyką masowych środków komu
nikowania i ich rolą w życiu społe
czeństwa Stanów Zjednoczonych 
Ameryki. 

Monografia Williama Portera, pro
fesora dziennikarstwa w Uniwersyte
cie Michigan w Ann Arbor, traktuje 
jedynie o pewnym wycinku tego pro
cesu i w jednym wyłącznie aspekcie. 
Wycinkiem tym jest okres prezyden
tury Richarda Nixona, omawianym 
aspektem natomiast — podejmowa
ne w tym czasie wysiłki administra
cji zmierzające do „zastraszenia, nę
kania, poddania regulacji i w inny 
sposób wyrządzenia szkody środkom 
informowania w toku ich działalno

ści jako części amerykańskiego syste
mu politycznego" (s. VII). 

Nie jest to więc książka o środ
kach komunikowania i o pamiętnej 
ich roli w odsłonięciu przed narodem 
prawdy o agresji USA w Wietnamie, 
zdemaskowaniu nadużyć lub w wy
jaśnieniu sprawy Watergate i obale
niu Nixona. Nie jest to również książ
ka o postaci samego Nixona, mean
drach jego kariery, osiągnięciach i 
niepowodzeniach. O zagadnieniach 
tych wspomniano wprawdzie, lecz 
tylko na marginesie zasadniczego te
matu rozważań. Tłem tych rozważań 
jest gra tocząca się między urzędem 
prezydenta i podległą mu administra
cją a środkami komunikowania, te
matem ich jest natomiast łamanie re 
guł tej gry (w tym norm konstytu
cyjnych) przez ekipę Nixona. 

„Richard Nixon nie był pierwszym pre
zydentem — pisze W. E. Porter — mają
cym kłopoty z mediami; był on jedynie 
ostatnim w niemal nieprzerwanym szere
gu zapoczątkowanym przez George'a Wa-
shintona, który w swoim czasie stał się 
choleryczny i przeklinał tego łobuza Phi-
lipa Freneau i jego National Gazette. W 
stosunkach między prezydenturą i media
mi istnieją pewne pierwiastki, które nie
uchronnie wywołują stan napięcia i, prę
dzej lub później, osobistą zaciekłość. Nie
mal każdy prezydent Stanów Zjednoczo
nych walczył w swój własny sposób. Ad
ministracja Richarda Nixona wyróżniała 
się szybkością, z jaką przystąpiła do na
pastowania mediów na wielu płaszczyznach 
oraz intensywnością i zakresem swych do
brze rozpisanych na instrumenty poczy
nań. Z Białego Domu Richarda Nixona 
podejmowano, po raz pierwszy, ataki zmie
rzające do nadwerężenia wiarygodności 
nie tyle pojedynczego dziennikarza, co ca
łej ich klasy; do zastraszenia wydawców 
i właścicieli stacji nadawczych oraz — co 
jest niemal nie do pomyślenia — do usta
nowienia w amerykańskim prawodawstwie 
(zasady) legalności cenzury. (...) W re
zultacie, w latach odkąd Richard Nixon 
został prezydentem, zarówno masowe środ
ki komunikowania, jak sprawa swobodne
go wyrażania opinii doznały w tym kra
ju szkód, jakich nie ucierpiały w żadnym 
innym przedziale czasu. Szkody mogą być 
nieodwracalne..." (s. 2—3). 

Genezy brutalnej napaści admini
stracji Nixona na media szuka się — 
co jest charakterystyczne — poza sfe
rą zjawisk politycznych znamionują
cych kryzys systemu ustrojowego, 
struktury organów władzy, aparatu 
partii politycznych, modelu ich rywa
lizacji i społecznej bazy ich działa
nia. Związków między ogólnym kry
zysem społecznym i politycznym 
(przejawiającym się m. in. spadkiem 
autorytetu podstawowych instytucyj 
ustrojowych: prezydentury, Kongresu 
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i partii politycznych wraz z reprezen
towaną przez nie ideologią — i ero
zją zaufania społecznego do treści 
rozpowszechnianych przez środki ko
munikowania) a atmosferą w stosun
kach prezydentury z mediami często 
się nawet w ogóle nie bierze pod 
uwagę. Źródło napięcia między admi
nistracją Nixona a środkami komu
nikowania upatrywane jest za to w 
ujemnych cechach charakterów byłe
go prezydenta i jego najbliższych do
radców. 

Stan wrogości między Nixonem a 
środkami komunikowania był ponoć 
nieunikniony. Autor podążył tym tro
pem, badając stosunki między Nixo
nem i mediami w okresie poprzedza
jącym objęcie przezeń urzędu prezy
denta. Stosunki te były na ogół na
pięte lub zgoła wrogie, chociaż w po
czątkach kariery Nixona — pomimo 
jego udziału w aferze Chambersa i 
Hissa — najwięksi jego późniejsi 
wrogowie: New York Times i Wa
shington Post traktowali go raczej 
życzliwie. 

Sytuacja uległa zmianie w toku 
kampanii wyborczej w 1952, kiedy 
Nixon — kandydujący na urząd wi
ceprezydenta — stanął pod zarzutem 
nielegalnych operacji finansowych. 
Złośliwe karykatury (na które Nixon 
był bardzo wrażliwy) i komentarze 
prasowe zdawały się oznajmiać — 
po raz pierwszy, ale nie ostatni — 
koniec jego kariery publicznej. 

W celu oczyszczenia się z zarzu
tów Nixon wystąpił wówczas przed 
kamerami telewizyjnymi (tzw. „«Che
ckers» speech" z 23 IX 1952) odno
sząc poważny sukces — i od tej pory 
pozostał gorącym zwolennikiem wy
stąpień telewizyjnych kalkulując, że 
jeśli wyjaśni swoje stanowisko oso
biście — bez pośrednictwa niechęt
nych mu dziennikarzy, otorbiających 
jego poglądy i idee własnymi komen
tarzami — łatwiej zjedna sobie po
parcie społeczeństwa. I jakkolwiek 
właśnie wystąpienia przed kamerami 
telewizyjnymi przesądziły ponoć o 
porażce Nixona z J. F. Kennedym 
(który korzystniej wypadł w telewi
zyjnych debatach kandydatów do pre
zydentury) w wyborach 1960, winą 
za swoje porażki obarczał Nixon 
głównie dziennikarzy. 

Autor analizuje natarcie admini
stracji Nixona na masowe środki ko
munikowania w ujęciu chronologicz
nym. Kolejnym latom prezydentury 

Nixona poświęcono odrębne rozdzia
ły; wyjątkiem jest omówiony w jed
nym rozdziale okres od stycznia 1973 
(początek drugiej kadencji Nixona) 
do sierpnia 1974 (rezygnacja Nixona). 
Materiał do tego okresu był przecież 
znacznie uboższy, bowiem od chwili, 
gdy Nixon publicznie uznał istnienie 
sprawy Watergate, natarcie na media 
zelżało. 

Już pierwszy rok prezydentury Ni
xona (1969) przyniósł wiele istotnych 
wydarzeń. Biały Dom podjął wysiłki 
zmierzające do skonstruowania me
chanizmu skutecznej kontroli obejmu
jącej wszelkie informacje udostępnia
ne przez administrację masowym 
środkom komunikowania. Już w ma
ju Walter Cronkite wskazywał na 
przedsiębrane przez administrację 
próby poddania kontroli treści rozpo
wszechnianych przez stacje radiowe 
i telewizyjne. Dokumenty Białego 
Domu i wygłaszane jesienią przemó
wienia wiceprezydenta S. T. Agnewa 
dowodzą, że takiej kontroli usiłowano 
poddać również prasę. 

Rok 1970: towarzystwo Greater 
Miami Telecasters, Inc., podjęło za
kończone niepowodzeniem starania, 
inspirowane zapewne przez prezyden
ta Nixona (powiązania były oczywi
ste nawet dla niewtajemniczonych) 
o przejęcie licencji na nadawanie pro
gramów na kanale 10 w Miami zaję
tym przez WPLG-TV — stację będą
cą własnością koncernu Post-News-
week Stations, Inc., wydającego ty
godnik Newsweek i dziennik Wa
shington Post. Biały Dom usiłował 
(w związku z wystąpieniami komen
tatorów telewizyjnych sieci NBC Da-
vida Brinkleya i Cheta Huntleya) po
stawić publicznie sprawę „obiektywi
zmu i etyki w mediach jako instytu
cji". Powołano Urząd do spraw Po
lityki Telekomunikacyjnej (ОРТ) wy
posażony w rozległe kompetencje. 

Dominantą wydarzeń roku 1971 
była głośna sprawa ogłoszenia doku
mentów Pentagonu ujawniających hi
storię agresji USA w Wietnamie i 
podjęta przez administrację w związ
ku z tą sprawą próba cenzurowania 
masowych środków komunikowania. 
Zdecydowaną kontrakcję administra
cji Nixona wywołało również nada
nie przez sieć telewizyjną CBS pro
gramu „The Selling of the Penta
gon" zawierającego analizę wydatków 
Pentagonu na propagandę jego dzia
łalności. 
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Rok 1972 przyniósł akcję Białego 
Domu przeciwko publicznym progra
mom radiowym i telewizyjnym i weto 
prezydenta wobec ustawy Kongresu 
w przedmiocie ich finansowania, ak
cję antytrustową przeciwko sieciom 
telewizyjnym ABC, CBS i NBC, wy
buch głośnej sprawy Watergate i oso
bistą zapowiedź Nixon a (w rozmowie 
z H. R. Haidemanem i J. Deanem z 
15 września 1972) podjęcia represji 
przeciwko koncernowi Post-News-
iweek Stations, Inc. w związku z pu
blikacjami Washington Post na te
mat Watergate. 

W latach 1973 i 1974 administracja 
Nixona, zajęta głównie sprawą Water
gate, nie była już w stanie rozwinąć 
nowego natarcia na media, niemniej 
do końca nie rezygnowała — stosu
jąc znane już poprzednio chwyty — 
z poddania ich swojej kontroli. Re
zygnacja Richarda Nixoma zamknęła 
najbardziej burzliwy etap stosunków 
między prezydentem Stanów Zjedno
czonych i masowymi środkami komu
nikowania. 

Ostatni rozdział książki W. E. Por
tera poświęcony został omówieniu 
ostatecznych wyników napaści admi
nistracji Nixona na masowe środki 
komunikowania. Należy do nich — 
być może przejściowy — wzrost spo
łecznego prestiżu masowych środków 
komunikowania przy jednoczesnym 
spadku zaufania do instytucyj poli
tycznych. Masowe środki komuniko
wania są obecne w większym niż po
przednio stopniiu skłonne do przed
stawiania poglądów odbiegających od 
linii przyjętych przez redakcję. In-

• nym ciekawym i nowym zjawiskiem 
jest pojawienie się w prasie działów 
poś wię с on у с h sprostowaniom. 

Obok tych dodatnich następstw 
omawianego procesu, autor dostrzega 
również negatywne. Przyszłość środ
ków komunikowania — wolnych i 
niezależnych od prezydenta i admini
stracji — nie jest bynajmniej klarow
na. Autor uważa, że w wielu wypad
kach administracji Nixona udało się 
przecież „zastraszyć" masowe środki 
komunikowania — często z pomocą 
sądów, będących do tej pory rzeczni
kiem ich swobody. Największe nie
bezpieczeństwo dla ich niezależności 
dostrzega autor w procesie „koopto
wania" przez administrację masowych 
środków komunikowania dzięki zasto
sowaniu metod działania właściwych 
dla „corporate public relations". Uła

twiając dziennikarzom pracę, dbając 
o ich potrzeby zawodowe, karmiąc 
ich informacjami, administracja sto
suje „skuteczna metodę łagodnej ko
rupcji" (s. 241). Dziennikarstwo w 
Stanach Zjednoczonych jest podobno 
na taką korupcję wręcz wyjątkowo 
podatne... 

Autor oparł swoje rozważania na 
wyjątkowo bogatym materiale fakto
graficznym. Niektóre spośród przyto
czonych w tekście (niekiedy wręcz 
anegdotycznych) informacji o pełnym 
uprzedzeń stosunku administracji i 
prezydenta do mediów zostały po raz 
pierwszy ujawnione. 

Uzupełnieniem wywodu W. E. Por
tera są teksty najważniejszych doku
mentów, zebrane na sześćdziesięciu 
stronach załącznika. Ogłoszono tutaj 
memoranda najbliższych współpra
cowników Nixona w Białym Domu 
(autor zaznacza nie bez satysfakcji, 
że przytacza je z zachowaniem ory
ginalnych błędów gramatycznych i 
ortograficznych), fragmenty „history
cznych" przemówień Spiro T. Agne-
wa krytykujących działalności stacji 
telewizyjnych i poważnej prasy poli
tycznej oraz fragmenty orzeczeń Są
du Najwyższego USA w sprawach 
związanych z wolnością informacji 
(w tym w słynnej sprawie dokumen
tów Pentagonu). 

Recenzowana pozycja pozwala le
piej zrozumieć mechanizm funkcjo
nowania masowych środków komuni
kowania i ich rolę w życiu politycz
nym Stanów Zjednoczonych Ameryki. 

Andrzej S. Nartowski 

PEDAGOGIKA 

KRITISCHE MEDIENPRAXIS. 
Ziele-Methoden-Mittel. Hrsg. von 
Alex D i e l . Verlag M. DuMont, 
Schauberg 1974. S. 300. 

Telewizja oświatowa szuka własnych 
dróg w różnych krajach. Recenzowa
na książka zawiera przegląd artyku
łów w odniesieniu do roli telewizji 
w szkole w tzw. czasie wolnym mło
dzieży, dokształcaniu zawodowym 
oraz dokształcaniu politycznym ludzi 
dorosłych. Poszczególne prace pisane 
są z pozycji „emancypacyjnej" — au
torom zależy na wykorzystaniu tele-

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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wizji do pobudzania myślenia i ak
tywności społecznej, z pozycji krytyki 
społecznej. 

Książka składa się z trzech czę
ści, kolejno poświęconych: a) przed
stawieniu teorii środków masowego 
komunikowania oraz krytyki tych 
mediów, b) charakterystyce konkret
nych przykładów emancypacyjnej 
praktyki posługiwania się mediami 
oraz c) syntetycznemu opisowi celów, 
metod i środków uprawiania telewi
zji oświatowej z pozycji emancypa
cyjnych. 

W szczególności interesujące są 
przykłady praktyczne, należące do 
części drugiej książki A. S c h ö n e 
m a n n (i in.) analizują wizualne 
aspekty reklamy prasowej (s. 71—120), 
M. R ü h l , G. S e l l e n r i e k i H. 
W i e s i n g er piszą o zależności mię
dzy komunikowaniem a wpływami 
socjalizacji jako przeciwieństwami w 
procesie nauczania (121—155), T. M. 
J ü r g e n s i E. L a n g e opisują te
lewizję szkolną jako czynnik eman
cypacyjny w procesie uczenia (156— 
197), J. P e a c h i H. W o l f f relacjo
nują zajęcia uczniów związane z po
sługiwaniem się masowymi środkami 
komunikowania w szkole i w czasie 
wolnym (198—219), M. H ü l s e w e d e 
zajęł się rolą filmu i telewizji w po
litycznym wychowaniu dorosłych 
(220—270). 

Wszystkie przykłady dotyczą, oczy
wiście, Republiki Federalnej Niemiec. 
Stanowisko ideowe i naukowe auto
rów jest przy tym godne podkreśle
nia: starają się oni wykorzystywać 
dorobek Marksa jako instrument kry
tyki społecznej. Temu zagadnieniu 
poświęcony jest artykuł J. K i n t e r 
i R. M a s pf u h l a („Przyczynki do 
marksistowskiej pedagogiki środków 
masowego komunikowania", s. 42—70). 
Nie ulega wątpliwości, iż przegląd 
stanowisk różnych autorów w tej 
mierze i propozycji ujmowania za
gadnień zasługują na uznanie — są 
to ujęcia przekonywające. A w wa
runkach społeczeństwa zachodnionie-
mieckiego — szczególnie pożądane ja-
ko_ próby przeciwdziałania „usypiają
cej" roli środków masowego 'komuni
kowania. Sądzę, że zbyt mało wyka
zujemy u nas zainteresowania podob
nymi przedsięwzięciami. 

Chciałbym również zwrócić uwagę 
na próbę typologii „pedagogiki środ
ków masowego komunikowania" 
przedstawioną przez Manfreda Hul-

seweda. Pozostajemy ciągle w kręgu 
•tendencji oświatowych, ale mogą to 
być bardzo odmienne poszukiwania. 
Autor wyróżnia podejście z pozycji 
krytyki kultury (kulturkritischer An
satz), z pozycji technologii kształcenia 
(bildungstechnologischer Ansatz), z 
pozycji krytyki ideologicznej (ideolo
giekritischer Ansatz) oraz z punktu 
widzenia krytyki społecznej (gesell-
schafts'kritischer Ansatz) — s. 12—24. 
Typologia ta, wydaje się, jest bardzo 
trafna. Głównie dlatego, że istniejące 
już publikacje dadzą się zaliczyć do 
danego typu, a ponadto — i to jest 
najważniejsze — wyodrębnione typy 
ujmują bardzo istotne cechy o dużej 
doniosłości poznawczej i praktycznej. 
Cenna publikacja. 

Ryszard Dyoniziak 

TECHNIKA 
KOMUNIKOWANIA 

Edward W. P I o m a n : KOMMU
NIKATION DURCH SATELLI
TEN. Koehler Verlag, Mainz 1976. 
S. 258. 

Edward W. Ploman do 1972 roku za
trudniony był jako dyrektor do spraw 
międzynarodowych w szwedzkim ra 
diu. Następnie objął kierownictwo 
międzynarodowego Broadcast Institu
te z siedzibą w Londynie. Już te fak
ty z życia autora świadczą, że posiada 
on znaczną znajomość problematyki 
komunikowania masowego. A prze
cież to nie jedyne związki Ploman a 
z środkami masowymi. Piastował on 
przez jakiś czas funkcje szefa Euro-
wizji, działał w licznych komisjach 
związanych z komunikowaniem ma
sowym. Stąd książka „Komunikation 
durch Satelliten" oparta na bogatej 
znajomości omawianego zagadnienia, 
przynosi wiele interesujących rozwa
żań o wpływie postępu technicznego 
na istotę komunikowania masowego. 
Oczywiście podczas zaznajamiania się 
z tą interesującą pozycją nie wolno 
zapomnieć, że Ploman pozostaje pod 
wpływem czołowych teoretyków Za
chodu i szereg zagadnień — głównie 
natury politycznej i ekonomicznej — 
rozpatruje z określonego punktu wi
dzenia. 

Jeśli człowieka potraktujemy jako 
istotę posługującą się symbolami, a 
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historię ludzkości jako łańcuch dra
matycznych przemian, to możemy hi
storię rozumieć jako serię rewolucji 
w ludzkim komunikowaniu. W tym 
miejscu przytacza Ploman pogląd Isa-
aca Asimowa, który twierdzi, że mo
żemy wyodrębnić cztery takie rewolu
cje związane z: rozwojem mowy, roz
wojem sztuki pisania, wynalazkiem 
książki drukowanej i wynalazkiem 
telegrafu i telefonu. Wybrany przez 
Ploimana przykład odbiega oczywiście 
od marksistowskiego rozumienia hi
storii, niemniej cytuję go z uwagi na 
podkreślenie, jak istotną rolę spełnia 
komunikowanie masowe w społeczeń
stwie. 

Ze względu na ogromne znaczenie 
komunikowania masowego we współ
czesnym świecie nie jest obojętne, ja
kie środki techniczne zastosujemy do 
przesyłania informacji. Im doskonal
szą wprzęgniemy technikę w służbę 
systemów informacyjnych, tym więcej 
możliwości damy człowiekowi do eks
pansji w otaczający go świat. Jeśli 
przyjęlibyśmy za Plomanem, że każdy 
wynalazek jest uzupełnieniem natu
ralnych organów człowieka: mikro
skop przedłużeniem jego oka, koto 
udoskonaleniem stopy, to możemy 
przyjąć, że udoskonalenie systemu in
formacyjnego jest niczym innym, jak 
tylko przedłużeniem układu nerwo
wego Homo sapiens, co przy pełnieniu 
przez ów układ funkcji integracyj
nych jest szczególnie istotne obecnie, 
gdy ludzkość wstąpiła na drogę do in
formacji globalnej, rozumianej zresz
tą inaczej przez teoretyków Zachodu 
i Wschodu. 

O informacji globalnej widzenia 
technicznego możemy mówić od mo
mentu powstania komunikowania sa
telitarnego umożliwiającego błyska
wiczną łączność między różnymi 
punktami Ziemi. Tego typu komuni
kowanie rodzi jednak szereg proble
mów natury politycznej, ekonomicz
nej, kulturalnej, prawnej, które autor 
usiłuje naświetlić. By móc jednak 
mówić o wpływie łączności satelitar
nej na życie społeczne, najpierw przy
toczmy krótką jej charakterystykę: 
umożliwia ona jednoczesne dotarcie 
do wielu odbiorców, pozwala na łącze
nie różnych typów informacji, np. te
lefon, telex, telewizja przy dużych od
ległościach jest ekonomiiczniiejsza od 
konwencjonalnych systemów, a wspo
mniane wyżej właściwości powodują, 

że posiada ogromne możliwości roz
woju. 

Ujemną cechą komunikowania sa
telitarnego — zdaniem Plomana — 
jest fakt, że blokuje ono pasmo wy
sokiej częstotliwości w znacznym za
kresie, rodząc wiele problemów zwią
zanych z jego podziałem (szczególnie 
dla krajów trzeciego świata). Jednak
że łączność satelitarna, to nie tylko 
stacje nadawcze, to również zaopa
trzenie społeczeństwa w odbiorniki 
programów. 

Ploman rozważa możliwość wyko
rzystania dotychczas stosowanych od
biorników, korzystanie z dotychcza
sowych urządzeń, ale z dodatkowym 
wyposażeniem, czy wreszcie produk
cję zupełnie innych aparatów. Ko
rzystanie z aktualnie funkcjonują
cych odbiorników zwiększa koszt 
konstrukcji stacji nadawczych i vice 
versa. W jakim przypadku na jakie 
iść rozwiązanie — ten problem autor 
wyczerpująco wyjaśnia w swej 
książce. 

Po omówieniu kwestii natury tech
nicznej autor wraca do wpływu ko
munikowania satelitarnego na losy 
współczesnego świata. Wiadomo, że 
na własne systemy satelitarne mogą 
sobie pozwolić jedynie najbogatsze 
kraje świata. Inne muszą iść na 
współpracę, a z tym wiąże się zagad
nienie finansowania ogromnych in
westycji, przezwyciężanie różnic 
prawnych, kulturalnych czy wreszcie 
barier językowych. Powstaje szereg 
komisji, których zadaniem jest przy
gotowanie warunków pozwalających 
na współpracę zarówno w okresie 
budowania satelitarnych systemów 
informacji, jak i przy korzystaniu 
z nich. Korzystanie wspólne z syste
mów satelitarnych rodzi wiele sprze
czności. Np. wykorzystanie tego typu 
komunikowania do celów oświato
wych może rozbić się o różne kon
cepcje wychowania młodego pokole
nia. Z jednej bowiem strony trudno 
zrezygnować z możliwości wykorzy
stania łączności satelitarnej do sze
rzenia oświaty, ale z drugiej strony 
trudno porzucić koncepcje nauczania 
wyrosłe na gruncie narodowych tra
dycji. Ploman proponuje tu różne 
rozwiązania. Przykładowo: nawiązy
wanie współpracy przez kraje jed
nej strefy językowej (kraje Amery
ki Południowej z językiem hiszpań
skim), lub wykazujące pewną wspól
notę kulturową (kraje arabskie). 

9» 
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becz nauka to nie tylko progra
my oświatowe. Nauka zawiera się 
również w dobrej informacji. Mogą 
więc powstawać między współpracu
jącymi krajami sprzeczności, jakie 
informacje można emitować. Chodzi 
bowiem o to, że z nauką i oświatą 
ściśle wiąże się sprawa wychowania 
młodego pokolenia, przy której trze
ba się liczyć z tradycjami danego 
narodu. 

Wielki jest wpływ komunikowania 
satelitarnego na nasze codzienne ży
cie i będzie jeszcze wzrastał wraz 
z każdym wynalazkiem w zakresie 

sztucznych satelitów. Wartość książ
ki Plomana ześrodkowującej się 
głównie na problemach technicznych 
leży "właśnie w tym, że zwraca uwa
gę, jak ogromne problemy, ale i na
dzieje rodzi postęp techniczny, po
zwalający budować coraz doskonal -
size środki komunikowania masowe
go. Co nie zmienia sprawy, że pod
stawową kwestią do rozwiązania są 
problemy natury politycznej i praw
nej, związane z ochraną suwerenno
ści poszczególnych krajów. 

Jan Grzywacz 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 

• Wanda R o s z k o w s k a - S y k a ł o w a : 
ATHENAEUM JÓZEFA IGNACEGO KRA
SZEWSKIEGO 1841—1851. Zarys dziejów 
i bibliografia zawartości. Wydawnictwo 
PAN — Instytut Badań Literackich.. Wro
cław 1974. S. XXXVI i 65. Z 8 ilustracja
mi. 

Losy wydawnictwa ciągłego Athenaeum 
poświęconego historii, lituraturze, sztukom, 
krytyce itd., przez J. I. Kraszewskiego 
w Wilnie wydawanego trzy lata i redago
wanego przez lat dziesięć, pokazane zo
stały na tle życia literackiego ziem li
tewsko-ruski eh w poprzedzającym okre
sie 1832—1840 i rodowodu samego redak
tora. Przedstawiono założenie periodyku, 
jego współpracowników, porównano zało
żenia programowe z praktyką wykonania, 
wspomniano zatargi z drukarnią Gliicks-
berga, kryzys i upadek pisma, jego re
cepcję wśród współczesnych i dano ocenę 
ogólną wydanych 66 tomów przy jednooso
bowej redakcji. Był to dwumiesięcznik 
o charakterze przede wszystkim nauko
wym. Jego kierunek wytyczały: myślenie 
historyczne o zjawiskach kultury, pier
wiastek narodowy i poszukiwanie ludo
wości na podkładzie światopoglądu ro
mantycznego. Redaktor zabiegał o zrozu
mienie i tolerancję, postawę obserwatora 
wszelkich przejawów ducha narodowego 
i bezstronnego o nich informatora. „Trze
ba uznać Athenaeum za wyjątkowe zja
wisko, mimo że nie znalazło się w nurcie 
rozwojowym ówczesnego czasopiśmiennic
twa... Na podkreślenie szczególne zasługuje 
długotrwałość pisma, systematyczność uka
zywania się tego nieperiodycznego perio
dyku... Odosobnione w swoim czasie, we
szło Athenaeum w przyszłość, która za
pewniła mu życie naukowe. W dziedzinie 
badań (także komparatystycznych) nad 
dziejami różnych dyscyplin humanistycz
nych, historią kultury w Polsce, pozosta
nie pismem niezbędnym w ręku czytelni-
ka-badacza na długo..." Ujęcie tematu 
przez autorkę jest nowatorskie. 

cl 

# Marian Marek D r o z d o w s k i : WAR
SZAWA XX WIEKU. Wyd. MON, Warsza
wa 1976. S. 479 i ilustracje na wklejkach. 

Autor jest historykiem wyspecjalizowa
nym w dziejach najnowszych Warszawy 
i publikował liczne prace poświęcone tej 
tematyce (m. in. o mieszkańcach Warsza
wy w czasie II Rzeczypospolitej, o prezy
dencie Starzyńskim). W tym tomie zebrał 

szkice i referaty, które ułożone chronolo
gicznie dotyczą okresu przed i I wojny 
światowej, Warszawy międzywojennej, lat 
wojny i okupacji, czasów odbudowy i roz
woju. Następuje jeszcze dział poświęcony 
warszawiakom i ostatni — varsavianom. 

Wśród tematów poruszanych w tym 
zbiorze są i takie, które dotyczą prasy 
oraz działalności publicystycznej. Wymień
my je kolejno: 

Rewolucja 1905; wspomnienia uczestni
ków (s. 25—26). W tym wyborze — wspom
nienia Władysława Uziembły, działacza 
PPS i PPS-FR poświęcone nielegalnej dru
karni (przy ul. Foksal). Autor drukował 
m. in. Robotnika. 

Prasa we wrześniu 1939 (s. 218—220). 
Uwagi na temat wydanego tomu wspom
nień pt. „Wspomnienia dziennikarzy we 
wrześniu 1939" (PWN, Warszawa 1966). 

Julian Marchlewski (s. 328—346). Szkic 
biograficzny, uwzględniający także dzia
łalność publicystyczną Marchlewskiego. 

Podobne informacje w następnych szki
cach o Werze—Marii Koszutskiej, Janie 
Hemplu, Mieczysławie Niedziałkowskim, 
Stanisławie Dubois. 

jki 

O POLACY W AUSTRII. Materiały mię
dzynarodowego sympozjum naukowego na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, 20—22 maja 
1975. Redaktor tomu Andrzej P i l c h . Ze
szyty Naukowe UJ CCCCLV, Prace polo
nijne zeszyt 2, Kraków 1976. S. 287. Z ilu
stracjami. 

Część II, poświęcona działalności spo-
łeczno-kulturalnej i samopomocowej Pola
ków i Polonii w Austrii w XIX i XX w., 
zawiera referat Ireny P a c z y ń s k i e j : 
„Czasopiśmiennictwo polskie w Austrii". 
Przedstawia stosunkowo liczny poczet cza
sopism w języku polskim ukazujących się 
głównie w Wiedniu w XIX i XX w. do 
1934 r. Poza nimi Polacy wydawali tam 
10 pism w języku niemieckim, 3 w języku 
francuskim, 2 dwujęzyczne (polsko-nie-
mieckie). Do 1914 r. ukazywało się ogółem 
28 pism tego rodzaju, podczas pierwszej 
wojny światowej aż 34, a w latach 1919— 
1934 jeszcze 20. Po 1934 r. nie utrzymało 
się żadne. Najwcześniejsze czasopisma pol
skie, treści literackiej pochodzą z lat 1838 
i 1843. W ostatnim dziesięcioleciu XIX w. 
zaczęły wychodzić pisma o szerszej pro
blematyce społecznej. Przeważały na ogół 
efemerydy. Trwalszą egzystencje zapewni
ły sobie dopiero oficjalne i półoficjalne 
organy periodyczne parlamentarnego Ko-
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ła Polskiego w języku polskim i niemie
ckim, redagowane przez Adama Nowickie
go, długoletniego korespondenta wiedeń
skiego prasy nie tylko galicyjskiej. Naj-
bujniejszy rozwój przyniosła pierwsza 
wojna światowa i potrzeby prasowe 
uchodźców z okupowanej Galicji. Najdłu
żej wychodził i najszerzej oddziaływał 
Wiedeński Kurier Polski 1914/1919, stał się 
też centrum wydawniczym tamtejszej Po
lonii. Nie brakło wtedy pism młodzieżo
wych, żołnierskich, pedagogicznych. Po 
upadku monarchii stosunki nie sprzyjały 
powodzeniu prasy polskiej w Austrii. Znów 
przeważały efemerydy. Ostatnim był Po
lak w Austrii (1932/1934) . Do tytułów przy
toczonych warto dorzucić Przełom, dwu
tygodnik polityczny 1895/96 i miesięcznik 
Świat Chrześcijański 1916/1919. Stan za
chowania prasy polskiej w Austrii jest 
najgorszy dla lat międzywojennych. Brak 
dotąd jej rejestracji bibliograficznej. 

cl 

# ENCYKLOPEDIA PRAWA MIĘDZYNA
RODOWEGO I STOSUNKÓW MIĘDZYNA
RODOWYCH. Wiedza Powszechna, War
szawa 1976. S. 472. 

Najlepszą charakterystykę dzieła dali 
jego redaktorzy: „Encyklopedia definiuje 
i objaśnia pojęcia oraz instytucje prawa 
międzynarodowego i stosunków międzyna
rodowych, przedstawia ważniejsze proble
my, konflikty i wydarzenia międzynarodo
we, zawiera informacje na temat konfe
rencji, kongresów oraz organizacji mię
dzynarodowych. Szczególnie dużo uwagi 
poświęcono polskiej polityce zagranicznej 
oraz roli Polski w świecie" (s. 5). 

Dla dziennikarza — specjalisty proble
matyki międzynarodowej encyklopedia jest 
niezwykle użyteczna. Jest ona dziełem ze
społu wybitnych specjalistów, a poszcze
gólne hasła mają formę zwięzłych arty
kułów, napisanych jasno i kompetentnie. 
Redaktorzy uniknęli przy tym błędów rze
czowych i kompozycyjnych. Encyklopedia 
będzie podstawowym wyposażeniem war
sztatu komentatora polityki międzynaro
dowej. 

• AUSBILDUNGSWEGE ZUM JOURNA
LISMUS. Bestandsaufnahmen, Kritik und 
Alternativen der Journalistenausbildung. 
Opladen 1975. S. 314. 

ф Günter K i e s l i c h : DER JOURNALI
STISCHE NACHWUCHS IN DER BUN
DESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Ein For
schungsbericht. Köln 1975. S. 115. 

W Republice Federalnej Niemiec dostęp 
do zawodu dziennikarskiego nie jest uza
leżniony od zdobywania określonych kwa
lifikacji. Ubiegać się o to może w zasadzie 
każdy młody człowiek, rozpoczynając w 
wybranej redakcji praktykę na zasadzie 

Dla prasoznawcy natomiast encyklope
dia ma niewielką wartość. Pominięto w 
niej niemal zupełnie problemy międzyna
rodowego obiegu informacji, jego formy 
organizacyjne i regulację prawną. Temu 
obszernemu tematowi poświęcono zaledwie 
trzy hasła: Międzynarodowy Związek Te
lekomunikacyjny, Propaganda oraz Radio
we stacje działające poza terytorium na
rodowym, najwyraźniej przypadkowo ze
stawione. Brak haseł dotyczących proble
mów współpracy międzynarodowej w dzie
dzinie informacji, wymiany informacji, re
gulacji prawnej przekazów satelitarnych, 
prac organizacji międzynarodowych w 
dziedzinie ochrony wolności informacji, 
prawa do informacji, instytucji międzyna
rodowego prawa do sprostowania e tc , 
etc. 

Redaktorzy encyklopedii kierowali się — 
jak piszą — „zasadą, aby wyeliminować 
przede wszystkim te hasła, które można 
znaleźć w innych publikacjach wydanych 
w Polsce" (tamże). Otóż problematyki 
międznarodowego obiegu informacji i form 
jego regulacji prawnej dotąd w Polsce nie 
opracowano. 

asn 

Ф HUMOR Z PAPRYKĄ — LU DAS MA
TYI. Wstęp, wybór tekstów i rysunków — 
Laszló T a b i. Przekład: Tadeusz Fangrat 
i Maja Paczoska-Nowak. Wyd. Artystyczne 
i Filmowe, seria „Przedstawiamy pisma 
satyryczne świata", Warszawa 1977. S. 148. 

Odnotowania godna jest przede wszyst
kim inicjatywa WAiF. które przystąpiło 
do wydania serii antologii, przedstawiają
cych pisma satyryczne świata. Ukazują one 
także współczesny humor różnych naro
dów. Tabi, który jest autorem tej anto
logii, to zarazem długoletni redaktor na
czelny Ludas Matyi. W krótkim wstępie 
podaje nieco informacji o swym piśmie 
i jego redakcji (ukazuje się od wiosny 
1945; należy do najpopularniejszych na Wę
grzech, o czym świadczy nakład — 550 tys. 
egz. w 10-milionowym kraju). Książka za
wiera teksty satyryczne i rysunki satyry
ków węgierskich. Na końcu nota biogra
ficzna o każdym z 32 autorów. jki 

woluntariusza. W trakcie praktyki prze
chodzi wewnątrzredakcyjne przeszkolenie 
i jeśli obie strony zadowolone są z tej 
współpracy, wchodzi w grono stałych pra
cowników redakcji. Ten wolny dostęp do 
zawodu, biorący rzekomo pod uwagę je
dynie uzdolnienia i swoiste powołanie, w 
rzeczywistości obwarowany jest tysięczny
mi trudnościami, które przebrnąć musi 
młody człowiek. 

W różnych redakcjach rozmaicie wy
gląda ów werbunek przyszłych dzienni
karzy. W mniejszych i mniej dla kandy
datów Ł,atrakcyjnych" (pod kątem presti
żu i rekompensaty materialnej) inicjatywa 
wychodzi od wydawcy, który chce sobie 
zapewnić zdolnych pracowników. W więk-

Noty o wydawnictwach zagranicznych 
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szych, renomowanych i oferujących lepsze 
wynagrodzenia liczba kandydatów znacz
nie przekracza zapotrzebowanie. Zaczynają 
odgrywać tu rolę inne względy. Ponieważ 
kwalifikacji dziennikarskich nie poświad
cza żaden dokument, rozstrzyga o nich 
na ogół osobiście kierownik personalny 
wraz z wydawcą. Wielkîe koncerny mają 
wręcz odpowiednie referaty do spraw 
praktykantów stanowiące sito wstępne. 
Przecisnąć się przez nie można przy uży
ciu różnych środków, wśród których po
lecenia i protekcje odgrywają nie naj
mniejszą rolę. 

Jak przebiega system praktyk w sa
mej redakcji? Ankiety przeprowadzone na 
ten temat wśród praktykantów wykazały, 
że system szkolenia wewnątrzredakcyjnego 
nie jest rozwiązaniem najszczęśliwszym. 
Preferowano raczej łączenie praktyk w re
dakcji z jakąś formą dalszego szkolenia 
poza redakcją w placówkach akademi
ckich. Niemal połowa zapytywanych opo-
wiedzała się za utworzeniem specjalnej 
uczelni dziennikarskiej, która by doku
mentowała dyplomem uzyskane kwalifi
kacje. Połowa zapytywanych była za pań-
stawowym kształceniem dziennikarzy, a 
większość (w przeciwieństwie do starych, 
rutynowanych dziennikarzy) opowiada się 
za szkoleniem według określonego pro
gramu, zakończonego nawet egzaminem 
jako gwarancją uzyskania stanowiska „re
daktora". Większość praktykantów jest 
za kształceniem specjalistycznym, a prze
ciwko wszechstronnemu ..omnibusowi" re
dakcyjnemu zajmującemu się wszystkim 
według polecenia kierownictwa redakcji. 
Te opinie korespondują w sposób za
skakujący z odpowiedziami samych re
dakcji na podobne tematy. Z zapytywa
nych 224 redakcji 48e/o opowiedziało się za 
utworzeniem wyższej szkoły dziennikar
skiej, większość jest za utrzymaniem 
praktyki w redakcji, ale w połączeniu ze 
zdobywaniem teoretycznej wiedzy w pla
cówkach naukowych, połowa opowiada się 
za specjalizacją dziennikarzy. 

Dotychczasowy system szkolenia i wer
bunku narybku dziennikarskiego w RFN 
odbywa się według swoistego społecznego 
„numerus clausus" działającego na rzecz 
młodzieży pochodzącej ze średnich i wyż
szych warstw mieszczańskich. Nadmiar 
młodych ludzi starających się o dostęp do 
zawodu dziennikarskiego powoduje po
wstanie ..rezerwowej armii bezrobotnych", 
wpływającej negatywnie na sytuacje za
trudnionych w tym zawodzie. Wewnętrzne 
szkolenie sprzyja raczej procesowi snołecz-
nego przystosowania, niż zdobywaniu rze
czywistych kwalifikacji. Wynikiem teł sy
tuacji jest przemożny wpływ właścicieli 
pism na przebieg indywidualnych karier 
zawodowych. Nic "atern dziwnego, że kan-
rîvdaei na dziennikarzy Doszukują w dy
plomie uczelni ochronv przed arbitralnymi 
decyzjami odnoszącymi sie do ich przy
szłości. 

Щ Michel L e g r i s : LE MONDE TEL 
QU'IL EST. Plon, Paris 197S. S. 214. 

O paryskim dzienniku Le Monde napi
sano już stosunkowo wiele różnych obję
tościowo prac. Wydana niedawno książka 
pióra Michela Legrisa należy do najbar
dziej kontrowersyjnych. Autor przez kilka
naście lat pracował we wspomnianym piś

mie, w roku 1972 opuścił redakcję i chyba 
dlatego czytelnik dostrzega wyraźny brak 
obiektywizmu. Legris nie ukrywa niechęci 
do charakteryzowanej gazety, na każdej 
niemal stronie stara się ją zdyskredyto
wać. Mankamenty oraz potknięcia dzien
nika starannie wyłowiono i przedstawiono 
jako „typowe" przykłady złej pracy oraz 
tendencyjności redakcji. Zdaniem autora, 
Le Monde przeżywa poważny kryzys 
i przyszłość gazety rysuje się w czarnych 
barwach. Twierdzi on, że w latach siedem
dziesiątych dziennik zaczął odchodzić od 
pierwotnych założeń. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że wnioski autor postawił 
a priori, a wyszukane później przykłady 
miały wyłącznie podbudować jego wywo
dy. W opracowaniu jest wyjątkowo wiele 
werbalizmu i krytyki dla krytyki. Ponadto 
Legris nie potrafi często ukryć rozgory
czenia i argumentuje jak zacietrzewiony 
publicysta. 

Le Monde wielokrotnie był celem ata
ków i nacisków. To, że w dalszym ciągu 
utrzymuje wysoką, nie tylko we Francji, 
pozycję — zawdzięcza w głównej mierze 
swej rzeczowości. Gazeta o prawie 600-ty-
sięcznym nakładzie należy do najlepiej 
redagowanych dzienników paryskich. Ma 
na to wpływ wysoki poziom warsztatu 
piszących w Le Monde, zaliczanych do 
francuskiej elity dziennikarskiej. 

Częściowo trzeba się zgodzić z auto
rem, gdy zarzuca pismu mniejszą niż 
w poprzednich latach bezstronność i da
wanie na łamach wyrazów sympatii dla 
umiarkowanej lewicy. Zaznaczyć przy tym 
trzeba, iż pewien radykalizm Le Monde 
odzwierciedla przeobrażenia francuskiej 
inteligencji oraz że dziennik wcale się 
z tym nie kryje. Jednocześnie gazeta nie 
straciła na wartości. Należy także pod
kreślić, iż w porównaniu z innymi wy
chodzącymi w Paryżu pismami Le Monde 
przeznacza nadal dwa, trzy razy więcej 
miejsca, proporcjonalnie do objętości, na 
politykę zagraniczną. 

Odnosi się_ wrażenie, że również 
w sprawach faktograficznych autor zasto
sował selekcję subiektywną. Dlatego książ
kę trudno uznać za kompendium wiado
mości o Le Monde. Swoją drogą, M. Legris 
pisze ciekawie, nieszablonowo, wiele jego 
uwag ma oryginalny charakter. Właśnie 
z tych przyczyn opracowanie warte jest 
przeczytania. 

ma 

ф David M. A b s h i r e : INTERNATIO
NAL BROADCASTING: A NEW DIMEN
SION OF WESTERN DIPLOMACY. Sage 
Publications, Inc., Beverly Hills 1976. S. 90. 

Autor kieruje pracami Ośrodka Badań 
Strategicznych i Międzynarodowych Uni
wersytetu Georgetown к. Waszyngtonu i 
przewodniczy amerykańskiej radzie do 
spraw transmisji dla odbiorców zagranicz
nych (U.S. Board for International Bro
adcasting), a ton jego wypowiedzi współ
brzmi z głosami tych kół w amerykańskim 
życiu politycznym, które procesowi od
prężenia i pogłębianiu wzajemnego zaufa
nia w stosunkach między państwami o 
różnych ustrojach społecznych przeciw
stawiają doktrynę „swobodnego przepływu 
informacji". 

