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PAMIĘCI BARBARY KOLOWCY 
23 września 1977 zmarła w Krakowie mgr praw Barbara 

Kolowca, pracownik naukowy Ośrodka Badań Prasoznawczych, 
członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 

Życie zawodowe dziennikarza odmierza się ilością i trafno
ścią obserwacji dotyczących aktualnie otaczającego go świata. 
Życie zawodowe pracownika naukowego wyznacza rozległość 
i głębokość dokonanych przez niego analiz. Prasoznawstwo 
domaga się łączenia1 obu tych umiejętności, do czego niezbęd
ne jest i gorące zaangażowanie w bieżące życie społeczeństwa, 
i doświadczenie w jego analizowaniu. Mgr Barbara Kolowca 
była zaangażowana we wszystko, co aktualne, konkretne, prak
tycznie przydatne. Zabrakło Jej czasu. Zmarła w wieku lat 
30, u progu naukowej kariery, pozostawiając wiele rozpo
czętych zamierzeń i nie zrealizowanych planów. 

Jako prasoznawcę cechowała Ją prawnicza tendencja do 
uściśleń i płynąca z natury skłonność do skrupulatności, a tak
że niechęć do spraw nieokreślonych, chaotycznych, niedopra
cowanych. Kierowało Ją to do podejmowania opracowań uści
ślających pojęcia funkcjonujące w środowiskach prasowo-wy-
dawniczych. Niejednokrotnie działalność ta przyczyniała się do 
precyzyjniejszego sformułowania umów redakcyjnych, do zna
lezienia źródeł nierzetelności dziennikarskiej w podawaniu 
nazw, nazwisk i danych liczbowych, do wyjaśnienia proble
mów prawnych fotografii reporterskiej . Je j wyczulenie na 
dobra osobiste i możliwości ich publicznego naruszania skła
niało Ją do zajmowania się tymi aspektami pracy dziennikar
skiej, które w te dziedziny mogą wkraczać: przeprowadzała 
studia nad uczciwością w prowadzeniu polemik prasowych, 
trafnością porad udzielanych na łamach gazet, ochroną praw
ną listów