Książka przedstawia zarys jednolitej 
strategii Zachodu, jakiej winny być pod-
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porządkowane audycje dla odbiorców za
granicznych, adresowane przede wszyst
kim do krajów socjalistycznych. Wbrew 
tytułowi nie chodzi tu wcale o jakiś „no
wy wymiar dyplomacji". Dywersja ideolo
giczna nie ma nic wspólnego z dyploma
cją, natomiast rzekomo nowa strategia tej 
dywersji — mimo modyfikacji, jakim zo
stała poddana — wywodzi się z epoki 
zimnej wojny. 

Autor omawia działalność Głosu Ame
ryki, radia „Free Europe" i radia „Li
berty" oraz zachodnioeuropejskich i izra
elskich sieci nadawczych kierujących swo
je programy do odbiorców w państwach 
socjalistycznych — i twierdzi, że służy ona 
realizacji zasady „swobodnego przepływu 
informacji", rzekomo sformułowanej w 
postanowieniach Aktu Końcowego Kon
ferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w 
Europie. Podstawowa teza wywodu głosi, 
że rewolucyjne przeobrażenia technik ko
munikowania, w tym warunków nadawa
nia i odbioru programów dla zagranicy, 
dają państwom kapitalistycznym większe 
niż dotychczas możliwości wywierania sku
tecznego wpływu na „społeczeństwa tota
litarne". Autor występuje więc z progra
mem intensyfikacji „dyplomacji komuni
kowania" (czyli dywersji ideologicznej) w 
stosunku do państw socjalistycznych. 

asn 

ф FILM-MAKING IN DEVELOPING CO
UNTRIES. The Dag Hammarskjold Foun
dation, Motała 1975. S. 123. 

Celem wydawcy tej publikacji — The 
Dag Hammarskjold Foundation — jest 
zorganizowanie stałego dialogu na tematy 
związane z rozwojem krajów Trzeciego 
Świata pomiędzy urzędnikami administra
cji państwowej i pracownikami środków 
komunikowania masowego w tych krajach. 
Książka jest trzecią z serii „Praktyka ko
munikowania". 

Główne omówione zagadnienia to: 
1) Funkcjonowanie filmu jako środka ko
munikowania. Bogato ilustrowana analiza 
języka filmowego oraz opis wymagań, ja
kie musi spełnić film, by był zrozumiały 
dla odbiorcy wiejskiego w krajach roz
wijających się. 2) Badania nad filmem. 
Interesujący opis ostatnich badań nad fil
mem w krajach rozwijających się i uprze
mysłowionych oraz wskazówki dla twór
ców filmowych. 3) Sytuacja zawodowa 
afrykańskiego twórcy filmowego oraz ana
liza filmu dokumentalnego jako czynnika 
zmian społecznych, a także filmu jako 
metody w badaniach socjologicznych (ba
dania wśród Indian Navajo na temat sto
sunku między kulturą tradycyjną i struk
turą języka filmowego). 

us 
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ROCZNIK 
HISTORII CZASOPIŚMIENNICTWA 

POLSKIEGO 
II PÓŁROCZE 1976* 

Konrad Z a w a d z k i podjął próbę 
analizy Wiadomości Cudzoziemskich 
Ekstraordynaryjnych z Poczty Cesar
skiej, które pojawiły się w 25 lat po 
ukazaniu się Merkuriusza Polskiego 
Ordynaryjnego, czyli w 1686 r. Można 
je z zastrzeżeniem zaliczyć do regu
larnie wydawanych czasopism. Utrzy
mały się do 1689, zachowało się 17 
numerów (najrzadsze cymelia). Znaj
duje się w mich zaledwie kilka mar
ginesowych wzmianek o Polsce, choć 
wychodziły w Krakowie. Autor okre
śla profil pisma, jego tematykę i li
nię polityczną, rodzaje użytych form 
dziennikarskich, język. Podaje wykaz 
odnalezionych egzemplarzy, facsimile 
kilku kart. 

Jan S u 1 o w s к i odnalazł w Archi
wum Watykańskim Continuatione del 
Mercurio Polacco, jako przeznaczone 
dla Włochów opracowanie danych za
wartych w naszym Merkuriuszu z 
1661 г., drukowane w Krakowie w for
mie reportażu ciągłego**. Zamieszcza 
fotokopię obu odnalezionych nume
rów, obejmujących czas od 6 do 14 lu
tego i od 14 lutego do 6 marca 1661, 
wraz z ich oryginalną wersją języko
wą i facsimile oraz tekstem Merku
riusza służącym za podstawę redakto
rowi Continuatio, którym był Hiero
nim Pinoeci. Autor kwestionuje przy 
tej sposobności rolę Pinoeoiego w Mer
kuriuszu. Kontynuował on go, trzy
mając się wiernie doniesień tam za
wartych, rozszerzając je i uzupełnia-

* Tom XV, zesz. 3—4, S. 243—497. 
** Por. tegoż au to ra „Włoska odmiana 
Merkuriusza Polskiego" w Zeszytach Pra-
soznawczych 1967 n r 1, s. 65—74, (Red.). 

jąc, lub skracając w miarę potrzeb 
włoskiego odbiorcy. Sam co najwyżej 
selekcjonował materiały Merkuriusza, 
lecz go nie redagował. 

Zofia S o k ó ł informuje o niezna
nym białostockim piśmie ogłoszenio
wym z początku XIX w.: Neu-Ost-
preussisches Inteligefiz-Blatt zur nütz
lichen Bequemlichkeit des Publici. 
Nowoschodnich Prus doniesienia ku 
Wygodzie Publicznej. Organ to urzę
dowy Wojenino-Ekonomicznej Kamery 
w Białymstoku ukazujący się dwa 
razy tygodniowo w latach 1802—1803 
i 1804—1805. Materiał w nim zawarty 
dawał ukryty w anonsach autentycz
ny obraz miasta i okolic, jego orga
nizacji wewnętrznej, administracji i 
życia gospodarczego'; jest interesujący 
dla badacza stanu kultury i oświaty 
w tym rejonie pod przejściowym pa
nowaniem pruskim. 

Andrzej P а с z к o w s к i dokonał 
pierwszej próby analizy szaty zew
nętrznej dzienników polskich w la
tach 1922—1939 i nakreślenie jej prze
mian. Wiadomo, jak 'istotną rolę w 
upowszechnianiu treści dziennika od
grywa jego wygląd: objętość i for
mat, sposób łamania kolumn, układ 
działów i rubryk, elementy ilustracyj
ne etc. Ówczesne przemiany szaty ze
wnętrznej szły daleko, w niektórych 
wypadkach były nieomal „rewolucyj
ne", całkowicie zmieniały dotychcza
sową formułę redakcyjną. Autor o-
kreśla kierunek przemian, ich wy
znaczniki ilościowe, uwzględnił czę
stotliwość, objętość, dodatki samoist
ne, układ graficzny pierwszej kolum
ny i jego zasadnicze części składowe, 
sposób wykorzystania ostatniej ko
lumny, a nawet trwałość pewnych 
działów specjalistycznych. Zanalizo
wał 32 dzienniki: 9 warszawskich, 13 
z pięciu dużych miast (Poznań, Łódź, 
Kraków, Lwów, Wilno), 10 (prowincjo
nalnych. W omawianym okresie wzro
sła pojemność informacyjna, sama in
formacja uległa znacznemu zróżnico-
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waniu, została uzupełniona stromą wi
zualną, uatrakcyjniła się zwłaszcza 
pierwsza kolumna, głównie przez -Li
po wszech nienie ilustracji, wykorzy
stywano do tego celu niekiedy także 
ostatnią kolumnę, wszędzie dbano o 
spopularyzowanie materiału prasowe
go, wprowadzono dodatki ilustrowane 
i magazynowe, osobne działy sporto
we i kobiece. Wywody autora uzupeł
niają facsimile pierwszych kolumn 
kilkunastu przebadanych dzienników. 

Wiesław W ł a d y k a dotknął form 
publicystyki politycznej neokomserwa-
tystów w latach 1926—1935, tj . w 
okresie powrotu organizacji zacho
wawczych na arenę życia publiczne
go, gdy dla zdobycia wpływów poli
tycznych założono kilka pism akade
mickich, obsługiwanych przez zdol
nych młodych publicystów, usytuowa
nych na Skrajnym prawym skrzydle 
obozu rządowego. Chodzi tu w szcze
gólności o Bunt Młodych — dwuty
godnik założony w 1931 (od 1937 pt. 
Polityka), tudzież dwutygodnik Pro
blemy (zał. 1934). Z publicystów wy
bili się tam bracia Adolf i Aleksander 
Bocheńscy, Ksawery i Mieczysław 
Pruszyńscy. 

Barbara W y s o c k a zajęła się 
wielkopolską prasą "regionalną Dru
giej Rzeczypospolitej, bujnie w tam
tych stronach rozwiniętą. Regionalizm 
charakteryzował wtedy życie społecz
ne dzielnicy, nawiązując do tradycji 
spod zaboru. Przodował w tym sam 
Poznań ze swą Kroniką m, Poznania 
(zał. 1923), a na prowincji Gostyń z 
miesięcznikiem Ziemia Gostyńska (zał. 
1926) i nieregularną Kroniką Gostyń
ską (zał. 1928). Za jego przykładem 
powstały we Wrześni Wici Wielko
polskie, miesięcznik w latach 1931— 
1937, który przekroczył granice Wiel
kopolski i objął cały b. zabór pruski, 
zachowując swój kulturalny profil. 
Kolejno wymienić trzeba Ziemię Le
szczyńską (zał. 1932), Przegląd Byd
goski (zał. 1933), Przegląd Wielkopol
ski (zał. 1939), reprezentujący tu na j 
wyższy poziom. Dodatek tygodniowy 
Dziennika Kujawskiego pt. Piast przy
brał stopniowo wyraźny profil regio
nalny. 

Hanna N a t о г а-М а с i e r e w i с z 
naszkicowała na przykładzie wybra
nych tygodników ilustrowanych roz
wój warszawskiej ilustracji prasowej 
od ok. 1820 r. do początku XX w., 
w połączeniu z problemem postępu 
techniki ilustracyjnej. W tym okresie 

ilustracja z elementu dekoracyjnego 
nie związanego z tekstem stała się 
wpierw pomocniczym, a z czasem sa
moistnym środkiem wypowiedzi dzien
nikarskiej, niejednokrotnie dosadniej 
oddziałującym na czytelnika niż tekst. 
Wywody objaśniają dobrane zdjęcia. 

Krótkotrwały tygodnik demokra
tyczny v/ Paryżu (od grudnia 1938 do 
końca maja 1939) pt. Świat i Polska 
pod redakcją posła Hermana Lieber-
mana, jest przedmiotem artykułu Ar
tura L e i n w a n d a , Przeznaczony dla 
emigracji, bez debitu w kraju, bez
partyjny, współpracował blisko z ty
godnikiem Czarno na Białym, repre
zentował analogiczny kierunek poli
tyczny i za jego pośrednictwem otrzy
mywał materiały z kraju. Próbowano 
tą drogą lansować zmianę polityki za
granicznej Polski. Rolę i oddziaływa
nie pisma umniejszała jego krótko-
trwałość i miski nakład, wąska baza 
czytelnicza (uchodztwo polskie we 
Francji, polscy kombatanci w Hisz
panii). Posiadało natomiast swobodę 
wypowiadania opinii większą niż w 
kraju, stało się też trybuną otwartą 
dla wszelkiej opozycji wobec panują
cego w ojczyźnie reżimu. Współzało
życielem i wydawcą pisma był Janu
ary Grzędziński. Miało ono swoich 
koLporterów w ośrodkach polonij
nych. 

Luźne uwagi o współpracownikach 
polskiej prasy humorystyczno-satyry-
cznej dwudziestolecia międzywojen
nego, pióra Bohdana P i ą t k o w-
s k i e g o , są ogólnikowe i niewiele 
informujące. 

Alina S ł o m k o w s k a w artykule 
„Z badań nad dziennikarstwem Pol
ski Ludowej" scharakteryzowała po
stęp ruchu korespondentów robotni
czych i chłopskich oraz gazety zakła
dowe, ścienne i „błyskawice" (specjal
ne wydania organów wojewódzkich) 
lat pięćdziesiątych. 

Zawartość drugiej połowy XV to
mu Rocznika dopełniają recenzje pió
ra: J. Myślińskiego, B. Petrozolin-
Skowrońskiej, W. Zajewskiego, W. 
Władyki, D. Nałęcz i J. Jałowieckie
go. 

Od nowego roku 1977 Rocznik Hi
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego, 
wydawany od 1963 r. zeszytami kwar
talnymi, zmienia tytuł na Kwartalnik 
Historii Prasy Polskiej i jest kon
tynuacją tamtego z zachowaniem 
wspólnej numeracji. 

Czesław Leckicki 
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prasa techniczna 
II PÓŁROCZE 1976 

Ciekawie przedstawia się treść 
dwumiesięcznika Prasa Techniczna w 
wyżej wymienionym okresie. Główna 
w tym zasługa publikacji poruszają
cych kwestie o charakterze zasadni
czym dla prasy technicznej. Do takich 
wypowiedzi zaliczyć możemy artykuł 
M. B e l e r s k i e g o „Podstawowe 
funkcje czasopism technicznych" za
mieszczony w numerze 4. Autor nie 
ograniczył się do tematu zakreślonego 
tytułem pracy i scharakteryzował też 
pokrótce obecną sytuację w czasopiś
miennictwie naukowo-technicznym. 

Rozwój naukowo-techniczny wią
zał się w ostatnich czasach z postępu
jącym rozdrobnieniem dziedzin i za
wężaniem specjalizacji. Znalazło to 
odzwierciedlenie w prasie technicznej, 
której poszczególne tytuły zaczęły do
tyczyć coraz węższych specjalności. W 
rezultacie dochodziło do izolacji pism 
nawet o nieco zbliżonej tematyce. Za
pobiegając temu zjawisku podjęto 
współpracę między redakcjami. Autor 
widzi jednak potrzebę pójścia dalej: 
w kierunku doskonalenia pracy posz
czególnych redakcji. Chodzi o to, by 
pisma kompleksowo podejmowały 
problemy z zakresu swojej specjal
ności, tak od strony praktycznej jak 
i teoretycznej. Rzecz w tym, by prasa 
naukowo-techniczna służyła jednako
wo technikom i naukowcom, by właś
nie na płaszczyźnie swojego pisma 
wymieniali oni informacje na intere
sujące ich tematy. Pośrednictwo mię
dzy teorią a praktyką M. Belerski 
uważa za podstawową funkcję czaso
pisma naukowo-technicznego, obok 
spraw tak oczywistych jak aktualność 
i rzetelność przekazu. Jednocześnie 
autor zwraca uwagę na wzrost zna
czenia tego czasopiśmiennictwa w 
związku z przejmowaniem do pewne
go stopnia roli książki naukowej, któ
ra coraz szybciej się dezaktualizuje w 
wyniku błyskawicznego powiększania 
się zasobu wiedzy. 

„Czytelnicy, ich potrzeby i upodo
bania to jest gleba, na której wyra
sta dane czasopismo (...)" — pisze 
M. Belerski przypominając w ten la
pidarny sposób, że pismo (i dotyczy 
to nie tylko prasy technicznej) reali
zuje się w odbiorze czytelników. 

Jakości tej realizacji, a więc i oce
nie jakości prasy poświęcona jest bar
dzo ciekawa publikacja Stanisława 
Janusza T y m o w s k i e g o w nume
rze 6 pt. „Poczytność czasopism a sto
pień ich wykorzystania". Warto za
trzymać się przy niej, gdyż próbuje 
ona dać do ręki badaczom prasy w 
miarę obiektywną, opartą na rachun
kowych zasadach metodę określania 
jej jakości w ocenie czytelników. 

W numerze 7 Przeglądu Geodezyj
nego z 1955 roku ukazała się publi
kacja Jerzego Kutznera na temat oce
ny poszczególnych zeszytów czasopis
ma. Jej autor podał tam wzór na ob
liczanie stopnia wykorzystania pisma, 
który przedstawia się następująco: 

w=^v--ioo% 
Jr • атак 

gdzie: 
W — stopień wykorzystania pisma 
(w °/o), 
P — objętość całego zeszytu (w stro
nach), 
Pi — objętość pojedynczej przeczyta
nej i-tej publikacji (w stronach), 
Sj — stopień zainteresowania i-tą pu
blikacją, 
Smax — maksymalny stopień zainte
resowania. 

Twórca wzoru proponuje jednocze
śnie 6-punktową skalę (od 0 do 5) dla 
określenia stopnia wykorzystania każ
dego artykułu lub notatki, opisując, 
czym winno się objawiać zaintereso
wanie na każdym z sześciu szczebli. 

Dla całkowitej jasności sprawy po
służmy się prostym przykładem. Jeśli 
z .pisma o objętości 20 stron przeczy
tano publikację 3-stronicową ze stop
niem wykorzystania 4, publikację 2-
-stronicową ze stopniem wykorzysta
nia 5 oraz publikację jednostronicową 
ze stopniem wykorzystania 3, to wzór 
po podstawieniu tych wartości będzie 
wyglądał następująco: 

Jak stwierdza S. J. Tymowski, 
wzór — aczkolwiek logiczny — po
zwala jednak otrzymywać obiektywny 
obraz tylko w zakresie oceny jednego 
czytelnika. A rzecz jasna różni czy
telnicy mają różnie zdanie o poszcze
gólnych pozycjach tego samego nume
ru pisma. Autor proponuje więc na-
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stępujący sposób: wybieranie grupy 
czytelników (skoro nie można zbadać 
opinii wszystkich) i obliczanie śred
niej wszystkich ocen dokonywanych 
przez te osoby. 

Na tym kończy się artykuł S. J. 
Tymowskiego; w naszym periodyku 
nie sposób go jednak pozostawić bez 
paru słów komentarza. 

Opisana metoda, zasadniczo po
myślana dla jednego pisma specjali
stycznego, może być naturalnie stoso
wana w odniesieniu do innych tego 
•typu czasopism i taka myśl przewo
dziła publikacji artykułu w Prasie 
Technicznej. Jakie są natomiast szan
se jej użycia do badania prasy 
o treści ogólnej, w tym również 
dzienników? Wydaje się, że dość spo
re, choć sprawa nie jest całkiem 
prosta. Chcąc dostosować metodę 
opartą na wzorze J. Kutznera do 
prasy ogólnoinformacyjnej trzeba bę
dzie nadać inną postać skali stopniu
jącej zainteresowanie określoną pu
blikacją i w innych jednostkach wy
rażać objętość publikacji. Oczywiście 
niezbędne byłoby metodologiczne 
opracowanie całości zagadnienia pod 
kątem przystosowania do prasy ogól
nej . 

Każdej redakcja, bez względu na 
to czy jest to organ partyjny, perio
dyk specjalistyczny czy też tygodnik 
ilustrowany, zależy na tym, by czy
telnicy wykorzystywali materiały za
mieszczane w jej piśmie w jak na j 
większym stopniu. 

Opisana metoda pozwala badać tę 
kwestię, a jeśli połączymy ją z kom
plementarnie pomyślaną analizą za
wartości pism, w sumie powstanie 
cenny instrument, według wskazań 
(którego można będzie stosunkowo 
łatwo podnosić stopień wykorzystania 
prasy przez czytelników, a tym sa
mym siłę jej oddziaływania. 

W numerze 4. Prasy Technicznej 
ukazał się artykuł „Obecny stan cza
sopism naukowych i naukowo-tech
nicznych na świecie i ich perspekty
wy" 'Opracowany przez Katarzynę 
D e m b i ń s k ą na podstawie studium 
K. S u b r a m a m y a r n a (ogłoszonego 
przez UNESCO w Bulletin for Li
braires 1975, t. 29, s. 192). W publi
kacji tej dano przegląd najistotniej-
szych zjawisk w światowym czaso
piśmiennictwie naukowym i nauko
wo-technicznym, warto więc odnoto
wać kilka ważniejszych z poruszo
nych tam spraw. 

Historia tego typu czasopism się
ga jeszcze 1665 iroku, kiedy to po
wstały (istniejące do dziś) pisma The 
Philosophical Transactions of the 
Royal Society, The London Gazette 
i Le Journal des Savants. Obecnie 
„World List of Scientific Periodicals" 
wymienia blisko 60 tysięcy tytułów. 
Co spowodowało tak dynamiczny 
wzrost tej gałęzi czasopiśmiennictwa? 
Niewątpliwie w pierwszym rzędzie 
burzliwy rozwój samej nauki i tech
niki, zwłaszcza w ostatnich dziesię
cioleciach oraz wiążący się z tym 
wzrost liczby naukowców i techni
ków, a więc jednocześnie autorów pu
blikacji. Istotny wpływ miało też zja
wisko atomizacji nauki i techniki, za 
którym poszedł również podział pra
sy naukowo-technicznej na pisma 
o coraz węższej specjalizacji. Nie na
leży jednocześnie zapominać o postę
pie technicznym w dziedzinie reda
gowania i wydawania prasy, który 
też odegrał tu ważną rolę. 

Ale liczba tytułów nie odzwiercie
dla jeszcze całości zagadnienia. Rów
nolegle z nią wzrastała objętość cza
sopism, co było efektem powiększa
nia się ilości danych z coraz dokład
niejszych prac badawczych. 

Jednakże dalej od specjalizacji 
czasopism poszła specjalizacja uczo
nych. Efekt jest więc taki, że wyko
rzystują oni tylko interesującą ich, 
nieznaczną część treści czytanych 
pism. Co gorsza, liczne artykuły nie 
są ściśle związane z kierunkiem pe
riodyku, w którym się ukazują. Nie 
chcąc więc przeoczyć ważniejszych 
publikacji, czytelnik zainteresowany 
określoną dziedziną zmuszony jest 
sięgać do wielu tytułów, często nie 
mających z nią nic wspólnego. 

I jeszcze jedna sprawa: tempo 
ukazywania się publikacji. W trady
cyjnych czasopismach naukowych po
zostawia ono wiele do życzenia. Wyj
ściem z sytuacji będzie — być mo
że — pismo oparte na nowych zasa
dach, tzw. czasopismo skróconych 
informacji (letters journal), znacznie 
szybciej rozpowszechniające wstępne 
wyniki badań. Np. cykl wydawniczy 
Physical Letters wynosi ponoć tylko 
14 dn^. zaś Tetrahedron Letters i Ana
lytical Letters średnio ok. czterech 
tygodni. 

Inną charakterystyczną tendencją 
we współczesnym czasopiśmiennic
twie naukowym są publikacje mikro-
farmatowe. Periodyk Wildlife Dis-
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cases ukazuje się nawet wyłącznie 
na mikrofiszkach, a inne liczne pis
ma mają taką postać równolegle 
z tradycyjną. System ten nie tylko 
pozwala oszczędzać miejsce i ułatwia 
transport, lecz jest również tańszy. 
Użytkownicy mają jednak trudności 
z przyzwyczajeniem się do niego. 

Omówione powyżej publikacje za
sługiwały na poświęcenie im większej 
'ilości miejsca, toteż teraz z koniecz
ności w krótkich słowach postaramy 
się zrelacjonować inne ciekawe po
zycje, które ukazały się w II półroczu 
1976 na łamach Prasy Technicznej. 

W artykule „Kto i dlaczego powi
nien być wydawcą prasy technicznej" 
(nr 5) J. W. C z a r n o w s k i wyka
zuje słuszność dotychczas realizowa
nej koncepcji wydawania tej prasy 
w ramach ruchu stowarzyszeniowego, 
występując jednocześnie przeciw pro
jektom przejęcia funkcji wydawni
czych przez jednego z takich edyto
rów jak WNT, WKiŁ, Arkady, Śląsk, 
bądź też RSW „Prasa-Książka-Ruch". 

W omawianym okresie ukazało się 
też kilka artykułów z zakresu histo
rii prasy technicznej. Jan P a z d u r 
w artykule „Na marginesie historii 
polskiego czasopiśmieinnictwa tech
nicznego" (nr 4) poruszył problemy 
związane z badaniem jego dziejów. 
Lech K r ó l i k o w s k i w publikacji 
„Towarzystwo Politechniczne Polskie" 
(nr 5), opierając się na znalezionych 
przez siebie w archiwach Biblioteki 
Polskiej w Paryżu materiałach opi
sał działalność Towarzystwa, którego 
jednym z przejawów działalności był 
szczegółowo opracowany projekt cza
sopisma Dziennik Politechniczny Pol
ski. Projekt nie doczekał się realiza
cji na skutek wybuchu powstań w la
tach 1830 i 1864. 

Przedruki w prasie polskiej (i nie 
tylko polskiej) nie są czymś rzadkim. 
Przyzwyczailiśmy się jednak do tego, 
że celem przedruku danego tekstu 
jest poszerzenie kręgu jego odbior
ców pod względem „terytorialnym" 
lub zawodowym. Ewenementem jest 
opublikowany w numerze 6. przedruk 
artykułu Benedykta A l e k s a n d r o 
w i c z a z Gazety Handlowej i Prze
mysłowej z 7 marca 1842. Artykuł 
(tytuł pomijamy, gdyż liczy, jak to 
dawniej bywało, przeszło pół setki 
wyrazów) mówi o projekcie czasopis
ma technicznego Słowian i wylicza, 
czym winno się ono cechować, by 

mogło jak najlepiej służyć pomna
żaniu dóbr materialnych. 

Do historii nawiązuje też w nume
rze 6. artykuł Jerzego D r e w n o w-
s к i e g o „W obliczu współczesnoś
ci" poświęcony tygodnikowi Przegląd 
Techniczny — Innowacje, który w ze
szłym roku obchodził niezwykły 
w historii prasy polskiej jubileusz — 
110 rocznicę założenia pisma (wów
czas pt. Przegląd Techniczny). Autor 
wypowiedzi pisze jednak o dniu dzi
siejszym tygodnika, jego osiągnię
ciach i zamierzeniach. Numer 6 za
wiera też artykuł Mariana T y r o -
w i c z a , specjalisty NOT w zakresie 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
przez kadry techniczne, pt. „Prasa 
techniczna a kształcenie ustawiczne". 
Poruszony tu problem koresponduje 
z omówionym na wstępie artykułem 
M. Belerskiego. 

Kolejne artykuły w rubryce „Świa
towa prasa techniczna" poświęcono 
w omawianym półroczu nowym cza
sopismom elektronicznym, rolnictwu 
i przemysłowi włókienniczemu. Uka
zały się też trzy artykuły Andrzeja 
M a r k o w s k i e g o w rubryce 
„Przegląd języka technicznego", która 
od numeru 4/76 zmieniła profil. Au
tor postawił sobie za cel „odpowia
dać na konkretne pytania zgłaszane 
przez Czytelników — przede wszyst
kim (...) rozstrzygać wątpliwości prze
kazywane przez redaktorów prasy 
technicznej". 

Lesław Peters 

Journalism 
Quarterly 

WIOSNA—LATO 1976 

Wśród kilkudziesięciu rozpraw, ar
tykułów i raportów zawartych 
w dwóch numerach pierwszego pół
rocza 1976 Journalism Quarterly każ
dy prasoznawca zdoła znaleźć coś, co 
się mniej lub bardziej ściśle wiąże 
z jego osobistymi zainteresowaniami 
badawczymi. Przyjąwszy swoje zain-
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teresowania za kryterium selekcji, 
ograniczam się do omówienia kilku 
wybranych pozycji. 

W wyniku koncentracji prasy 
zmniejsza się liczba samodzielnych 
zespołów redakcyjnych, ale też wzra
sta przeciętna liczebność jednego ze
społu. Prowadzi to do coraz większej 
specjalizacji poszczególnych dzienni
karzy a także do zmniejszenia się 
personelu kierowniczego. Jak te 
obiektywne zjawiska wpływają na 
subiektywną satysfakcję zawodową 
dziennikarzy amerykańskich? Na to 
pytanie odpowiada wynikami włas
nych reprezentatywnych badań 
J. W. С J o h n s t o n e w artykule 
„Organizational Constraints on News-
work" otwierającym 53 rocznik Jour
nalism Quarterly: „Informacja w du
żych organizmach prasowych płynie 
głównie w dół organizacyjnej drabi
ny, pracownicy rzadiziej uczestniczą 
w podejmowaniu decyzji redakcyj
nych, a dziennikarze odczuwają 
znaczne ograniczenie swej zawodo
wej autonomii". I dalej: „Zbiurokra
tyzowanie pracy dziennikarskiej (...) 
jest jednym z głównych źródeł dzi
siejszego niezadowolenia z pracy 
w dziennikarstwie. Ta sytuacja od
nosi się oczywiście nie tylko do dzien
nikarstwa, bo skargi tego typu dają 
się słyszeć w całym świecie przemy
słowym. Autorzy ostatniego raportu 
„Work in America" sformułowali 
wniosek, że alienacja wobec pracy 
wzrasta we wszystkich sektorach si
ły roboczej w grupach zarówno fa
chowych, kierowniczych czy urzęd
niczych, jak i robotniczych. Jej pod
stawowym źródłem jest fragmenta-
cja i zrutynizowanie zadań spowodo
wane wysoką specjalizacją oraz bez
osobowością współczesnej biurokra
cji." W jaki sposób można wzrosto
wi poczucia alienacji zapobiec? O tym 
Johnstone nie wspomina. 

Z artykułu Johnstone'a można wy
ciągnąć ogólny wniosek: prasa kapi
talistyczna podlega tym samym pro
cesom, co cała kapitalistyczna gospo
darka. Dodatkowo potwierdza ten 
wniosek artykuł następny pióra 
J. R. H a r t a („Social Origins of 
American Editors"). Hart rozbija mit 
plebejskiego pochodzenia wydawców 
i redaktorów prasy amerykańskiej 
XIX wieku, dowodząc, że niezbyt się 
ono różni od pochodzenia ówczesnych 
przemysłowców. „W latach' 1875—1900 
dostęp do zawodu redaktora stał się 

nawet jeszcze bardziej ograniczony. 
System awansu przez terminowanie 
w zawodzie zawiódł, wykształcenie 
uniwersyteckie nabrało większego 
znaczenia, a wielu naczelnych redak
torów było po prostu synami ojców, 
którym się powiodło w interesach." 

Ze względu na technikę badawczą, 
a raczej na użyte narzędzia, na uwagę 
zasługuje artykuł trojga autorów (B. 
E. B r y a n t , F. P. C u r r i e r i A. J. 
M o r r i s o n ) o wpływie „czynników 
stylu życia" na wybór gazety. Tere
nem omawianych w tym artykule ba
dań było Toronto, gdzie ukazują się 
trzy dzienniki. Autorzy zastosowali 
specjalny kwestionariusz wywiadu 
umożliwiający pognanie postaw, akty
wności, upodobań i zainteresowań lu
dzi, a następnie uzyskane wyniki 
skonfrontowali z deklarowanym czy
telnictwem (typu „czytałem wczoraj") 
każdej z trzech gazet. Dzięki tej tech
nice zdaniem autorów można: „1. opi
sać aktualnych czytelników gazety, 
2. wskazać, jakie treści mogłyby przy
ciągnąć do gazety nowe grupy czy
telników." Istotnym mankamentem 
relacjonowanych badań jest to, że 
autorzy nie zadali sobie trudu pod
dania analizie zawartości tych trzech 
gazet, by sprawdzić, czy rzeczywiście 
poczytność każdej z nich wynika z 
dostarczania określonych treści. 

W artykule „The Rise of the Mass 
Press in 19th Century France" R. L. 
S m i t h usiłuje przeciwstawić się t ra
dycyjnemu osądowi historyków, że 
bulwarowa prasa dziewiętnastowiecz
na, żerując na opisach zbrodni i 
skandali, przyczyniała się do demora
lizacji francuskiego społeczeństwa. 
Zdaniem Smitha ataki na sensacyjną 
prasę francuską zostały spowodowane 
tym, że się opowiedziała po stronie 
Dreyfusa. A właśnie dzięki masowym 
dziennikom miliony Francuzów za
częły czytać nie tylko kronikę krymi
nalną, ale też wiadomości o spra
wach, do których ich ojcowie w ogóle 
nie mieli dostępu. 

D. L. P u l f o r d w krótkim rapor
cie przedstawia wyniki kolejnych ba
dań nad poprawnością merytoryczną 
wypowiedzi prasowych o tematyce 
naukowej. Jako materiał posłużyło 
166 tekstów z 9 dzienników teksa-
skich. Uzyskane wyniki nie odbiegają 
zbytnio od wyników analizy rzetel
ności innych wypowiedzi dziennikar
skich w amerykańskiej prasie: jedna 
wypowiedź zawiera średnio 2,16 błę-
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du; najczęściej zdarza się mylący na
główek; wypowiedzi bezbłędnych było 
mniej niż 30%. 

Tyle z numeru wiosennego. W na
stępnym zwróciły moją uwagę teksty 
dotyczące wiarygodności przekazu i 
czytelności druku. 

Kolejnym przyczynkiem do wielo
letniego sporu o skuteczności prasy, 
radia i telewizji jako narzędzi rekla
my jest artykuł L. B. B e c k e r a, 
R. A. M a r t i n o i W. M. T o w e r s a 
„Media Advertising Credibility". Przy
pomnijmy, że w badaniach tego typu 
nie chodzi o uczone igraszki, ale o 
pieniądze. Wobec rywalizacji prasy i 
telewizji o dochody z reklamy każdy 
dodatkowy argument przemawiający 
za jednym z tych dwóch środków ko
munikowania masowego wywiera pe
wien wpływ na zachowanie się in-
serentów. Omawiany artykuł — jak 
wynika z tytułu — dotyczy wiarygod
ności radia, telewizji, gazet i czaso
pism jako kanałów dla reklamy. Pod
stawę wnioskowania daje 3000 ankiet 
rozprowadzonych w 14 miejscowo
ściach różnej wielkości. Kluczowe py
tanie ankiety brzmiało: „Niektóre re
klamy wydają się uczciwsze i bar
dziej wiarygodne, innym — jak się 
wydaje — trudno wierzyć. Jeśli się 
weźmie pod uwagę radio, gazety, te
lewizję i czasopisma^ które z nich 
przynosi reklamę najbardziej wiary
godną?" Gazety wskazało 40,4% ba
danych, radio — 10,3%, telewizję — 
6,4%, czasopisma — 3,5%. Zdaniem 
reszty badanych (tzn. 39,4%) nie ma 
różnic pod tym względem między 
czterema mediami. Warto dodatkowo 
podkreślić, że różnic między media
mi nie dostrzegają najczęściej ludzie 
młodzi. Mimo tego zastrzeżenia wyni
ki omawianych badań zaskakują, bo 
przecież, jak pamiętamy z literatury, 
publiczność amerykańska uważa in
formację telewizyjną za znacznie bar
dziej wiarygodną niż prasową. Nie 
muszę dodawać, że artykuł Beckera, 
Martine i Towersa opiera się na ba
daniach prowadzonych na rzecz ga
zet. 

Rozważając wyniki badań, zawsze 
zadaję sobie pytanie, na czyją korzyść 
one przemawiają. Oczywista zbieżność 
między wynikami badań a interesa
mi jakiejś grupy nacisku budzi we 
mnie brzydkie podejrzenia. Odnosi 
się to m. in. do artykułu M. O. W i r -
t h a i J. A. W o 11 e г t a („Public In
terest Program Performance of Mul

timedia-Owned TV Stations"). Auto
rzy dowodzą bowiem ni mniej ni wię
cej, ale tego, że stacje telewizyjne na
leżące do korporacji władających też 
innymi kanałami komunikowania na
dają więcej programów informacyj
nych i publicystycznych. Wobec tego 
krytycy systemu komunikowania w 
USA, którzy występują przeciw kon
centracji w jednym ręku prasy, ra
dia i telewizji nie mają racji i dzia
łają na szkodę interesu publicznego! 

Wróćmy jednak do sprawy wiary
godności mediów, aby wspomnieć o 
zamieszczonym w tym samym nume
rze JQ artykule M. W. S i n g 1 e t a-
r y' e g o „Components of Credibility 
of a Favorable News Source". Jak 
wiadomo, w badaniach nad wiarygod
nością informacji wyróżnia się zwy
kle jej dwa składniki, a mianowicie 
kompetencję źródła i zaufanie do 
niego. Tymczasem Singletary wykazu
je empirycznie, że struktura pojęcia 
wiarygodności jest znacznie bardziej 
skomplikowana, a sama wiarygod
ność jest wypadkową wielu różnych 
czynników. Tak ogólnie sformułowany 
wniosek jest zapewne słuszny, ale 
lista 6 głównych czynników wymie
nionych przez Singletairy'ego budzi 
istotne wątpliwości. Zawiera ona bo
wiem takie czynniki, jak atrakcyjność 
czy stateczność, które niewątpliwie 
wywierają wpływ na skuteczność od
działywania przekazu, ale przecież nie 
mają nic wspólnego z wiarygodnością 
źródła. 

Jest rzeczą zaskakującą, jak często 
nowe badania empiryczne dostarczają 
wyników sprzecznych z wcześniejszy
mi ustaleniami zdawałoby się niepod
ważalnymi, bo opartymi właśnie na 
badaniach empirycznych. Jako jeden 
z przykładów rewizji uznanych prawd 
może służyć raport L. R. В os t i a n a 
z badań nad wpływem szerokości 
szpalty na szybkość czytania i rozu
mienie tekstu. Co najmniej od 20 lat 
wszystkie znane mi badania potwier
dzały tezę, że szpalty węższe czyta 
się szybciej niż szerokie. Za idealną 
szerokość szpalty złożonej pismem 
10-punktowym od lat uznawano (Pa-
terson i Tinker) 19 pica, tzn. ok. 80 
mm. Tym tradycyjnym pewnikom 
przeczą wyniki eksperymentu L. R. 
Bostiana. Użył on jako testowego 
narzędzia tego samego tekstu złożo
nego raz jednoszpaltowo (szerokość: 
30 pica, tj. ok. 127 mm), raz dwu-
szpaltowo (szerokość jednej szpalty: 
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20 pica, t j . ok. 85 mm). Obie wersje 
były czytane przez drwię różne 46-oso-
bowe grupy studentów. Wersja jedno-
szpaltowa okazała się lepszą zarówno 
pod względem szybkości czytania, jak 
i rozumienia. Bastian sugeruje, że 
prawdopodobnie większa ilość światła 
na kolumnie jednoszpaltowej, a także 
automatycznie krótsze akapity oddzie
lone od siebie podwójnym odstępem 
zwiększają czytelność składu. W świe
tle innych badań nie wydaje mi się 
to przekonywające. Przypuszczam ra
czej, że szybkość czytania zależy w 
dużym stopniu od tego, do jakich 
tekstów przyzwyczajone są badane 
osoby. Właśnie studenci czytają po
nadprzeciętnie dużo tekstów szero-
koszpaltowych (książki!), wskutek cze
go charakteryzują się ponadprzecięt
nie wykształconą zdolnością percepcji 
długich wierszy druku. 

Na koniec interesujący drobiazg. W 
drugim z omawianych tu numerów 
Journalism Quarterly znajduje się no
tka z artykułu P. Dubiela (w ZP inr 
67) o wynikach porównawczej ana
lizy 'recenzji w 3 kwartalnikach pra-
soznawczych (Journalism Quarterly, 
Publizistik, Zeszyty Prasoznawcze). 
•Notka informuje, że jak wynika z 
analizy, Journalism Quarterly publi
kuje coraz więcej recenzji, że wśród 
2100 książek zrecenzowanych przez 
ten kwartalnik znalazło się tylko 6 
pozycji opublikowanych w krajach 
socjalistycznych, a wreszcie, że zda
niem Dubiela jest to skutkiem su
biektywnej selekcji. Autor notki po
mija jednak milczeniem sam wynik 
porównania, tzn. jak wygląda JO 
na tle innych kwartalników. Ot, i 
mamy przejaw tego samego mechani
zmu selekcji informacji. 

Zygmunt Dąbek 

Publizistik 
II PÓŁROCZE 1976 * 

Rzecz zastanawiająca, jak w pra-
soznawstwie różnych krajów i orien-
* Zesz. 3 : s. 281—406+VI; Zesz. 4: s. 407— 
518+VIII. 

tacji podejmuje się równolegle iden
tyczne problemy. Jeśli chodzi o pra-
soznawstwo socjalistyczne, to częścio
wym wyjaśnieniem mogą być coraz 
liczniejsze kontakty osobiste i insty
tucjonalne. Obserwujemy jednak też 
często wspólny trend w przeciwsta
wnych ideologicznie placówkach lub 
wśród badaczy rozważających — z 
różnych oczywiście^ pozycji i docho
dzących do różnych wniosków — po
dobne kwestie metodologiczne, war
sztatowe itip. 

Numer 3 Publizistik otwiera Wil-
mont H a a c k e rozprawą pt. „Felie
ton 20. wieku", który to temat obec
nie żywo zaprząta i naszych praso-
znawców. Znawcom zagadnienia nie 
trzeba autora przedstawiać, ma w 
swym dorobku kilka solidnych pu
blikacji o felietonie. Rozumie go jed
nak — a za nim cała rzesza burżua-
zyjnych prasoznawców niemieckich — 
inaczej niż my, przypisując mu 3 zna
czenia: 1. Najszersze, jako rubrykę, 
dział kulturalny, głównie obejmujący 
wszelką krytykę artystyczną; 2. Jako 
formę stylistyczną wypowiedzi tak in
formacyjnych, jak publicystycznych; 
3. Jako „małą formę" czystego felie
tonu, wyraz osobistej myśli i stylu, 

Ubolewa przy tym Haacke, że 
„dziennikarz pisze o wszystkim i 
wszystkich, tylko nie o sobie samym" 
i że felietoniści bardzo niechętnie wy
powiadają się na temat swego gatun
ku. Tu miałbym już uwagę, że u nas 
różnie z tym bywa (chociaż i tak nie 
zawsze najlepiej). 

Pisząc o przeszłości felietonu (nie
mieckiego), wskazuje Haacke na jego 
znaczenie jako formy szczególnie uła
twiającej „pisanie między wierszami". 
Zobowiązanie felietonisty do Ьегро-
średniego odwoływania się do czło
wieka jako jednostki wyprowadza z 
tradycji antycznych i zachodnioeuro
pejskich. Także współczesny felieto
nista ma za jedyny cel uwikłanie 
bliźniego w dysputy o wszelkich moż
liwych tematach, wyklucza jednak 
Haacke (za T. Trollem) z grona fe
lietonistów tych, którzy ,„w sentymen
talnym gadulstwie uważają samych 
siebie za pępek świata". 

Lata 1945—1970 opisuje autor jako 
okres odrodzenia i ponownego upadku 
felietonu (zachodnioniemieckiego). 
Jedną z ważnych negatywnych przy
czyn była koncentracja tytułów i kur
czenie się objętości gazet, na czym 
najbardziej ucierpiały działy kultu-
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raine (recenzje artystyczne) w co
dziennej prasie regionalnej. Niemniej 
funkcje felietonu i 3 wyżej wymie
nione jego znaczenia pozostały nie
zmienne, podobnie jak — zdaniem 
Haackego — będzie on zawsze orga
niczną częścią każdej gazety, czaso
pisma czy programu radia. 

Haacke wytycza felietonowi 3 pod
stawowe zadania („przykazania"): 
1. Pouczanie o literaturze, szituce i na
uce, co czyni nieprzerwanie od po
czątku XVII w. 2. Dostarczanie roz
rywki, co dostrzegli już redaktorzy 
epoki Oświecenia. 3. Łączenie pou
czania z rozrywką, co obserwujemy 
współcześnie w prasie najróżnocrod-
niejszych typów, a co autor tłumaczy 
chęcią dostarczenia „informacji nie 
wymagającej wysiłku". 

Następnie Haacke omawia rodzaje 
felietonu uprawianego w różnych ty
pach prasy: tygodnikach, które prze
jęły formę od zanikających miesięcz
ników kulturalnych; w czołowych 
dziennikach ponadregionalnych jak 
Frankfurter Allgemeine, Die Welt i 
in., których opinie komentuje się po
za granicami kraju; w gazetach bul
warowych; w prasie regionalnej, gdzie 
jakość felietonu wiąże się z rangą 
ośrodka wydawniczego gazety; w ma
gazynach ilustrowanych, w których 
„felietonowa stylizacja faktycznie i 
prawie całkowicie ogarnęła każde wy
drukowane, wypowiedziane lub ilu
strowane zdanie". 

Przy tej „felietonizacji" mediów 
zarzuca Haacke — poza nielicznymi 
wyjątkami — „niewybaczalne zanied
banie małej formy", czyli czystego fe
lietonu. Jak się wydaje, sytuacja ta 
jest diametralnie różna od naszej, 
przynajmniej co do ostatniego twier
dzenia. W każdym razie głos zachod
niego eksperta jest ciekawy w zesta
wieniu z prowadzonymi m. in. na na
szych łamach dyskusjach o felietonie. 

Kurt S c h a t z dokonuje analizy 
stronniczości redakcji w działach in
formacyjnych. Jest to ważny przyczy
nek' do metody analizy zawartości, 
tym bardziej, że właściwie problem 
nie był dotąd teoretycznie podejmo
wany. Rozprawa byłaby niezwykle 
cenna gdyby nie to, iż autor jest chy
ba nowicjuszem w stosowaniu meto
dy (prawdopodobnie habilitował się 
na podstawie analizy partyjności w 
działach lokalnych dziennika ukazu
jącego się w Westfalii) i z gorliwo
ścią właśnie nowicjusza miejscami 

wyważa otwarte drzwi. Niemniej spo
ro jego stwierdzeń i twierdzeń zasłu
guje na uwagę. 

Przede wszystkim zarzuca metodzie 
zbytnią ogólność, podczas gdy wyma
gana by była — jego zdaniem — 
„specjalizacja i konkretyzacja". Cał
kiem słusznie, i właśnie na naszym 
gruncie zwykliśmy to postulować i 
realizować. Zobaczmy zatem, jak 
Schatz podchodzi do spełnienia swego 
podstawowego żądania, by przesłanki 
teoretyczne dla analizy partyjnego 
nastawienia jakiejś redakcji wypra
cować w ramach „kilkuwymiarowego 
modelu komunikowania", gdyż teksty 
w działach informacyjnych są wytwo
rami różnych czynności różnych na
dawców — czego dotąd nie uwzględ
niano. 

Role dziennikarzy w redakcji pod
legają po części różnym wpływom — 
psychospołecznym, wywieranym przez 
same media, normom zawodowym, 
wreszcie różnym wpływom wewnątrz-
redakcyjnym (organizacyjnym, tech
nicznym, finansowym, koleżeńskim 
itp.). Dlatego nie wszystkie obiekty
wizacje (teksty) w gazecie można 
kwalifikować jako „polityczną stron
niczość redakcji" jako takiej. Autor 
powołuje się tu na wyniki własnej 
analizy. 

Schatz uważa, iż można znacznie 
usprawnić analizę przez „oczyszcze
nie" tekstu z tych materiałów, które 
musiały być zamieszczone niezależnie 
od nastawienia redakcji. Wyraża prze
konanie, że w regionalnych gazetach 
RFN (w informacjach agencyjnych) 
podstawowe różnice sprowadzają się 
jedynie do rozmiarów wiadomości. 
Tę jednolitość określa (m. in. za No-
elle-Neumann) jako konsonansi 

Zdaniem Schatza badacz powinien 
stwierdzić, w czym wyraża się kon
sonans (lub stanowisko partyjne, 
stronniczość) poza selekcją tematów, 
ich chronologią i prezentacją. Konse
kwencją tego będzie bardziej zróż
nicowany system kategorii, uwzględ
niający stronnicze nastawienie. Autor 
uważa, że liczba tematów, co do za
mieszczenia których nie ma w reda
kcji żadnych wątpliwości, nie jest du
ża (ok. 5) i że poza stroną tytułową 
publikacyjna swoboda redakcji jest 
znacznie większa. Tu należy przypom
nieć, że zarówno nastawienie (pozy
tywne — ambiwalentne — negatywne) 
jak i sposób prezentacji były już 
przedmiotem analiz w ОВР; о tyle 

10 — Zeszyty Prasoznawcze 
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więcej mamy orientacji i doświadczeń 
niż Schatz i jego koledzy w RFN. 
Bardzo uważnie natomiast' należy 
przyjąć postulat, by jako „zmienne 
niezależne" kwalifikować tylko te 
teksty, które rzeczywiście zależały 
wyłącznie od danej redakcji, nie zaś 
wszystkie opublikowane przez nią 
teksty. 

Schatz nadmienia, że badacze 
uwzględniający jedynie częstość (lub 
wielkość) występowania analizowa
nych tematów niedokładnie zrozumie
li bądź interpretowali postulaty Be
reis on a. 

Autor wskazuje, iż informacje w 
mediach masowych są wytworem 
działalności dziennikarskiej i nie-
dziennikarskiej — a wśród tej ostat
niej znajdują się: a) wydarzenia róż
nej wagi i oddziaływania odnośnie do 
partyjności lub niepartyjności, b) po
chodzące od nadawców pozadzienni-
karskich (polityków, działaczy związ
kowych, ekspertów itp.), c) „nieaktyw
ne" poprzez eliminację dziennikarską 
lub odpowiednią dziennikarską wska
zówkę w tekście. 

A oto jaki model proponuje Schatz 
dla omawianego rodzaju analizy za
wartości: 

1. Klasyfikacji powinien podlegać 
wyłącznie materiał porównywalny, 
obejmujący różnorodne subkategorie, 
np. odnośnie do porównywanych wy
darzeń, afer, imprez, partii, osobisto
ści, tematów. „Im bardziej zróżnico
wana kategoria, tym większa szansa 
uniknięcia konsonansu." 

2. Rola redakcji powinna być trak
towana jednolicie, niezależnie od te
matycznej wielości publikowanego 
materiału, natomiast poddać należy 
analizie, czy i w jakim stopniu iden
tycznie przedstawiano poszczególne 
tematy, partie, polityków w porówny
walnych przepadkach. W ten sposób 
traktuje się redakcję jako zmienną 
niezależną. 

3. Rozmiar publikacji może wska
zywać na rolę nadawców pozaredak-
cyjnych, jeśli się uwzględni następu
jącą przesłankę statystyczną: w danej 
kategorii sumuje się porównywalne 
wypowiedzi i oblicza ich średni roz
miar, co pozwoli stwierdzić odchyle
nia od niego. 

4. Tendencja selekcji, nie zaś czę
stotliwość występowania tematów, jest 
podstawą wnioskowania. „Politycznie 
i publicystycznie chodzi o marginalia, 

które jednak mają wartość propagan
dową." 

Schatz zaleca stosowanie tego mo
delu (po części realizowanego już w 
naszych badaniach) zwłaszcza w ana
lizach określających tworzenie wyo
brażeń, poddając klasyfikacji pozyty
wne i negatywne elementy tekstu. 
Dalszym badaniom empirycznym po
zostawia odpowiedź na pytanie, czy 
jego model nadaje się także do anali
zy innego materiały werbalnego. 

W numerze 3. zwraca jeszcze uwa
gę ciekawy przegląd podręczników 
dziennikarskich wydanych w USA w 
okresie ostatnich niespełna 20 lat. 
William J. Z i m a przedstawił tu 
książki uczące zbierania wiadomości 
(reporting), pracy redakcyjnej (edi
ting), skrypty uniwersyteckie i ćwi
czenia praktyczne, prace omawiające 
szczegółowe zagadnienia zawodu, do
tyczące pisarstwa metodą „new jour
nalism", podręczniki dziennikarstwa 
radiowo-telewizyjnego, fotoreporterki, 
antologie 1 bibliografie. 

Ostatni zeszyt rocznika zawiera 
tylko 4 jozprawy, w dodatku intere
sujące bardzo wąskie grupy zainte
resowanych. Adwokat i wykładowca 
uniwersytetu w Moguncji Reinhart 
R i с к e r daje przegląd orzecznictwa 
Federalnego Trybunału Konstytucyj
nego, dotyczącego komunikowania, w 
okresie od 1967 r. Ulrich L o h m a n n 
dokonał analizy zawartości wszyst
kich gazet zachodnioniemieckich o na
kładzie powyżej 90 tys. egz. sprzeda
nego nakładu w zakresie informowa
nia o rządowych „Materiałach do De
klaracji o sytuacji narodu", porów
nawczo dla lat 1972 (57 tytułów z 
19—21 lutego) i 1974 (56 tytułów z 
27—28 sierpnia). Przeprowadził anali
zę źródeł publikacji, częstotliwości 
uwzględniania wątków tematycznych 
zawartych w „Materiałach", kolejno
ści rozdziałów w „Materiałach" w po
równywaniu z hierarchią w informa
cjach prasowych, wątków problemo
wych uwzględnionych w prasie. Autor 
stwierdził, że gazety nieadekwatnie 
przekazały treść „Materiałów", infor
mując o nich nieproporcjonalnie, czę
ściowo fałszywie, powierzchownie, 
eklektycznie lub nazbyt sumarycznie. 
Doktorant Horst-Dieter T o p p , opie
rając się na dawniejszych źródłach 
zachodnich i jednym tylko aktualnym 
wydawnictwie rodzimym („Journaux 
et périodiques albanais 1977", Tirana 
1976) usiłuje przedstawić prasę Alba-
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nii. Wreszcie Willi A n d e r a u publi
kuje analizę telewizyjnej propagandy 
prowadzonej przez poszczególne par
tie polityczne podczas kampanii wy-
wyborczej w Szwajcarii w 1971 r. 
Rozpatruje ukształtowanie formalne 
programów (czas trwania, proporcje 
obrazu i komentarza) oraz zawartość 
informacji i argumentacji. Konkluzja: 
im szersze było grono adresatów ja
kiejś partii, tym uboższe i bardziej 
ogólnikowe były jej programowe de
klaracje. 

Paweł Dubiel 

Theorie 
und Praxis 
des 
sozialistischen 
Journalismus 

II PÓŁROCZE 1976* 

W numerze 4. jest wiele publikacji, 
które warto odnotować, poczynając 
od czołowego artykułu Ulli A c k n e ï 
i Margarete F o r s t e r pt. „Zadania 
ideologiczne a dziennikarstwo w spo
łeczeństwie socjalistycznym". Jest to 
przegląd aktualnych zadań dzienni
karstwa różnych krajów socjalistycz
nych, określonych w uchwałach: 
XXV Zjazdu KPZR, gdzie w lutym 
1976 wskazano na poważny wzrost 
ilościowy mediów w minionej pięcio
latce (400 nowych gazet, wzrost na
kładu o 29% i 113 nowych czasopism 
przy wzroście nakładu o 17,5%), 
a w planie ujęto dalszy rozwój poli
grafii (29 nowych zakładów, fotoskład, 
offset), wzrost produkcji papieru ga
zetowego, szybsze rozprowadzanie 
prasy — przede wszystkim teletran
smisją, rozbudowę kolorowej TV i ra
diofonii stereofonicznej. VII Zjazd 
PZPR w grudniu 1975 zrekapitulował 
m. in. kilka uchwał dotyczących 
wzmocnienia pracy ideologicznej ; 
'działalność mediów masowych zosta
ła oceniona pozytywnie, szczególnie 
podkreślono wzrost nakładu Trybuny 
Ludu z 452 tys. do 860 tys. egz. XV 
Zjazd KPCz w kwietniu 1976 przy-

* Nr 4: s. 127; nr 5: s. 124; nr 6: s. 119. 

pomniał uchwałę КС z 141 1972 
„O zasadach doboru i wychowania 
kadr dla środków komunikowania" 
jako podstawę polepszania pracy 
dziennikarskiej. XI Zjazd WSPP 
w marcu 1975 podkreślił rolę gazet 
wysokonakładowych: Népszabadsâg, 
Tarsadalmi Szemle, Partelet i orga
nów wojewódzkich partii. XI Zjazd 
BPK (marzec 1976) stwierdził, że 
ukazywało się 85 gazet w nakładzie 
przekraczającym 5 min egz., 207 cza
sopism w 3,2 min egz., zarejestrowa
nych było ponad 1,5 min telewizorów 
i ok. 2,7 min radioodbiorników. Także 
XI Zjazd RPK w listopadzie 1974 po
święcił dużo uwagi pracy ideologicz-
no-propagandowej. 

Kolejny artykuł poświęcił Heinz 
H a l b a c h „Rozważaniom o przed
miocie dziennikarstwa socjalistyczne
go", przypisując określeniu przedmio
tu dominującą rolę. Zwrócił uwagę 
na znaczne rozbieżności w pojmowa
niu tego terminu w NRD. I tak jako 
przedmiot dziennikarstwa uznaje się: 
to, co jest poznawane (W. Walther), 
cel działalności dziennikarskiej (H. 
Poerschke), łącznie poznanie ludz
kie jako wynik działalności dzienni
karskiej (C. Diimde). Także wśród 
teoretyków radzieckich (Czeriepa-
chow, Narski, Zinowiew, Ujomow, 
Kriazew) dostrzega Halbach różnice 
w określeniach przedmiotu dzienni
karstwa. 

Zdaniem autora, przedmiot dzien
nikarstwa odnosi się nie tylko do 
działalności i wytworów dziennikar
stwa, lecz także do jego instytucji. 
W ramach systemu prasowego dane
go kraju określone gazety i czaso
pisma wykazują wspólne cechy treś
ciowe, profilowe, odpowiadając za
potrzebowaniom społecznym i ocze
kiwaniom grup odbiorców (s. 17). 

Polemizując z tezą Walthera, że 
przedmiotem dziennikarstwa jest ak
tualność, Halbach wskazuje, że ta ce
cha nie jest jego wyłącznością. Za 
niewystarczające uważa też określe
nie B. Garlickiego: „Przedmiotem za
interesowania dziennikarza są głów
nie aktualne wydarzenia, którym 
przypisuje si§ pewne społeczne zna
czenie, przede wszystkim dotyczące 
człowieka lub przez niego spowodo
wane" („Metodyka dziennikarska", 
Kraków, 1974, s. 25). Halbach wysuwa 
wnioski, że: 1. nie jest możliwe przy
jęcie tylko jednej cechy jako wystar
czającej dla określenia swoistości so-

10« 
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ej alistycznego^ dziennikarstwa lub do
minującej w nim, 2. cecha aktualnoś
ci nie wystarcza dla wyznaczenia 
specyficznego przedmiotu dziennikar
stwa (s. 21). 

Zdaniem autora, zakres przedmio
tu dziennikarstwa wytycza stanowis
ko dzienikarstwa w politycznej orga
nizacji społeczeństwa socjalistyczne
go, którą stanowią: 1. Polityka partii 
klasy robotniczej, 2. Interesy klasy 
robotniczej i ogółu pracujących, 3. So
cjalistyczny sposób życia. „Dzienni
karstwo jest tą instytucją polityczną, 
która realizuje komunikowanie maso
we w rozumieniu (im Sinne) klasy 
robotniczej i dla pożytku ogółu pra
cujących. Ta pozycja, z którą wiąże 
się też funkcjonalna rola dziennikar
stwa, determinuje jednocześnie specy
ficzność zakresu przedmiotu dzienni
karstwa. Z wymienionych trzech 
kompleksów wybiera dziennikarstwo 
to zjawisko, które w określonej sy
tuacji należy przekazać masom, „pu
bliczności" (Marks), ponieważ najwy
raźniej ukazuje cele socjalizmu i dro
gi do niego wiodące". 

Dalej w numerze Dieter W e i h 
r a u c h i Rainer G u m m e l t piszą 
w swych artykułach o inspirującej 
roli gazety zakładowej i o kierowa
niu nią przez zakładową organizację 
partyjną. Rita i Achim K r e t z s c h -
rn a n n o w i e zajmują się propago
waniem prawa i wychowaniem praw-
inym przez prasę. Bardzo wiele uwa
gi poświęcono zagadnieniom krytyki 
prasowej i pokrewnym. Znajdujemy 
je w artykule Siegrfieda S c h m i d -
t a „Pojęcie i ocena krytyki" oraz w 
wyciągach z prac dyplomowych i se
minaryjnych — „Wychowanie este
tyczne jako funkcja dziennikarskiej 
krytyki literackiej i artystycznej", 
„Specyficzność rodzajów krytyki li
terackiej i artystycznej", „Estetyka 
wobec funkcji dziennikarstwa socja
listycznego", „Tezy o pojęciu estetycz
nego oddziaływania utworów dzienni
karskich". Uzupełnia je streszczenie 
pracy seminaryjnej o „Możliwościach 
i granicach ekspresywnego ujęcia 
wi adomoś ci mię d z y nar odo wy eh ' '. 

Zdecydowanie mniej ciekawego dla 
nas materiału zawiera nr 5, z którego 
wymienimy tylko tytuły kilku arty
kułów „Pryncypia argumentacji" 
(Klaus P u d e r ) , „Skrócony wniosek 
logiczny w argumentacji dziennikar
skiej" (Klaus P e s с h e 1), „Pań-
stwowomonopolistyczne sterowanie 

mediami masowymi w USA" (Klaus 
V i e w e g i Willy W a 11 h e r), „Mię
dzynarodowe tendencje rozwoju pro
dukcji gazet" (Fred V o r w e r k ) . 

Ostatni numer rocznika otwiera 
obszerna (20 stron) rozprawa Joachi
ma P o e t s с h к е g o „Prasoznawcze 
podstawy oceny stylu". Autor doko
nuje krytycznego przeglądu aktualne
go stanu ocen. Jako przedmiot oceny 
przyjmuje „tekst prasowy i jego 
składniki w ich komunikatywnie u-
warunkowanej i mniej lub bardziej 
zindywidualizowanej postaci pojęcio
wo-język owej" (s, 7). Następnie roz
waża społeczne i indywidualne prze
słanki oceny stylu oraz kryteria oceny 
stylu w aspekcie dziennikarskim (m. 
in. kulturę językową, powszechną zro
zumiałość, związek z tematem, adre
satem, gatunkiem publikacji). 

Fredo F r o t s с h e r pisze o krytyce 
teatralnej w dziennikach NRD; Wolf
gang R o d e l drukuje fragment arty
kułu o usługowej funkcji dziennikar
stwa socjalistycznego, którego całość 
przesłał do Zeszytów Prasoznawczych; 
Mario Rueda P e n a omawia dzienni
karstwo Brazylii i jego zależność od 
kapitału USA; Klaus V i e w e g i Wil
ly W a 11 h er kontynują krytykę ma
nipulacji w dziennikarstwie Stanów 
Zjednoczonych, tym razem na przy
kładzie agencji i służb informacyj
nych. 

Wreszcie, co dla nas szczególnie 
ciekawe, Ulla A c k n e r recenzuje na
szą „Encyklopedię wiedzy o prasie". 
Po ogólnym przedstawieniu zawarto
ści i układu, recenzentka pozytywnie 
wyraża się o sygnowaniu większości 
haseł inicjałami autorskimi, co jej 
zdaniem umożliwia „przedstawienie 
poglądów niekoniecznie podzielanych 
przez wszystkich przedstawicieli da
nej dyscypliny, lecz dających intere
sujące punkty wyjścia i popierane co 
najmniej przez kolegium redakcyjne". 
Ułatwieniem dla zagranicznego od
biorcy „Encyklopedii" są synonimy 
obcojęzyczne przy hasłach i ich in
deksy. Nieadekwatność niektórych 
terminów jest zrozumiała (np. repor
taż — Reportage, Bericht — riepor-
taż, oczerk). Pozytywnie oceniono ilu-
stracyjność książki w zakresie zwła
szcza poligrafii i stosowanie tabel, np. 
ukazujących rozwój nakładów. Recen-
zię kończy stwierdzeniem: „«Encyklo
pedia wiedzy o prasie» jest interesu
jącym dziełem, które z pewnością 
przyczyni się również do twórczej 
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wymiany poglądów między prasozna-
wcami i przedstawicielami praktyki 
naszych krajów". 

Czesław Biel 

И International Review of 
Video and Mass Media 

Już piąty rok ukazuje się J. CATS 
czyli Journal of the Centre for Ad
vanced TV Studies. Wydawany dwu
krotnie w ciągu roku (1 czerwca i 1 
grudnia), nie bez kłopotów finanso
wych, przez CATS — kierowany 
przez Johna Hopkinsa ośrodek badań 
nad zastosowaniem wideofonu. W 
cienkich, 30—40 stronicowych zeszy
tach dużego formatu Journal zawiera 
część wypełnioną artykułami oraz 
rozrastającą się z numeru na numer 
część poświęconą recenzjom i adno
tacjom. Ta ostatnia informuje zara
zem o stanie posiadania biblioteki 
CATS, drugiej obok publikacji za
sadniczej formy działalności tej in
stytucji; miło było nam stwierdzić 
obecność Zeszytów Prasoznawczych 
(nr 3 z 1976 r.) jako jedynej polskiej 
publikacji wśród adnotowanych po
zycji. 

J. CATS reklamuje się jako aka
demicki periodyk (w sensie — nau
kowy, bo nie jest on związany z żad
nym ośrodkiem akademickim), opie
rający się na pracach niezależnych 
badaczy wideofonu, zawierający in
formacje nie tylko na ten temat, ale 
też o innych środkach masowego ko
munikowania. Z programu J. CATS 
dowiedzieć się można także, że czy
telników tego „interdyscyplinarnego 
pisma znaleźć można wśród urzędni
ków państwowych i publicznych od
powiedzialnych za politykę w dzie
dzinie mediów, badaczy niezależnych 
i uniwersyteckich .„ oraz członków 
stowarzyszeń zawodowych" itp. Po
nadto program zawiera informacje o 
tym, że pismo dociera do 29 krajów. 

Ośrodek badań nad telewizją 
CATS związany jest personalnie, a 
także lokalizacją, z Fantasy Factory, 
w wolnym tłumaczeniu fabryką snów. 
Pod tą piękną nazwą kryje się insty
tucja zamierzająca wyprodukować na 

klecenie UNESCO Video Training Pa
ckage — czyli komplet podręczników 
i taśm magnetowidowych oraz w ogóle 
zajmująca się techniczną stroną wide
ofonu. (Szerzej na ten temat w arty
kule Johna H o p k i n s a w niniej
szym numerze Zeszytów.) 

W numerze 2/1975 J. CATS poczy
tać można nie tylko o wideofonu, ale 
i o teorii „porządku dziennego" (A-
genda setting) i o telewizji otwartej 
(Access TV). Numer wcześniejszy, 
X/1975, przynosi ciekawy artykuł H. 
S c h i l l e r a o materialnej sferze 
świadomości społecznej (The material 
side of consciousness), w którym au
tor rozważa zależność środków ko
munikowania od ekonomii i polityki 
w procesie kształtowania tejże świa
domości. 

Wreszcie ostatnie, ubiegłoroczne 
numery. W pierwszym z nich sporo 
miejsca zajmują kwestie radia i tele
wizji na świecie (np. radio i telewi
zja w maoistowskich Chinach, sytu
acja radiofonii we Włoszech). Numer 
2/1976 przynosi artykuł B. G a r l i 
c k i e g o „Polskie środki masowego 
komunikowania, uzupełnianie się wia
domości w prasie, radiu i telewizji", 
referujący wyniki i wnioski z badań 
przeprowadzonych wspólnie przez 
OBP (w części dotyczącej prasy) i 
OBOPiSP (w części dotyczącej radia 
i telewizji). Garlicki podejmuje tu raz 
jeszcze (wcześniej pisał na ten temat 
w Zeszytach Prasoznawczych 4/1974 
pt. Uzupełnianie się wiadomości lo
kalnych w prasie, radiu i telewizji"), 
ale w szerszym, bo ogólnopolskim 
kontekście temat współdziałania 
trzech podstawowych środków infor
macji. 

Obok kilku specjalistycznych arty
kułów na temat wideofonu oraz ob
szernego sprawozdania z X Kongresu 
IAMCR (AIERI — Międzynarodowe 
Stowarzyszenie do Badań nad Maso
wym Komunikowaniem), znajdujemy 
kilka artykułów, których obecność u-
sprawiedliwia podtytuł omawianego 
numeru: „Międzynarodowy przegląd 
wideofonu i środków masowego ko
munikowania". Są to: artykuł o tele
wizji w Chile w latach 1970—1973, 
artykuł o hinduskim eksperymencie 
telewizyjnym SITE (telewizja sateli
tarna w zastosowaniu edukacyjnym 
i szkoleniowym) oraz raport z Au
stralii o reorganizacji Komisji Filmo
wej. 

Andrzej Rusinek 
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MIEŻDUNARODNAJA 
POLITIKA 

(IV—XII 1976) 

Przewodniczący Związkowego Ko
mitetu d/s Informacji w Jugosławii, 
M. B e r b e r o v i ć poświęcił artykuł 
roli masowych środków komunikowa
nia w dziedzinie stosunków między
narodowych na .płaszczyźnie niezaan-
gażowania. Tytuł artykułu: „Niezaan-
gażowanie a informowanie" (Nr 625 
z 20 kwietnia, s. 4—16). 

Autor wychodzi z założenia, że „in
formowanie" w najszerszym znacze
niu tego słowa — a szczególnie współ
praca państw niezaangażowarnych w 
zakresie działalności informacyjnej — 
jest problemem o szczególnym zna
czeniu politycznym. Zdaniem M. Ber-
berovicia zachętą do współpracy w 
têj dziedzinie jest możliwość szybkie
go przystosowania narodowych środ
ków przekazu informacji na arenie 
międzynarodowej. 

Jugosławia zawsze stała na stano
wisku, że dwustronna współpraca w 
dziedzinie informacyjnej jest podsta
wą do działalności na płaszczyźnie 
wielostronnej. We wrześniu 1974 
Związkowa Rada Wykonawcza Jugo
sławii potwierdziła dalszy rozwój bi
lateralnej współpracy informacyjnej 
między państwami niezaangażowany-
mi, a w lutym 1976 zatwierdziła „pro
gram działania" w tej dziedzinie. 

W końcu marca 1975 odbyło się w 
Tunisie sympozjum poświęcone 
współpracy między państwami nieza-
angażowanymi w dziedzinie maso
wych środków komunikowania. Roz
patrywano problem narodowej eman
cypacji środków masowej informacji 
w krajach rozwijających się w walce 
o cele polityczne, nowy międzynaro
dowy porządek ekonomiczny i dalszy 
rozwój współpracy kulturalnej. 

M. Berberovic informuje o począt
kach powołanego w 1975 r. wspólnego 
związku agencji telegraficznych 
państw zaangażowanych (tzw. „Pool" 
informacyjny)* jako jednego z rodza
jów wymiany informacji i wiadomo
ści między państwami niezaangażo-
wanymi a rozwijającymi się. Osiąg
nięte dotychczas rezultaty w pracy 
„Poolu" informacyjnego są dobrym 
* Patrz: informacja o powstaniu „Poolu" 
i statut związku s. 95—100 w niniejszym 
numerze (Red.). 

prognostykiem — sądzi M. Berbero
vic — i obecnie należałoby oczekiwać 
podobnych inicjatyw ze strony radia 
i telewizji państw niezangażowa
nych, spotkań przedstawicieli organi
zacji dziennikarskich z tych krajów 
itp. 

Ten sam autor w nrze 632—3 z 
5—20 sierpnia publikuje artykuł pt. 
„Rozwój i polepszenie współpracy w 
dziedzinie informacji." M. Berberovic 
nawiązuje tu do spotkania ministrów 
informacji ponad 60 państw niezaan-
gażowanych, które odbyło się w po
łowie lipca 1976 w New Delhi. 

Porozumienie państw z New Delhi 
konkretyzuje ukierunkowanie przy
szłej działalności w dziedzinie infor
macji — zdaniem M. Berberovicia — 
i zapewnia ciągłość inicjatyw i działań 
w realizacji ogólnych celów i koniecz
nych rezultatów. Te założenia należy 
mieć na uwadze przy powoływaniu 
się na dokumenty przyjęte na Kon
ferencji ministrów informacji w lipcu 
1976. 

Nr 634 z 5 września poświęcony zo
stał V Konferencji szefów państw i 
rządów państw niezangażowanych, 
która odbyła się w dniach 16—19 sier
pnia 1976 w Colombo na Cejlonie. 
Prócz artykułów w numerze prezen
towane są obszernie oficjalne doku
menty Konferencji. Na V Konferencji 
w Colombo przyjęto Deklarację Poli
tyczną, której część poświęcona zosta
ła zjednoczeniu agencji prasowych 
krajów niezaangażowanych. Państwa, 
sygnatariusze Konferencji, zaakcepto
wały deklarację i postanowienia przy
jęte w dziedzinie informacji na Kon
ferencji w New Delhi w dniach 8—13 
lipca 1976 na szczeblu ministrów in
formacji z jednoczesnym wnioskiem 
do państw o jak najszybszą ich reali
zację. W tej części Deklaracji Poli
tycznej państwa podkreśliły, że nowy 
międzynarodowy porządek w dziedzi
nie informacji i masowych środków 
komunikowania posiada takie samo 
znaczenie, jak i nowy międzynarodo
wy ład ekonomiczny. (Propozycję o 
ustanowienie „nowego ładu kultural
nego" wysunęły 'kraje niezaangażowa-
ne na forum powszechnym na XIX 
Konferencji Generalnej UNESCO w 
Nairobi w grudniu 1976). 

Omawiany numer Mieżdunarodnoj 
Politiki przynosi także pełny ze
staw rezolucji uchwalonych na kon
ferencji w Colombo. Jedna z nich to 
„Rezolucja o zjednoczeniu agencji 
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prasowych". Przypomina ona dotych
czasowe ustalenia krajów niezaanga-
żowanych w dziedzinie informacji 
i środków masowego komunikowania 
oraz zobowiązuje państwa do działań 
na podstawie ustaleń Deklaracji Poli
tycznej i „Programu działań dla 
współpracy w dziedzinie informacji". 

„Wolny strumień informacji — 
upadek jednej z doktryn", to tytuł 
artykułu Fina K. N o r d e n s t r e n -
g a. Zamieszczony on został w nume
rze 640 z 5 grudnia. Autor, pracownik 
naukowy Uniwersytetu w Tampere, 
przewodniczący MOD, przedstawia 
historyczne podłoże doktryny o wol
nym strumieniu informacji tak, jak 
przedstawił ją swego czasu prezydent 
Kekkonen. Jej korzeni można się do
szukać w ogólnej ideologii liberalizmu 
towarzyszącej narodzinom kapitaliz
mu przemysłowego. K. Nordenstreng 
przypomina choćby taką prawdę, że 
kraje rozwijające się są uzależnione 
od eksportu informacji z uprzemy
słowionych państw zachodnich, w 

# Edmund W n u k - L i p i ń s k i : NAD 
BILANSEM CZASU WOLNEGO. Nowe 
Drogi 1977 nr 4. S. 95—105. 

Jednym z istotnych czynników decy
dujących o jakości warunków życia jest 
rozmiar czasu wolnego i sposób jego wy
korzystania. Zwykło się jednak pojmować 
czas wolny w dość wąskim sensie, akcen
tując odnowę biologicznych i fizycznych 
sił człowieka. Podejście to nie wyczerpuje 
szerszej, humanistycznej koncepcji czasu 
wolnego. Odpowiedniejsze jest podejście, 
w którym czas pracy i czas wolny trak
tuje się jako zależne i równoważne kom
ponenty — poprawa wykorzystywania cza
su wolnego winna iść w parze z poprawą 
warunków pracy. 

Polityka społeczna powinna kształto
wać odpowiednie formy wypoczynku, 
uwzględniając polską tradycję kulturową 
i możliwości humanizacji tkwiące w na
szym ustroju. Powstaje problem kierunku 
rozwoju instytucji organizujących spędza
nie czasu wolnego. 

„Potężnym działaniem uniformizującym 
charakteryzują się u nas środki masowego 
przekazu (...) Najsilniejsze działanie uni-
formizujące przypisuje się telewizji, która 
nie tylko sama w sobie pochłania rosną
cą część czasu wolnego ludności, ale także 
na skalę masową upowszechnia pewne 
wzorce zachowań w czasie wolnym. Moż
na oczekiwać, że w przyszłości nastąpi 
dalszy intensywny rozwój scentralizowa
nych środków masowego przekazu (a 
zwłaszcza telewizji, po uruchomieniu ma
sowej produkcji odbiorników telewizji ko
lorowej)." 

szczególności wielkich mocarstw. Na 
arenie międzynarodowej zwykło się 
określać taką sytuację mianem im
perializmu środków masowego komu
nikowania. Na poparcie tego stwier
dzenia autor przytacza opinię, że 
dwie trzecie wszystkich środków ma
sowego komunikowania rozprzestrze
niających informacje w całym świe
cie pochodzi z terytorium USA. 

Na koniec swego wywodu K. Nor
denstreng zaznacza, że upadek „pra
wowiernej", zachodniej koncepcji o 
wolnym strumieniu informacji został 
już odnotowany w rezolucjach uchwa
lanych w ramach ONZ, o których da
lej wspomina. 

Międzynarodowa współpraca w 
dziedzinie kultury i środków maso
wego komunikowania powinna bazo
wać na uznaniu suwerennej równoś
ci państw i rozlicznych tradycji kul
turowych — kończy autor swój arty
kuł wypowiedzią prezydenta Kekko-
nena. 

Marian Banach 

Centralizacja obsługi czasu wolnego w 
kilku potężnych instytucjach wymagać bę
dzie daleko sprawniejszej koordynacji 
działań. Wzrost ilości czasu wolnego trze
ba traktować jako wstępny warunek akty
wizacji kulturalnej społeczeństwa, przede 
wszystkim tych warstw, które charakte
ryzuje niski stopień uczestnictwa w kul
turze, jako warunek upowszechniania 
oświaty pozaszkolnej i zwiększonego udzia
łu w sprawach publicznych. 

czb 

Щ Edward К о w a l c z y l i : TELEKOMU
NIKACJA A ROZWÖJ SPOŁECZNO-GOS
PODARCZY. Nowe Drogi 1977 nr 4. S. 51— 
59. 

Autor rozważa uwarunkowania rozwoju 
infrastruktury informacyjnej PRL po rok 
2000, m. in. wskaźniki dotyczące liczby 
aparatów telefonicznych, stacji telewizyj
nych, telewizorów, długości linii telekomu
nikacyjnych. Przypomina uchwały VI i Vu 
Zjazdu PZPR, trzykrotny wzrost nakładów 
inwestycyjnych na telekomunikację w pię
cioleciu 1970—1975 i przewidywany dalszy 
wzrost o 75% w bieżącej pięciolatce. 

Istotny jest postęp w rozbudowie bazy 
nadawczej radia i TV: „Wybudowano 
pierwszą w Polsce naziemną stację łącz
ności satelitarnej dla potrzeb przekazy
wania i odbioru programów telewizyjnych 
oraz dla potrzeb telekomunikacji. Stacja 
ta umożliwiła włączenie naszego kraju do 
systemu łączności 'Intersputnik*. Wprowa
dzono też telewizję kolorową, wybudowa
no długofalową radiostację nadawczą w 

Artykuły z czasopism krajowych 
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Gąbinie z aktualnie najwyższym na świe
cie masztem antenowym." 

Mimo stale rosnących rozmiarów in
westowania w telekomunikację, nie odpo
wiadają one potrzebom rosnącym szybciej 
od możliwości technicznych. Prognozy re
sortu przewidują pod koniec stulecia co 
najmniej 1 aparat telefoniczny w każdym 
mieszkaniu miejskim ltd. Dla osiągnięcia 
planowanych celów konieczne jest wybu
dowanie ponad 20 tys. km teletransmisyj
nych linii kablowych i radiowych umożli
wiających utworzenie blisko 200 tys. łączy 
telefonicznych. Konieczna jest znaczna roz
budowa przemysłu teleelektronicznego (ka
ble, aparaty telefoniczne, urządzenia tele
transmisyjne). „Realizacja tych zadań, któ
re pozwoliłyby osiągnąć poziom przodują
cych krajów na świecie, jest jednym z nie
zbędnych warunków budowy rozwiniętego 
społeczeństwa socjalistycznego." 

Celem jest jednolita sieć telekomuni
kacyjna państwa, stanowiąca zintegrowaną 
bazę techniczną dla wszelkich procesów 
informacyjnych. 

pd 

£ Jerzy M a z u r : ROBOTNIK A HITLE
RYZM I POLITYKA „APPEASEMENTU" 
(MARZEC—WRZESIEŃ 1938 R.). Z pola 
walki 1976 nr 4. S. 179—189. 

Przegląd publicystyki gazety PPS 
z okresu o przeszło rok poprzedzającego 
II wojnę światową. Autor stwierdza, że 
Robotnik wcześnie i trafnie rozszyfrował 
istotę ekspansji faszyzmu hitlerowskiego, 
dając natychmiastowy krytyczny wyraz 
wszelkim jej przejawom tak w polityce 
wewnętrznej jak i międzynarodowej. Czo
łowi działacze i publicyści PPS głównego 
wroga dla pokoju i Polski upartywali w 
III Rzeszy już od samego dojścia do wła
dzy hitlerowców. Takie też stanowisko zaj
mowała publicystyka Robotnika w oma
wianym okresie nasilającej się ekspansji 
w 1938 r. Artykuł dokumentuje to licz
nymi przykładami. 

czb 

ф Włodzimierz K a c z o c h a : PROBLE
MATYKA KULTURY W DOKUMENTACH 
PROGRAMOWYCH I PUBLICYSTYCE 
PPR W LATACH 1942—1944. Z pola walki 
1976 nr 4. S. 127—138. 

Autor stwierdza, iż założenia PPR wo
bec kultury bywają zaledwie odnotowy
wane w pracach zajmujących się okresem 
okupacji. Tymczasem obok walki zbroj
nej, programu politycznego i spraw spo
łecznych „problemy kultury w dokumen
tach programowych, w publicystyce kon
spiracyjnej i działalności kulturalnej sta
nowiły istotny element teoretycznych 
i praktycznych poczynań partii". Nie zo
stały one dotychczas w pełni zinterpreto
wane. 

PPR doceniała olbrzymie znaczenie 
prasy konspiracyjnej dla kształtowania 
świadomości członków partii i bezpartyj
nych. „Okólnik" КС z września 1943 
stwierdzał: „...żaden ruch polityczny nie 
może obecnie istnieć bez swojego pisma... 
Tam, gdzie nie może dotrzeć żywy czło
wiek z naszą agitacją, tam może łatwo 
dotrzeć nasza prasa." Stąd jako ważne za
danie partyjne stawiano przed członkami 
kolportaż prasy. 

Zadania programowe prasy partyjnej 
pojmowano bardzo szeroko, stawiając jako 

cel wyrażanie interesów całego społeczeń
stwa, które dąży do wyzwolenia narodo
wego i demokratycznego przeobrażenia 
kraju. Z tych pozycji prasa PPR mobili
zowała masy do walki z okupantem i ry
sowała obraz przyszłej Polski. Autor pod
kreśla, że należy dodatkowo wskazać kul
turotwórcze funkcje okupacyjnej prasy 
partyjnej (s. 130), realizowane m. in. przez 
Przełom, Poradnik Oświatowy, Realizacje, 
Trybuną Wolności. 

Autor przypomina też, iż na łamach 
Rady Narodowej z początkiem lipca 1944 
sformułowano nader istotne propozycje 
m. in. co do zapewnienia materialnej 
bazy kultury, postulując upaństwowienie 
środków służących kulturze: „W podobny 
sposób rozstrzygnięta musi zostać sprawa 
radia, prasy, kina i teatru" — stwierdza 
się w artykule Rody Narodowej. 

czb 

O Sławomir M a g a 1 a: OD KARABINU 
»O TELEWIZORA / I Z POWROTEM. 
Miesięcznik Literacki 1977 nr 2. S. 80—89. 

Warto sięgnąć do tego numeru Miesięcz
nika Literackiego, by zapoznać się z roz
ważaniami S. Magali na temat McLuhana. 
Interesujący artykuł jest próbą spojrzenia 
na propozycje teoretyczne McLuhana po
przez założenia materializmu historycznego. 
Wzajemne związki między technologią a 
porządkiem społecznym transponuje autor 
na zależności, jakie ujawnia McLuhan w 
społecznym funkcjonowaniu mass mediów. 
Artykuły Engelsa o armacie gwintowej i o 
historii karabinu zwracały uwagę na obu-
stronność związków: typ karabinu deter
minuje szyk piechoty ale i szyk pie
choty wyznacza typ karabinu. Podobnie 
zatem: nowy środek przekazu jest przy
czyną powstawania nowego środowiska, 
ono zaś stanowi nowy układ odniesie
nia dla spostrzeżeń i działań ludzkich. 
Oznacza to, że każdy środek przekazu 
przetwarza „nadbudowę" (np. instytucje 
polityczne i prawne), a następnie „bazę". 
To podporządkowanie sobie „bazy" przez 
element „nadbudowy" albo podporządko
wanie sobie „bazy" przez pewien jej ele
ment uznaje autor za jeden z najbardziej 
fascynujących pomysłów McLuhana. 

Omawiając mcluhanowską teorię środ
ków przekazu — podkreśla autor zasługę 
McLuhana ostrzegającego przed pozosta
waniem w prywatnych rękach tak rady
kalnie zmieniającego środowisko narzędzia, 
jakim są mass media. 

Wykazanie związków między „trzecim 
światem' Poppera a „środowiskiem stwa
rzanym przez środki przekazu" u McLu
hana ukazuje od nowej strony wartości 
tez w zakresie teorii kultury u tego 
ostatniego. Artykuł S. Magali cechuje kry
tycyzm bez uprzedzeń, którym tak łatwo 
się poddać w kręgu sprzecznych opinii 
i sądów, jakie nagromadziły się już wokół 
McLuhana. 

tl 

# Jan P r ti с h a: STAN I PERSPEKTY
WY BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZA
KRESIE KOMUNIKOWANIA MASOWEGO. 
Kino 1977 nr 3. S. 32—33. 

Przedstawiony artykuł czeskiego psy
chologa (czy właściwa pisownia nazwiska?) 
zaczerpnięto z radzieckiej książki „Osno
wy tieorii rieczowoj diejatielnosti", wyda
nej w Moskwie w 1974 r. 
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Zdaniem autora nie wykształciła się 
jeszcze psychologiczna teoria komuniko
wania masowego, ale widać wyraźne ten
dencje jej utworzenia. Przegląd dotychcza
sowych badań podzielił je na 4 grupy: 

1. Psychologiczne badania dotyczące na
dawcy, których dotychczas nie było wiele 
(głównie zajmowały się tzw. „gatekeepers 
theory"). Wyłania się tu jednak wiele 
problemów, a badania winny m. in. sku
piać się na osobowościowych cechach (pre
stiżu) nadawcy, określeniu jego działań 
(dobór informacji proponowanej odbiorcy) 
itp. 

2. Psychologiczne badania odbiorcy. Tu 
analizuje się zarówno procesy psychiczne 
odbiorców komunikatów masowych, jak 
i psychosocjologiczne cechy odbiorców. Po
nieważ odbiorca otrzymuje znacznie wię
cej komunikatów, niż może przyjąć, istot
ną rolę w percepcji odgrywa selekcja. 
Istotnym czynnikiem doboru jest popular
ność środków przekazu (J. B. Greenberg; 
W. Schramm — badania audytorium dzie
cięcego). Wg teorii dysonansu Festingera, 
człowiek stara się unikać informacji sprze
cznej z jego poglądami. Bardzo słabo są 
zbadane procesy odbioru natury psycho
logicznej i to jedynie w zakresie psycholo
gii osobowości, bardzo mało wiemy o isto
cie percepcji treści i znaczenia komuni
katów masowych. Sprawy te trzeba ko
niecznie badać ze stanowiska psychologii 
społecznej. Obalona została teoria pośred
niego przekazu poprzez komunikowanie 
międzyosobowe, a badania w krajach so
cjalistycznych potwierdziły hipotezę o 
związkach komunikacji interpersonalnej z 
komunikowaniem masowym. Podważona 
też została hipoteza „dwustopniowego ko
munikowania". 

3. Psychologiczne badania przekazu i 4. 
jego skutków — ściśle ze sobą związane. 
W zasadzie wyjaśnianie skutków jest nie
możliwe bez analizy przekazu. Jednym z 
istotnych braków badania skutków jest 
ograniczenie się dotąd do badania skut
ków krótkotrwałych, gdy długotrwałe skut
ki masowego komunikowania na życie jed
nostki i społeczeństwa w ogóle nie są zba
dane. Ponieważ język naturalny jest naj
ważniejszym systemem służącym przeka
zywaniu informacji, powstaje konieczność 
psycholingwistycznej analizy komunikowa
nia masowego. Stworzono specjalne metody 
badania przekazu (tekstu) : analizę treści 
(B. Berelson), uzupełnianą stopniowo no
wymi metodami, prowadzącymi jednak do 
psychologizacji badań (Ch. Osgood, „kon-
tekstularne" ujęcie aktu komunikacji J. 
Janouśka i zbliżona metoda E. Katza, po
miary stylistycznej złożoności tekstu G. R. 
Klare'a czy Flesha, metody przewidywal
ności — np. ,,cloze procedure" W. L. Tay
lora). 

pd 
0 Klemens K r z y ż a g ó r s k i : BADACZE 
PISMA NASZEGO. Kontrasty 1977 nr 2. 
S. 34—39. 

W kontynuowanym eseju o dziejach re
dagowanego obecnie przez siebie miesięcz
nika, redaktor naczelny Kontrastów doszedł 
do początku bieżącego dziesięciolecia, kie
dy to w OBP wykonano badania na te
mat „Model i rola społeczna wojewódzkich 
czasopism regionalnych" (por. także arty
kuł W. Masłowskiego w ZP 1972 nr 1). 
Krzyżagórski wyłowił z wymienionego stu
dium to wszystko, co się odnosiło do 
Kontrastów i przedstawił dane w zestawie

niu z przeciętnymi dla innych regionalnych 
czasopism społeczno-kulturalnych (formy 
wypowiedzi, ich regionalność, krytycz-
ność, poziom intelektualny, autorstwo). 
Wnioski — „choć wynikające z analizy 15 
czasopism regionalnych — w najwyższym 
stopniu dotyczą właśnie białostockiego 
miesięcznika. A to dlatego, iż skupił on 
w sobie niemal wszystkie wady tego zja
wiska kulturowego, jakim u progu lat sie
demdziesiątych były prowincjonalne cza
sopisma kulturowe..." 

Autor przytacza wniosek badaczy — T. 
Robaka i A. Rusinka — iż najprawdopo
dobniej mamy do czynienia z ogólnym 
kryzysem „idei czasopisma konsekwentnie 
regionalnego, ograniczonego do problema
tyki i twórców lokalnych" i że jako per
spektywa dla prowincjonalnych czasopism 
kulturowych „niezbędne jest ograniczenie 
tych funkcji pisma, które obliczone są na 
oddźwięk tylko w regionie i podjęcie prób 
pełnej konfrontacji na szerszym niż region 
rynku czytelniczym". 

Jak słuszne były wnioski wyprowadzo
ne z owej prasoznawczej analizy, tego naj
głośniejszym — choć nie jedynym przy
kładem są właśnie Kontrasty w obecnej 
formule redakcyjnej. 

pd 

ф Grzegorz N a w r o c k i : OBIEKTYW W 
OKU. Kontrasty 1977 nr 4. S. 34—40. 

Frapujący szkic o polskim fotoreporta
żu, a właściwie o b y ł y m fotoreportażu, 
którego obecnie w naszej prasie prawie 
nie ma — przyjmując jako kryterium okre
ślenie S. Biegańskiego, że „fotoreportaż to 
po prostu reportaż, który przemawia ję
zykiem uniwersalnym: fotografią". Dlatego 
obecnie mówi się o „wielkim fotoreporta
żu Świata", którego wielkość polegała po 
prostu na tym, że b y ł — tworzony przez 
trójcę: K. Jarochowskiego, J. Kosidow-
skiego i W. Prażucha, kierowaną przez W. 
Sławnego. Obecnie nie ma pisma, w któ
rym fotoreportaż byłby stale i dobry, mi
mo że mamy wielu dobrych i nawet bar
dzo dobrych fotoreporterów. Przyczyny te
go są równie złożone i równie przyziemne 
jak te, które wylicza się w narzekaniach 
na brak lub zanik reportażu. 

Tekst aż się prosi o wnikliwą analizę 
kompetentnych czynników — ZG SDP, ZG 
RS W i innych wydawnictw prasowych, 
którym odrodzenie fotoreportażu winno 
leżeć głęboko na sercu. Na upartego moż
na zresztą uważać publikację za krytykę 
prasową i domagać się merytorycznej od
powiedzi od m. in. imiennie wytkniętych 
instytucji... 

pd 

ф Lesław B a j e r : IGRANIE z PRAWDĄ. 
Kontrasty 1977 nr 4. S. 51—53. 

Autor staje w obronie teleturniejów, 
które „od początku istnienia w światowej 
telewizji były ostro i bezwzględnie ata
kowane przez badaczy kultury, uczonych 
różnych specjalności, intelektualistów". L. 
Bajer opiera się na tezach J. Huizingi wy
rażonych w studium „Homo ludens. Za
bawa jako źródło kultury" z 1938 r. Stwier
dza: „Zawsze istniały zabawy, rozrywki, 
gry związane z jakimiś elementami kultu
ry" i przypomina ich przykłady. Teletur
nieje ujawniły „pewną podświadomą go
towość do wejścia w taką właśnie żaba-
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WĘ", przy czym obecnie w Polsce zanikają 
teleturnieje „wiedzowe", ustępując miejsca 
„zręcznościowym". Istnieje autentyczna po
trzeba rywalizacji jako zaspokojenia po
trzeb ludycznych; pytanie tylko, czy pre
feruje się współzawodnictwo w wiedzy, 
czy np. biegu w workach. Bajer opowiada 
się za wiedzą, nie za zręcznością. 

Na marginesie przytyk do „zręczności" 
grafiki redakcyjnej Kontrastów: pod czarny 
tytuł „Dobra Eris" można było z równym 
powodzeniem podłożyć czarną aplę, byłby 
równie nieczytelny jak na obecnym tle. 

pd 

ф Hanna S a r a s o n o w s k a : SERIAL TE
LEWIZYJNY: RODOWÓD, EWOLUCJA, 
SZANSA. Kino 1977 nr 3. S. 28—31. 

Serial telewizyjny (powstał w USA) li
czy już ćwierć wieku, u nas 13 lat. Stał 
się zjawiskiem ogólnoświatowym, w Japo
nii na siedmiu kanałach emituje się ty
godniowo 190 odcinków, w ZSRR za 2—3 
lata przewiduje się w każdym roku ok. 400 
odcinków własnych telewizyjnych opowie
ści. W Polsce produkujemy obecnie 6 ty
tułów rocznie (wyprzedzamy m. in. CSRS, 
NRD, Węgry), a w planach lat przyszłych 
seriale zajmą pozycję dominującą. Badania 
wykazują, że w USA dobry serial groma
dni ok. 40 min widzów. Nasz OBOP szacuje 
widownię filmów seryjnych na 70—80% ogó
łu telewidzów. Światową karierę robią ta
kie opowieści jak „Bonanza", która prze
wędrowała 85 krajów, czy „Sześć żon Hen
ryka VIII", lub „Saga rodu Forsyte'ow" — 
wyświetlane w 50 państwach. 

Zdaniem autorki, serial TV wyparł wie
lotomową powieść awanturniczą, gazetową 
powieść w odcinkach, powieść radiową i 
kinowy film seryjny. Otwarta natomiast 
jest kwestia, czy jest on tworem telewi
zji. Wydaje się jednak, że właśnie serial TV 
przyczynił się do upadku seryjnych filmów 
kinowych. „Mamy więc do czynienia ze 
swoistą przemianą, ewolucją gatunku na 
skutek wchłonięcia go przez nowy śro
dek przekazu". 

Serial telewizyjny odznacza się szcze
gólnym wykorzystywaniem „swobody cza
su": wyznaczanie upływu lat odbywa się 
w nim w sposób naturalny, zbliżony do 
pierwowzoru literackiego, zaznaczyło się 
to np. wyraźnie w radzieckim „17 mgnień 
wiosny". W tej sfabularyzowanej opowie
ści o radzieckim asie wywiadu zacierają 
się też granice faktów i fikcji — obraz na
brał cech dokumentu. 

Podstawowe zadanie serialu widzi au
torka „w jego roli stymulatora dobrych 
gustów i szerokich zainteresowań, szcze
gólnie w dziedzinie historii i spraw współ
czesnych własnego kraju". Popularność ga
tunku przemawia za tworzeniem seriali 
ambitnych, a praktyka dowodzi — wbrew 
teoriom o dezintegrującej roli TV — sku
piania wielomilionowej widowni wokół pro
blematyki obyczajowej, społecznej, poli
tycznej. » 

pd 

ф Aleksander K u m o r : WARSZTAT 
KRYTYKI TELEWIZYJNEJ (II). Kino 1977 
nr 4. S. 32—33. 

Kontynuując temat (por. notkę w tejże 
rubryce naszego poprzedniego numeru), 
autor podejmuje próbę podziału form kry
tyki. Za najważniejszy uznaje moment 
pojawienia się wypowiedzi krytycznej — 
przed widowiskiem (istnieje dość szeroka 
informacja prasowa na ten temat, nato
miast niemal nie istnieje krytyka poprze
dzająca, dzięki której widz zasiadłby przed 
telewizorem w pełni przygotowany do od
bioru spektaklu). „Częściej pojawiającą się 
formą są wypowiedzi krytyczne po okre
ślonym spektaklu (...) ideałem byłaby taka 
sytuacja w krytyce telewizyjnej, aby wy
powiedzi krytyczne poprzedzały widowisko 
i następowały po nim". 

Kolejny podział dotyczy miejsca upra
wiania krytyki: w samej TV i poza nią. 
Krytyka zewnętrzna operuje tradycyjnymi 
formami (informacja, sprawozdanie, wy
wiad, recenzja, esej itp.) ; wewnętrzna dy
sponuje także formami innymi (różnego 
rodzaju działalność kolegiów, komisji sce
nariuszowych, zespołów oceniających i in.) 
„Najważniejszą bodaj cechą krytyki eks-
wnętrznej jest to, że jest ona krytyką eks
pertów". W związku z ekspertami wystę
pującymi bezpośrednio przed kamerą, au
tor widzi rodzenie się nowej jakości i no
wej wartości kulturowej w krytyce przez 
intymny, emocjonalny kontakt między 
uczestnikami życia artystycznego, „co nie 
może pozostać bez wpływu na samą recep
cję dzieł i tempo edukacji kulturalnej spo
łeczeństwa". 

Następny podział odnosi się do adresa
ta: nadawcy lub odbiorcy, przy czym 
..odmienność adresatów pociąga za sobą 
odmienność celów. I tak krytyka skiero
wana do nadawcy jest krytyką o charak
terze postulatywnym... (natomiast adreso
wana do widzów) jest krytyką spełniającą 
zwykle funkcje krytyki, która prezentuje 
widowisko lub program, interpretuje go i 
ocenia". Winna ona być poświęcona naj
szerzej pojętym celom edukacyjnym. 

Podział formalny obejmuje krytykę pi
saną, werbalną_ i audiowizualną. Pisana nie 
wymaga komentarzy. Dwie pozostałe, cho
ciaż istniały przed TV, dopiero przez nią 
najsilniej się rozwinęły. Często nawet za
cierają się granice wypowiedzi krytycznej 
i samego widowiska TV. „Z punktu wi
dzenia edukacyjnej roli telewizji wypo
wiedź krytyczna związana ze swym przed
miotem, tzn. widowiskiem telewizyjnym, 
a taka jest tylko krytyka werbalna i au
diowizualna, wydaje się szczególnie cenna". 

W zakończeniu autor pisze o niedostat
ku źródeł dla krytyki telewizyjnej. Sama 
TV jako instytucja mogłaby stworzyć wa
runki do bieżącej współpracy z krytykami. 
Istotne są także zagadnienia związane z 
kształceniem kadry krytyków — chodziło
by o interdyscyplinarne studia, dotąd w 
Polsce nie istniejące. Stąd postulat powo
łania odpowiedniej placówki naukowo-ba
dawczej i jednocześnie dydaktycznej. 

pd 
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Artykuły z czasopism zagranicznych 

• Zdenek S i m e i e k : TISKOVÄ POLITI-
KA V ĆESKYCH ZEMlCH DO ROKU 1848. 
Casopis Matice Moravskê, 1975 nr 3/4 (druk. 
1976). S. 242—252. 

Rozprawa dobrze znanego w Polsce hi
storyka prasy czeskiej powstała przy opra
cowywaniu przez tegoż autora rozleglejsze-
go dzieła o rozwoju dzienniicarstwa w sto
licy Moraw, brnie. Zapoznanie się z jej 
treścią jest ważne dla polskich historyków 
prasy z dwóch przyczyn. Po pierwsze, po
lityka prasowa w przedmarcowej monar
chii habsburskiej dotyczyła również czaso
piśmiennictwa galicyjskiego; po wtóre — 
problematyka tej polityki wiąże się najści
ślej z polsko-czeską współpracą nad od
rodzeniem narodowym Czech i silnym ru
chem słowianofilskim w I polowie XIX 
wieku. Szkoda, że te dwa aspekty nie zo
stały podkreślone w ciekawej pracy Si-
mećka, który poza pionierskimi studiami 
starej, XVI i XVII-wiecznej prasy czeskiej 
i jej powiązań z Polską — poświęcił także 
publicystyce XIX w. (J. Dobrowolskiemu, J. 
Chovancowi i dziennikarstwu praskiemu 
w tej epoce) trzy cenne rozprawy. Przed 
nim trudnościami politycznymi narodowe
go dziennikarstwa krajów Korony św. Wa
cława zajmowali się F. Menćik (1888), F. 
Roubik (1926, 1930), ostatnio V. Klimeś 
(1955), a historią ogólnoaustriackiej pra
sy — wcale liczni historycy niemieccy. 
Głównym zatem zadaniem Simećka było 
określenie konsekwencji prasowej polityki 
wiedeńskiej dla czasopiśmiennictwa cze
skiego. 

Autor konstatuje na wstępie, że podsta
wowe wytyczne tej polityki ustabilizowały 
się na przełomie XVII/XVIII w., kiedy to 
dewiza „cuius regio, eius religio" wpły
nęła na oddanie cenzury hierarchii kościel
nej, głównie jezuitom; nie nastąpiło to jed
nakże w całkowitym zakresie, jak się pow
szechnie uważa. Kler otrzymał kompeten
cje tylko w zakresie druków treści religij
nej i moralnej, rząd (konkretnie Nadworna 
Kancelaria Czeska do 1749, po niej Połączo
na Kancelaria) pozostał przy kontroli dru
ków świeckich, mogących grozić spokojo
wi i bezpieczeństwu państwa. W obu wy
padkach — według Simećka — była to 
cenzura następcza (represyjna), nie pre
wencyjna. Próby zreformowania cenzury 
za Marii Teresy nie dały rezultatu. Nie
mniej kilka patentów Józefa II i Fran
ciszka I, o których autor nie wspomina 
(1791, 1795, 1810), a zwłaszcza przekazanie 
w 1793 całej kontroli druków ministerstwu 
policji — wprowadziły istotne zmiany w 
procedurze cenzury. Jest rzeczą ciekawą, 
podkreślaną przez historyków austriackich, 
że tępienie postępowego dziennikarstwa 
przez szefa Oberste Zensurhofstelle, J. Se-
dlnitzkiego — było o wiele sroższe dla 
Wiednia i właściwej Austrii niż dla pro
wincji słowiańskich, m. in. Galicji. Tego 
szczegółu autor nie wziął pod uwagę i w 
ogóle przypisy jego wykazują, że nie sko
rzystał z żadnych monografii polskich, 
zwłaszcza W. Bruchnalskiego i T. Gutkow
skiego, które oświetlają procedurę austriac
ką bardzo wnikliwie. 

Natomiast szereg nowych szczegółów i 
nazwisk wydawców i redaktorów czeskich 
od końca XVIII w. po rok 1848 przynosi 
omawiana rozprawa; daje przykładowo na

zwiska petentów o konsens na gazety. 
W myśl zaleceń odgórnych popierali oni 
swe prośby rzekomymi zasługami dla mo
narchii: pierwsza w Czechach kobieta re
daktorka Ludmiła Sedlćanska legitymo
wała się zasługami męża w obronie Wied
nia przed Szwedami, Gotfryd Jonisch, 
Jerzy Seydl, z początkiem XIX w. J. M. 
Armbruster, I. Cornova, M. С. Audré 
i innymi. Autor sygnalizuje pewien zwrot 
w polityce prasowej rządu w okresie wo
jen napoleońskich; zwrot ten zwany przez 
historyków prasy austriackiej kursem na 
„prasę patriotyczną" w duchu antynapo-
leońskim — autor komentuje raczej jako 
barierę przeciw rewolucyjnym hasłom z 
Francji. Dlatego wydaje się, że ogólnie pe
joratywna ocena prasy austriackiej (wie
deńskiej) od 1813 r. i w okresie metterni-
chowskim — jest nieco przesadzona. Praw
dą jest, że w gronach redakcyjnych trafiali 
się konfidenci i łowcy płytkiej sensacji, że 
ograniczono nakłady, kurtyzowano serwis 
zagraniczny, obowiązywały też zasady 
„Pressegesetz" uchwalone w Karlsbadzie w 
1819 г., о których autor nie mówi, ale — 
bądź co bądź — przed 1848 r. sam Wie
deń posiadał już ponad 40 tytułów pra
sowych, w tym 8 dzienników i szereg cza
sopism literackich. Oczywiście burza Wio
sny Ludów zwielokrotniła organy prasowe, 
ale wiele z nich syciło czytelników dema
gogią i sensacją, poważna publicystyka 
miała zaś swych korefeuszy jeszcze z cza
sów metternichowskich, zwłaszcza po 1830 
roku, kiedy rozluźniać się poczęły więzy 
Świętego Przymierza. 

mt 

ф Friedrich W e n d t , Hans-Erdmann 
S с h e I e r: DAS FELDEINSATZ-MO
DELL DER MA. ZV + ZV 1977 ПГ 5. S. 203— 
211. 

Autorzy i wykonawcy „medialnej ana
lizy" w RFN właściwie bez przerwy zmie
niają ją i doskonalą. Artykuł koncentruje 
się na zasadach ustalenia reprezentatyw
nej próby losowej, przede wszystkim jed
nak, porównując dane z lat 1954—1974 usi
łuje dać odpowiedź, ile razy powinni an
kieterzy docierać do wylosowanego respon
denta, od którego nie udało się od razu 
uzyskać wywiadu. Co do prasy, general
nie rzecz biorąc, nie opłaca się powtarzać 
próby dotarcia po czwartej fali wywiadów, 
gdyż dalsze informacje nie zmieniają ogól
nej struktury. Odbiorcy radia i TV i tak 
w zasadzie nie wykazali różnic już po 
pierwszej fali wywiadów i następnych, na
tomiast znaczne różnice odnotowano wśród 
czytelników magazynów ilustrowanych aż 
do 6 fali, podobnie wśród czytelniczek cza
sopism kobiecych. Tygodniki wykazały 
„załamanie" dopływu nowych informacji 
przy piątych i szóstych odwiedzinach, na
tomiast ponowny wzrost przy dwu dal
szych. 

Sama choćby diametralna różnica mię
dzy odbiorcami prasy i mediów audiowi
zualnych nakazuje znacznie ostrożniejsze 
i dokładniejsze wyczerpywanie możliwości 
dotarcia do maksimum wylosowanych res
pondentów, potencjalnych czytelników 
prasy. 

czb 
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ф Hans Math ias K e p p l i n g e r , Inge 
V O h 1: PROFESSIONALISIERUNG DES 
JOURNALISMUS? Rundfunk und Fern
sehen 1976 n r 4. S. 309—343. 

Dziennikarze dysponują „siłą s łowa", 
n ie ponosząc zarazem bezpośrednie j odpo
wiedzialności za swą działalność p r ak tycz 
ną. Jedyną ich kompetenc ją jest możność 
rozst rzygnięć w e w n ą t r z r e d a k c y j n y c h ; p i 
sząc zatem o sp rawach , k tó re w zasadzie 
wchodzą w zakres kompetenc j i i nnych za
wodów, czy też są na ty le a b s t r a k c y j n e , 
że żadnym k o m p e t e n t n y m czynnikom nie 
podlegają, za jmując się s p r a w a m i dotyczą
cymi innych zawodów, muszą zatem opie
rać się na i nnych fachowcach. Z tej sy tu
acji widzów i obserwatorów samodzie lnie 
oceniających kompetenc je i n n y c h w y n i k a 
pos tawa k ry tyczna dziennikarza , g r u n t o w 
nie różniąca się od pos tawy kry tyczne j 
manifes towanej wewnąt rz okreś lonego za
wodu przez człowieka doń przynależnego, 
opierającego się na zawodowych n o r m a c h 
oraz etyce i podlegającego zawodowej 
ochronie . 

Quas i -kompe tenc ja dz ienn ikarza t ak ie j 
ochronie nie podlega. Dziennikarze , p r ó 
bując p rze łamać swoją działalnością ba
r iery dzielące wyspecja l izowane pola k o m 
petencji , usprawiedl iwiają to ogólnymi war 
tościami społecznymi, co m a im przynieść 
rodzaj społecznego „ i m m u n i t e t u " . Sy tua 
cja t aka powoduje , że war tość społeczna 
p racy dziennikarskie j staje się często 
p rzedmio tem sporu wśród n iedziennikarzy , 
a odpowiedzialność za zamierzone i nie
zamierzone jej sku tk i budzi wątpliwości 
wśród samych przedstawiciel i tego zawodu. 

Badania na ten t emat przyniosły spor
ne wynik i . Zapy tano mianowic ie g rupę 96 
dziennikarzy, czy zamieści l iby określoną 
wiadomość , gdyby nie mogli sprawdzić jej 
wiarygodności . Oto odpowiedzi (tak) : 

— znany pol i tyk ma wystąpić z par t i i 65% 
— wynalez iono skuteczny lek przec iw 

rakowi 33% 
— znany ak to r popełnił samobójs two 29% 
— kas je r obrabował b a n k 7% 
— nauczyciel został uwik ł any w s k a n 

dal osobisty 2°/o 

Wysoki p rocen t dz ienn ikarzy gotowych 
iść na kompromis z obowiązkiem zawodo
wej rzetelności nie w y n i k a z chęci ł aman ia 
e tycznych no rm zawodowych, ale wręcz 
odwrotnie — z zamiaru op tymalnego ich 
przes t rzegania . Zachodzi bowiem często 
is to tna sprzeczność między k r y t e r i u m rze
telności, a k r y t e r i o m aktua lnośc i , p rzy 
czym dz iennikarze mają sk łonność do 
zwracan ia szczególnej uwag i na to drugie , 
uznając za czynn ik rozs t rzygający zainte
resowanie odbiorców. Im większe przy tym 
jes t to zainteresowanie , t y m częstsze są 
p rzypadk i wykroczeń p rzec iwko obowiąz
kowi rzetelności . 

A oto drugi test na podobny temat . Za
p y t y w a n o g rupę b a d a n y c h dz iennikarzy , w 
jak ich p r z y p a d k a c h skłonni byl iby zamie
ścić wiadomość zawierającą nazwisko jej 
nega tywnego boha te ra , jeśli za okreś lony 
czyn został on u k a r a n y lub był podej rza
ny (procent odpowiedzi pozytywnych) : 

a rch i tek t mias ta 
przekazując poufne 
informacje , p rzy
czynił się do speku
lacji ziemią 
rockers i na motocy
k lach spowodowal i 
w y p a d e k 
robotn ik zdefraudo-
wał w ciągu wielu 
lat spore s u m y 
k ib ic -wyros tek rzu
cając bute lkę , zra
nił gracza na bois
ku 

7% 

4% 

2% 

63e/» 

36°/. 

28% 

1% 16% 

pode j rzany u k a r a n y 
— znany pol i tyk doko

nał kradzieży w su
pe rmarkec i e 13% 67% 

I w tych badan i ach okazało się, iż im 
głośniejszego nazwiska w y p a d e k dotyczy, 
t y m większa jest sk łonność dz iennikarzy 
d o ł aman ia zasady ochrony osobis tych 
p r a w człowieka, na tomias t nie m a na to 
wp ływu wielkość i waga popełnionego czy
nu, jeśl i zaliczyć go można do „ n o r m a l 
n y c h " przes tęps tw i jeśli ka r a nie jest r a 
żąco dras tyczna . 

S ta rano się nas tępnie zor ientować, w 
jakiej mierze zapy tywani dz iennikarze czu
ją się odpowiedzialni za sku tk i swej za
wodowej działalności. 

S k u t k i p o z y t y w n e : 
(tak) (nie) 

— t e m a t publ ikac j i : zła opieka w 
domu starców, s k u t e k : zmiana 
sytuacj i 95% 5°/o 

— t e m a t : p rzemysł za t ruwa oto
czenie, s k u t e k : nowe zarzą
dzenia 93% 7% 

— t e m a t : p i ękno miejscowości 
tu rys tyczne j , s k u t e k : zwięk
szenie ruchu odwiedzających 70% 30% 

S k u t k i n e g a t y w n e : 
— t e m a t : n iedosta teczne zabez

pieczenie muzeum, s k u t e k : 
k radz ież dzieła sz tuki 27% 73% 

— t e m a t : samobójs two przy za
s tosowaniu określonej t ruc i 
zny, s k u t e k : podobny w y p a 
dek 23% 77% 

— t e m a t : anon imowa groźba 
podłożenia bomby w szkole, 
s k u t e k : wybuch bomby w in
nej szkole 25% 75% 

Moralną odpowiedzialność za pozy tywne 
sku tk i zgłasza przeciętnie 86% badanych , 
na tomias t ty lko 25% sk łonnych jest uznać 
odpowiedzialność za n iezamierzone sku tk i 
nega tywne swych publikacj i . Ci z odpo
wiadających, k tórzy stali na s tanowisku 
odpowiedzialności za rzetelność odpowiedzi , 
n iekoniecznie mieli podobne zdanie, jeśli 
chodzi o sku tk i n iezamierzone. Te dziedzi
n y okazały się niezależne od siebie. 

Badania wykazują konieczność większe
go uczulania na odpowiedzialność za publ i 
kacje, na ochronę p r a w osobis tych za in te
r e sowanych oraz na to, że nad rzędne dla 
dz iennikarza k ry t e r ium aktualności nie po
w i n n o przekreś lać i nnych n o r m zawodo
wych . 

bg 

ф T h o m a s С. К i m m e 1: NEW ATTITUD
ES IN SPORT JOURNALISM. Editor and 
Publisher 1976 n r 32. S. 5—10. 

Przez wiele lat odbiorcy gazet p rzyzwy
czajeni zostali do au tonomi i spor tu w ga
zecie. Był to rodzaj k o l u m n y roz rywkowe j , 
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z której czytelnicy dowiadywali się wyłącz
nie o wynikach rozgrywek oraz wątpli
wych co do nich prognoz. Tymczasem nie
postrzeżenie zaczął się zmieniać sam sport: 
stał się wielkim zarobkowym przedsięwzię
ciem, przedmiotem zainteresowania psy
chologów, informatyków, wychowawców, 
wyspecjalizowanych lekarzy, farmakolo
gów. 

Ta inwazja różnych kierunków wiedzy 
do dziedziny sportu z jednej strony nie 
znajduje odbicia w relacjach dziennikar
skich, z drugiej zaś — stwarza dziennika
rzom istotne problemy. Nie wystarczy już 
barwność opisu, ani zdolność mitologizacji 
bohaterów bieżni czy boiska. Trzeba umieć 
skomentować przepisy prawne, wyspecja
lizować się w sprawozdawczości z osiągnięć 
medycyny sportowej, umieć zanalizować 
politykę ekonomiczną klubów. W przypad
ku nowych dziedzin wiedzy grozi zawsze 
możliwość wprowadzenia w błąd czytelnika 
w wyniku wpływu różnych poszukujących 
popularności, pseudonaukowych szarlata
nów. 

Dlatego właśnie dziennikarstwo sporto
we musi się wyspecjalizować. Specjalistami 
poszczególnych dziedzin powinni się stać 
piszący o sporcie reporterzy, do wyspecja
lizowanych grup czytelników powinny być 
adresowane ich relacje dotyczące poszcze
gólnych aspektów tego społecznego zjawi
ska. Przejawy takiej specjalizacji już są 
zauważalne w poważniejszych gazetach 
amerykańskich. W New York Timesie po
jawiły się dziennikarki zajmujące się wy
łącznie sportem wśród kobiet, a więc ma
jącym pewne specyficzne aspekty psychi
czne i fizyczne. Publikuje się kolumnę 
sportowrą poświęconą w całości dyskusjom 
1 polemikom na temat wychowania fizycz
nego społeczeństwa. Rośnie zarazem w 
społeczeństwie i środowisku dziennikarskim 
autorytet tego rodzaju pisarstwa. Przeja
wem tego jest przyznanie komentatorowi 
sportowemu New York Timesa w roku 
ubiegłym Nagrody Pulitzera — najwyższe
go wyróżnienia zawodowego dla dzienni
karzy amerykańskich — co jest rzeczą bez 
precedensu w historii prasy USA. 

ъд 

• Martin P o l l a c k : MEDIEN FÜR 
GASTARBEITER. Wiener Tagebuch 1977 
nr 3. S. 8—10. 

W Austrii liczba robotników zagranicz
nych spada; podczas gdy w 1973 było ich 
250 tys., w roku ubiegłym już tylko 180 
tys. Niemniej, jak w każdym kraju za
trudniającym dziesiątki tysięcy pracowni
ków obcojęzycznych — nierozwiązana jest 
sprawa ich bieżącego informowania. 

W dużych zakładach skupiających wiel
ką liczbę robotników obcych (np. Turków 
czy Jugosłowian) wydaje się lub rozpro
wadza w określonych językach broszury 
i inne materiały, służące jednak przede 
wszystkim przekazaniu wiadomości o wa
runkach pracy, jej intensyfikacji, zapobie
ganiu ew. konfliktom z pracownikami ro
dzimymi itp. 

Ze względu na niski przeciętnie poziom 
wykształcenia pracowników obcych i ich 
nawyki, najważniejszymi środkami infor
macji mogłyby być radio i TV. W austria
ckim programie regionalnym radio nadaje 
4 razy w tygodniu pięciominutowe zestawy 
wiadomości, nieregularnie piosenki dla Ju
gosłowian ((Turcy nie mają nawet tego). 
Interesującym, lecz bardziej skomplikowa
nym 1 oczywiście też niewystarczającym 

rozwiązaniem jest wiedeńska informacja 
telefoniczna dla nowo przybywających z 
Jugosławii. TV natomiast zupełnie się pra
cownikami obcokrajowymi nie interesuje, 
nie uwzględnia ich nawet w ankietach do
tyczących odbioru programów i życzeń co 
do nich. 

Stosunkowo szeroka jest podaż rodzi
mych gazet w krajach takich jak Austria, 
RFN, Szwajcaria (brak natomiast publika
cji książkowych). Niektóre gazety jak np. 
wielki dziennik turecki Hiirriyet prowadzą 
wkładki lub specjalne'wydania dla roda
ków za granicą. W SFN od 2 lat ukazuje 
się Neue Stimme — „gazeta dla robotników 
zagranicznych i niemieckich" po turecku, 
hiszpańsku i niemiecku. Władze jugosło
wiańskie wydają w Austrii tygodnik Ne-
delnji Glasnik, natomiast interesy austriac
kich pracodawców reprezentuje wydawany 
5 razy w roku Nas List. 

czb 
ф K. A. S p r i n g s t e i n : KABELFERN
SEHVERSUCHE IN JAPAN FÜR NOCH 
MEHR FERNSEHEN? ZV+ZV 1976 nr 51—52. 
S. 2118—2121. 

Omawialiśmy już (Zeszyty nr 70, s. 166) 
informację tegoż autora o realizowanym 
w japońskim mieście — satelicie Tokio, 
Tama New Town, projekcie jego pełnego 
objęcia systemem kablowym. W tym arty
kule — informacje uzpełniające i korygu
jące. 

Przede wszystkim, twierdzi autor, prze
kazywanie poprzez ekrany telewizorów do 
mieszkań gazety Asahi Shimbun (lub ja
kiejkolwiek innej) „nie ma naprawdę ni
czego wspólnego z telewizją". Dlatego też, 
mówiąc o projektach w rodzaju japońskie
go, nie należy ich określać jako „telewizję 
kablową", lecz raczej jako „komunikację 
kablową" lub „sieć kablową". 

W Tama New Town telewizja jest tylko 
jednym z wielu kanałów informacji do
starczanych łączami kablowymi, informacji 
pochodzących ze wszystkich sfer życia i 
dotyczących ich. W schemacie hasłowym 
są one ujęte w trzech blokach. 1. Informa
cje domowe: rozrywka; nauka, wychowa
nie, kształcenie i dokształcanie; kultura; 
wiadomości. 2. Informacje ogólne: gospo
darcze; dotyczące zdrowotności; turystycz-
no-komunikacyjne ; administracyjno-urzę-
dowe; płatnicze; dotyczące bezpieczeństwa 
(np. alarm przy włamaniu) ; dot. ochrony 
środowiska ; reklamowe (np. porady na
bywcze) ; inne. 3. Informacje dotyczące 
życia zawodowego i handlowego: finanso-
wo-giełdowe; porady wszelkiego rodzaju; 
opinie, głosowania itp.; komunikaty dot. 
zarządzania; kierowanie ruchem drogo
wym; wideotelefon; poczta elektroniczna. 

Cały system jest dwuścieżkowy, tzn. że 
odbiorca nie tylko wybiera i otrzymuje 
coś z danej „centrali", lecz także przeka
zuje tam lub do dowolnych innych punk
tów sieci (mieszkań) swe informacje. Już 
teraz w trakcie programów oświatowych 
może żądać dodatkowych wiadomości lub 
przekazywać pisemne „listy elektroniczne" 
do innych mieszkań w Tama New Town 

» FRAUEN IM FERNSEHEN: IMMER 
JUNG, SCHÖN UND CHIC. Journalist 1976 
nr 4. S. 18—21. 

„W telewizji mężczyźni działają, a ko
biety się pokazują" — ten wzorzec obo
wiązuje nadal w RFN, mimo oficjalnych 
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zapewnień o równouprawnien iu . Kobiety 
są na m a ł y m ekran ie z reguły skąpo r e 
prezen towane , a jeśli już się na n im u k a 
zują, to po to, by u g r u n t o w y w a ć w świa
domości odbiorcy s tary , t r adycyjny , pa-
t r i a rcha lny sys tem społeczny. W 1/3 prze 
ana l izowanych f i lmów i p rzeds tawień nie 
występują one zupełnie lub pojawiają się 
w rolach epizodycznych, podczas gdy nie 
do pomyślen ia jest sz tuka bez mężczyzn 
w TV. Podobnie jest w p r o g r a m a c h roz
r y w k o w y c h . Królują w nich również męż
czyźni, podczas gdy kobie ty dostępują co 
najwyżej roli a t r akcy jnych n i emych asy
s ten tek . 

Ta n iedoskonałość odbicia społecznej 
rzeczywistości wys tępu je jeszcze wyraźnie j 
p rzy analizie środowisk, z j ak i ch się wy
wodzą reprezen tan tk i kobiet n a ma łym 
ekran ie . Z 233 b a d a n y c h ról t ea t r a lnych 
i f i lmowych ty lko 3 dotyczyły robotnic . 
Reszta odnosiła się wyłącznie do w a r s t w 
średnich, z czego połowa do w a r s t w wyż
szych. Wynika z tego u k a z y w a n a na m a 
łym ekran ie p r o b l e m a t y k a : te lewizyjne 
przedstawicielki społeczeństwa n ie przeży
wają p rob lemów związanych z ich sy tu 
acją mater ia lną czy społeczną. Interesują 
się głównie poszukiwaniem p a r t n e r a oraz 
konf l ik tami i p rzygodami mi łosnymi . P o 
l i tykę uważają za wyłączną domenę męż
czyzn, są w t y m względzie ma ło poinfor
mowane , n igdy nie włączają się do dysku
sji. W 93Vo b a d a n y c h ról n ie m a n a j m n i e j 
szej wzmiank i o ich za in te resowaniach p o 
l i tycznych czy też społecznych. Co do 30'/» 
ról f i lmowych n ie da się nawe t określ ić, 
czy boha te rk i są osobami pracu jącymi 
czy też gospodyniami domowymi . W tych 
p rzypadkach , gdy jest to do rozszyfrowa
nia, obowiązują w telewizji RFN dwa 
wzorce : t r adycy jne j , dobroduszne j gospo
dyni domu, dalekiej zresztą i od t rosk 
życia i od t rosk wychowawczych — albo 
też młodej , p ięknej i ma te r i a ln ie niezależ
nej kobiety . 

W ten sposób m a ł y ek ran zuriełnie nie 
odbija codziennej rzeczywistości przeciętnej 
kobie ty w Republ ice Federa lne j Niemiec 
i p rzyczynia się do upowszechnian ia n ie
p rawdz iwych wyobrażeń . 

bg 

# Adam L o t h a r : DIE VERSCHIEDE
NEN KORREKTURSYSTEME FÜR DEN 
FOTOSATZ. Der Polygraph 1976 n r 11. 
S. 766—767. 

Dotychczasowe me tody k o r e k t y w y n i k a 
jące z rzemieślniczego sposobu myślenia 
nie pasują w pełni do fotoskładu. Doty
czy to szczególnie wysokowyda jnego skła
du au tomatycznego , k tó ry zmusza do tech
nologicznych przemyśleń . Au to r omawia 
jąc te p rob lemy dzieli ko rek t ę na wstępną 
i końcową. Zwraca szczególną uwagę na 
ko rek t ę wstępną, k tó ra polega na u s u 
wan iu błędów powsta łych p rzv u jmowaniu 
danych , na je j me tody i możliwości . Oma
wia w iec : s tacje korek towe , m . in. łącze
nie t aśm i bezoośrednią k o r e k t ę nośn ików 
danych , ko rek t ę p r z y pomocy te rmina l i 
i e k r a n ó w kon t ro lnych oraz k o r e k t ę OCR. 
Korek ta końcowa winna obe jmować przede 
wszvs tk im ko rek t ę autorską oraz proces 
ł amania . Omawia w t v m zakres ie sys tem 
Pas i t r on oraz urządzenie do k o r e k t y i ł a 
man ia T r a n s m i x f i rmy H. Ber thold . Stwier
dza m. In., że ko rek t a mus i b y ć ostateczna, 
gdyż jest zbyt kosz towna oraz że e k r a n y 

kon t ro lne posiadają w tym zakresie decy
dujące znaczenie : widać, gdzie co i j a k 
ma być korygowane . 

as 

• He lmut M a t h e s : ZEITUNGSDRUCK 
MIT DI-LITHO. Der Polygraph 1976 n r 17. 
S. 1138, 1140; n r 18. S. 1204, 1206—1208, 1213. 

D r u k a r n i e gazetowe w całym świecie 
za interesowały się w kró tk im okresie te r 
minem Di-Litho. Oznacza on żywo d y s k u 
towaną ostatnio metodę bezpośredniego 
d r u k o w a n i a z płyt offsetowych w zwojo
wych maszynach w y p u k ł o d r u k o w y c h . Au
tor s ta ra się ująć s tan faktyczny w zakre 
sie tej me tody ze szczególnym uwzględnie
n iem sytuacj i w Europie Północnej i w 
USA, biorąc dane i fakty dos tępne do m a 
ja 1976 oraz własne p rak tyczne doświad
czenia z metodą Di-Litho w d r u k a r n i a c h 
europejskich. Omawia zasadę i sposób 
dzia łania me tody Di-Litho, p rak tyczne do
świadczenia, w a d y i zalety w s tosunku do 
d rukowan ia gazet w technice offsetowej 
i wypukłe j z form fotopol imerowych. Opi
sane są zalety i wady s tosowanych zespo
łów nawilżających Dahlgren, Rota Scren 
oraz sys temów Goss, Har r i s i Carlsen, a 
t akże s tosowane formy offsetowe, urządze
nia napinające i p rob lemy pap ie ru i farb . 
Z opracowania wyn ika m. in., że me toda 
Di-Litho s tawia większe w y m a g a n i a w s to
s u n k u do d ruka rza i maszyny , z p ły tami 
nie ma t rudności , na tomias t p rob lemem n r 
1 jest nawilżanie , zaś pył z pap ie ru u t r u d 
nia zas tosowanie me tody a dobrą j akość 
uzysku je się ty lko spec ja lnymi fa rbami . 
Mimo że technicznie i ekonomicznie r y 
zyko jest duże, to około 100 d r u k a r ń ga
zetowych stosuje już metodę Di-Litho. 

os 

ф H.: BEDEUTET KABELKOMMUNIKA
TION AUTOBAHNEN FÜR GEDANKEN? 
Deutscher Drucker 1976 n r 35. S. 3—4, 6, 10. 

Auto r zwraca uwagę na konieczność w n i 
kl iwego śledzenia przez przemysł pol igra
ficzny i wydawnic twa rozwoju w zakres ie 
ś rodków komun ikowan ia . Opierając się na 
wielu publ ikac jach omawia przyszłe modele 
e lekt ronicznych sys temów przekazu, k tó re 
zapowiadają obfitość informacji , w y m i a n y 
poglądów, rozrywki oraz usług, dotychczas 
i w przyszłości nieosiągalnych dla d r u k o 
w a n y c h ś r o d k ó w k o m u n i k o w a n i a . P r z e d 
s tawia pięć w a r u n k ó w idealnego przyszłe
go ś rodka komunikowan ia , k tó re zosta
ły ostatnio s fo rmułowane : 1. jeśli m a 
w ogóle kosztować uży tkownika , to ba rdzo 
mało, 2. każda wiadomość może b y ć stale 
ak tua l izowana , 3. każda wiadomość jest do 
dyspozycj i czytelnika lub widza zgodnie 
z życzeniem w każdym miejscu i czasie, 
4. wiadomości są pod względem w y b o r u 
i objętości wystarczające, aby zaspokoić 
zmienne i zróżnicowane zapot rzebowanie 
wszystk ich czytelników, 5. każda wiado
mość może b y ć t ak długo p rzechowywana , 
j a k sobie tego życzy czytelnik lub widz. 
Żaden z dotychczas p r o p o n o w a n y c h e le
k t ron icznych ś rodków k o m u n i k o w a n i a nie 
zaspokaja w pełni tych w a r u n k ó w . P rzed 
s tawione są ważniejsze czynniki o decydu
jącym wpływie na zapotrzebowanie , s to 
pień użyteczności i ekonomikę nowych 
ś rodków k o m u n i k o w a n i a oraz ich rozwój . 

as 
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Nowa synteza badań nad komunikowaniem światowym 
(Międzynarodowa konferencja w Filadelfii) 

Zadanie jest rzeczywiście ambitne: 
zebrać uczonych reprezentujących 
różne kraje, różne doświadczenia i 
różne orientacje badawcze a także 
różne ideologie, opracować wraz z ni
mi wspólny program badań nad ko
munikowaniem w skali światowej, 
zrealizować go i uzyskać wyniki waż
kie naukowo a jednocześnie użyteczne 
dla rządów, organizacji międzynaro
dowych i wszelkich instytucji zajmu
jących się komunikowaniem maso
wym na świecie. Zadanie to otrzyma
ło miano „nowej syntezy badań nad 
światowym komunikowaniem" (World 
Communications — A Reassessment), 
a jego realizację podjęła filadelfijska 
Szkoła Komunikowania Annenberga 
Uniwerstetu Pennsylwanii (USA). 

Pierwsza sesja w ramach progra
mu zakrojonego wstępnie na 3 lata 
odbyła się w Filadelfii w dniach 27— 
30 marca 1977. Jej organizatorzy mają 
prawo zanotować na swoim koncie 
pierwszy sukces: udało się im zgro
madzić przy wspólnym stole przed
stawicieli wielu różnych nurtów świa
towej nauki o komunikowaniu maso
wym. Obok luminarzy nauki amery
kańskiej, jak G. G e r b n e r z Fila
delfii, E. B. P a r k e r ze Stanfordu, 
H. I. S c h i l l e r z San Diego czy P. 
H. T a n n e n b a u m z Berkeley, za
siedli znani naukowcy z innych kra
jów kapitalistycznych, jak J. D. H a 1-
l o r a n i J. S p i c e r z Wielkiej Bry
tanii, E. К a t z z Izraela, M. F u г u-
k a w a z Japonii czy K. W a r n e r y d 
ze Szwecji, prze'dstawiciele organiza
cji międzynarodowych, jak G. N a e s 
s e 1 u n d z UNESCO i K. N o r d e n 
s t r e n g z MOD-u, a także praso-
znawcy z krajów socjalistycznych: 
J. Z a s u г s к i i А. N. В u r m i s t e n-
k o z ZSRR, T. S z e c k ö z Węgier 
i niżej podpisany. W obradach ucze

stniczyli również przedstawiciele IN-
TELSAT-u, USIA i innych amerykań
skich agencji rządowych. 

Głównym celem tej pierwszej sesji 
było wytyczenie zadań szczegółowych, 
zebranie konkretnych propozycji i de
klaracji badawczych oraz nazwisk 
osób i nazw instytucji gotowych do 
uczestnictwa w badaniach a także 
wstępne sformułowanie wyspecjalizo
wanych zespołów roboczych. Cel ten 
został w zasadzie osiągnięty, choć mo
że nie w tym stopniu konkretności, 
jak by sobie organizatorzy tego ży
czyli. Zbyt wiele problemów pozosta
ło nie rozstrzygniętych, a większość 
drażliwych kwestii bądź w ogóle po
minięto milczeniem, bądź tylko o nich 
napomykano między wierszami. 

Całość problematyki podzielono na 
6 następujących zakresów tematycz
nych: 1. Polityka różnych krajów w 
dziedzinie ponadnarodowego i świato
wego komunikowania; 2. Badania nad 
rozmieszczeniem środków masowych 
w poszczególnych rejonach świata i 
międzynarodowym przepływem infor
macji oraz analiza przekazów impor
towanych i eksportowanych; 3. Po
nadnarodowe korporacje, ich wpływ 
na komunikowanie oraz stosunek do 
organizacji narodowych i międzynaro
dowych; 4. Technologia komunikowa
nia — jej struktury, skutki a także 
związana z nią polityka; 5. Międzyna
rodowe organizacje, ich polityka i 
funkcje oraz międzynarodowe prawo 
i inne narzędzia międzynarodowej 
kontroli i regulacji w dziedzinie ko
munikowania; 6. Krążenie informacji 
naukowej, bibliotecznej, badawczej i 
handlowej oraz zagadnienia dostępu 
do niej i jej ochrony. 

W ramach każdego z tych б zakre
sów postanowiono uwzględnić w ba
daniach zarówno instytucjonalne i 
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strukturalne siły 'oddziałujące na ko
munikowanie, problemy zawartości 
przekazów oraz zagadnienia 'wewnę
trznej i zewnętrznej równości, wol
ności i równowagi, jak i społeczne, 
ekonomiczne, kulturalne i polityczne 
skutki komunikowania, jego społecz
ną użyteczność, a zwłaszcza stopień 
zaspokojenia zróżnicowanych intere
sów różnych grup społecznych. 

W tak szeroko zakrojonym progra
mie, a do tego pod tak ogólnie — że
by nie powiedzieć ogólnikowo — sfor
mułowanymi określeniami zmieścić 
się może niemal każdy temat, jeśli 
tylko bezpośrednio lub choćby pośred
nio dotyczy komunikowania między
narodowego. Ponieważ zaś nie ma 
dziś praktycznie cywilizowanego kra
ju, którego mieszkańcy żyliby w izo
lacji od wszelkich przekazów wytwa
rzanych za granicą, nawet badania na 
temat zawartości i odbioru środków 
masowych przeprowadzone w skali 
jednego kraju w pewnym stopniu 
przyczyniają się do poznania zjawiska 
komunikowania międzynarodowego. 

Bardzo niewiele wie się o instytu
cjach komunikowania politycznego w 
innych krajach — z tego założenia 
wychodzili organizatorzy spotkania 
roboczego prasoznawców, w którym 
uczestniczyli: Norwegowie, Szwedzi, 
Brytyjczycy, Holendrzy, Belg, Polak 
i przedstawiciele gospodarzy-praso-
znawcy z Berlina Zachodniego. Ce
lem dyskusji grupy roboczej, która 
obradowała w ramach ogólnego spot
kania międzynarodowego stowarzy
szenia naukowców pod nazwą Euro
pean Consortium for Political Rese
arch — była wymiana doświadczeń 
badawczych oraz zapoznanie się z wy
nikami badań empirycznych prowa
dzonych w różnych krajach. Dyskusja 
przebiegała w swobodnej i rzeczowej 
atmosferze, choć nie brakło i opinii 
kontrowersyjnych. Kontrowersje te 
jednak dotyczyły wyłącznie niektó
rych wysuwanych przez badaczy hi
potez oraz zagadnień metodologicz
nych. Dzięki tej właśnie prawdziwie 
naukowej atmosferze uczestnicy spot-

W takiej sytuacji trudno dziś prze
widzieć, do jakich wniosków dopro
wadzi owa próba nowej syntezy ba
dań nad komunikowaniem w skali 
światowej, podjęta na konferencji w 
Filadelfii. Przygotowany wstępnie za
rys problematyki, można wykorzystać 
tak w interesie zrozumienia między
narodowego, pokojowego współistnie
nia i rozwoju kultury, jak i w celu 
utrwalenia dominacji kulturalnej naj
bogatszych krajów lub zwiększenia 
napięcia w stosunkach między naro
dami. O tym, w jakim kierunku poto
czą się badania w ramach przygoto
wanego programu, zadecyduje dopie
ro to, jak się sformułuje konkretne 
tematy i komu zostanie powierzone 
ich opracowanie. 

Następne konferencje zespołu pro
gramowego odbędą się w Berlinie Za
chodnim (przy okazji Zjazdu 1С A) i 
w Warszawie (przy okazji kongresu 
AIERI). 

Walery Pisarek 

kania wynieśli zeń niewątpliwe ko
rzyści poznawcze. Każdy bowiem z 
referentów, opierając się na znajo
mości realiów własnego kraju, poszu
kiwał w aktualnej sytuacji tendencji 
ogólniejszych, zjawisk szerszych, któ
rych omówienie mogłoby zaintereso
wać prasoznawców innych krajów i 
służyć im do porównań. 

Sytuacja prasy norweskiej (Sven-
nik H o y e r ) jest szczególnego rodzaju. 
Tradycyjnie 70'% gazet obejmujących 
83% całego nakładu prasy powiąza
nych jest z partiami politycznymi w 
tym kraju. Jest to albo powiązanie 
bezpośrednie — gdy partie są wręcz 
właścicielami pism — albo też po
średnie identyfikowanie się gazet z 
systemem wartości przez partie wy
suwanych. Wyłomem w tej tradycji 
jest tendencja do koncentracji prasy. 
Powoduje ona rosnącą depolityzację 
prasy, zwłaszcza większych gazet o 
powiększonej zawartości i zwielokrot-
nionym nakładzie. Dla gazet tych ak
tywność polityczna partii staje się 

Studium porównawcze komunikowania politycznego 
(Berlin Zachodni 27 marca — 2 kwietnia 1977) 
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mniiej istotna, rośnie natomiast wpływ 
czynników rynkowych, który może 
w ogóle zagrozić istnieniu instytucji 
gazet partyjnych. 

W Holandii (Kees B r a n t s , Walt-
her K o k ) , jak w wielu innych pań
stwach, gdzie większość prasy znaj
duje się w rękach prywatnych, coraz 
szerzej rozlegają się głosy o koniecz
ności ochrony możliwości swobod
nego wyrażania opinii. Stara, klasycz
na szkoła myślenia, preferująca nie-
ingerowanie państwa w sprawy poli
tyki prasowej, prowadzi do wielce 
ndeipożądanych rezultatów ze względu 
na nacisk konieczności rynkowych. W 
Holandii myśl o zmianach w stosun
kach między prasą a państwem do
prowadziła do ukazania się w roku 
1975 „Memorandum o polityce wo
bec środków masowego komunikowa
nia". Zgodnie и tym memorandum 
utworzony został fundusz prasowy, 
który 1) popiera gazety niedawno 
otwarte lub znajdujące się w stadium 
rekonstrukcji, 2) kompensuje straty 
gazetom nie mającym dostatecznych 
dochodów z ogłoszeń mimo wyraźnej 
ich poczytnośai, 3) kompensuje straty 
wynikłe z cen papieru i taryfy pocz
towej, 4) popiera wyłącznie gazety re
dagowane na zasadzie porozumienia 
między wydawcą a zatrudnionymi w 
nich dziennikarzami. Pomoc gazetom, 
zatwierdzaną przez iradę funduszu 
prasowego, traktuje się zatem indy
widualnie, nie jako poparcie dla 
wszelkiego rodzaju działalności wy
dawniczej, bez względu na jej mery
toryczne lub merkantylne cele. Wa
runki uzyskania pomocy określa sto
pień „równowagi między treściami in
formacyjnymi, kulturalnymi, wycho
wawczymi i rozrywkowymi", co gwa
rantuje pewną kontrolę nad zawar
tością popieranych gazet. Wpływ jed
nak czynnika komercyjnego nie zo
stał wyraźnie ograniczony, co może 
spowodować niepożądane naciski wiel
kiego przemysłu na prasę. 

W modelu demokracji typu szwedz
kiego (Lennart W e i b u 11) szczegól
ne znaczenie przypisuje się środkom 
komunikowania. Mają one: dostar
czać informacji o procesach społecz
nych, stanowić forum wymiany .opi
nii i oświetlać krytycznie zachodzące 
zjawiska. W związku z tym istotny 
jest stopień organizacyjnego powiąza
nia prasy z instytucjami polityczny
mi. Im systematyczniej członek spo
łeczeństwa czyta takie „społecznie zo

rientowane" pisma, tym większe jest 
jego zaangażowanie w debaty, poli
tyczne i w formowanie opinii. Pu
bliczność tych gazet składa się więc 
z ludzi dobrze poinformowanych i ak
tywnych w życiu politycznym. Wzglę
dnie duża grupa ludzi mało społecz
nie zaangażowanych czyta jedynie ga
zety „popularne" dla celów wyłącznie 
rozrywkowych. Charakteryzuje ich ni
skie wykształcenie i małe (zaangażo
wanie społeczne. Tak więc różne gru
py odbiorców używają masowych 
środków informacji do różnorakich 
celów — zależy to zarówno od ich 
inidywidualnych potrzeb, jak też od 
tego, co owe środki mają im do ofe
rowania. 

Różnicę między prasą brytyjską a 
amerykańską (David M o r g a n) sta
nowi proporcja uwagi poświęcanej po
lityce wewnętrznej i międzynarodo
wej. Prasa brytyjska w wyraźny spo
sób preferuje wiadomości międzyna
rodowe: dostarcza ona mniej wiado
mości politycznych w ogóle, ale sku
piają się one raczej na problemach 
ogólnokrajowych i zagranicznych. Pra
sa amerykańska natomiast dostarcza 
więcej wiadomości politycznych, lecz 
ogniskują się one gównie na spra
wach regionalnych i lokalnych. Jest 
ona również daleko agresywniejsza w 
stosunku do władz, mniej chętna do 
popierania ich poczynań, nastawiona 
bardziej interwencyjnie niż prasa 
brytyjska, skłonniejsza do przekazy
wania opinii i sugestii czynników ad
ministracyjnych. Uwagi dyskutantów 
wzbudziła analiza przyczyn tego zja
wiska: czy wynika ono z pluralizmu 
amerykańskiego systemu politycznego, 
czy raczej (jak podkreślano) z bez
względnie j szych form konkurencji 
między dziennikami w USA. 

W pluralistycznym systemie Danii 
(Willy J o h a n n s e n, Steeml S a u e r -
b e r g ) problemem zasadniczym jest 
stopień udostępnienia środków ko
munikowania dla poszczególnych par
tii politycznych, głównie w okresie 
przedwyborczym oraz w odniesieniu 
do kontrowersyjnych problemów spo
łecznych. Tego rodzaju równowaga 
może być zachowywania wewnątrz ist
niejącego w społeczeństwie „akcepto
walnego świata", choć i tu niektóre 
tematy pozostaną niezrównoważone — 
na przykład ceremonia religiina nie 
będzie zrównoważona wykładem atei
stycznym. Natomiast obszary znajdu
jące się na zewnątrz owego „akeepto-

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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warnego świata" i dotyczące działal
ności ugrupowań innych niż cztery 
tradycyjne partie nie będą podle
gać takiemu zbalansowaniu i ich 
punkt widzenia może nie być w ogó
le przedstawiony lub tylko pod pew
nymi warunkami. Pojęcie „równowa
gi" — rozumianej głownie jako pro
porcje czasowe w użyciu radia dla 
przedstawiania poglądów — wzbudziło 
u dyskutantów zasadniczy sprzeciw 
i 'zostało potraktowane jako wątpliwy 
bardzo i formalny czynnik równo-
uprawnienia w kształtowaniu opinii 
publicznej przez różne siły politycz
ne — tym bardziej, że ograniczone 
do tradycyjnych, przedstawiających 
jednostronny obraz społeczeństwa. 

Jak jednostronna bywa informacja 
na temat społeczeństwa, świadczą o 
tym opinie szwedzkich związkowców 
na temat prasy (Jan S t r i d ) . Bez 
względu na to, czy mamy do czynie
nia z pismami liberalnymii, czy też 
socjalistycznymi, ich zainteresowanie 
dla spraw związkowych jest nikłe, je
śli nawet podchodzą do tych proble
mów w odmienny sposób. Poszcze
gólne związki uważają prasę za istot
ny czynnik informowania społeczeń
stwa, ale mają trudności z dotarciem 
doń ze swymi materiałami za pośred
nictwem dziennikarzy, którzy nie wy
kazują zainteresowania dla tych 
spraw. Również przedstawiciele związ-
zków — zwłaszcza o orientacji lewi
cowej.— nie mają zbytniego zaufania 
do lokalnej prasy, która — ich zda
niem — nie wypełnia należycie swo
jej społecznej roli. W dyskusji pod
kreślano, że tradycyjne kryteria oceny 
wartości dziennikarskiej -wiadomości 
op:pr:"ja sio na stosunku: dostawca — 
nabywca, a nie na stosunku: infor
ma'or — informowany. W podręcz
nikach klasyków amerykańskiego 
dziennikarstwa więcej się pisze na 
temat, co ludzie w gazecie „kupią", 
niż —• czym należałoby ich zainte
resować. 

Zainteresowanie prasą może być 
wpajane dzieciom szkolnym od naj
młodszych lat — jak wskazuje przy
kład szwedzkiego eksperymentu (Olof 
J o h a n s s o n ) . Ma to istotny wpływ 
na wiedzę społeczną i postawę oby
watelską. Z drugiej strony, lekcje 
szkolne oparte na codziennej prasie 
okazują się ciekawsze i bardziej an
gażujące młodzież emocjonalnie, niż 
tradycyjne podręczniki. Dyskutanci 
kwestionowali pełną prawdziwość 

przedstawionego obrazu, wskazując 
na trudny do wyeliminowania wpływ 
pedagogów na przebieg eksperymentu, 
a także niewymierny stopnień wpły
wu innych środków informacji: radia 
i telewizji. 

Wszystkie te środki komunikowania 
działają na człowieka w sposób kom
plementarny, mają własne „imma-
nentne" wady i zalety, a konkuren
cja między nimi zalety te wprawdzie 
powiększa, ale zwiększa zarazem i 
wady, czego dowodzi też przykład 
Polski (Bolesław G a r l i c k i ) . Po
winno się zatem dążyć do O'granicze-
inia tego procesu, wykorzystywać każ
dy środek komunikowania zgodnie z 
jego charakterem i możliwościami, 
odbijać rzeczywistość w tylu lustrach, 
ile stoi do naszej dyspozycji, jeśli 
każde z nich nastawione jest zgodnie 
ze swoją siłą odbicia. W dyskusji 
zwracano uwagę, iż nie wszyscy od
biorcy korzystają z trzech kanałów 
informacyjnych na raz i zbyt daleko 
posunięty „podział zadań" zubożyłby 
ich źródła informacji. 

Zawodowa rola dziennikarza w kra
jach skandynawskich znajduje się pod 
wpływem różnych czynników: techno
logii i biurokratyzacji własnego war
sztatu pracy, rynku czytelników, sto
sunków ze źródłami informacji, na 
które mają wpływ albo podane wyżej 
czynniki, albo też związki z elitą wła
dzy (Svonnik H o y e r , Pal L o r e n t -
zen) . Profesjonalizacja zawodu wy
nika z zawężającej się kompetencji 
do poruszania pewnych tematów, a 
prowadzi do coraz to większej kon
troli grupy nad jednostką. Zwiększa 
to zarazom rutynlzację pracy i jej po
dział w ramach każdego działu. 
Wprawdzie większość kandydatów do 
pracy w dziennikartwie przyciąga jej 
niekonwencjonalny charakter, ale w 
rzeczywistości najbardziej czasochłon
ną częścią działalności dziennikarskiej 
jest zatrudnienie urzędnicze, co jest 
przejawem występujących w tym za
wodzie sprzeczności. Jeśli chodzi o 
wyrażane przez dziennikarzy przeko
nania polityczne, nacechowane są one 
takimi samymi sprzecznościami, jak 
ich działalność zawodowa. 74% dzien
nikarzy norweskich uważa, że dzien
nikarz powinien być politycznie nieza
leżny, ale zarazem 62% sądzi, iż po
winien być lojalny wobec partyjnej 
linii redakcyjnej swojej gazety. Kon
flikt między neutralnością a zaanga
żowaniem, postawą uczestnika a ob-
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iserwatora odzwierciedla amb iwa le t -
ność dz iennikarsk ie j sytuacj i , lecz 
dz iennikarze są do takich sytaucj i 
przy zwyczaj en i. 

Nowe możliwości włączenia na rzę 
dzi u ż y w a n y c h przez dz iennikarzy do 
wzmożenia ak tywnośc i społecznej daje 
telewizja k a b l o w a (Eva E m e n -
l a u e r , Jü rgen R i n d e r ,s p а с h e r, 
Berl in Zach.) . Zak łada ona możliwość 
połączenia w jeden system: emisji 
p r o g r a m u telewizyjnego', zamawian ia 
żądnych p rog ramów, b a n k u i n fo rma
cji s ta tys tycznych i organizacyjnych 
oraz bezpośredniego po radn i c twa w 
łączności z odpowiednimi u rzędami . 

„Teoretyczno-ideologiczne p rob lemy 
pokojowego współ is tn ienia i współ 
p r a c y p a ń s t w o różnych sys temach 
społeceno-gospodairczych, wynika jąca 
z us ta leń Ak tu końcowego KBWE, 
s tanowią przedmiot rozpoczętej 26 bm. 
międzynarodowej konferencj i n a u k o 
wej w Zabc rowie k. Warszawy. W 
konferencj i t e j , zorganizowanej s t a r a 
niem I n s t y t u t u Badania Współcze-
s п у eh P r o b 1 e m ó w X a pi t a 1 i z -n u — ob о к 
n a u k o w c ó w polskich — udział biorą 
przeds tawicie le ośrodków naukowych 
z Bułgar i i , Czechosłowacji , NRD, W ę 
gier i Związku Radzieckiego, O t w a r 
cia ob rad dokonał k i e rownik W y 
działu P r a c v Idecwo-Wychowawcze j 
К С P Z P R — Wies ław Klimczak1 ' . 

Tym słowy P A P poinformowała za 
poś redn ic twem codziennej p r a s y o 
równie in teresującej co pożytecznej 
konferencj i , k tóre j wynik i powinny 
służyć idei pokoju i z rozumien ia m i ę 
dzy na rodami . Dwadzieścia k i lka r e 
f e r a tów wygłoszonych w Zaborowie 
wszechs t ronn ie naświet l i ło p r o b l e m a 
tykę związaną z realizacją pos tano
wień A k t u końcowego KBWE, zwła 
szcza w zakres ie tzw. trzeciego k o 
szyka KBWE. G łównym przedmio tem 
za in te resowania większości mówców 
był u t rzymujący się b r a k równowagi 
w międzynarodowej w y m i a n i e k u l t u 
ra lne j o raz t e z jawiska w s tosunkach 
międzynarodowych , k tó rych t reści 
t rudno pogodzić z dek la rowaną w 

W założeniu oraz w doświadczeniach 
e k s p e r y m e n t a l n y c h system ten m a za
pewnić możliwość bezpośrednich k o n 
t a k t ó w między rządzącymi a rządzo
n y m i na szczeblu loka lnym — w 
prak tyce (jak w s k a z y w a n o w dysku
sji) będzie to bezpośrednia d e m o k r a 
cja dla ludzi dysponujących ś r o d k a m i 
do nabyc ia i u t r z y m a n i a kosz townych 
urządzeń. 

Zebran ie wyłoniło, nowe zagadnie
n ia do p r zedysku towan ia podczas 
przyszłorocznego spotkania g rupy r o 
boczej w Grenoble . 

Bolesław Garlicki 

Akcie k o ń c o w y m K B W E „wolą po
lepszania i rozszerzania wza jemnych 
s tosunków, przyczyniania się do pa
ko ju, bezpie eze ńs twa, sprawiedl iwo '• ci 
i współpracy" . W re fe ra tach zwra
cano uwagę , że p r o p a g a n d a a n t y s o 
cjal is tyczna, p rowadzona za pomocą 
ś rodków masowej informacji pczcz 
rozwinię te k r a j e kapi ta l is tyczne, przy
bra ła w osta tnich miesiącach rozmia
r y ni? r po t ykane od czasów -•••Amnicj 
wojny. J a k wiadomo, g łównym wą--
•kiom zachodnich kampan i i "»гаража c-
d owy eh jest osta tnio tzw. obrona p r a w 
c:c':~wieka i wolności informacji . J a k 
rra ironię czołowym' rzecznikami tych 
Idei są p a ń s t w a współodpowiedzia lne 
za terre»'- w Chile, -as izm w Rodezji 
I RPA, zbrodnie w Wie tnamie , bez
robocie, afery pods łuchowe i zakazy 
w y k o n y w a n i a zawodu przez ludzi o 
pos tępowych przekonaniach . N iek tó 
rzy referenci wskazywa l i przyczyny 
nasi lenia antysocja l i s tycznej p r o p a 
gandy, widząc je w k lęskach , j ak i e 
ponosi ła burźuaz ja w min ionym p ię 
cioleciu; p r z y p o m n i a n o zwycięs two w 
Wie tnamie , wzros t w p ł y w ó w idei so
cjal is tycznych w Europie zachodniej , 
demokra tyzac ję życia poli tycznego w 
Hiszpani i i Po r tuga l i i a t akże zwycię
ską rewoluc ję w Angoli . Pod w r a ż e 
n i e m wła snych porażek „burźuazja 
wzb ie s i ł a s ' " — jak się wyrazi ł , cytu
jąc Lenina , prof. N. K e j z e r o w z 
mosk iewskie j Akademi i Nauk Spo
łecznych. 

Realizacja Aktu końcowego KBWE 
(Międzynarodowa konferencja w Zaborowie. 26—29 IV 1977) 

u* 
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Rządy krajów zachodnich — mówił 
m. in.' dr Andrzej Ł a w r o w s k i , 
dyrektor Instytutu Badań Współcze
snych Problemów Kapitalizmu a tym 
samym gospodarz konferencji — usi
łują się tłumaczyć, że nie ponoszą od^ 
powiedzialności za działalność pry
watnych koncernów wydaiwniiiozyoh 
i iradiowo-telewizyjnych uprawiają
cych propagandę przeciw nam lub ha
mujących dopływ rzetelnej informacji 
z naszych krajów. Tego rodzaju tłu
maczenia można jednak traktować 
jak zwykły kamuflaż. Nie do prywat
nych firm wydawniczych odnoszą się 
iuiwagi krytyczne krajów socjalistycz
nych, ale do rządów, bo to one pod
pisywały Akt końcowy KBWE. 

W kilku referatach zwracano uwa
gę (m, in. dir W. N e u b e r t z Insty
tutu Międzynarodowej Polityki i Eko
nom Łi w Berlinie, dir N. A a a m i e -

Zgodnie z uchwałą podjętą w ubie
głym roku przez Zgromadzenie Ogól
ne AIERI w Leicester, XI Kongres 
AIERI odbędzie się w Warszawie w 
noku 1978. Głównym tematem obrad 
plenarnych będzie — jak wiadomo — 
rola środków komunikowania maso
wego w rozwoju kultur narodowych. 
Poza obradami plenarnymi przewidu
je się ponadto w trakcie trwania kon
gresu wiele spotkań i konferencji, z 
których najważniejszą stanie się z ca
łą pewnością międzynarodowa konfe
rencja na temat nowoczesnego kształ
cenia kadr dziennikarskich. 

W celu opracowania szczegółowego 
programu warszawskiego kongresu 
odbyło się w Krakowie w dniach 4 
i 5 września 1976 posiedzenie Komite
tu Programowego wybranego przez 
Zgromadzenie Ogólne w Leicester. 
W posiedzeniu uczestniczyli oprócz 
członków Kornitetu Programowego — 
Jamesa H a l l o r a n a , Emila D u s i -
s к i i niżej podpisanego — również 
przedstawiciele Polskiego Komitetu 
Organizacyjnego: doc. dr Bronisław 
G o ł ę b i o w s k i i dr Jerzy O l ę d z 
k i . Po dyskusji ustalono, że XI Kon
gres AIERI będzie się odbywał 
w dniach 4—9 września 1978, jego 
obrady będą się toczyły w Pałacu 

w a z Instytutu Współczesnych Teorii 
Społecznych Bułgarskiej Akademii 
Nauk), że informacja nie jest dobrem 
absolutnym i samym w sobie, ale 
zależy od tego, jakim celom służy. 
Przypommiiano apel B. Brechta o 
„wolność dla wszystkiego prócz tego, 
co podnieca wojnę i nienawiść mię
dzy narodami" oraz analogiczne sta
nowisko krajów socjalistycznych, któ
re popierają międzynarodową wymia
nę i współpracę w dziedzinie infor
macji, nauki i kultury. 

W swych wystąpieniach uczestnii-
cy konferencji przedstawili liczne 
konkretne propozycje kształtowania 
takiej jakości stosunków między pań
stwami o różnych systemach społecz
no-politycznych, która zgodna jest z 
duchem i literą Aktu końcowego 
KBWE. 

Zygmunt Dąbek 

Kultury i Nauki, a uczestnicy zosta
ną zakwaterowani w Hotelu Europej
skim i Domu ZNP. Niemal 3 pełne 
dni zostaną poświęcone obradom ple
narnym oraz statutowym obradom 
'Zgromadzenia ogólnego. Dwa z tych 
trzech dni wypełnią referaty i dysku
sje związane z głównym tematem 
kongresu. Zostaną one podzielone na 
4 sesje, z których jedną zajmą zapew
ne kwestie teoretyczno-metodologicz-
ne, zaś tnzy pozostałe — problemy 
roli środków masowych w tworzeniu, 
rozwijaniu i propagowaniu kultur na
rodowych zarówno jednego kraju, jak 
i v/ skali globalnej. Ostateczne decy
zje co do szczegółowego programu na
ukowego zapadną na następnym po
siedzeniu Komitetu, które się odbę
dzie pod koniec 1977 r. w Amsterda
mie. 

Przewiduje się udział w XI Kon
gresie ponad 300 uczestników z ca
łego świata. Przed jego organizato
rami — Uniwersytetem Warszawskim 
i Ośrodkiem Badań Prasoznawczych — 
stoi niełatwe zadanie dorównania wy
sokiemu poziomowi poprzednich kon
gresów a zwłaszcza lipskiego i leice-
sterskiego. 

Walery Pisarek 

Spotkanie Komitetu Programowego XI Kongresu AIERI 
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Język, treść i funkcja publikacji prasowych 
(VII wrocławska sesja prasoznawcza) 

Coroczne spotkanie prasoznawców 
organizowane przez Wrocławskie Wy
dawnictwo Prasowe RSW „Prasa-
Książka-Ruch" oraz Instytut Filolo
gii Polskiej i Instytut Nauk Politycz
nych Uniwersytetu Wrocławskiego od
było się w tym roku 20 i 21 kwietnia, 
gromadząc przedstawicieli prasoznaw-
stwa z całej Polski, stając się rów
nocześnie przeglądem problemów, nad 
'którymi aktualnie pracują badacze 
prasy. 

Sesję otworzył doe. dr hab. Tade
usz K u p i s z Wydz. Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Warszawskiego wystą
pieniem pt. „Kierunki ewolucji pol
skiego dziennikarstwa w procesie bu
dowy rozwiniętego społeczeństwa so
cjalistycznego". Po przedstawieniu 
przemian — obecnych i najbliż
szych — w strukturze naszego spo
łeczeństwa mówca zajął się pięcioma 
wybranymi problemami: 1) Modyfi
kacją struktury typologicznej maso
wych środków komunikowania — 
wskazując na wzrost zapotrzebowa
nia na dzienniki popołudniowe, duży 
popyt na czasopisma typu magazy
nów rodzinnych oraz na potrzebę 
tworzenia wielkonakładowych i wiel-
fcoobjętościowych czasopism „ogarnia
jących zakresem swego oddziaływania 
większe grupy społeczne, przez co 
osiąga się wzmocnienie tak istotnej 
funkcji prasy socjalistycznej, jak jej 
funkcja integracyjna". 2) Zmianami 
w strukturze tematyczno-rodzajowej 
masowych środków komunikowania 
biorąc pod uwagę coraz bardziej róż
nicujące się zainteresowania wy
kształconego społeczeństwa i związaną 
z tym potrzebę zwiększenia objętości 
gazet i czasopism. 3) Koniecznością 
doskonalenia metod oddziaływania 
propagandowego, wskazując na nie
doskonałość stosowanej dotychczas 
argumentacji. 4) Modernizacją orga
nizacji pracy redakcyjnej w celu jej 
udoskonalenia. 5) Usprawniania sy
stemu kształcenia i doskonalenia kadr 
dziennikarskich, ponieważ „oczywiste 
jest dla każdego, iż w ostatecznej 
mierze o sprawności całego systemu 
decydują kadry". 

Następnie mgr Małgorzata P r z y 
b o ś z Redakcji Analiz Prasowych 
ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch" 
przedstawiła referat pt. „Odzwiercie

dlenie węzłowych problemów wycho
wania młodzieży w publicystyce pra
sy młodzieżowej". Na podstawie ana
lizy, którą objęto 10 pism młodzieżo
wych, autorka doszła do wniosku, że 
problematyka wychowania młodzieży 
podejmowana jest zgodnie z doku
mentami politycznymi pod względem 
zakresu tematycznego, z wyjątkiem 
zagadnienia dyscypliny społecznej 
oraz że skuteczność oddziaływania 
propagandowego analizowanych pro
blemów jest znacznie ograniczona ze 
względu na sposób ich podejmowa
nia. 

Dr Roman K a r p i ń s k i z Ośrodka 
Analiz Prasowych Wrocławskiego Wy
dawnictwa Prasowego RSW mówił o 
teoretycznych problemach propago
wania dobrej roboty. „Propaganda 
ludzi dobrej roboty — stwierdził 
autor — stanowi _ w istocie jedną z 
najważniejszych dziedzin prezentacji 
wzorców identyfikacyjnych typu so
cjalistycznego. Wynika to stąd, że 
z założenia dotyczyć ona musi jed
nostek lub zespołów ludzkich w kon
tekście ich praktyki materialnej, a 
więc głównej sfery społecznej ak
tywności ludzi (...) Rodzaj praktyki 
materialnej wyznacza miejsce jed
nostki i jej grupy w strukturze spo
łecznej, określa ramowo jej środowi
skową przynależność, tzw. styl ży
cia, wyznacza typ doświadczenia spo
łecznego. W obrębie środowiska pra
cy kształtują się też głównie jednost
kowe postawy i systemy wartości, 
sprawdza się praktycznie stosunek lu
dzi do takich wartości jak praca, rze
telność, inicjatywa i pomysłowość. 
Tutaj dokonuje się ustalenie i reali
zacja głównych celów życiowych a 
także weryfikacja sposobów myśle
nia." 

Mgr Sylwester D z i k i, adiunkt w 
Ośrodku Badań Prasoznawczych w 
Krakowie, podjął niezwykle ważny 
problem roli dokumentacji praso-
znawczej w badaniach naukowych. 
Mówił o metodach i zasadach pracy 
naukowej, o roli dokumentacji jako 
zbioru informacji koniecznej do po
dejmowania studiów problemowych, 
o bibliografii jako specyficznej meto
dzie badawczej w prasie oraz — ze 
względu na braki w dokumentacji 
prasowej — podejmowaniu przez ba-
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daczy tematów już zrealizowanych, 
wygłaszaniu hipotez i twierdzeń już 
sformułowanych. W nauce tak mło
dej jak prasoznawstwo problemy me
todologiczne i bibliograficzne są bar
dzo istotne — stąd ważność tego wy
stąpienia. 

Dr Leszek Ż a b i ń s k i z Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu mówił 
o prasie jako przedmiocie badań eko
nomicznych, mgr Władysław M a-
s ł o w s k i z Ośrodka Badań Praso
znawczych przedstawił przeprowadzo
ne wraz z mgrem Antonim K o w a l 
s k i m badania nad powtarzaniem 
informacji w dziennikach („w przy
padku, gdy powtarzanie obejmuje 
zbyt duży odsetek materiałów praso
wych lub nawet w przypadku iden
tyczności ich tekstów, może powstać 
obawa, czy nie pociąga to za sobą 
osłabienia skuteczności propagandy 
prasowej"); mgr Marian N o w y z 
Pracowni Analiz i Prognoz Prasowych 
Krakowskiego Wydawnictwa Praso
wego przedstawił wyniki badań na 
temat kolportażowego uwarunkowa
nia czytelnictwa prasy (ich wyniki 
publikowaliśmy w poprzednim nume
rze Zeszytów Prasoznawczych). 

Dalsza część sympoizjum ze wzglę-
du na dużą liczbę referatów odby
wała się w dwóch sekcjach. 

W sekcji pierwszej prof, dr Jan 
T r z y n a d l o w s k i z Instytutu Fi
lologii Polskiej Uniwersytetu Wro
cławskiego mówił o pojęciu aktual
ności materiału prasowego, wprowa
dzając nowe kryteria określania i roz
różniania jej poszczególnych kategorii. 
Dr Franciszek N i e ć к u l a z tego 
samego Instytutu mówił o popraw
ności tekstów prasowych z punktu wi
dzenia teorii komunikowania. Dr Ali
cja Z a g r o d n i к o w a z Ośrodka 
Badań Prasoznawczych przedstawiła 
referat pt. „Nowe rzeczowniki w 
prasie": „Język w prasie, reprezenta
cja różnych odmian stylistycznych 
polszczyzny, rozwija się i wzbogaca 
nowym słownictwem. Ścisły związek 
publicystyki ze zmianami polityczny
mi, gospodarczymi i kulturalnymi w 
-kraju i na świecie znajduje wyraz w 

leksyce, frazeologii, semantyce tek
stów prasowych, stwarza konieczność 
przejmowania przez prasę i upow
szechniania nowych wyrazów, tworzo
nych w różnych środowiskach, zwią
zanych z rozwojem różnych dziedzin 
życia." Irena K a m i ń s k a z Instytu
tu Filologii Uniwersytetu Wrocław
skiego wygłosiła referat pt. „Drobne 
wiadomości prasowe i publicystyka 
a pozostałe style polszczyzny pisanej", 
a dr Wiktor P e p l i ń s k i z Uniwer
sytetu Gdańskiego omówił stan ba
dań nad historią prasy pomorskiej. 

W drugiej sekcji mgr Barbara К о-
ł o w c a z Ośrodka Badań Prasoznaw
czych mówiła o poprawności infor
macyjnej materiałów dziennikarskich 
(w 28°/o analizowanych publikacji 
ujawniono błędy — niezgodność z 
rzeczywistością, czyli w prawie co 
czwartym materiale był błąd meryto
ryczny). Wojciech Ł u c z a k z Insty
tutu Nauk Politycznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego przedstawił komuni
kat pt. „Skuteczność oddziaływania 
publikacji ideologicznych na środowi
ska studenckie", mgr Danuta G u g-
n i e w i c z z Ośrodka Analiz i Do
kumentacji Prasowej Gdańskiego Wy
dawnictwa Prasowego mówiła o zna
czeniu akcji prasowych, ich roli (na 
przyk>adzie Wieczoru Wybrzeża), a 
:vgr I'!ćiłgorzata F ig a r s k a z tegoż 
Ośrodka — o krytyce w gdar.skiei 
prasie codziennej, podkreślając m. in., 
iż wciąż „brak a^fu prawnego гг:?и-
iujacc'go kornplekscwo sp-rrwy 7:wn-
•zane z krytyką prasową i ochroną 
dziennikarza przed sankcjami ze stro
ny krytykowanych". 

Sympozjum, jak wynika z tego wy
liczenia, zajęło się wieloma różnymi 
problemami — podobnie dyskusja. 
Toteż trudno ją w tym miejscu przed
stawiać. Warto natomiast przytoczyć 
z niej jeden postulat, aby przy zacho
waniu dotychczasowej roli sympo
zjum, t j . konfrontacji poczynań ba
dawczych różnych placówek zajmują
cych się prasą, ujednolicić w przy
szłości tematykę poszczególnych spot
kań. 

Marian Nowy 
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Nauka i publicystyka wobec problematyki niemieckiej 

Taki temat obrano dla konferencji, 
która 2. i 3. marca br. odbyła się 
w Poznaniu. Powiedzmy to od razu — 
wybór trafny ze wszech miar, głębo
ko przemyślany i uzasadniony. 

Wielkopolskie środowisko naukowe, 
a zwłaszcza Instytut Zachodni, ma w 
swym dorobku niejedną ogólnokrajo
wą i międzynarodową konferencję 
niemcoznawczą o wybitnych walorach 
naukowych i poznawczo-politycznych. 
Niejedną — nawet gdyby brać pod 
uwagę tylko bieżące dziesięciolecie. 
W doborze tematyki tych konferen
cji zawsze kierowano się zarówno po
trzebami naukowo-poznawczymi jak 
i aktualno^politycznymi *. Podobne 
walory miała również konferencja 
ostatnia (szósta z kolei z wymienionej 
w temacie problematyki), którą jej 
organizatorzy nazwali „spotkaniem 
dyskusyjnym naukowców i publicy
stów radia, telewizji i prasy zajmują
cych się problematyką niemiecką". 

Gospodarzami tego spotkania, po
łączonego z obchodami półwiecza Roz
głośni Poznańskiej PR i 20-lecia Wiel
kopolskiego Ośrodka Telewizyjnego, 
byli (wymieniam wg kolejności po
danej na karcie zaproszenLowei^: Roz
głośnia Polskiego Radia. Telewizja 
Poznańska, Instytut Zachodni oraz 
Ośtrode7* Szkolenia i Do s к о гяЬш'а 
KadT Komitetu do spraw Radia i Te
lewizji v/ "Warszawie. 

W programie przewidziano (i po 
niezbędnych przesunięciach w zaoo-
wiedzianej kolejności zrealizowano) 
8 referatów, których wygłaszanie (po 
cztery w każdym z dwóch dni) prze
dzielone zostało pierwszą częścią dy
skusji. Ponieważ przedstawienie ich 
autorów i tematów najlepiej pozwala 
zorientować się w zasięgu i bogactwie 
globalnej tematyki całego spotkania, 
wymienimy je niżej in extenso: 
1. Prof. dr Lech T r z e c i a k o w s k i , 

dyrektor Instytutu Zachodniego: 
Główne problemy dyskusyjne w 
dialogu Polska — RFN w sferze 
nauk humanistycznych. 

2. Prof. dr Jerzy K r a s u s k i , Insty
tut Zachodni: Problem niemiecki 
dziś i w przeszłości. 

3. Doe. dr Jerzy S u ł e k , Polski In-

*) Por. nasze sprawozdanie z konferencji 
naukowych Instytutu Zachodniego w Po
znaniu. Zeszyty Prasoznawcze 1970 nr 1 
i 1974 nr l. 

stytut Spraw Międzynarodowych: 
Sytuacja wewnętrzna i aktualne 
kierunki ewolucji głównych partii 
politycznych RFN. 

4. Dyr. Jacek D o b i e r s к i, Minister
stwo Kultury i Sztuki: Zagadnienia 
stosunków kulturalnych Polska— 
RFN. 

5. Dyr. Bolesław К u 1 s к i, Minister
stwo Spraw Zagranicznych: Poli
tyczno-prawne aspekty normaliza
cji stosunków Pols"ka—RFN. 

6. Red. Ryszard W o j n a , Trybuna 
Ludu: Główne kierunki aktualnych 
działań propagandowych publicy
styki zachodnioniemieckiej wobec 
Polski. 

7. Red. Janusz M a t u s z y ń s k i , Pol
skie Radio — Rozgłośnia Poznań
ska: Niektóre funkcje środków ma
sowego komunikowania w aktual
nych stosunkach Polska—RFN. 

8. TGV/. Tadeusz Z a r e m b a , КС 
PZPR: Publicystyka polska wobec 
problematyki niemieckiej w 1977 
reku. 
Zestaw tematów i ich autorów mó

wi wystarczająco wiele o bogactwie 
i zasięgu tematycznym oraz meryto
rycznej wartości tej konferencji. Nad
to sporo do jej dorobku wnieśli po
szczególni dyskutanci, zarówno nau
kowcy jak i publicyści. (W sumie oko
ło 15 wystąpień). Szkoda tylko, że or
ganizatorzy nie pomyśleli zawczasu o 
powieleniu referatów, na co uczestni
cy w większości liczyli. Sądzę bo
wiem, że wcześniejsze udostępnienie 
tekstów referatów wzbogaciłoby jesz
cze dyskusję, rozszerzyło jej tematycz
ny zakres i wykluczyło p~zemyślenia 
już znane bądź egzemplifikująco in
cydentalne. Mimo to dyskusja była — 
ogólnie biorąc — interesująca i sku
piała się głownie na następujących 
problemach: sprawa rewizji podręcz
ników szkolnych i losy ustaleń kolej
nych konferencji specjalistów pol
skich i zachodnioniemieckich w tej 
dziedzinie (mgr Z. K u l a k i w pew
nym stopniu prof. Oz,. P i 1 i с h o w-
s к i); granice swobody działania okre
ślonych środowisk politycznych w 
RFN i jej ambicji do odgrywania w 
Europie roli, jaką sobie wymarzyły 
głównie tradycyjne i -wsteczne polity
cznie koła zachodnioniemieckie oraz 
mechanizmy kształtowania się image 
Polski i Polaków w -różnych papula-
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ej ach społeczeństwa zachodnioniemie-
ckiego (red. M. P o d к o w i ń s к i) ; 
niedomagania w naszym programie i 
sposobach oddziaływania na zachod-
nioniemiecką opinię publiczną (red. 
L. W a c h a i s к i); skuteczność naszej 
informacji o Polsce i jej -współczesno
ści oraz sposoby jej upowszechniania 
a także problem długofalowego pro
gramu w tym zakresie (dr A.D. R o t -
f e 1 d i w pewnym stopniu dr J. M ą-
d r y ) ; problem rewizjonizmu upra
wianego w majestacie prawno-kon-
stytucyjnym i działalność antyodprę-
żeniowa na tej podstawie różnych, 
zwłaszcza prawicowych ugrupowań 
politycznych w RFN oraz niektóre 
doświadczenia praktyczne w kontak
tach z przedstawicielami takich ugru
powań Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich (prof. Cz„ P i-
l i c h o w s k i ) ; prawne i prawno-po-
lityczne oraz prawno-międzynarodowe 
aspekty normalizacji stosunków PRL-
-RFN (dr L. J a n i c k i i w pewnym 
stopniu red. H. K o z ł o w s k i ) ; poli
tyczne implikacje interpretacji praw
nych układu PRL-RFN z grudnia 1970 
na tle procesu normalizacji stosun
ków między oboma krajami (red'. Z. 
S z u m o w s k i i w pewnym stopniu 
dr L. J a n i с к i); polityczne wartości 
szerszej refleksji historycznej nad 
problemem niemieckim w Europie 
oraz patriotyczno-wychowawcze ele
menty tej refleksji (red. H. K o z ł o 
w s k i ) ; ideowoMpolityczna zawartość 
aktualnego programu międzynarodo
wej współpracy kulturalnej RFN w 
świetle „Wytycznych do zagranicznej 
polityki kulturalnej" zachodnionie-
miećkiego MSZ z 1970 roku i „Rapor
tu Parlamentarnej Komisji Eksper
tów" do tej dziedziny polityki zagra
nicznej oraz niektóre aspekty progra
mowe naszej zagranicznej informacji 
kulturalnej (dr J. M ą d r y i w znacz
nym stopniu dr A. D. R o t f e 1 d) oraz 
kilka innych wystąpień, obracających 
się również wokół problemów poru
szonych w referacie. Ogólnie biorąc, 
zarówno referenci jak i dyskutanci 
dość często akcentowali również dzia
łalność zachodnioniemieckich środo
wisk niechętnych odprężeniu w Euro
pie i niechętnych również rozwijają
cemu się procesowi normalizacji sto
sunków z Polską i innymi krajami 
socjalistycznymi. 

Drobnym, ale w ostatecznych kon
sekwencjach istotnym mankamentem 
konferencji było przeznaczenie zbyt 

krótkiego czasu na dyskusję. O ile 
zdołałem się zorientować — jeszcze 
sporo uczestników, zarówno w pierw
szym jak i w drugim dniu, pragnęło 
podzielić się własnymi pirzymyślenia-
tmi, ale kierując się realnymi możli
wościami porządku obrad, niektórzy 
zrezygnowali nawet z oficjalnego zgło
szenia tematu swego wystąpienia. 
Jednakże sam fakt tak dużej liczby 
rzeczywistych i potencjalnych dysku
tantów najlepiej świadczy o tym, ja
kie obudziła ona zainteresowanie i w 
sposób jednoznaczny przemawia na 
jej korzyść. 

I jeszcze kilka refleksji ogólniej
szej natury. Tak interesująco dobra
ny i z taką trafnością dostosowany 
do potrzeb aktualno-politycznych oraz 
do zainteresowań naukowo-badaw
czych zestaw tematyki (referatów 
(i referentów!) wystawia organizato
rom spotkania niewątpliwie znakomi
te świadectwo. 

Słyszy się czasem, że robocze spot
kania naukowców i publicystów spe
cjalizujących się w tej samej dziedzi
nie, przeważnie połączone są z ryzy
kiem niekorzystnej w ostatecznych 
rezultatach konfrontacji warsztatów 
obu środowisk, a często wręcz ze zde
rzeniem się merytorycznych odmien
ności ich procedur poznania i wykła
du. Poznańskie spotkanie robocze 
specjalistów z obu środowisk dowio
dło, że zarzuty takie i oceny w żad
nej mierze nie znajdują potwierdze
nia w niewątpliwej odmienności war-
sztatowo-metodycznej obu środowisk 
i z nich nie wynikają, lecz dadzą się 
wyprowadzić ze stopnia kompetencji 
osób reprezentujących te środowiska. 
Dowiodło także to spotkanie, jak wie
le mają sobie do powiedzenia kompe
tentni ludzie z obu odmiennych war
sztatowo środowisk ku wzajemnemu 
pożytkowi i ku pożytkowi szerzej po
jętego interesu również. 

Dobrze się stało, że organizatorzy 
powzięli zamiar opublikowania dorob
ku tej konferencji, a byłoby jeszcze 
lepiej, gdyby ten zamiar jak najwcze
śniej przybrał realne kształty; by 
przynajmniej teksty wygłoszonych w 
trakcie tej konferencji referatów jak 
najwcześniej trafiły do szerszego gro
na dziennikarzy i innych środowisk 
popularyzatorskich. Sądzę, że również 
wyspecjalizowane środowiska nauko
we przyjmą je z niemałym zaintere
sowań iem. 

Józef Mądry 
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Ministerialna analiza sprawozdań urzędów wojewódzkich 
о krytyce prasowej 

Założenia 

Skuteczność krytyki prasowej jest 
problemem istotnym także dla same
go środowiska dziennikarskiego. Nie 
jest rzeczą obojętną dla reportera czy 
publicysty piszącego krytycznie bądź 
o sprawach indywidualnych, bądź o-
gólnych, jak instytucje oraz organy 
administracji państwowej reagują na 
krytykę i interwencję prasową. Czy 
wnioski, postulaty, inicjatywy i głosy 
krytyki zawarte w publikacjach pra
sowych, radiowych i telewizyjnych są 
wykorzystywane w bieżącej działal
ności instytucji i organów administra
cji państwowej oraz jak oceniają one 
współpracę z prasą i innymi maso
wymi środkami komunikowania. 

Z prawnego punktu widzenia (art. 
177 kpa) artykuły, notatki i inne opu
blikowane wiadomości, których treść 
ma znamiona skargi lub wniosku i 
które zostały przesłane przez redak
cje do właściwego organu, podlegają 
załatwieniu jako skargi lub wnioski 
w trybie przepisów kpa. 

Na pytanie dotyczące skuteczności 
(krytyki prasowej odpowiada analiza 
przeprowadzona w roku ubiegłym 
przez Departament do Spraw Tereno
wych Organów Administracji Pań
stwowej Ministerstwa Gospodarki Te
renowej i Ochrony Środowiska. Cho
dziło o ustalenie sposobu załatwiania 
spraw będących przedmiotem krytyki 
i interwencji prasowej przez tereno
we organy administracji państwowej 
stopnia województwa oraz podległe 
im urzędy. 

W sierpniu 1976 na podstawie ma
teriału sprawozdawczego z 10 woje
wództw (białostockiego, bydgoskiego, 
chełmskiego, koszalińskiego, olsztyń
skiego, opolskiego, rzeszowskiego, 
skierniewickiego, tarnobrzeskiego i 
stołecznego warszawskiego) opraco
wano w Ministerstwie informacje o 
gromadzeniu, ewidencjonowaniu i za
łatwianiu publikacji krytycznych, te
matyce tych publikacji oraz nadzorze 
władz wojewódzkich nad załatwia
niem krytyki prasowej \ Ustalono, że 
terenowe organy administracji pań
stwowej stopnia wojewódzkiego i ich 
1 Por . H e n r y k G ó r s k i : P o obu s t ro 
nach. . . gazety. Prawo i Zycie 197G, n r 44. 

urzędy oraz jednostki podporządko
wane w zasadzie prawidłowo reagują 
na krytykę i interwencję prasową. 
Jednakże oprócz pozytywnych przy
kładów ujawniono wiele nieprawidło
wości oraz niewykorzystanie w pełni 
rnożlrtwościi ściślejszego współdziała
nia z prasą i innymi masowymi środ
kami komunikowania. W celu uspra
wnienia sposobu reagowania organów 
terenowych i podległych im urzędów 
na głosy krytyki prasowej oraz zak
tywizowania kontaktów z odpowied
nimi redakcjami, Prezydium Kole
gium Ministerstwa postanowiło wy
stąpić do wojewodów o uregulowanie 
tych spraw. Ze względu na ciekawy 
materiał, jaki zebrano w toku badań, 
postanowiono uzupełnić posiadane da
ne informacjami z pozostałych 39 wo
jewództw. Pozwoliło to zorientować 
się w pracy 49 terenowych organów 
administracji państwowej stopnia wo
jewódzkiego nad ewidencjonowaniem 
i załatwianiem spraw będących przed
miotem krytyki prasowej, których 
treść ma znamiona skarg lufo wnio
sków. 

Niniejsze sprawozdanie omawia 
wyniki tej analizy. Na wstępie kilka 
uwag dotyczących metody oraz zebra
nego materiału. Jak wspoiminiałam, 
podstawę stanowiły informacje pocho
dzące z 49 terenowych organów admi
nistracji wojewódzkich. Wojewodowie 
przedłożyli Ministerstwu sprawozda
nia dotyczące okresu od 1 VI 1975 (tj. 
od momentu reformy administracyj
ne]') do 30 VI 1976. 

Jak wiadomo, źródłem wniosków 
i inicjatyw zmierzających do uspraw
nienia działalności terenowych orga
nów mogą być: 

— komisje rad narodowych oraz rad
ni, 

— organy samorządu społecznego w 
miastach i wsiach, 

— zebrania przedwyborcze do Sejmu 
i rad narodowych, 

— obywatele, 
— masowe środki komunikowania 

(pozycję dominującą zajmuje tu 
prasa- centralna i terenowa). 
Zdarzały się wypadki, że wojewo

dowie — pisząc o realizacji wniosków 
i inicjatyw, omawiając sposób i ter-
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min ' ich załatwiania lub ich tematy
kę — nie podawali, czy chodzi o 
wnioski obywateli, radnych,, propozy
cje wynikające z informacji, notatek, 
artykułów adbo innych wiadomości 
publikowanych w prasie. Nie zawsze 
również przytaczano dane liczbowe. 
I tak np. w informacji wojewody le
gnickiego brak jakichkolwiek danych 
liczbowych, natomiast wojewoda łom
żyński pisze: „W prasie lokalnej 
(oczywiście w okresie objętym spra
wozdaniem) ukazało się 86 artykułów, 
notatek i publikacji dotyczących wo
jewództwa, w tym 59 zawierało zna
miona krytyki, a w prasie central
nej — 16 artykułów i notatek, w tym 
9 noszących znamiona skarg". 

Jak widać, zebrany materiał jest 
niejednolity, nie oddaje rzeczywistego 
stanu rzeczy, a więc wyniki analizy 
należy traktować jako spostrzeżenia 
lub uwagi ogólne. 

Opracowane w Ministerstwie dane 
obejmują nie tylko analizę informacji 
pochodzących z urzędów wojewódz
kich, ale również omówienie proble
mów związanych z reakcją na kryty
kę prasową samego Ministerstwa 2. 

Gromadzenie, ewidencjonowanie i za
łatwianie interwencji prasowych 

Jeśli chodzi o Ministerstwo Admi
nistracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska, to codziennie 
sporządzany jest tam przegląd prasy 
centralnej, terenowych organów mię
dzywojewódzkich oraz ważniejszych 
tygodników (razem 37 tytułów). Sie
dzenie publikacji prasowych dotyczą
cych resortu nie jest tak skompliko
wane jak ustalenie .— choćby w przy
bliżeniu — liczby audycji radiowych 
i programów telewizyjnych,- gdyż nie 
ma możliwości przeglądu na bieżąco 
programu i ewidencjonowania pozycji 
dotyczących Ministerstwa. 

W poszczególnych urzędach woje
wódzkich gromadzone są przede wszy-
2 Informacja Ministerstwa Administracji, 
Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowi
ska o wykorzystywaniu wniosków i ini
cjatyw, głosów krytyki społecznej i pra
sowej przez resort uważamy za szczególnie 
interesującą dla naszych czytelników zwła
szcza obecnie, po odnośnej Uchwale Biura 
Politycznego КС PZPR. Urzędowy punkt 
widzenia nie zawsze musi się pokrywać z 
odczuciami dziennikarzy i doświadczeniami 
redakcji, lecz warto wiedzieć, jak ich dzia
łalność widzi i wykorzystuje Ministerstwo. 
Korzystając z udostępnionej nam informa
cji, przedstawiamy skrótowo jej zawartość. 

stkim publikacje prasowe — mające 
znamiona skarg lub wniosków — nad
syłane przez redakcje. Oprócz tego w 
niektórych urzędach gromadzi się do
kumentację prasową nadsyłaną przez 
Biuro Wycinków Prasowych „Glob" 
oraz na podstawie przeglądu prasy 
centralnej i miejscowej. W większo
ści województw mianowano rzeczni
ków prasowych, którzy gromadzą i 
ewidencjonują dokumentację dotyczą
cą interwencji prasowej. Do ich obo
wiązków należy inspirowanie zała
twiania spraw podnoszonych na ła
mach prasy. 

Pełne oraz skuteczne wykorzystanie 
krytyki prasowej zależy w dużej mie
rze od sposobu gromadzenia tych pu
blikacji. Tylko dokładny przegląd 
materiałów noszących znamiona skarg 
i wniosków przekazywanych przez 
masowe środki komunikowania gwa
rantuje sprawne ich rozpatrywanie i 
realizację. Stąd Ministerstwo postu
luje, aby redakcje przesyłały z włas
nej inicjatywy te publikacje, które 
ich zdaniem powinny być rozpatrzone 
przez urzędy wojewódzkie w trybie 
skarg i wniosków. Jeśli chodzi o pro
gramy radiowe i telewizyjne, pożąda
ne byłoby wcześniejsze powiadamia
nie odpowiednich urzędów o emito
wanych programach. 

System rejestracji skarg i wnios
ków — iak stwierdzono w analizie — 
nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. 
Został on oparty na Uchwale nr 151 
Rady Ministrów z 30 lipoa 1971 i 
szczegółowo rozwinięty w zarządze
niach wojewodów. 

Ustalono również, że w zasadzie we 
wszystkich województwach informo
wano redakcje o sposobie załatwiania 
nadsyłanych spraw w ustalonym ter
minie. Zależnie od realności zgłasza
nych postulatów oraz możliwości 
urzędów wojewódzkich przedstawia
ne sprawy były załatwiane w czasie 
od 7 do 30 dni. Jeśli nie było możli
wości podjęcia natychmiastowego 
działania, zgłaszane wnioski uwzględ
niano przy pracach nad wieloletnimi 
planami rozwoju regionu. 

Wykorzystywanie głosów krytyki pra
sowej przez Ministerstwo oraz tereno
we organy administracji państwowej 

Według opinii wojewodów masowe 
środki komunikowania, a zwłaszcza 
prasa — centralna i terenowa, są do-
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bryrn sojusznikiem terenowych orga
nów administracji państwowej w po
dejmowaniu i rozwiązywaniu istot
nych problemów terenu. Dużym uz
naniem cieszą się akcje komplekso
wego poruszania najbardziej na
brzmiałych spraw związanych z funk
cjonowaniem gospodarki. 

A oto kilka przykładów obrazują
cych rodzaj spraw i sposoby załatwia
nia przez Ministerstwo wniosków i 
postulatów, zgłaszanych za pośredni
ctwem prasy: 
• Przedmiotem krytyki prasowej był 

brak należytej operatywności przy 
sprzedaży mieszkań przez państwo, 
zwłaszcza na terenach Warszawy, 
Gdańska i Szczecina. Ministerstwo 
dokonało analizy postępowania w 
tych sprawach i zobowiązało woje
wodów oraz prezydentów miast 
stopnia wojewódzkiego do zwięk
szenia nadzoru i kontroli, nasilenia 
akcji informacyjnej oraz dalszego 
usprawniania tej działalności. 

• Publikacje dotyczące wyburzenia 
budynków mieszkalnych będących 
w dobrym stanie technicznym (w 
związku z realizacją nowych osie
dli wielorodzinnych) były przed
miotem analiz, w wyniku których 
wysłano do wojewodów i prezy
dentów miast pismo (z 10 XI 1975) 
z zaleceniem zwrócenia szczególnej 
uwagi na to zagadnień1 o, niozmior-
nie ważne z ekonomicznego i spo
łecznego punktu widzenia. 

O W Gazecie Krakowskiej ((obecnie: 
Południowej) w artykule pt. ,,W 
obronie Garbu Tenczyńskiego" oraz 
v/ wystąpieniach bigi Ochrony 
Przyrody, PTTK-Okręgu Krakow
skiego, słusznie krytykowano przy
jętą koncepcję przeprowadzenia 
autostrady Kraków—Gliwice. Rea
lizacja projektu przyczyniłaby się 
do dewastacji cennych obiektów 
.przyrodniczych Jury Krakowske-
-Częstoehowskiej. W wyniku pod
jętych interwencji przeanalizowano 
inne warianty przebiegu autostrady 
i przyjęto ostatecznie wariant z o-
bejściem Puszczy Dulowskiej. 

• Kolejnym przykładem skutecznej 
krytyki prasowej był artykuł za
mieszczony w Polityce pt. „Rezer
wat dla człowieka" i artykuł w 
Kierunkach pt. „Ogrody botaniczne 
i napoleońskie postawy w urbani
styce". Publikacje te dotyczyły pro

jektów przeprowadzenia tzw. ciągu 
pieszego wzdłuż skarpy warszaw
skiej między Zamkiem Królewskim 
a Belwederem. Projekt został skry
tykowany, gdyż jego realizacja usz
czupliłaby w 'znacznym stopniu te
ren Ogrodu Botanicznego, figuru
jącego w rejestrze zabytków kultu
ry jako Pomnik Przyrody i Histo
rii Nauk Przyrodniczych. W wyni
ku interwencji Ministerstwa przy
jęto ostatecznie inne rozwiązanie, 
nie naruszające terenu Ogrodu Bo
tanicznego. 

Podstawowa tematyka krytyki praso
wej 

Chodzi tu nie tylko o sprawy po
ruszane na łamach prasy, ale również 
o postulaty i inicjatywy obywatelskie. 
Mimo że tematyka wniosków wystę
puje w różnym nasileniu w poszcze
gólnych województwach, można okre
ślić, że obejmuje zwłaszcza następu
jące grupy problemów: 
—• V/ dziedzinie rolnictwa dominowa

ły sprawy dotyczące zagadnień 
wiążących się z gospodarnością, 
wyższą wydajnością produkcji ro
ślinnej i zwierzęcej, racjonalną gc-
.spedarką ziemią, należytym wy
korzystaniem parku maszynowego. 

— W dziedzinie gospodarki komunal
nej i mieszkaniowej powszechnie 
podnoszono sprawy przydziału 
mieszkań kwaterunkowych i spół
dzielczych, a zwłaszcza zbyt dłu
giego okresu oczekiwania na ich 
przydziały oraz zagadnienia zwią
zane ze złym stanem urządzeń ko
munalnych. 

—• W dziedzinie ochrony środowiska 
wyraźnie wzrosło zainteresowanie 
opinii społecznej ochroną komplek
sów zielonych, czystości wód, na
ruszaniem stosunków wodnych. 

— W dziedzinie handlu i usług oprócz 
propozycji zwiększania sieci pla
cówek handlowych, gastronomicz
nych i usługowych nasiliło się za
interesowanie sprawnością ich or
ganizacji i funkcjonowania, kultu
rą obsługi, sprawnością zaopatrze
nia, godzinami pracy placówek 
handlowych. 

— W dziedzinie zdrowia i opieki spo
łecznej dominowały zagadnienia 
związane z przedłużeniem czasu 
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pracy placówek lecznictwa otwar
tego craz poziomem usług lekasr-
skicih. 

— W dziedzinie oświaty i kultury 
powszechnie podnoszono proble
matykę związaną z potrzebami w 
zakresie budownictwa nowych o-
biektów szkolnych i przedszkoli 
oraz usprawnianiem działalności 
placówek kulturalnych. 

— Jeśli chodzi o turystykę i wypo
czynek, to dominowały wnioski do
tyczące niedamagan w organizacji 
turystyki. 

— W dziedzinie komunikacji i łącz
ności postulaty i wnioski dotyczyły 
budowy i unowocześniania dróg, 
uruchomienia komunikacji auto
busowej do niektórych miejsco
wości. 

Źródła postulatów i wniosków oraz 
krytyki społecznej i prasowej 

Źródłem wniosków, postulatów, a 
także krytyki społecznej i prasowej — 
zarówno w opinii wojewodów, jak i 
własnych obserwacji Ministerstwa — 
są różne niedomagania życia społecz
nego i gospodarczego poszczególnych 
regionów kraju, a zwłaszcza — obok 
wyżej wymienionych — niepełne za
opatrzenie rynku, opieszałość w za
łatwianiu wielu problemów porusza
nych wcześniej przez obywateli na 
spotkaniach z ludnością miast i na 

zebraniach wiejskich (m. in. w woj. 
bielskim), niezałatwianie wielu spraw 
przez byłe urzędy powiatowe, brak 
w wielu przypadkach właściwej in
formacji ze strony instytucji zała
twiającej sprawy obywateli, negatyw
ne zjawiska w gospodarce komunal
nej wynikające z nienależytej organi
zacji i sprawności funkcjonowania 
(np. w woj. leszczyńskim), bezczyn
ność w sytuacjach, gdv konieczne jest 
szybkie podjęcie działań w przypad
ku niszczenia mienia społecznego, 
marnotrawstwa materiałów na tere
nach budowlanych (np. w woj. chełm
skim). 

Jednym ze źródeł uwag krytycz
nych na temat sprawności funkcjono
wania urzędów terenowych organów 
administracji państwowej jest rów
nież niedostateczna znajomość prze
pisów prawnych i nieodpowiednie ich 
stosowanie. 

Jak wynika z analizy, zarówno Mi
nisterstwo jak i terenowe organy 
administracji państwowej oraz ich 
urzędy chętnie korzystają z postula
tów , wniosków, uwag krytycznych 
zgłaszanych za pośrednictwem maso
wych środków komunikowania. Ini
cjatywy podejmowane pnzez prasę — 
według opinii wojewodów — mają 
zasadniczy wpływ na doskonalenie 
organizacji pracy oraz należyte funk
cjonowanie ogniw gospodarczych i 
administracyjnych. 

Opr. Barbara Kolowca 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 stycznia—31 marca 1977) 

111 — w Warszawie obrady plenum ZG 
Zw. Zaw. Pracowników Książki, Prasy, 
Radia i Telewizji poświęcone omówieniu 
dalszego doskonalenia pracy ideowo-wy-
chowawczej środków masowego komuniko
wania, umacniania ich roli w procesie 
upowszechniania wiedzy o najważniejszych 
założeniach programu społeczno-ekono-
micznego kraju. Obszerniejsze sprawozda
nie: Nasze problemy, nr 2 s. 33. 

12—14 I — w Warszawie narada pracow
ników polskiej prasowej służby zagranicz
nej: korespondentów agencji, gazet, radia 
i TV oraz radców i attachés prasowych 
ambasad, poświęcona omówieniu aktual
nych zadań frontu ideologicznego, w na
radzie, której przewodniczył zastępca 
członka Biura Politycznego, sekretarz КС 
J. Łukaszewicz, wzięli m. in. udział: zast. 
członka Biura Politycznego, wicepremier 
T.Wrzaszczyk, sekretarz КС R. Frelek, 
kierownik Wydz. Prasy, Radia i TV КС 
К. Rokoszewski, minister spraw zagr. E. 
Wojtaszek. 

20 I — w Katowicach spotkanie kierow
nictw katowickich redakcji prasy, radia 
i TV z zast. członka Biura Politycznego, 
sekretarzem КС J. Łukaszewiczem po
święcone omówieniu głównych zadań ma
sowych środków komunikowania w reali
zacji postanowień V Plenum КС PZPR. 

24 I — narada partyjno-zawodowa w PA 
„Interpress" poświęcona aktualnym za
daniom Agencji. Obszerniejsze sprawozda
nie: Nasze problemy, nr 3 s. 2—5. 

1II — obowiązuje nowy cennik na druk 
ogłoszeń w prasie; omówienie: Nasze Pro
blemy, nr 3 s. 62. 

2 II — Sejmowa Komisja Kultury i Sztu
ki rozpatrywała problemy związane z go
spodarką papierem. Wiceprezes RSW „Pra-
sa-Książka-Ruch" W. Bek poinformawał 
Komisję o działaniach RSW w dziedzinie 
oszczędnego gospodarowania papierem. Por. 
komentarz M. K o w a l e w s k i e g o : Pro
blem: papier — Trybuna Ludu, nr 40 s. 
1,3. 

1II — I sekretarz КС PZPR E. Gierek 
spotkał się z przewodniczącymi związków 
twórczych i działaczami 'partyjnymi ze śro
dowisk twórców kultury. W spotkaniu 
wzięli udział: członek Biura Politycznego 
КС, wicepremier i minister kultury i sztu

ki J. Tejchma, zast. członka Biura Poli
tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz, sekretarz КС A. Werblan, przewod
niczący Komitetu ds. Radia i TV M. Szcze
pański, zastępca kier. Wydz. Kultury КС 
PZPR E. Mielcarek. SDP reprezentował 
przewodniczący ZG J. Mietkowski. Uczest
nicy narady przedyskutowali aktualne 
sprawy nurtujące ich środowiska, zagad
nienia związane z rozwojem kraju i dal
szym rozwojem demokracji socjalistycznej, 
z polityką kulturalną i nakładami na bazę 
materialną kultury, a także problemy na
tury politycznej i moralnej. Zgłosili rów
nież szereg propozycji i wniosków doty
czących działalności instytucji kultural
nych, upowszechniania twórczości artysty
cznej oraz prasy, radia i TV. 

11II — Egzekutywa KW PZPR w Ol
sztynie zapoznała się z oceną działania 
miejscowych środków komunikowania w 
kształtowaniu postaw patriotycznych i 
zwalczaniu kosmopolityzmu, fascynacji 
zachodnim stylem życia. Obszerniejsze 
sprawozdanie — C. P a z e r a : Dziennika
rze bliżej życia, Gazeta Olsztyńska, nr 40 
s. 1, 4. 

19II — z okazji 30-lecia miesięcznika 
Nowe Drogi, I sekretarz КС Е. Gierek 
spotkał się z zespołem redakcyjnym. W 
dyskusji członkowie redakcji przedstawili 
główne problemy pracy i nurty tematycz
ne pisma. W spotkaniu uczestniczyli także: 
zastępca członka Biura Politycznego, se
kretarz КС J. Łukaszewicz, sekretarz КС 
A. Werblan i kier. Wydz. Prasy, Radia i 
TV — K. Rokoszewski. 

22 II — Biuro Pol i tyczne К С PZPR przy
jęło uchwa łę w sprawie dalszego doskona
lenia działalności in formacyjno-publ icy-
stycznej oraz umacn ian i a ideowo-wycho-
wawczej roli k r y t y k i w pras ie , rad iu i t e 
lewizji. 

23 II — w К С P a r t i i odbyło się ko le jne , 
okresowe spo tkan ie I sekre ta rza КС Е. 
Gierka z dz iennikarzami , p r a c o w n i k a m i 
agencj i p r a sowych , p ra sy , rad ia i TV. Ob
szerniejsze sp rawozdan ie : Trybuna Ludu, 
1977 n r 54, s. 3. 

21 I I I — w Bibliotece Śląskiej o twar t a 
została w y s t a w a „Czasopisma w zbiorach 
Biblioteki Ś ląsk ie j" , na k tóre j pokazano 
dziesiątki mnie j znanych czasopism pol
skich i obcych od XVII w. do czasów n a j 
nowszych. 
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22 III — kierownik Wydziału Prasy. Ra
dia i TV КС PZPR К Rokoszewski spotkał 
się z aktywem środowiska dziennikarskiego 
Bydgoszczy. Przedyskutowano aktualne za
dania masowych środków komunikowania 
w realizacji programu społeczno-gospodar
czego rozwoju kraju. 

29 III — spotkanie zespołu dziennikar
skiego Warszawskiego Ośrodka Radiowo-
-Telewizyjnego z sekretarzem КС, 1 sekre
tarzem Komitetu Warszawskiego. A. Kar
koszką poświęcone omówieniu bieżących 
i przyszłych zadań redakcyjnych. 

III — Sekretariat KW PZPR w Szcze
cinie rozpatrzył program obchodów (w 
czerwcu 1977) 30-lecia Głosu Szczecińskiego. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
101 — zast. przewodniczącego Komitetu 

d/s Radia i TV J. Mietkowski i dyrektor 
generalny radia i TV Republiki Cypru A. 
Christophides podpisali umowę o współ
pracy radio wo-telewizyjnej między obu 
krajami. 

121 — przebywającego w Polsce — na 
zaproszenie SDP — prezydenta Międzyna
rodowej Federacji Dziennikarzy i Pisa
rzy Turystycznych P. Delfelda przyjął 
I z-ca przewodniczącego GKKFiT L. Bed
narski. 

17—271 — w Polsce przebywał na za
proszenie RSW „Prasa-Książka-Ruch" dy
rektor jugosłowiańskiego wydawnictwa 
,,Borba", S. Tadlć. Gość zapoznał się z 
działalnością RSW i problemami ruchu wy
dawniczego w Polsce. Przyjęty został przez 
kier. Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
PZPR K. Rokoszewskiego i rozmawiał z 
redaktorem naczelnym Trybuny Ludu J. 
Bareckirn. 

211 — w Sofii podpisano porozumie
nie o współpracy na rok 1977 między SDP 
i Bułgarskim Stowarzyszeniem Dziennika
rzy. 

21—2? I — w Warszawie międzynarodowe 
seminarium, zorganizowane pod auspicjami 
UNESCO nt. polskich doświadczeń w wy
korzystaniu radia i telewizji w kształceniu 
nauczycieli. W obradach uczestniczyli 
przedstawiciele 18 krajów o różnym stop
niu rozwoju społeczno-gospodarczego Azji, 
Afryki, Europy i Ameryki. Podstawą roz
ważań był system organizacji Nauczyciel
skiego Uniwersytetu Radiowo-Telewizyjne
go. Zasięgiem oddziaływania NIJRT-u obję
tych jest ok. 170 tys. nauczycieli. 

28 I — w Warszawie podpisano protokół 
o współpracy między SDP i Związkiem 
Dziennikarzy" ZSRR na rok 1977. 

I — na zaproszenie PAP przebywał w 
Warszawie generalny dyrektor Agencji Pra
sowej Pakistanu (APP), Abdul Hakim. Roz
mowy na temat zacieśnienia współpracy 
i wymiany informacji między obu krajami. 

I — z inicjatywy komentatora francu
skiego dziennika Le Monde J. Schwoebela, 
powstał pod auspicjami UNESCO Europej
ski Klub Dziennikarzy. W skład 7-osobo-
wego Prezydium tego Klubu wszedł red. 
W. Zrałek, korespondent Trybuny Ludu 
w Paryżu. 

II — na zaproszenie Ateńskiego Związ
ku Dziennikarzy w Atenach przebywała 
delegacja SDP pod przewodnictwem se
kretarza generalnego Z. Tempskiego. Oma
wiano stosunki między obydwoma stowa
rzyszeniami. Delegację polską przyjęli: 
podsekretarz rządu ds. prasy — P. Lamb-
rias oraz sekretarz generalny ds. prasy 
A. Karras. 

4 III — przebywającego w Rumunii red. 
naczelnego Trybuny Ludu J. Bareckiego 
przyjął członek Politycznego Komitetu Wy
konawczego, sekretarz КС RPK D. Po-
pescu. Odbyło się spotkanie z red. naczel
nym Scinteia С Mitea poświęcone omó
wieniu dalszej współpracy między obu or
ganami. 

24 III — z okazji 30-lecia Słowa Pow
szechnego w Warszawie międzynarodowe 
kolokwium dziennikarzy pt. „Rola prasy 
w upowszechnianiu trwałych wartości kul
tury europejskiej". W kolokwium uczest
niczyli przedstawiciele prasy katolickiej 
Hiszpanii, Anglii, Francji, Belgii, Szwajca
rii, Włoch, Węgier i Polski. Obszerniejsze 
sprawozdanie : J. S t e f a n o w i c z , Kie
runki nr 15. 

SDP. K L U B Y TWÓRCZE 

241 — plenarne posiedzenie ZG SDP; 
omawiano aktualne problemy i zadania 
środowiska dziennikarskiego, a szczegól
nie stan realizacji wniosków i programu 
działania przyjętych na ostatnim Zjeź
dzie Delegatów SDP. 

1 III — w Lublinie powołano do życia 
Klub Zagadnień Polonijnych SD". Prze
wodniczącym Klubu został T. Chwalczyk 
(Polskie Radio). 

RSW „ P R A S A - K S I Ą Ż K A - R U C H " 

29 III — w ZG RSW spotkanie dzienni
karzy, na którym przedstawiono wyniki 
dot.v'chczasovycii prac badawczo-rozwojo-
wye'i nad bankiem informacji realizowa
nym prz^z dział dokumentacji Wrocław
skiego Wydawnictwa Prasowego przy 
współudziale Poli techniki Wrocławskiej. 
Por. obszerniejsze sprawo/d.: Z. К г z y-
s t e k : O kapital dla banku — Prasa Pol
ska, nr 6 s. 40—12. 

I N I C J A T Y W Y REDAKCYJNE 

9 1 — w nrze 2 Wieści omówienie (w pu
blikacji „Poankietowe refleksje") wyników 
ankiety czytelniczej ogłoszonej z okazji 
20-lecia pisma. 42°/o respondentów ocenia 
poziom pisma jako b. dobry (jedynie kry
tykowana jest szata graficzna). Najchętniej 
czytane są publikacje dotyczące polityki i 
humor. 60°/o respondentów widzi potrzebę 
bUższych osobistych kontaktów z redakcją. 

G П — w nrze 6 Tygodnia omówienie 
(w publikacji „Czytelnicy współredaktora
mi Tygodnia") wyników ankiety czytelni
czej. 8i°/o odpowiadających czyta pismo re
gularnie; 36°/o z nich stwierdziło, że 1 
egzemplarz Tygodnia jest czytany przez 
więcej niż 3 osoby. Przeważają wśród czy
telników ludzie młodzi (do lat 18: 26e/o, 
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od 18—35 lat — 54)%. Zdecydowana więk
szość to mężczyźni — 63%. Niemal połowa 
to ludzie z wykształceniem średnim (wyż
sze — 12%). Najbardziej poczytna jest te
matyka kulturalna, obyczajowa, sportowa, 
naukowa. 

10II — w Katowicach z okazji 30-lecia 
Wieczoru — sympozjum redaktorów gazet 
popołudniowych poświęcone omówieniu or
ganizatorskiej roli tych gazet w wyzwala
niu społecznej inicjatywy. 

17 III — w nrze 53 Sportu (w publikacji 
„Sport — jaki jest — jaki być powinien?") 
omówienie wyników ankiety czytelniczej. 
Wzięło w niej udział ponad 500 osób. 143 z 
nich czyta Sport od 30 lat. 217 responden-

dentów najwyżej ocenia serwis publikacji 
dotyczący problematyki piłkarskiej. Naj
bardziej poczytną rubryką są „Remanen
ty ligowej niedzieli". 

26 III — na posiedzeniu rozszerzonego 
prezydium SDP w Łodzi zaakceptowano 
projekt utworzenia w Łodzi Muzeum Prasy, 
Radia i Telewizji. Pierwsza ekspozycja pod 
tytułem „Rewolucyjne tradycje prasy łódz
kiej" przewidywana jest na listopad br., 
następna 1911978 w rocznicę wyzwolenia 
Łodzi. Organizatorzy mają zamiar utwo
rzyć stałą ekspozycję pod nazwą: „Prasa, 
radio i telewizja w rozwoju dziejowym". 

Opracował Sylwester Dziki 
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Skróty tytułów 
AMN —Australian Media Notes 

EP — Editor and Publisher 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung 

JD — Journaliste Démocratique 
NDP — Neue Deutsche Presse 

NP — Newspaper Production 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 

OZ — Otâzky Zurnalistiky 
SR — Sowieckaja Rossija 

TPSJ — Theorie und Praxis des sozialisti' 
sehen Journalismus 

REDAGOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE. W marcu odbyło się 
w Paryżu europejskie spotkanie przedsta
wicieli prasy „feministycznej", zorganizo
wane przez tygodnik Histoire d'Elles przy 
udziale uczestników z Belgii, Hiszpanii, 
RFN, W. Brytanii, Włoch i USA. 

Historia tej prasy we Francji datuje 
się od 1790 roku, ruch feministyczny trak
tuje ją jako instrument walki Ligi Praw 
Kobiet. Dysponuje własnym wydawnic
twem, księgarnią i 50 tytułami. Aktual
nie prasa „nowych kobiet" w krajach za
chodnich traktowana jest jako zjawisko o 
trudnych do określenia perspektywach. 
W Belgii jej czołowym przedstawicielem 
jest pismo Les Cahiers du Grif, we Fran
cji — Sorcières, we Włoszech wojujący 
miesięcznik Effe, który od 1973 r. roz
chodzi się w 30 tys. egz. i jest wspierany 
przez Radio-Donna nadające 2 godziny 
dziennie na falach „wolnej stacji" w Rzy
mie. Najbardziej znaczący jest jednak suk
ces zachodnioniemieckiej Emmy, miesięcz
nika ukazującego się od początku br., dru
kowanego w nakładzie 300 tys. egz. i reda
gowanego wg szerszej formuły "wydawni
czej. (Monde z 17 III 1977 s. 16) zl 

ALGIERIA. Dziennik La Republique (naj
większy po oficjalnym, drukowanym po 
francusku El Mudżahid), wydav/any dotąd 
dwujęzycznie (w połowie po francusku), 
od początku br. jest drukowany wyłącznie 
w języku arabskim pod tytułem El Dżem-
huria. Wieloletnie przestawianie się dzien
nikarstwa algierskiego na język narodowy 
jest wyrazem trudności odziedziczonych po 
wynaradawiającym kolonializmie. Ponadto 
w samej Francji pracuje ponad 2 min Al
gierczyków, stąd konieczność docierania 
do nich w tamtejszym języku. Tak też np. 
FLN wydaje równolegle tygodnik Révolu
tion Africaine (po francusku) i El Mudża-
hid-Hebdomadaire (po arabsku). W języ
ku narodowym ukazują się też czasopisma 
związków zawodowych, organizacji kobiet, 

młodzieży i armii. Największą zaś rolę w 
upowszechnianiu zaniedbanego języka oj
czystego spełniają TV i radio. (NDP 1977 
nr 6 s. 12) pd 
KANADA. Badania wykazały, że w opinii 
Kanadyjczyków telewizja nie ma już takie
go wpływu .na życie rodzinne jak dawniej. 
Na pytanie, czy TV wywiera dobry wpływ 
na rodzinę, 41% odpowiedziało twierdząco 
(48% w 1966 i 66% w 1956 r.) Najczęściej 
spotykane zarzuty pod adresem programu 
telewizyjnego to: „za dużo przemocy" 
(35%), „niewłaściwa treść" (17%), „prze
szkadza w życiu rodzinnym" (13%). (Action 
1976 n r 13 s. 2) us 

MEKSYK. Dziennik Excelsior (zał. w 1917 
roku) znany ze swego kry tycznego s tosun
ku do rządu, po zmianie ekipy rządowej 
zmienił całkowicie nas tawien ie i ogłosił 
pe łne poparc ie dla nowego rządu m e k s y 
kańsk iego . P o badan iach p rzeprowadzo
nych w r. 1970 londyński Times nazwał Ex
celsior najbardziej wp ływowym dzienni
k iem A m e r y k i Łacińskie j . J eden z dzien
n ika rzy Excelsiora, k tó ry opuścił go po 
przewrocie , pisze, że zmiana jest wyn ik iem 
działalności małej g rupy k o n s e r w a t y w n y c h 
p racowników redakcj i pop ie ranych przez 
koła rządowe. Nazywa on to wydarzen ie 
zamachem na wolność prasy , k tó ry może 
mieć konsekwenc je dla społecznego i poli
tycznego sys temu Meksyku. (Action 1976 
n r 13 s. 1) us 

NRD. Już od t rzech lat wychodz i t u t a j 
specja lne czasopismo i lus t rowane poświe
cone sposobom rozwiązywania p r o b l e m ó w 
rodz iny w k ra j ach socja l i s tycznych. P i e r w 
szy n u m e r zaznajomił czyte lniczki z do 
b r y m i r a d a m i z CSRS, drugi — Związku 
Radzieckiego, t rzeci był poświęcony Po l 
sce. Wkró tce wyjdzie wydan ie węgie rsk ie , 
w przygotowaniu — bułgarskie . (Zurnalist 
1977 n r 3 s. 76) Zl 

NRD. Radiofonia nada je w bieżącym roku 
tygodniowo 198 godzin p r o g r a m u s tereofo
nicznego. (NDP 1977 n r 3 S. 14) pd 

NRF. J a k podało Stowarzyszenie Rozgłośni 
Radiowych ARD, w roku 1975 wszys tk ie 
k r a jowe rozgłośnie (jest ich 9) nada ły łącz
nie 10 872 518 minu t p rogramu. Z tego nieco 
ponad połowę przypadło na muzykę , 34,4% 
na audyc je s łowne, . p r awie 6% na p rog ra 
my dla robotn ików zagranicznych (Gastar
beiter) i 9,5% na rek lamę . (NZZ z 21IV 1977 
s. 40) pd 

USA. Wydawcy Courier Journal stwierdzili , 
że żadna gazeta nie może dos tarczać wszy
s tk im wszystk iego, w związku z czym 
wysunęl i koncepc ję p isma dos tosowanego 
do wyspec ja l i zowanych gus tów odbiorców. 
Zgodnie z tą koncepcją Courier Journal 
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składa się z części podstawowej, zawie
rającej główny serwis informacyjny oraz 
z części zmiennej, skomponowanej z roz
maitych wkładek specjalistycznych o te
matyce sportowej, społecznej, kulturalnej 
lub rozrywkowej. Czytelnik — abonent za
mawia tę wkładkę, którą jest najbardziej 
zainteresowany, inne natomiast może otrzy
mywać za dodatkową opłatą. Tego rodzaju 
system redagowania pisma możliwy jest 
jedynie wówczas, gdy nakład rozchodzi się 
przede wszystkim w prenumeracie (EP 1977 
nr 6 s. 14) bg 

USA. Magazyn Lollitots przedstawia zdję
cia swoich modelek upozowanych według 
wzorów z Playboya czy Penthouse'a. Inne 
periodyki, jak Naughty Horny Imps, Chil
dren Love czy też Child Discipline zawie
rają w dodatku zdjęcia aktów seksual
nych. Nie jest to żadna nowość, oczywi
ście. Problem jednak w wieku modelek i 
modeli — którymi są dzieci (często poniżej 
10 lat), problem także w skali zjawiska — 
które staje się coraz powszechniejsze i 
problem w... braku podstaw prawnych do 
likwidacji takich wydawnictw. Lollitots w 
świetle amerykańskiego prawa nie jest 
bardziej obsceniczny niż Playboy, a temu 
ostatniemu nie grozi sąd. (Time z 4IV1977 
s. 43—44) ar 

USA. Dzięki ,,Wisconsin Radio Reading 
Service" niewidomi mogą „czytać prasę". 
50 godzin w tygodniu przeznacza się wy
łącznie na lekturę gazet codziennych i pe
riodyków. 

Audycje przeznaczone dla niewidomych 
wymagają użycia specjalnego radioodbior
nika, który jest już w sprzedaży w stanie 
Wisconsin (Interstages 1977 nr 117 s. 18) 

zl 
USA. Własna radiostacja plemienia Na-
wajów rozpoczęła po raz pierwszy nada
wanie w języku plemienia audycji dla 150 
tys. tych Indian zamieszkałych w rezer
wacie liczącym 40 tys. km kw. 15-minuto-
wj' program zawiera wiadomości między
narodowe, lokalne i wywiady z wodzami 
plemienia. (NDP 1977 nr 2 s. 13) pd 

USA. Po raz pierwszy w dziejach telewi
zji amerykańskiej serïal wyświetlany przez 
ABC-TV pobił wszelkie rekordy popular
ności, osiągane wcześniej zawsze tylko 
przez konkurencyjne stacje CBS i NBC. 
Czarno-biały, ośmioodcinkowy serial ABC 
„Roots", oparty na książkowym bestselle
rze Alexa Haleya usiłującym odkryć po
chodzenie ludności murzyńskiej w USA 
obejrzało przeszło 130 milionów widzów, 
tzn. oglądano go w około 85% mieszkań 
wyposażonych w telewizory. (NZZ z 14IV 
1977 s. 32) pd 

W. BRYTANIA. Nowy magazyn Weight 
Watchers, miesięcznik dla odchudzających 
się, który właśnie ukazał się na brytyj
skim rynku prasowym, ma wszelkie szan
se zdobycia czytelników. Pismo wydaje 
międzynarodowa organizacja o tej samej 
nazwie, która w samej tylko Wielkiej Bry
tanii prowadzi około 800 kursów dla osób 
zaniepokojonych swoją tuszą. Na kursy 
uczęszczają głównie kobiety i tę publicz
ność chce zdobyć pismo. Z wyglądu i tre
ści miesięcznik przypomina na pierwszy 
rzut oka inne kobiece magazyny, np. Co
smopolitan, ale wyróżnia go konsekwentnie 
realizowany cel — odchudzić czytelniczki 
(nawet reklamy są swoiście cenzurowane, 
aby przysmaki nie kusiły) według zasady, 

że nie sama dieta, ale zmiana trybu życia 
jest istotna. (Guardian z 21 kwietnia 1977 
s. 11) ar 
W. BRYTANIA. BBC prowadzi dyskretny 
sondaż w radiofoniach Wspólnego Rynku 
na temat szans utworzenia „radia europej
skiego", które emitowałoby programy w 3 
głównych językach Wspólnoty: francuskim, 
angielskim i niemieckim, w przyszłości 
ewentualnie włoskim. 

Wstępne reakcje są podobno zachęcają
ce, nie ma zasadniczych oporów. Sprawa 
znajduje się jednak jeszcze na etapie wy
miany poglądów. (Interstages 1977 nr 117 
s. 18—19) zl 

ROZPOWSZECHNIANIE 
MIĘDZYNARODOWE. W porównaniu z licz
bą ludności Szwecja jest krajem o naj
większej ilości gazet codziennych na świe
cie: 5G4 egzemplarze na tysiąc mieszkań
ców. Jest tu 415 gazet porannych i 419 
wieczornych. 

W tym samym zestawieniu drugie miej
sce zajmuje Japonia (przeć. 536 egz.), trze
cie W. Brytania (528), dalej Szwajcaria 
(384), USA (297), następnie RFN, Francja, 
Kanada, Belgia i Włochy. (Interstages 1977 
nr 117 s. 22) Zl 

MIĘDZYNARODOWE. Zebrani w Bejrucie 
przedstawiciele związku stacji radiowych z 
krajów muzułmańskich postanowili założyć 
wspólną radiostację Pan Islamie z siedzi
bą w Mekce „dla propagowania islamu a 
zarazem interesów świata muzułmańskie
go". (Guardian z 28 III 1977 s. 3) ar 

ANDORA. Podpisano kontrakt o rozpow
szechnianiu na krótkich falach cotygodnio
wego programu muzyki nowoczesnej. Au
dycja nazywa się „World Music Radio" 
i nadawana jest co sobotę w godzinach od 
8—14. Program odbierany jest bez trudno
ści w W. Brytanii, RFN, Belgii, Holandii, 
Luksemburgu i w południowej części kra
jów skandynawskich. ( Interstages 1977 nr 
117 s. 17) zl 

ANTYLE BRYT. Masowe środki komuni
kowania tworzą tu niezwykły kompleks: 
od supernowoczesnych dzienników i ty
godników po powielane periodyki opozy
cyjne, od zmodernizowanych do maksimum 
środków audiowizualnych po prymitywne, 
małe stacje lokalne. 

Rola mediów na wyspach jest niedo
ceniona. Badania wykazują, że tylko 1/4 
ankietowanych czerpie wiadomości z pra
sy, radia 1 TV, mimo że 91 mieszkańców 
na 100 dysponuje odbiornikiem radiowym, 
a 80 na 100 czyta regularnie gazety. 

Do roku 1976 region nie miał własnej 
obsługi prasowej. Wtedy dopiero powstała 
własna agencja CANA (Agencja Prasy Ka
raibskiej), która przekazuje 16-godzinny 
serwis dla 16 systemów mediów regional
nych z zakresu informacji ogólnej i wy
specjalizowanej: turystycznej, giełdowej, 
przemysłowej i produkcji cukru. 

Stacje TV uzależnione są od źródeł za
granicznych. Większość działa przez 60— 
80 godzin tygodniowo, nadając głównie au
dycje rozrywkowe i programy teatralne. 

Podstawowe tytuły prasowe to dziennik 
autonomiczny Trinidad Express, The Na
tion i Jamaica Daily News. Daily Gleaner 
i dziennik Bermudów redagowane są foto
składem. 

12 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Od 1975 działa Instytut Komunikowania 
Masowego Karaibów, Mony i Jamajki 
kształcący dziennikarzy na kursach dyplo
mowych. Studiuje 29 studentów 8 narodo
wości wysp. W najbliższym czasie uru
chomione zostaną pełne studia 3 letnie. 

Nakłady prasy są wysokie: ok. 635 tys. 
egz. na 4,7 min ludności. Najpopularniej
sze jest radio (rozwój prasy hamuje wy
soki procent analfabetyzmu), telewizja jest 
stosunkowo droga, toteż prywatne odbior
niki należą do wyjątków. (JD 1976 nr 10 
s. 8—11) zl 

BUŁGARIA. Ukazuje się tu 85 centralnych 
i regionalnych gazet o nakładzie około 5 
milionów egzemplarzy i 207 czasopism o 
nakładzie 3200 tys. egz. Liczba odbiorców 
telewizji przekracza 1,5 min a radia 2700 
tys. Po oddaniu do użytkowania drukarni 
im. Georgi Dimitrova w budowie jest nowa 
drukarnia Bałkan, która będzie wyposażo
na w najnowocześniejszą technikę. W siód
mej pięciolatce Bułgarii cały kraj ma być 
objęty zasięgiem radia i telewizji. (OZ 1976 
nr 4 s. 54—55) tl 

ChRL. Agencja Sinhua doniosła, że liczba 
odbiorników telewizyjnych w Chinach 
wzrosła dziesięciokrotnie od czasu rewolu
cji kulturalnej. Większość odbiorników na
leży do fabryk, biur, szkół i zespołów rol
niczych. (Action 1976 nr 15 s. 4) us 

IRAN. Zakończyła swą działalność ame
rykańska stacja radiowo-telewizyjna w 
Iranie. Jak podaje miejscowa prasa, trwa 
demontaż i wywóz aparatury. 

Nowe własne kadry przechodzą prze
szkolenie. Mają one sukcesywnie przejmo
wać funkcje pełnione dotychczas przez 
specjalistów zagranicznych w organach 
masowej informacji. (Zurnalist 1977 nr 1 
s. 79) zl 

JUGOSŁAWIA. Z końcem stycznia br. 
ogólnokrajowa konferencja Socjalistyczne
go Związku Ludu Pracującego Jugosławii 
uchwaliła budowę nowej rozgłośni ,,Radio 
Jugoslavia". Środki inwestycyjne zostaną 
dostarczone przez Związek i władze pań
stwowe. Nowa rozgłośnia będzie przede 
wszystkim nadawała wiadomości w języ
kach obcych. (NDP 1977 nr 5 s. 24) pd 

LIBAN. Wojnę domową w tym kraju prze
żyło 12 spośród 23 dzienników. Z chwilą 
pełnej stabilizacji większość zostanie suk
cesywnie reaktywowana. (Interstages 1977 
nr 117 s. 21) zl 

NAMIBIA. Środki komunikowania są w 
całości kontrolowane przez kolonizatorów; 
Afrykanie (82% ludności) nie mają na nie 
wpływu. Poza radiem biali dysponują spo
rą liczbą tytułów prasowych, w tym 4 
wpływowymi dziennikami. Suid Wester 
drukowany w języku afrykanerskim re
prezentuje interesy nacjonalistycznej partii 
Vorstera. Suid West Afrikaaner w tym sa
mym języku odzwierciedla opinię najwięk
szej partii opozycyjnej białych, popierają
cych koncepcję bantustanów. Trzecim jest 
niemiecka neofaszystowska Allgemeine Zei
tung, czwartym — Windhoek Advertiser, 
jedyna gazeta w języku angielskim. Radio 
działa w Namibii od 1969 г., ma sieć roz
budowaną według projektu bantustanów 
z główną rozgłośnią w stolicy kraju Wind
hoek. 

Obok prasy oficjalnej odgrywa coraz 
większą rolę służba informacyjna SWAPO. 

Pierwszy biuletyn ukazał się w 1960 r. ja
ko South West News, drugi numer w 3 
lata później pod zmienioną nazwą Unity 
Wings. W 1964 pojawił się następny mie
sięcznik Solidarity wydawany w Kairze i 
w tym samym roku Namibia Today w 
Tanzanii. Obecnie SWAPO ma 6 biulety
nów: dwumiesięcznik Current Events in 
Namibia (3 wersje), dwumies. Namibia 
News, dwumies. Namibian Revolution i 
kwartalnik młodzieżowy Namibia Youth. 

Dużą rolę w walce wyzwoleńczej odgry
wa radio SWAPO. Z Tanzanii nadaje co 
dzień przez 15 min. Namibian Hour i od 
1972 Voice of Namibia na falach rozgłośni 
zambijskiej z godzinnym programem co
dziennym. (Interstages 1977 nr 114 s. 17) 
zl 

NRD. W kraju ukazuje się 628 gazet za
kładowych w nakładzie sięgającym 2 min 
egz. (TPSJ 1976 nr 4 s. 29) pd 
RFN. „Klasyczne czasopisma kulturalne 
mają tu niewielkie nakłady: Akzente 6,5 
tys. egz., tyleż Neue Rundschau; Merkur 
5,3 tys., Frankfurter Hefte 5 tys., Neue 
Deutsche Hefte (szacunkowo) ok. 2 tys. 

Znacznie wyższe są nakłady niektórych 
społeczno-kulturalnych czasopism lewicują
cych; i tak Betrifft: Erziehung drukuje się 
w 45 tys. egz., Kursbuch liczy 35—40 tys. 
Niektóre inne tytuły: Argument 11 tys., 
Alternative 7—10 tys., Ästhetik und Kom
munikation 8—10 tys., Diskussion Deutsche 
9 tys., Kürbiskern 8 tys. egz. (FAZ z 
15 III 1977 s. 21) pd 

SZWECJA. W lutym br. podjęła działal
ność pierwsza z planowanych 24 lokalnych 
radiostacji. Z końcem roku każda z nich 
ma docierać do przeciętnie 250 tys. miesz
kańców z wiadomościami lokalnymi. 

Radiostacje lokalne należą jako spółka 
do Sveriges Radio, którego udziały ma: 
w 60% rząd, partie polityczne i związki 
zawodowe, po 20% wydawnictwa gazetowe 
i przedsiębiorstwa gospodarcze. Zastrzeże
nia wobec radiofonii lokalnej wyraża prze
de wszystkim Partia Liberalna, posiadająca 
większość gazet ponadregionalnych. Oba
wia się ona, że rozgłośnie lokalne mogą 
wywrzeć wpływ na spadek nakładu tych 
gazet, mimo że radiofonia w zasadzie nie 
nadaje reklam. (ZV+ZV 1977 nr 12 s. 497) pd 

USA. W roku 1976 uległo likwidacji 6 ga
zet i pozostało ich 1764. 72 tytuły zmieniły 
właścicieli. Jak podało pismo US News and 
World Report, stan posiadania 12 najwięk
szych wydawnictw był z końcem września 
1976 następujący (patrz tab. na s. 179). 

Przoduje grupa słynnego w ostatnim 
czasie z powiększania swego prasowego 
imperium Australijczyka, Ruperta Murdo
cha. Były ,,król prasy amerykańskiej", 
kontrolujący ongiś 26 gazet William Ran
dolph Hearst został daleko wskutek trud
ności ekonomicznych. (ZV+ZV 1977 nr 12 
s. 493) pd 

WĘGRY. Działająca od 20 lat telewizja wy
świetla w dwu programach tygodniowo 
przez 82 godziny. Aktualnie zarejestrowa
nych jest 2,9 min odbiorców. (NDP 1977 
nr 5 s. 24) pd 
WIETNAM. Nowa rozgłośnia radiowa zo
stała otwarta w Tra Mi, na południe od 
starej cesarskiej stolicy Hue. Ma informo
wać przede wszystkim żyjące tam mniej
szości narodowe. (NDP 1977 nr 5 s. 24) pd 
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(do informacji z USA na s. 178) 

Nazwa wydawnictwa Liczba gazet 

30 
32 
7 
54 
17 
14 
4 
8 
14 
10 
53 
2 

nakład 

3 695 699 
3 642 213 
3 047 450 
2 227 327 
1 837 839 
1 782 257 
1 749 870 
1 435 527 
1 111 742 
972 452 
963 049 
924 677 

1. Newhouse Newspapers (R. Murdoch) 
2. Knight Ridder Newspapers 
3. Tribune Company 
4. Gannet Company 
5. Scripps-Howard Newspapers 
6. Dow Jones 
7. Times Mirror 
8. Hearst Newspapers 
9. Cox Newspapers 

10. New York Times Company 
11. Thomson Newspapers 
12. Field Enterprises 

ZSRR. W sprawozdaniu na IV Kongresie 
Związku Dziennikarzy (1—3 marca br) po
dano, że w Związku Radzieckim ukazuje 
się 7985 gazet w 56 językach narodowych 
i w nakładzie jednorazowym 168 min egz. 
i 6862 periodyków o rocznym nakładzie 
3 460 640 tys. egz. Przeciętnie na gospodar
stwo domowe przypadają przeszło 4 tytuły 
prasowe. 

Najwyższe nakłady osiągają: Prawda — 
10,6 min egz., Izwiestija — 8 min., Komso-
molskaja Prawda — ok. 10 min, Rabotni-
ca — 13 min egz. (NDP 1977 nr 7 s. 2) pd 
ZSRR. W stolicy Kraju Rad ukazują się 
34 gazety i czasopisma o łącznym nakła
dzie 72 min egzemplarzy. Do tego dochodzi 
170 regularnie wydawanych gazet zakłado
wych, a w 119 przedsiębiorstwach przemy
słowych działają radia zakładowe. (NDP 
1977 nr 6 s. 12) pd 

ODBIORCY 
INDONEZJA. Jak podał przewodniczący 
Stowarzyszenia Dziennikarzy, gazety czy
tuje jedynie 15 milionów spośród 130 min 
mieszkańców kraju. Podstawową tego przy
czyną jest analfabetyzm. (NDP 1977 nr 3 
s. 24) pd 

USA. Spadek popularności gazet — stwier
dzili prasoznawcy amerykańscy — spowo
dowany jest ich nastawieniem się na czy
telników żonatych, posiadających ustabili
zowany tryb życia, dzieci i należących do 
warstw średnich. Za mało natomiast sta
rają się one, by ich odbiorcami byli ludzie 
rozwiedzeni, bezdzietni, młodzi lub w wie
ku emerytalnym oraz członkowie mniej
szości narodowych. Drugim problemem jest 
zapóźnienie informacyjne wobec radia i te
lewizji. Trzecim wreszcie — zwiększająca 
się mobilność społeczeństwa (82°/o nasto
latków w przeciągu pięciu ostatnich lat 
zmieniło miejsce zamieszkania) i związane 
z tym przerzucanie się do czytania innych 
pism. (EP 1976 nr 19 s. 11) bg 

USA. Telewizja amerykańska przyczynia 
się do wzrostu przestępczości. „Telewizja 
nauczyła mnie, jak porywać samochody, 
jak wyłamywać drzwi domów, jak obra
bowywać ludzi. Kiedyś po programie te
lewizyjnym obrabowałem stację benzyno
wą — pokazano mi jak to zrobić" — 
stwierdził jeden z więźniów w stanie Mi
chigan. (SR z 28 I 1977 S. 5) Ip 

ZSRR. Jak podała Sowieckaja Kultura z 
26 XI1976, telewizja jest najmilszą formą 

spędzania czasu wolnego aż dla 80% dzie
ci. Wśród osób w wieku od 17 lat zain
teresowanie rozkłada się równomiernie na 
TV, gazety, czasopisma i książki. (NDP 
1977 nr 3 s. 21) pd 

RUCH WYDAWNICZY 
CSRS. Związek Czeskich Artystów Drama
tycznych od kwietnia 1976 zaczął wydawać 
nowe czasopismo Scena — z podtytułem: 
O zagadnieniach teatru, filmu, radia i te
lewizji. Ukazuje się na ośmiu stronach, 
dwukolorowo. Numer pierwszy poświęcono 
zagadnieniom programowym (OZ 1976 nr 4 
s. 55) tl 

FINLANDIA. Ukazał się tu pierwszy nu
mer nowego kwartalnika naukowo-polity-
cznego Tiede ja Edistius (Nauka i Postęp). 
Wydawcą jest Związek Pracowników Nau
kowych Finlandii. Pismo ma na celu po
pularyzację światopoglądu marksistowsko-
-leninowskiego i ułatwienie uczonym i dzia
łaczom społecznym analizy zjawisk przez 
zastosowanie metodologii marksistowskiej. 
(Zurnalist 1977 nr 1 s. 79) zl 

FRANCJA. 31 stycznia ukazał się w nakła
dzie 50 tys. egz. nowy dziennik paryski — 
La Tribune de Paris. Określa się jako apo
lityczny, lecz postępowy, chce mieć wy
łącznie regionalny charakter. (ZV+ZV 1977 
nr 6 s. 267) pd 
NRD. Ukazał się pierwszy numer pisma 
Centralnego Instytutu Historii Starożytnej 
i Archeologii Akademii Nauk NRD zatytu
łowanego Alterturm. (SR z 28 I 1977 s. 5) 
lp 
PERU. Rząd zezwolił na wznowienie edycji 
6 tygodników zamkniętych w połowie 
ubiegłego roku, w tym czasopisma Unidad, 
które jest organem КС Peruwiańskiej Par
tii Komunistycznej. (Zurnalist 1977 nr 3 
s. 76) zl 
RFN. Nowe czasopismo hamburskie Crimi
nal, poświęcone wszelkiego rodzaju prze
jawom patologii społecznej, w artykule 
wstępnym powołuje się na przykład biblij
nego Kaina jako dowód odwiecznych zain
teresowań ludzkości zbrodnią. Pismo od
wołuje się w swej polityce redakcyjnej 
do poczucia strachu, skłonności sadystycz
nych i łatwości ulegania panice. Jego re
daktorzy są znawcami psychiki ludzkiej i 
umiejętnie grają na pierwotnych instynk
tach odbiorców, traktując zarazem opisy
wane przejawy zboczeń jako rzecz zrozu-

12« 
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miała, wrodzoną i wobec tego nie zasługu
jącą na całkowite potępienie. W ocenie 
psychologów społecznych taki kierunek pi
sma nie może pozostać bez wpływu na ro
snącą w RFN przestępczość i stanowi co 
najmniej jedną z przyczyn tego zjawiska. 
(Journalist 1977 nr 1 s. 25) bg 

WĘGRY. Ukazało się nowe czasopismo w 
języku niemieckim Budapester Rundschau. 
Jest przeznaczone dla turystów i czytelni
ków przebywających w Austrii, NRD i 
RFN. Celem jego jest informowanie o roz
woju kraju i najważniejszych wydarze
niach politycznych. (Zurnalist 1977 nr 3 
s. 76) zl 

W. BRYTANIA. Na brytyjskim rynku pra
sowym pojawiła się nowa gazeta, która 
służyć ma jako forum wszystkim mniej
szościom narodowym w Anglii. Wydawana 
jest przez dra Raja Chandrana, lekarza ze 
Sri Lanki, pod tytułem News Focus. W 
pierwszym numerze, zgodnie z deklaracją 
redakcji większość materiałów poświęcona 
jest warunkom życia emigrantów w Wiel
kiej Brytanii. (Guardian z 5 II1977 s. 5) ar 

ZSRR. Ukazał się pierwszy numer nowego 
miesięcznika społeczno-politycznego i nau
kowo-technicznego Chozjajstwo i Prawo — 
organu Ministerstwa Sprawiedliwości ZSRR 
i Państwowego Arbitrażu przy Radzie Mi
nistrów ZSRR. Przedmiotem zainteresowa
nia pisma będą prawne aspekty gospodarki 
narodowej. (Prawda z 6II1977 s. 2) Ip 

AGENCJE 
MIĘDZYNARODOWE. Agencje informacyj
ne Indonezji (ANT ARA), Malezji 
(BERNAMA) i Filipin (PN) postanowiły w 
styczniu br. na konferencji w Dżakarcie 
utworzenie „Poolu" agencyjnego działają
cego w tym regionie Azji. (NDP 1977 nr 5 
s. 25) pd 

USA. Agencja UPI zainaugurowała pierw
sze na świecie stałe dwustronne połączenie 
telegraficzne między swoją centralą w Bru
kseli a ekspozyturą w Nairobi w celu 
przyspieszenia informacji z tej części Afry
ki. (EP 1976 nr 41 s. 4) bg 

EKONOMIKA 
AUSTRALIA. Głośny stał się ostatnio ko
lejny „car" prasy zachodniej, Robert Mur
doch, którego koncern ogarnia przeszło 80 
gazet australijskich, brytyjskich i w USA. 
Ma 45 lat, jest synem sir Keitha Murdo
cha, znanego dziennikarza i koresponden
ta wojennego, później szefa wydawnictwa 
prasowego „Herald" w Melbourne, który 
kształconemu w „Geelong Grammar" i Ox-
fordzie (podobno bez większych sukcesów) 
Robertowi pozostawił w spadku małą ga
zetę The News w południowoaustralijskiej 
Adelaidzie. Robert Murdoch założył po
ważny i pierwszy rozprowadzany w ca
łym kraju dziennik Australian, który jed
nak w skali międzynarodowej ma rangę 
drugorzędną. Przy niskim nakładzie pismo 
to przynosi straty. Podstawę koncernu-gi-
ganta stanowiły kolejne zakupy wysoko-
nakładowych gazet Daily Mirror, Sunday 
Mirror, Daily Telegraph, Sunday Telegraph. 
Nakład londyńskiej News of the World 
wyśrubował na 6 min egz. — najwyższy 

w krajach anglosaskich; od 1971 r. nakład 
The Sun „wyciągnął" z 800 tys. do blisko 
4 min egz. Na rynku Stanów Zjednoczo
nych usadowił się mocno, nabywając akcje 
New York Post i grupy renomowanych 
magazynów, do której m. in. należą Vii' 
lagę Voice i New West. 

Formuła nakładowego sukcesu w ujęciu 
R. Murdocha jest prosta: krótkie, sensacyj
ne nagłówki, zwięzłe teksty bez języko
wych subtelności i przede wszystkim seks. 
Wobec swych pracowników sprawuje rzą
dy silnej ręki: wypowiedzenia i dyscypli
narne przeniesienia są częste, z dnia na 
dzień zwalnia redaktorów z kierowniczych 
stanowisk, przyznaje identyczne kompeten
cje kilku osobom, by zwalczały się wza
jemnie. Młodym z reguły „prokonsulom" 
udziela ścisłych telefonicznych wskazówek 
ze swej centrali w Nowym Jorku. 

Często miesza się w szczegóły polityki 
redakcyjnej, przy czym nie ma żadnych 
skrupułów z jej całkowitą zmianą. Pod
czas wyborów w 1972 r. np. całą swą pra
są popierał australijskich laburzystów, by 
po trzech latach przyczynić się do odsunię
cia ich od rządów. (NZZ z 24II 1977 s. 4) 
pd 

RFN. Wydawnictwo Grüner + Jahr zwięk
szyło w r. 1S76 obroty o 153 min marek, 
osiągając ogółem 885 min. Wydatnie wzro
sły wpływy z ogłoszeń, które w stosunku 
do sprzedaży wynosiły 48 do 52 proc. Naj
ważniejszą pozycją wydawniczą jest na
dal magazyn Stern, drukowany w 1,6 min 
egz. Pozytywne wyniki uzyskały także no
we tytuły — czasopismo dla dzieci YPS 
(200 tys. nakładu) i specjalistyczne Geo 
(150 tys. egz., z czego 120 tys. w prenume
racie). Miesięczny nakład globalny wszy
stkich tytułów wydawnictwa przekracza 15 
min egz. 

Faktycznie jednak wydawnictwo to jest 
kontrolowane przez zupełnie inny koncern, 
gdyż Jahr sen. posiada już tylko 25 proc. 
akcji, natomiast Bertelsmann 75 proc. 
(ZV+ZV 1977 nr 6 s. 245) pd 
SZWAJCARIA. Obok niespodziewanej fuzji 
National-Zeitung i Basler Nachrichten, w 
wyniku której od końca stycznia ukazuje 
się Basler Zeitung w 117 tys. egz. jako 
trzeci co do nakładu dziennik kraju (po 
wydawanych w Zurychu Blick i Tages-
-Anzeiger), nastąpiło w kantonie berneń
skim połączenie Tages-Nachrichten i Ber
ner Zeitung. W ich miejsce ukazuje się 
Berner Nachrichten w 80 tys. egz. jako 
największa gazeta komunalna. (ZV+ZV 
1977 nr 6 s. 267) pd 

USA. New Yor?c Times przeżywa trudności 
ekonomiczne. Spadło znacznie zapotrzebo
wanie na gazetę, nakład obniżył się z 908 
tys. na 828 tys. egz. Równocześnie w ciągu 
ostatnich pięciu lat ilość ogłoszeń spadła 
o 3/4. (Zurnalist 1977 nr 1 s. 79) zl 
USA. „Gazety w Ameryce sprzedaje się 
obecnie jak dzieła sztuki — na aukcji" — 
stwierdził ironicznie pewien dziennikarz, 
komentując dane o zmianie właścicieli 
pism. Jak się okazuje, w roku 1976 aż 72 
dzienniki zostały sprzedane innym wydaw
com, a niektóre z nich były przedmiotem 
zaciętych przetargów. Oferty wstępne wy
nosiły od 40 do 60 min dolarów, a prze
ciętna cena średniej gazety sięgała 12 min 
dolarów. (EP 1977 nr 1 s. 14) bg 

USA. Trzy największe towarzystwa tele
wizyjne — ABC, CBS i NBC, które posia-
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dają 15 własnych stacji nadawczych, stale 
zwiększają wpływy wśród małych spółek 
TV. NBC ma umowy z 207 małymi spółka
mi, CBS z okrągło 200, zaś ABC ze 184. 
(NDP 1977 nr 2 s. 13) pd 

W. BRYTANIA. Na przełomie roku bieżą
cego i 1978 mają być przeprowadzone za
sadnicze zmiany w radiofonii i telewizji 
brytyjskiej. Podstawę ich ma stanowić 500-
-stronicowy raport komisji rządowej, która 
przez 2,5 roku pracowała pod przewodnic
twem lorda Annana. Raport kosztował 
315 tys. funtów i zawiera 174 zalecenia, 
a przygotowano go z myślą o wygasają
cych w lipcu 1979 licencjach generalnych 
dla BBC i komercyjnej IBA. 

Wśród zaleceń zwraca uwagę projekt 
powołania rodzaju spółki pod nazwą ,,Open 
Broadcasting Authority", finansowanej 
przez instytucje oświatowe, członków indy
widualnych i wpływy z reklamy (któ
ra jednak — inaczej niż np. w USA — 
byłaby emitowana tylko w blokach). 

Drugą poważną nowością byłoby pod
porządkowanie wszystkich 20 lokalnych 
rozgłośni radiowych BBC i 19 czysto ko
mercyjnych radiostacji miejscowych IBA 
kierownictwu mającej powstać „Local 
Broadcasting Authority", kompetentnej tak
że wobec kablowej (lokalnej) TV. Jej 
wpływy pochodziłyby głównie z reklamy, 
nie wykluczając innych źródeł. 

Wreszcie „Raport Annana" proponuje 
utworzenie „Public Inquiry Board" jako 
władzy kontrolnej dla wszystkich kwestii 
radiowo-telewizyjnych w kraju i odpowied
niej instancji odwoławczej. 

W BBC przyjęto raport pozytywnie, z 
zastrzeżeniami co do proponowanej organi
zacji rozgłośni lokalnych. Natomiast w ko
mercyjnych kołach IBA—ITV uważa się 
propozycje za „niepraktyczne i fałszywe 
w założeniach". (JVZZ z 14IV 1977 s. 32) pd 
WŁOCHY. Podwyżka cen gazet, o którą od 
dawna walczyli włoscy wydawcy, dojdzie 
do .skutku. Według decyzji rządowej komi
sji cen gazety podrożeją o 33%, do 200 li
rów za egzemplarz (Guardian z 30 kwietnia 
1977 s. 4) ar 

WŁOCHY. Komisja parlamentarna przygo
towała projekt ustawy, która zreformować 
ma wydawanie i kolportaż włoskiej prasy. 
Zasadnicza część ustawy ma zapobiegać 
powstawaniu monopoli prasowych. I tak 
maksymalny dzienny nakład gazety wyda
wanej przez jednego wydawcę nie może 
przekraczać 20% sumy wszystkich nakła
dów gazet drukowanych w całym kraju. 
Ponieważ nakłady II Corriere delia Sera 
(Mediolan) i La Stampa (Turyn) wynoszą 
po około pół miliona egzemplarzy, a łącz
ny nakład dzienny prasy włoskiej wynosi 
około 5 milionów egzemplarzy — oba 
dzienniki będą mogły nawet podwoić na
kłady. Ponadto, w myśl ustawy, jeden wy
dawca nie będzie mógł posiadać ani też 
kontrolować większej liczby dzienników 
niż 10% istniejących w kraju. 

Zmiany w kolportażu dotyczą licencji 
na sprzedaż prasy, których udzielanie nie 
będzie jak dotychczas w gestii związku 
zawodowego sprzedawców prasy, ale za
leżeć będzie od władz municypalnych. Co 
ciekawsze, w myśl ustawy jedna licen
c j a — a zatem i jeden punkt sprzedaży — 
przypadać ma na 2500 mieszkańców, a w 
pięć lat od wejścia ustawy w życie wskaź
nik ten ma wzrosnąć do jednego punktu 
na 2000. 

Tak jak dotychczas, ceny dzienników 
ustalać ma rządowa komisja, natomiast 
ceny czasopism zależeć mają od decyzji 
wydawców. Ustawa wymaga także od każ
dej gazety corocznych deklaracji własności 
i bilansów. Obecnie właściciele wielu ga
zet włoskich nie ujawniają się, a udziały 
zapewniające kontrolę nad gazetami prze
chodzą z rąk do rąk na tajnych zebra
niach magnatów naftowych i polityków. 
(Guardian z 2 V 1977 s. 6) ar 

WŁOCHY. Socjalistyczny dziennik Avanti 
ukazał się w nowej, zmodernizowanej wer
sji w formacie pośrednim między trady
cjonalną gazetą a tabloidem. Avanti wy
chodzi od 1896 roku, przeszedł w ostatnim 
okresie ostry kryzys finansowy, który 
zmusił redakcję do likwidacji wydania me
diolańskiego. Obniżka kosztów produkcji 
i zmniejszenie ilości wydań ma zdaniem 
dyrekcji dziennika przynieść oszczędność 
2 miliardów lirów rocznie. (Interstages 
1977 nr 117 s. 20) Zl 

WŁOCHY. Krajowy „król prasy" Rizzoli 
nabył w samym tylko 1976 roku 8 dzienni
ków lub zapewnił sobie poważne udziały 
ich akcji; m. in. kontroluje on II Messag-
gero, Corriere delia Sera, a na południu 
Mattino w Neapolu. Obecnie Rizzoli sięga 
po II Giornale di Sizilia w Palermo, naj
starszą gazetę sycylijską założoną w po
łowie ub. wieku podczas rządów Garibal
diego na wyspie. (NDP 1977 nr 5 s. 25) 

pd 

REKLAMA 
MIĘDZYNARODOWE. International Advert
ising Association ogłosiła listę wydatków 
reklamowych przypadających w poszcze
gólnych krajach na 1 mieszkańca. Dane za 
rok 1974 dały następującą kolejność: 
1. USA — 126 doi. 
2. Szwajcaria — 114 „ 
3. Bermudy — 83 ,, 
4. Kanada — 76 ,, 
5. Dania — 70 ,, 
6. Australia — 65 ,, 
7. Szwecja — 62 ,, 
8. Holandia — 57 „ 
9. Finlandia — 55 „ 

10. Austria — 46 ,, 
11. Norwegia — 45 „ 
12. RFN — 41 „ 

Ogółem w 67 krajach wydatkowano na 
reklamę 49 miliardów doi., z czego na sa
me Stany Zjednoczone przypadło 54%, czyli 
26,75 mld. Kolejność wydatków globalnych 
daje zupełnie inną dalszą kolejność niż 
wyżej przytoczona, mianowicie po USA 
były: Japonia — 4,16 mld, RFN — 2,52 
mld, W. Brytania — 2,22 mld, Francja — 
1,98 mld, Kanada — 1,70 mld. Wymienio
ne kraje wspólnie wyłożyły na cele rekla
mowe 80% łącznie ustalonej kwoty. ZV-\-
+ ZV 1977 n r 'б s. 260) pd 

RFN. Liczne czasopisma zanotowały w r. 
1976 znaczny wzrost kolumn ogłoszenio
wych w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Rekordzistą był magazyn informacyjno-
-polityczny Der Spiegel, który wydruko
wał o ponad tysiąc stron z reklamami 
więcej — w r. 1976 ogółem 5150. Inny 
znany magazyn Stern miał blisko 850 ko
lumn reklamowych więcej (globalnie tyle 
samo co Spiegel, ten ostatni drukowany 
jednak w formacie znacznie mniejszym). 
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Czasopismo kobiece Für Sie zadrukowało 
ogłoszeniami 2238 kolumn, mając więcej 
O 780 Stron. (ZV + ZV 1977 nr 9 S. 376) pd 
USA. Jak podaje Newspaper Advertising 
Bureau, po roku 1965 udział gazet w zy
skach reklamowych w porównaniu z inny
mi mediami stale wzrasta. Po wojnie, w r. 
1945 wynosił on nieco ponad 32 proc , zaś 
rokiem rekordowym był 1950, gdy gazety 
przekroczyły 36 proc. Potem nastąpił 10-
-letni gwałtowny spadek aż do ok. 29 proc. 
w 1965. W roku ubiegłym gazetom przypa
dło z reklamy 30 proc. czyli 10,1 mld doi. 
Oznacza to wobec roku 1975 wzrost o 19,4 
proc. (ZV+ZV 1977 nr 6 s. 260) pd 

ZAWÖD DZIENNIKARSKI 
MIĘDZYNARODOWE. W czerwcu 1946 za
łożona została Międzynarodowa Organiza
cja Dziennikarzy, w wyniku wieloletnich 
starań postępowych dziennikarzy o organi
zacyjną wspólnotę. Celem organizacji jest 
skupianie wszystkich uczciwych dzienni
karzy na płaszczyźnie walki o postęp, 
przeciw wszelkim siłom wojny i reakcji. 
MOD uzyskała konsultatywny statut В 
w UNESCO i na jego podstawie występuje 
w socjalnej i ekonomicznej komisji ONZ. 
MOD i jej różnonarodowe stowarzyszenia 
wydają wiele czasopism i biuletynów, se
rie podręcznikowe dla dziennikarzy, lite
raturę polityczną i zawodową. W okresie, 
swojej działalności MOD uzyskała cenne 
dane dokumentacyjne i statystyczne, które 
stanowią poważny wkład do naukowego 
opracowania historii postępowego dzienni
karstwa powojennego. 

MOD ma stały kontakt z postępowymi 
kręgami dziennikarskimi całego świata. 
Udostępnia pisemnie i dalekopisem aktu
alne informacje z dziennikarskiego świata 
wszystkim zainteresowanym. Działalność 
ośrodków informacyjnych w Kairze, Pa
ryżu, a w najbliższym czasie i w Limie, 
jest wyrazem widomym starań o nieza
kłócony obieg informacji. 

MOD i stowarzyszenia narodowe przygo
towują konferencje i narady poświęcone 
różnym problemom pracy dziennikarskiej. 
Z inicjatywy MOD 8 września uznany zo
stał za dzień międzynarodowej solidarno
ści dziennikarzy. MOD wydaje czasopismo 
..Dziennikarz Demokratyczny" w kilku ję
zykowych mutacjach, kwartalnik Inter
press Grafik i dwutygodniowy „Biuletyn 
Informacyjny". Poprzedniczką MOD była 
Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy 
założona w grudniu 1941 w Londynie, któ
rej działalność przerwała wojna. 

Struktura MOD: jej organami są Kon
gres, Komitet Wykonawczy, Prezydium i 
Sekretariat Generalny. Przegląd kongre
sów: Kopenhaga (3—8 VI 1946), Praga (3—7 
X1947), Helsinki (15—17 1X1950), Bukareszt 
(15—18 V 1958). Budapeszt (6—10 VIII 1962), 
Berlin (10—15X1966), Hawana (4—1111971). 

Siedzibą MOD jest Praga. MOD w 1974 
roku posiadała 150 tys. członków z ponad 
60 krajów świata. W dniach 21—23 wrze
śnia 1976 odbył się VIII Kongres MOD 
w Helsinkach, na którym zbilansowano 30-
-letnią działalność organizacji 1 podjęto 
dalsze zadania w walce o pokój 1 wspól
notę sił demokratycznych na całym świe
cie. (OZ 1976 nr 4 s. 55) tl 
KUWEJT. Rozwiązana została rada admini
stracyjna Związku Dziennikarzy. Oficjalna 
motywacja ministerstwa pracy i spraw spo

łecznych podaje jako przyczynę rzekome 
przekroczenie przez Związek jego założeń 
i uprawnień statutowych. Analogiczną de
cyzję z tą samą motywacją podjęto w sto
sunku do Związku Pisarzy Kujwejtu. 

Obie te organizacje przyłączyły się do 
protestu przeciwko rozwiązaniu parlamentu 
i zawieszeniu niektórych postanowień kon
stytucji. (Zurnalist 1977 nr 1 s. 79) Zl 
RFN. Związek zawodowy dziennikarzy za-
chodnioniemieckich zaproponował zawar
cie z wydawcami nowej umowy, która by 
uwzględniała zmienione warunki pracy w 
wyniku wprowadzania do redakcji urzą
dzeń elektronicznych. W umowie tej propo
nuje się zobowiązywać wydawców do nale
żytego przeszkolenia dziennikarzy w nowej 
technice, by nie ucierpiały ich interesy 
materialne, do ograniczenia ze względów 
zdrowotnych czasu pracy przy urządze
niach do 4 godzin dziennie i dokonywania 
okresowych badań lekarskich, do 'rzetelne
go przebadania norm zatrudnienia perso
nelu dziennikarskiego oraz do stworzenia 
należytych warunków pracy dostosowa
nych do zmienionej technologii. Jeden z 
punktów proponowanej umowy zabrania 
wydawcom użytkowania urządzeń do 
wszelkiego rodzaju pomiarów wydajności 
pracy. (Journalist 1976 nr 9 s. 24) bg 
RPA. Międzynarodowa Federacja Dzienni
karzy interweniowała u premiera Vorstera 
w sprawie 4 dziennikarzy Murzynów prze
bywających w więzieniu. Są to Willie Bo-
kala i Moffat Zungu — fotoreporterzy 
dziennika The World, Golwin Mohlomi i 
Zuluboy Molete — redaktor naczelny i pu
blicysta społeczny tego samego pisma. 
(Interstages 1977 nr 117 s. 17) zl 
USA. Redakcja New York Timesa sporzą
dziła zestaw kwestionariuszy osobowych 
dla zatrudnionych w redakcji dziennikarzy. 
Pierwszy z nich zawiera dane personalne. 
Drugi — wpisy kierownictwa redakcji do
tyczące ogólnej oceny dziennikarza jako 
pracownika, przy czym opinie są jawne, a 
zainteresowany może dodawać pisemne ko
mentarze do tych ocen. Trzeci kwestio
nariusz dotyczy ocen sprawności warszta
towych w zakresie precyzji, komunikatyw
ności, szybkości pracy, zdolności selekcji, 
operatywności, inicjatywy, opanowania 
techniki pisarskiej. Oceny stawiane są 
przez bezpośrednich przełożonych i obej
mują skalę: bez zarzutu, dobrze, wymaga 
poprawy. Ostatni kwestionariusz dotyczy 
prognoz kariery zawodowej dziennikarza 
i sugestii w tej dziedzinie. Kierownictwo 
New York Timesa widzi w ujednoliceniu 
systemu ocen rękojmię poprawy polityki 
personalnej w redakcji, dziennikarze na
tomiast obawiają się, by nie były one 
wykorzystywane w przypadku restrykcji 
i zwolnień. (EP 1976 nr 32 s. 9) bg 

USA. Dziennikarz amerykański, Fred Gra
ham, zwrócił się do FBI i powołując się 
na prawo do informacji, zarządał swojej 
teczki osorjowej. Po pewnym czasie otrzy
mał gruby plik papierów zawierających 
jego artykuły, doniesienia agentów o nie
przychylnych dla FBI uwagach z zatarty
mi nazwiskami, notatki z rozmów telefo
nicznych (łącznie z pytaniem, co Edgar 
Hoover jadał na deser) oraz mnóstwo mało 
istotnych szczegółów dotyczących jego oso
by. Po zapoznaniu się z materiałami Gra
ham stwierdził, że cała działalność agen
cji wokół jego osoby była jedną wielką 
stratę czasu i papieru. (BP 1976 nr 15 s. 58) 
bg 
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USA. Dziennikarka pisma Ypsilanti podda
ła się obserwowanemu przez psychologów 
eksperymentowi zmierzającemu do udo
wodnienia ,,niedzielnym kierowcom", jak 
szybko pod wpływem alkoholu pogarsza 
się sprawność umysłowa. Eksperymentato
rzy notowali zmiany zachodzące w pracy 
dziennikarki w miarę picia przez nią wód
ki. Początkowo były one niewielkie, a pi
sany artykuł nie odbiegał od normy. 
Wkrótce jednak po następnych kieliszkach 
gwałtownie zaburzyła się logika rozumo
wania, spadła sprawność warsztatowa, a 
wreszcie pismo stało się zupełnie nieczy
telne. (EP 1977 nr 4 s. 41) bg 

USA. „Gdybym był amerykańskim dzien
nikarzem politycznym — powiedział szef 
waszyngtońskiego biura japońskiego pisma 
Asahi Shimbun — mniej zajmowałbym się 
tym, kto jest większym domatorem, kto 
ma przystojniejszą żonę i więcej uroku 
osobistego, a pisałbym raczej o poważ
niejszych aktualnych aspektach polityki 
USA". (EP 1976 nr 20 s. 9) bg 

ZSRR. Moskiewska organizacja Związku 
Dziennikarzy liczy 12 tys. członków. (NDP 
1977 nr 6 s. 12) pd 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
KENIA. Osiemnastomiesięczny kurs dla 
studentów z Namibii został zorganizowany 
w ośrodku kształcenia CETA w Nairobi. 
Ma na celu przygotowanie kadr dla ra
diofonii. Pierwszych 5 miesięcy zajęły wy
kłady z zakresu teorii, obecnie trwa seria 
zajęć praktycznych. (Interstages 1977 nr 117 
s. 20—21) zl 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
NRD. Na Sekcji Dziennikarskiej w bipsku 
opracowuje się „Katalog prasy NRD", 
obejmujący wszystkie druki periodyczne 
po 1945 r. Adnotacje bęcfą zawierały: Ty
tuł i podtytuł pisma, wydawcę, wydaw
nictwo, miejsce edycji, częstotliwość pu
blikowania, zasięg rozpowszechniania, datę 
pierwszego i ew. ostatniego numeru, po
przednie tytuły w razie kontynuacji, zmia
nę tytułu w razie kontynuacji, miejsce 
archiwizacji zszywek. W połowie ub. roku 
uchwycono ponad 2 tys. tytułów, przy 
czym dla 800 poszukiwano częściowo da
nych. Przewiduje się zakończenie prac nad 
katalogiem w 1977 r. i zgromadzenie infor
macji o przeszło 3 tys. tytułów. (TPSJ 
1976 nr 4 s. 70) pd 

RFN. Przez 3 lata badano oddziaływanie 
programów szkolnych TV w Bremie, Ham
burgu, Szlezwiku-Holsztynie i Dolnej Sak
sonii. Ogółem przepytano podczas 29 ak
cji ponad 38 tys. uczniów i ok. 4 tys. nau
czycieli; programy, o które chodziło, obej
mowały przysposobienie zawodowe, wycho
wanie polityczne, język angielski i mate
matykę. Większość respondentów wypowie
działa się pozytywnie o tej formie kształ
cenia. 

Wyniki uzyskane za pomocą ankiet 
opracowano w komputerze. Na ich pod
stawie zreformowano telewizyjne progra
my szkolne: nadawane przez cały rok 
kursy zastąpiono blokami tematycznymi 

obejmującymi cztery do siedmiu progra
mów. Czas jednego programu nie powinien 
przekraczać 20 min., gdyż — jak się oka
zało — uczniowie nie ogarniają większej 
ilości materiału. (Kulturbrief 1977 nr 1 s. 
17—18) pd 
USA. Rynkowe badania odbioru telewizji 
wzbogaciły się o nową masowo zastosowa
ną technikę elektronicznego pomiaru reak
cji emocjonalnej. Urządzenia zbliżone do 
wykrywacza kłamstw mierzące galwanicz
ną reakcję skóry odbiorcy były stosowa
ne już wcześniej w badaniach nad rekla
mą. Ostatnio jednak stosuje się je coraz 
częściej dla zbadania reakcji na gwiazdy 
programów rozrywkowych, oraz — co wy
wołało liczne głosy krytyczne — reakcji na 
speakerów prowadzących dziennik. Efek
tem raportu jednej z instytucji badawczych 
stosujących tę technikę — ERA (Entertain
ment Response Analysis) Research z San 
Francisco, były radykalne zmiany perso
nalne w lokalnej stacji telewizyjnej. Po
dejrzewa się również, że wszystkie trzy 
głównie sieci telewizyjne USA, stosują tę 
technikę w swojej polityce personalnej. 
(Guardian z 24 III 1977 s. 11) ar 

ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE. W 
Abu Zabi powstaje kolejny ośrodek w ra
mach sieci regionalnych ośrodków doku
mentacji badań nad komunikowaniem ma
sowym, działającej pod auspicjami UNESCO, 
Ośrodek ten obejmie swą działalnością 
siedem krajów z rejonu Zatoki Perskiej : 
Bahrajn, Irak, Kuwejt, Oman, Katar, Ara
bię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty 
Arabskie. (Inf. własna) us 

TECHNIKA 
JAPONIA. Najnowsze osiągnięcie koloro
wej TV — to obraz plastyczny. Jest on już 
odbierany w programach eksperymental
nych przy pomocy specjalnych okularów. 
(NDP 1977 nr 3 s. 21) pd 
USA. Chicago Sun-Times instaluje kompu
terowy system do gromadzenia i wyszuki
wania tekstów archiwalnych, włączony do 
ogólnego systemu elektronicznego redago
wania gazety. Cały przygotowany do druku 
w określonym dniu materiał zostaje wczy
tany do komputera o pojemności dysków 
sięgającej 400 miliardów znaków. Mate
riał ten może być wyświetlany na żądanie 
na wideografie lub komputer samodziel
nie wyszukuje zamieszczone w nim da
ne, ustawia je w wymaganej hierarchii, 
stwierdza, czy liczby są takie same czy 
większe w porównywanych materiałach. 
Wyszukane wielkości mogą być wyświe
tlone lub wydrukowane. (EP 1976 nr 46 
s. 50) bg 

USA. Wydział dziennikarstwa przy St. Bo-
naventure University otrzymał od fundacji 
Hearsta specjalne fundusze na budowę la
boratorium do nauki elektronicznego re
dagowania, wyposażone w 4 wideografy. 
Pozwoli to na przygotowanie przyszłych 
dziennikarzy do pracy w tych redakcjach, 
które w ooraz większym zakresie wpro
wadzają nowoczesne środki techniczne. 
(EP 1976 nr 40 S. 14) bg 

USA. 26 stacji pracujących na zakresie fal 
ultrakrótkich w Chicago, Detroit i Madison 
rozpoczęło nadawanie pierwszej „gazety 
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radiowej". Wiadomości są przekazywane za 
pośrednictwem fal radiowych do licen-
cjowanych drukarek. W ten sposób druko
wane są m. in. biuletyny departamentu 
rolnictwa, biuletyny bankowe, zestawienia 
notowań giełdowych itp. Poprzednie „ga
zety radiowe" były przekazywane za po
średnictwem kabla. (Vidura 1976 nr 6 s. 327) 

us 
USA. Już około 50 000 telewizorów w USA 
ma podłączony Betamax, urządzenie pro
dukcji japońskiej korporacji Sony, pozwa
lające rejestrować magnetycznie oraz od
twarzać zarejestrowany program, nawet w 
kolorze. Cena Betamaxu wynosi ok. 1000 
dolarów, a kaseta (1 godzina nagrywania — 
odtwarzania) kosztuje 16 doi. Urządzenie 
pozwala na rejestracje programów nada
wanych na innym kanale niż oglądany 
właśnie na ekranie, można też rejestrować 
na nim program, który się ogląda, albo 
też nastawić Betamax na odpowiednią go
dzinę i... iść do kina, teatru lub z wi
zytą. 

Wspaniała zabawa, ale według Univer
sal i Walt Disney Productions — nielegal
na. Te dwie firmy produkujące filmy wy
stąpiły na drogę sądową, oskarżając Sony 
o łamanie praw autorskich. Istnienie zbyt 
wielu Betamaxow zagrozi bowiem telewi
zyjnym powtórkom, a więc i kilkakrotnym 
sprzedażom filmów telewizji. Sony broni 
sie argumentem, że magnetofony nie są 
nielegalne. 

Time wskazuje na jeszcze jeden aspekt 
sprawy. Otóż Universal jest działem kor
poracji MCA, która wspólnie z holender
skim Philipsem ma produkować urządze
nie podobne do Betamaxu. Będzie to jed
nak zaledwie „telewizyjny adapter" zdol
ny jedynie odtwarzać fabrycznie zareje
strowane programy, nie „magnetofon". 

Czas działa na korzyść Betamaxu, na 
razie nie ma on konkurencji, bo urządze
nie Philipsa jeszcze nie jest gotowe, a pro
ces sądowy rozpocznie się dopiero w 1978 
roku i potrwa zapewne parę lat. Do tego 
czasu urządzenie rozpowszechni się za
pewne tak powszechnie, że nawet w przy
padku uznania za nielegalne niemożliwa 
będzie prawna kontrola. (Time z 11IV 
1977 s. 48) ar 

USA. Postępuje rozwój telewizji kablowej. 
W chwili obecnej działa ona w 7 tys. 
miast, obejmuje 11 min odbiorników, czyli 
15°/o liczby telewizorów zarejestrowanych 
w Stanach. (Interstages 1977 nr 117 s. 18) zl 
USA. Warner Cable Corp. wyprodukowała 
nowy system kablowej TV, umożliwiający 
odbiorcom dzięki łączności z komputerem 
w centrali korzystanie z 30 kanałów. 
Chodzi oczywiście o płatną TV, wobec 
czego specjalne urządzenie rejestruje au
tomatycznie czas korzystania z poszcze
gólnych kanałów. M. in. przy pomocy tzw. 
kanałów interaktywnych można się łączyć 
ze studiem i bezpośrednio uczestniczyć np. 
w konkursach i innych programach. 

Przeprowadzane są praktyczne próby 
w Columbus (Ohio), gdzie jeszcze w ciągu 
br. ma się zaoferować nowy system 100 
tys. abonentów. (NZZ z 21 TV 1977 s. 40) pd 

ZAMBIA. Przybyła tu ekipa techników 
chińskich, którzy uczestniczą w instalowa
niu prowincjonalnych ośrodków radiowych. 

Chiny finansują całe przedsięwzięcie 
do wysokości półtora miliona funtów na 
uruchomienie radia zambijskiego. (Inter
stages 1977 nr 117 s. 22) zl 

ZSRR. Lwowskie Zakłady Radiowo-Tele« 
wizyjne osiągnęły po modernizacji zdol
ność produkowania 1000 telewizorów kolo
rowych dziennie. Cały proces produkcyjny 
jest nadzorowany elektronicznie. (NDP 1977 
nr 3 s. 24) pd 

PAPIER 
USA. Wprowadza się na rynek nowy ro
dzaj papieru syntetycznego, który znaj
dzie zastosowanie przede wszystkim do 
opakowań. Informacja o fabrykacji pa
pieru syntetycznego nadeszła równocze
śnie z Japonii, gdzie do jego produkcji 
używa się w 70% polistyrenu a zaledwie 
w 30% celulozy drzewnej. 

Plusy nowego wynalazku to niska cena 
i mechaniczna odporność, potrzebna zwła
szcza opakowaniom. (Interstages 1977 nr 117 
s. 18) zl 

RÓŻNE 
AUSTRALIA. Australijska Biblioteka Na
rodowa w Canberze od 1973 roku gromadzi 
archiwum złożone z nagranych na taśmach 
magnetycznych słuchowisk, reklam radio
wych, wywiadów, nagrań z kampanii wy
borczych, przemówień, przebojów itp. Ma
teriały te pochodzą z lat czterdziestych, 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Groma
dzi się również bieżąco ciekawsze współ
czesne nagrania tego typu. Materiały te, 
które w innym wypadku uległyby znisz
czeniu, służyć mają historykom i socjolo
gom a także stanowić świadectwo epoki. 
(AMN 1976 nr 1 s. 59) us 

RFN. W Akwizgranie znajduje się mię
dzynarodowe muzeum czasopism, jedno 
z najbogatszych w świecie pod względem 
posiadanych zbiorów. Wśród ciekawostek 
z dziedziny czasopiśmienniczej zobaczyć tu 
można odbitki gazetki The Tristan Times — 
periodyku zbuntowanych marynarzy, któ
rych w roku 1943 wysadzono przymusowo 
na jednej z wysp Pacyfiku. Cena egzem
plarza tej gazetki wynosiła „cztery duże 
ziemniaki". (Journalist 1976 nr 10 s. 14) bg 

RPA. Do wykonywania zawodu dzilenn-
karskiego potrzebne są także czasem... 
nogi. Austriak Fritz Sitte, który rzekomo 
zaginął w Angoli odnalazł się w RPA, ma 
za sobą rekord w chodzie: przeszedł po
dobno 2500 km przez afrykański busz. Re
zultatem spaceru jest 20 kg spadku na 
wadze. (Interstages 1977 nr 117 s. 17) zl 

USA. Amerykańscy dziennikarze w głoso
waniu wybrali 10 najistotniejszych — ich 
zdaniem — wydarzeń roku ubiegłego. 
Wśród nich, jak się okazuje czołowe 
miejsce przypada wyborom Cartera, a 
siedem dotyczy wewnętrznych spraw kra
ju o bardzo różnym znaczeniu społecz
nym. Dwie wiadomości zagraniczne, jakie 
zaliczono do czołówki, to: zmiana władzy 
w Chinach i rajd komandosów izraelskich 
na lotnisko w Ugandzie. (EP 1977 nr 1 
s. U) bg 

USA. Dział Cenzury Prasowej Armii Sta
nów Zjednoczonych został zlikwidowany 
po' latach działalności zapoczątkowanej 
jeszcze w czasach amerykańskiej wojny 
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domowej. Powodem były nie tylko wzglę
dy finansowe. Urząd nie mógł już sku
tecznie spełniać swego zadania, ponieważ 
współcześni korespondenci wyposażeni W 
nadajniki krótkofalowe, połączenia tele
ksowe itp. mogą przesyłać dowolne ko
respondencje ze strefy wojny, pomijając 
cenzora wojskowego. (Vidura 1976 nr 6 
s. 326) us 

USA. W organie komunistów Daily World 
ukazał się artykuł „CIA i środki maso
wej informacji" opisujący wpływ Cen
tralnej Agencji Wywiadowczej na mass 
media w Stanach Zjednoczonych i poza 
granicami kraju. 

W Stanach wciąż wzrasta liczba dzien
nikarzy, których zdemaskowano jako a-
gentów CIA. Nie należą do rzadkości 
przypadki oferowania dziennikarzom sta
nowisk w kompaniach radiowo-telewizyj-
nych CBS i NBC w zamian za współpra
cę z Agencją. Działa ona też w wielkich 
dziennikach i czasopismach, a nawet w 
agencjach prasowych (AP, UPI, Reuter). 
Specjalna komisja senacka obliczyła, że 
działalność propagandowa wymierzona 
przeciw rządowi Allende w Chile koszto
wała CIA 2,5 miliona dolarów. Artykuł w 
Daily World wspomina też o częstym fa
brykowaniu fałszywych informacji przez 
Agencję. Korespondent Los Angeles Times 
przy Białym Domu stwierdził, że postępu
jące zbliżenie amerykańskich środków 
masowej informacji i CIA nikogo już w 

Waszyngtonie nie dziwi. (Prawda Ukrainy 
z 3 IV 1977 s. 3) Ip 
USA. Los Angeles Times w swoim dziale 
kolportażu wprowadził pakowanie gazet 
dostarczanych do domów w woreczki fo
liowe. Pakowanie odbywa się tylko w dni 
deszczowe, a ponieważ jest to proces ko
sztowny, dział kolportażu współpracuje 
ściśle z lokalnymi stacjami meteorologicz
nymi. Jeśli na którymkolwiek z regionów 
kolportażu spodziewane są opady, pakuje 
się część nakładu porannego dziennika 
do woreczków i mimo deszczu czytelnik 
otrzymuje suchą, niezniszczoną gazetę. 
(NP styczeń 1977 s. 30) ar 

ZSRR. Minęło 60 lat od ukazania się 
pierwszego numeru gazety Izwiestija. Pre
zydium Rady Najwyższej ZSRR w uzna
niu zasług na polu komunistycznego wy
chowania ludzi pracy i mobilizowania ich 
do wypełniania zadań gospodarczego i 
kulturalnego budownictwa radzieckiego 
nadało pismu order Rewolucji Październi
kowej. (Prawda z 13 III 1977 s. 1) Ip 

ZSRR. W Charkowie obchodzono 60-lecfe 
gazety Socialisticzna Charkiwszczina wy
wodzącej się z legalnej gazety bolszewi
ckiej Proletarij, która zaczęła wychodzić 
w marcu 1917. Socialisticzna Charkiwszczi
na rozprowadzana jest w całej republice 
ukraińskiej. (Prawda Ukrainy z 3IV1977 
s. 2) Ip 
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Станислав Н о в и ц к и й : ВОПРОСЫ КРИТИКИ НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ 
В ГЛАЗАХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Статья представляет собой опыт реконструкции мнений и оценок критических 
акций, предпринимавшихся прессой, на основании публичного опроса, проведен
ного в 1976 г. Общепольская проба состояла из 200 человек. Элементами рекон
струкции являлись: а) оценки читателей относительно частоты появления опре-
денных критических материалов; б) оценка читателями эффективности газет
ной критики: в) постулаты относительно тематики предстоящих критических ак
ций, — представлявшие собой три плоскости анализа. Для каждой из них опро
шенные должны были указать три темы, больше всего соответствующие инструк
ции, определяющей каждую из указанных плоскостей. Задачей статьи было опре
делить взаимосвязи между отдельными критическими темами в пределах плоско
стей анализа, а также взаимосвязи между самими плоскостями. Представленные 
в общих масштабах материалы дают основание судить, что проводимая прессой 
критическая деятельность не лишена недостатков и ошибок. Хотя и нет тем, ко
торые — по мнению опрошенных — обходились бы молчанием, то выдвигав
шиеся читателями постулаты по адресу критической деятельности прессы внуша
ют мысль о том, что внимание критики следует передвинуть на вопросы, наиболее 
злободневные в ошущении читателей. Более широкий вывод должен быть та
ким: целесообразным является, по-видимому, такая ориентировка критических 
выступлений, чтобы они соответствовали важности вопросов, требующих вмеша
тельства прессы. Определяя направление критических действий, особое внима
ние следует уделять проблемам, возникающим вокруг узловых и главных обще
ственных и индивидуальных ценностей. Хотя опрошенные указывали на до
вольно большую степень совпадения частоты появления в печати конкретных 
критических материалов и таких, по отношению к которым критика является 
эффективной, то при более подробном анализе оказалось, что это совпадение 
только кажущееся. Опрошенные, высказываясь о каком-то вопросе, что он ча
сто затрагивается критически, в то же время довольно редко указывали на 
эффективность этой критики. Данное наблюдение имеет большое значение для 
формирования общественного мнения о критике. По-видимому, постулат повы
шения качества критической деятельности, которая должна быть углубленной, 
объективной и принципиальной, сопряженной с обязанностью сдавать отчет 
об ее еффективности, должен положительным образом повлиять на изменение 
общественного мнения о критике. Стоит подчеркнуть большое совпадение 
между общественным восприятием относительно количества конкретных кри
тических материалов в печати и результатами анализов содержания, про
водившихся с учетом количества и проблематики этих критических материалов. 
Существенным фактором оценки критической деятельности печати является факт, 
что элементы, которые согласно анализам содержания появляются редко, чаще 
всего указывались опрошенными как заслуживающие критических мер. Подчер
кивая значение содержания критических публикаций для общественного отно
шения и критике, автор указывает на необходимость проявления надлежащей 
заботы о подборе соответствующих критических материалов, чему должны спо
собствовать постоянные либо периодические анализы писем читателей в редак
ции, общественные опросы и внередакционные контакты журналистов. (Резюме 
автора) 
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Рудольф Б о р е ц к и й : МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРО
ВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
И ПРОПАГАНДЫ 

Важность разработки методологии изучения деятельности средств массовой 
информации и пропаганды (СМИП) обусловлена как нынешним состоянием, так 
и — в особенности — их предвидимым будущим. В 50-е годы нынешнего столе
тия, ознаменованные взлетом научно-технической революции (НТР), начинает 
складываться качественно новая ситуация и в сфере массовой коммуникации. 
Назовем лишь некоторые ее черты: переход к м н о г о к а н а л ь н о м у рас
пространению информационно-пропагандистских сообщений; преимущественное 
развитие а у д и о - в и з у а л ь н ы х средств; поступательный к о л и ч е с т в е н 
ный р о с т СМИП; к а ч е с т в е н н о е изменение характера а у д и т о р и и , 
состоящее также в том, что СМИП охватыавет социо-культурную среду, прежде 
массовой коммуникацией обойденную; поступательный рост значения СМИП 
в политической, идеологической, культурной жизни современного общества, их 
в к л ю ч е н н о с т ь в п р о ц е с с ы с о ц и а л ь н о г о у п р а в л е н и я . 

Наряду с насущной необходимостью осмысления такого рода проблем, мето
дология служит еще и преодолению эмпиризма, одностороннего инструментализ
ма, которые не в состоянии подняться над познанием единичного, частного. 

В качестве и с х о д н о й методологической посылки, принципиально важной 
также и для прогнозирования, в докладе рассматривается вопрос о взаимо
связи различных каналов массовой коммуникации. Опираясь на диалектико-ма-
териалистический с и с т е м н ы й п о д х о д , автор решает этот вопрос в плане 
ф у н к ц и о н а л ь н о г о е д и н с т в а печати, радио, телевидения (при этом 
прослеживаются несходства их „языковых", программных, жанровых структур). 

В исследованиях перспектив развития СМИП, обусловленных стремительным 
движением НТР, на первое место объективно выдвигается „электронная комму
никация" („вторая — транзисторная — революция" радиовещания, выявление 
и совершенствование эстетической природы экранной коммуникации и т. д. сле
дует рассматривать как предпосылки). 

Как техническое основание перспективного развития СМИП в докладе рас
сматриваются во взаимозависимости три разнозначных формы экранной инфор
мации: к а с с е т н о - д и с к о в о е , к а б е л ь н о е и с п у т н и к в о е телевиде
ние. Анализируя перспективы ТВ преимущественно на функциональном уровне, 
автор показывает внеисторический, внесоциальный характер буржуазной футу
рологии. Не останавливаясь подробно на широко известной и комментированной 
в марксистской литературе прогностической концепции М. Маклюэна, автор в ка
честве типичного примера избирает футурологическую доктрину Артура 
К. Кларка (Clarke А. С. Beyond Babel. The Century of the Communications 
Satelite. In: The Process and Effects of Communication. Chicago 1971). 

В докладе прослеживаются логические связи подобных футурологических по
строений с доктриной „свободного потока информации", а также — теорий „де-
идеологизации", „конвергенции капитализма и социализма". В заключение пред
лагается модель исследования возможных перспектив Всемирной системы свя
зи — „мировидения" во взаимовлиянии, взаимообусловленности ряда аспектов: 
социально-исторического, политико-идеологического, международно-правового, 
социо-культурного, инструментально-коммуникативного. 

Автор — доцент, научный сотрудник факультета журналистики Московского 
Государственного университета им. М. В. Ломоносова. (Резюме автора) 

Томаш Я в о р с к и й : ФОРМИРОВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ В МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

Действующие в общественном сознании стереотипы играют, по-видимому, су
щественную роль в деле восприятия содержания, передаваемого массовыми 
средствами коммуникации. Они могут ослаблять и даже полностью ликвидиро
вать действенность массовых сообщений, если только их содержание не соответ
ствует выступающим в стереотипах описаниям действителности. С другой сто
роны, стереотипы могут способствовать интернализации массовых сообщений, 
если содержание этих сообщений совпадает с представлениями стереотипов. 
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Значит ли это, что, учитывая принципы, которыми руководствуются наши 
средства массовой коммуникации, можно в их деятельности использовать суще
ствование стереотипов? По-видимому, на этот вопрос можно дать положитель
ный ответ, если использование стереотипов толковать как их изменение и даже 
создание. 

Для обоснования этого утверждения целесообразным кажется создание мо
дели формирования стереотипов средствами массовой коммуникации. Так, суще
ствование стеретипа некоего объекта в общественном сознании дает нам право 
определить его как модель стереотипа. Эту модель можно отнести к желаемой 
картине данного объекта, т. е. к картине, сответствующей идеологическим цен
ностям, а также воле диспонента средствами массовой коммуникации. 

С помощью многочисленных исследовательских методов можно выработать 
подробную модель стереотипа, называемого автором общественным. В то же 
время, анализ желаемой картины, не в качестве исходной — с точки зрения 
средства массовой передачи — ценности, а в качестве исходной ценности с точки 
зрения читателя (зрителя, слушателя), позволяет определить представляемую 
картину. 

Соотношение между общественным стереотипом и представляемой картиной 
может выражаться совпадением, несовпадением и индиферентностью. Предполо
жение, что модель применима для формирования стереотипов, заставляет оста
новиться на соотношении несовпадения. Для более глубокого изучения этого со
отношения и представления выводов, пригодных в практике массовой комму
никации, необходимо его описание с помощью понятийного аппарата теории 
познавательного диссонанса. 

Противоречие между представляемой картиной и общественным стереотипом 
вызывает состояние мотивационного напряжения, которое ликвидируется путем 
отвержения содержания, выступающего в представляемой картине. Однако целе
направленное усиление напряжения с помощью средств массовой коммуникации 
может привести к такому положению, когда читатель (телезритель, радиослу
шатель) будет искать информации, противоречащие признаваемым им до сих пор 
воззрениям. В такой ситуации весьма вероятным является отклонение стерео
типа и одобрение желательной картины. 

Автор, по образованию юрист, работает журналистом в г. Лодзь. В настоя
щее время и заканчивает кандидатскую диссертацию, посвященную стереотипам 
в пропаганде, на факультете журналистики и общественных наук Варшавского 
университета. (Резюме автора) 

Тадеуш К у х а р с к и й : ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕБНОГО 
ОБОЗРЕВАТЕЛЯ В СВЕТЕ РЕШЕНИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА 

В польском законодательстве нет положений, относящихся к гражданской от
ветственности за оскорбление достоинства средствами массовой коммуникации. 
Притязания в этой области решаются на основании общих положений об охране 
личных благ, в частности — ст. 24 гражданского кодекса. Согласно этому по
ложению, ответственность имеет объективный характер — ее предпосылкой 
является исключительно беззаконность действия, причем, согласно цивилисти-
ческой доктрине, беззаконности не устраняет деятельность в общественную 
пользу. 

Отсюда возникает вопрос, следует ли в свете гражданского права применять 
обще критерии беззаконности и к оскорблению достоинства личности журнали
стом в ходе исполнения им профессиональных обязанностей. Автор статьи ищет 
ответ в решениях Верховного Суда, относящихся к случаям оскорбления лич
ности судебным обозревателем. 

Приводимыми в статье заключениями Верховного Суда решаются, в частно
сти, следующие проблемы: 1) Должны ли в судебном обозрении содержаться все 
существенные обстоятельства дела, характеризующие моральный облик подсу
димого и влияющие на оценку его действия? 2) Должен ли судебный обозре
ватель употреблять по отношению к подсудимому определения, употребляющиеся 
в кодексе, или же он может прибегать к эпитетам разговорной" речи, употре
бляемым по отношению к преступникам (вор, обманщик, растратчик)? 3) Сле
дует ли в судебном обозрении, опубликованном до вступления в силу приго
вора, приводить полностью фамилию и другие данные, характеризующие под
судимого? 4) Допустимо ли приписать кому-либо в судебном обозрении совер-



189 

шение преступления до вынесения судом правомочного обвинительного приго
вора? 5) Обязан ли журналист довести до публичного сведения факт вынесения 
судом частично или полностью оправдательного приговора в случае, если он 
раньше приписывал подсудимому вину, опираясь на обвинительный акт или при
говор нижестоящего суда? 

Только ответ на первый из этих вопросов оказывается в какой-то мере за
труднительным для журналистов, в остальных же вопросах решения Верховного 
Суда проявляют далекоидущий либерализм. Не запрещается ни определять под
судимых разговорными эпитетами, ни приводить их фамилии, или приписывать 
вину до вынесения судом правомочного приговора. Журналисту разрешается са
мостоятельно применять принципы объективной истины: он понесет граждан
скую ответственность только тогда, если содержание статьи будет противоре
чить окончательному результату уголовного судопроизводства. Но и здесь на
ходим весьма существенное исключение в пользу журналиста. Если судом будет 
вынесен приговор, частично оправдывающий подсудимого от обвинений, припи
санных ему журналистом, то журналист обязан довести до публичного сведе
ния оправдательный приговор только тогда, если это имеет существенное зна
чение для оценки личности подсудимого, ибо в польском законодательстве нет 
института опровержения в прессе, и такого рода претензия может быть обо
снована только фактом нарушения личного достоинства заинтересованного. 

Представленные в статье решения Верховного Суда в большинстве случаев 
не одобряются доктриной. В делах против журналистов делаются довльно да
леко идущие отступления от принципов ответственности, содержащихся в ст. 24 
ГК, особенно в области толкования понятия беззаконности. Это оправдывается 
общественными интересами, связанными с ролю печати в условиях социалисти
ческого строя. 

В заключение автор, сам — судебный обозреватель, выражает мнение, что 
некоторые из приведенных решений Верховного Суда нуждаются в критическом 
анализе, который должны провести представители теории гражданского права 
и специалисты по исследованию печати. (Резюме автора) 

Болеслав Г а р л и ц к и й : НАШ ЧЕЛОВЕК ЗА ГРАНИЦЕЙ 
Статус иностранного корреспондента считается в журналистской среде наи

высшей ступенью профессиональной карьеры. Что делать для того, чтобы до
биться его — на этот вопрос анкеты, проведенной Центром печатоведческих ис
следований, отвечали нынешние и бывшие представители польской прессы за 
границей. Корреспондент должен быть из самых лучных и подающих большие 
надежды журналистов. Наряду с писательскими квалификациями он должен об
ладать дополнительными умственными, моральными и психо-физическими ка
чествами. Поэтому подготвка кандидатов в этой роли должна начинаться 
довольно рано и продолжаться год — два. За это время журналист должен 
углубить свое знание проблематики, касающейся определенного района мира, 
усовершенствовать знание иностранных языков. Весьма желательно, чтобы 
будущий зарубежный корреспондент несколько месяцев проработал в том 
учреждении, которое командирует его за границу. Таким образом он заблаговре
менно сможет ознакомиться с предстоящими требованиями и организацией бу
дущей работы, благодаря чему можно будет впоследствии избежать многих не
доразумений. Необходимо ознакомиться с условиями, в которых придется жить 
за границей, наладить вступительные контакты, разобраться в методах работы. 
Такая стажировка, предшествующая выезду, поможет сократить затем период 
беспродуктивной акклиматизации. Эта многоступенчатость подготовки кандидата 
в иностранные корреспонденты прекрасно оправдает себя в отношении полного 
использования способностей и знаний журналиста за границей. Для этого сле
дует также улучшить условия работы нынешних корреспондентов: командирую
щее учреждение должно согласовать с зарубежным партнером права и обязанно
сти корреспондента, обеспечить возможность постоянно и бесперебойно работать, 
наладить исправную связь с родной страной. Благодаря работе за границей жур
налист приобретает опыт, которого он никак не получит в других условиях. Это 
прямо бесценно для журналистов, специализирующихся в международной про
блематике. Поэтому иностранный корреспондент должен и после возвращения из 
зарубежной командировки надлежащим образом использоваться в редакционной 
работе. Ибо нехватка специалистов в области внешней политики неблагоприят-
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ным образом отражается на степени информирования населения о самых суще
ственных проблемах волнующих мир. (Резюме автора) 

Джон Г о п к и н с: ПЕРВЫЕ ГОДЫ ВИДЕОФОНИИ 
Статья написана заведующим британским Centre for Advanced Television 

Studies, главным редактором издаваемого этим центром журнала. В статье об
суждаются возможности, возникшие благодаря внедрению узкопленочных „пор-
тапаков" и других, развившихся в последнее время телевизионных техник, 
а также перспективы их развития, вытекающие из опыта по использованию этого 
оборудования в высокоразвитых странах запада. Основная цель — популяриза
ция видеофонии. 

В статье приводится основное техническое описание новейшей модели вместе 
со сборкой, других изобретений в этой области и их применения. Значительную 
часть занимает описание опыта различных стран: Северной Америки, Австралии 
и Европы (Франции, Италии, Швейцарии, ФРГ, Бельгии, Голландии, Швеции, 
Великобритании). Затем даются выводы, вытекающие из накопленного опыта, 
и общие замечания о планировании индивидуальных систем и мероприятий. 

Статья дополняется подробным перечнем источников дополнительных сведе
ний: журналов, книг, научных пособий, отчетов об исследованиях и документов. 
(Резюме редакции) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 

Stanisław N o w i c k i : PRESS CRITICISM IN THE OPINION OF THE REA
DERS 

The article is an attempt at a (reconstruction of readers' opinions on the 
press criticism, on the basis of public opinion survey conducted in 1976 on 
a national quotas ample of 2000 persons. The elements of the reconstruction 
are: a) readers' opinions on the frequency of a defined kind of critical ma
terial; b) opinions on the effectiveness of press criticism; c) suggested sub
jects for criticism. These form three levels of analysis.. For each of the le
vels the respondents «were asked to pick out three subjects that were clo
sest to the instruction determining each of the levels. The aim of the article 
was to define the relations between individual subjects of criticism in the 
framework of the levels of analysis and the way the levels themselves a re 
related to one another. The materials presented lead to the conclusion that 
press criticism is not free from errors and shortcomings. There are no sub
jects which, in the .opinion of the public, are neglected by the press criti
cism but the readers suggested that press criticism concentrate more on the 
problems of greatest interest for the respondents at the given moment. Put
ting it in more general terms — press criticism should concentrate on the 
subjects which are most important for the public and in the order of im
portance indicated by the public, and moreover on those which need inter
vention. In determining the trends of press criticism, special attention should 
be paid to the problems issuing from the crucial social and individual va
lues. The frequency of the subjects of press criticism was found to con
form With the hierarchy of effectiveness of the criticism but after more 
detailed analysis this conformity proved to be apparent. The respondents 
stated that the frequency of tackling a problem in press criticism relatively 
seldom goes together with the effectiveness of the criticism in this case. 
The above observation is very important for the shaping of social attitudes 
towards criticism. Thus ;ilt seems that better .critical actions i.e. more thorough 
and objective, connected with the obligation to inform about the effects of 
criticism will have a favourable influence on the social attitude towards cri
ticism. The oonformability of the social opinion on the number of concrete 
critical materials in the press with the results of an analysis of the number 
and subject of press criticism seems noteworthy. Another important element 
of the opinion on press criticism is the fact that the elements which, accor
ding to content analysis, appear rather seldom, were the ones picked out 
most often as those which should be the subject of a critical action. As the 
content of critical publications is (important for the social attitude towards 
criticism, it seems advisable to make a proper choice of subjects of criticism,. 
This can be achieved through continuous or periodic analysis of the readers' 
letters to the editors, public opinion /surveys and individual contacts of the 
journalists. (Author's summary) 
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Rudolf А. В o r e t s к i: METHODOLOGICAL ASPECTS OF PROGNOSIS 
OF FUTURE DEVELOPMENTS IN THE MASS MEDIA 

The relevance öf the preparation of a methodology of research into the 
operation of the mass media (MM) is determined by their present and es
pecially also by their future state, as may be currently predicted. In the fif
ties:, marked as they were by a rapid escalation of the scientific amid tech
nical revolution, there began to emerge a qualitatively new situation in the 
realm of the MM. Among its features were a transition to a multichannel 
distribution of messages; special development of the audiovisual media; gra
dual growth of the MM; a qualitative change in the nature of the recipients 
determined also by the fact that MM cover also these social groups which 
were previously ignored by them; the gradual growth of importance of the 
MM in the political, ideological, and cultural aspects of the life of a con
temporary society; and finally, their accession to the processes of direction 
of society. Apart from meeting the urgent need of facing such problems, 
methodology can here also serve to counteract empiricism and one-sided 
instrumentalism which are not capable of achieving anything beyond the 
amassing of individual and unconnected facts. 

The paper ideals with the problem of mutual links between the various 
MM channels in the aspect of their role as an initial methodological as
sumption which is also of fundamental importance to prognosis. The author 
solves this problem, on the basis of a dialectical and materialistic syste
matic approach, proposing the functional unity of the press, radio and tele
vision, whilst a t the same time analysing their linguistic, programme and 
generic differences. 

In research on future developments in the MM, as .determined by the 
rapid growth of the scientific and technical revolution, the "electronic com
munication" comes objectively to the foreground ("the second transistor re
volution" in radio, the emergence and development of the aesthetic nature 
of screen information, etc., should be treated as assumptions). 

The paper deals with three different forms of screen information and 
their interrelationships as the technical basis of foreseeable development in 
the MM — cassette, cable, and communication satellite television. Analysing 
television's future prospects primarily from the point of view of functionality, 
the author shows the ahistorical and non-social character of Bourgeois fu
turology. "Without giving a detailed analysis of MacLuhan's well-known 
concept, which has been extensively commented on by Marxist criticism, the 
author selects as a typical example the futurological doctrine of Arthur C. 
Clarke (Clarke A. C, Beyond Babel. The Century of the Communications Sa
tellite. In: The Process and Effects of Communication. Chicago, 1971). 

The paper discusses ,the logical connection between such futurological con
structions and the doctrine of "the free flow of information", and also of the 
theory of "the convergence of Capitalism and Socialism". Finally a model is 
proposed for the revision of the possibilities of a World Communication Sy
stem — a "world television", with the mutual influence and interdependence 
of a series of socio-historical, political and ideological, international, legal, 
socio-cultural and instrumental and communicational aspects. Docent Boretski 
is a professor at the Faculty of Journalism at Lomonosov University in Mo
scow. (Author's summary translated by T e r e s a B a ł u k ) . 

Tomasz J a w o r s k i : STEREOTYPE SHAPING IN MASS COMMUNICA
TION 

Social stereotypes that function in the consciousness of the audience seem 
to play an important role in the perception of contents of mass communi
qués. They weaken, or even destroy the efficiency of mass communication 
in case, when their content is contradictory to stereotypes. On the other hand 
they enable these contents to internalize; ;if they only are compatible with 
stereotype presentation of the reality. 

Does that mean, that stereotypes may be purposefully used in mass com
munication, having regard to the rules it operates on in our socio-political 
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reality? I think, that this question may be given a positive answer, when 
the use of stereotypes is understood as a possibility to effect them, to change 
them, and even to create them. 

To justify this statement it seems necessary to make a model of forming 
of stereotypes in mass communication. Hence, the existence of a stereotype 
of some object is found in social consciousness. I shall call that stereotype 
"a model of stereotype", slo as to refer dit to a desirable picture of that object, 
i. e. being in agTeement with ideologic au values as well as with the will of 
a disposer of mass media. 

With the help of numerous searching methods we come to a detailed 
shape of a model of a stereotype; that I shall give a name of "social stereo
type". At the same time, while amalizing a desirable picture, as an initial 
value from the point of view of a receiver, and not as an initial value from 
the point of view of a means of mass communication,, we may come to a 
predicated picture. 

A relation between social stereotype and the predicated picture may take 
the form of an accord, of disaccord and of indifference. The assumption, that 
the model iis concerned with transformation of stereotypes draws the at ten
tion to the relation of disaccord. 

In order to know it better, and, mainly, in order to draw conclusions that 
may be used in practice of mass communication, it seems purposeful to use 
the theory of cognitive dissonance. A contradiction between the predicated 
picture, and the social stereotype evokes a condition of motivational tension, 
which is abrogated by turning down the contents of a picture. Nevertheless, 
a purposeful strengthening of tension, by means of the influence of mass 
communication, may lead to a state in which contradictory to the opinions 
held so far, pieces of information will toe looked for. In such a case it will 
also lead to the rejection >of stereotype, and acceptation of a desirable picture. 
The author is journalist in Łódź. He studied law. At present he works on 
a doctor's thesis on the stereotypes in propaganda, at the Faculty of Jour
nalism and Social Sciences of the University of Warsaw. (Author's summary 
and translation). 

Tadeusz K u c h a r s k i : CIVIL LIABILITY OF THE JUDICIAL REPORTER 
IN THE LIGHT OF THE SUPREME COURT JURISDICTION 

In Polish legislation there are no by-laws regulating the civil liability for 
defamation in the mass media. Complaints of this nature are settled on the 
basis of general regulations relating to the protection of proprietorship, and 
more specifically, art. 24 of the Civil Code. The liability stipulated in this 
article is of an abjective character — its premiss is the illegality of the deed, 
but, according to the civil law, the social interest motivation does not abolish 
the illegality of the deed. 

Thus a question arises: should the general criteria of illegiality be appli
ed to the oases of defamation by a journalist in the course of his work, in 
the light of the civil law? The author tries to find the answer in the Supre
me Court jurisdiction relative to the cases of defamation in the judicial 
reporting. The regulations quoted in the article settle the following cases: 
1) Does a judicial raport have to include all important circumstances of 
a case, which characterize the morals of the defendant and influence the 
judgement of his deed? 2) Should the judicial reporter use the legal code 
denominations in relation to the defendant, or is the free to use the colloquial 
speech epithets for criminals (thief, cheat, embezzler)? 3) Can the name or 
other facts identifying the defendant, be inserted in a judicial report publish
ed before the legalization of the verdict? 4) Does it lie to impute a crime to 
somebody in a judicial report, before a legally valid sentence is passed on 
the person? 5) Is the journalist obliged to publish information about a partial 
or total acquittal if before he ascribed the transgression to the defendant, 
on the basis of the indictment or the verdict of the court of first instance? 

Only the settlement of the first question imposes some obligation on the 
journalists; in the other oases, the Suprême Court juris diction is very tolerant. 
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It does not forbid to call the defendant with colloquial epithets, nor to 
impute to him the transgression, nor to publish his name before a legally 
valid sentence is passed. It allows the journalist to apply the rule of objec
tive truth individually: he will bear responsibility only when the information 
in his article does not comply with the outcome of the legal proceedings. 
There is however, one exception to this rule favouring the journalist. If 
a partial acquittal is pronounced, and the defendant is partially exculpated 
from the journalist's accusation, the journalist is obliged to publish the in
formation about acquittal only when it is of significance for the opinion on 
the defendant, as there is no rectification in Polish law and such claims can 
only be based on the defamation of the person in question. 

In most cases the Supreme Court jurisdiction presented in the article is 
not accepted by the doctrine. In cases against journalists it deviates con
siderably from the principles of responsibility determined by article 24 of 
the Givii Code, especially as far as .the concept of illegality as concerned. 
This is justified by the social interest connected with the role of the press 
in the socialist system. 

In the conclusion, the author, a judicial reporter himself, states that some 
of the quoted regulations of the Supreme Court should be analysed critically 
by theoriticians of civil law and press research. (Author's summary). 

Bolesław G a r l i c k i : OUR MAN ABROAD 

In the opinion of the journalistic circles, the status of a foreign correspond
ent is at the summit of the professional career. What can one do to reach 
it? — this question, posed in a questionnaire survey conducted by the Press Re
search Centre, was answered by the present and former representatives of 
Polish press abroad. A correspondent should foe recruited from the best and 
the most promising journalists. Apart from literary abilities, he should posess 
additional intellectual, moral and psychophysical qualities^ That is why the 
training of the candidates for this job should start as early as possible and 
last one or two years. In the period, the journalist shall be able to increase 
his knowledge of the problems of a given part of the world, and polish up 
his knowledge of the language. It is advisable that he works for a few 
months lin the institution which delegates him as then he will be able to get 
acquainted with the organisation of labour in it and the institution's requir
ements, what will prevent future misunderstandings. It is also essential for 
him to learn about the conditions in which he will live abroad, to establish 
preliminary contacts, to get informed about the methods of work. Such a pe
riod of practice preceding the actual work will profit in shortening the 
period of unproductive acclimatization. This multistage preparation of the 
candidate for correspondent helps him use his talents and abilities and thus 
it is renumerative also for the institution. For this purpose, the present con
ditions of work of the foreign correspondents should be improved. An agre
ement, on the level of the institutions* with the foreign partner, concerning the 
rights and duties of a correspondent could be of help in this scope. The same 
applies to securing the conditions of a continuous undisturbed work and an 
efficient communication with the native country. Work abroad provides the 
journalist with experiences which he wouldn't find in other conditions. This 
is especially valuable for journalists specializing in international affairs, and 
that is why the correspondents should participate in the editorial work after 
coming back, as the lack of experts in foreign politics has an unfavourable 
effect on the amount of information about the most iimportant contemporary 
international problems. (Author's summary). 

John H o p k i n s : FIRST YEARS OF VIDEO 
An article by the director of the British Centre for Advanced Television 

Studies ,and, at the same time, the editor-in-chief of a periodical published 
by the Centre. The author discusses the potentialities created by the low-
-gauge portapaks and other recently developed, related television techniques, 
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as well as the perspectives issuing from the on-the-job experiments with the 
equipment in the developed Western countries. The basic aim is to popularize 
video. 

The article includes a basic technical description of the most modern type, 
presentation of the methods of editing, and also other developments in the 
field and their application. North American, Australian and European (Fran
ce, Italy, Switzerland, West Germany, Belgium, Netherlands, Sweden, Great 
Britain) experiences are presented at length. In the recapitulation, the author 
presents the conclusions issuing from the presented examples and some ge
neral remarks about the planning of the video systems and individual ex
periences. 

The article is supplemented by a detailed list of the sources of additional 
information: periodicals, books, handbooks, reports on research and do
cuments. (Editorial summary). 

Translated by 
Urszula Szczepańczyk 
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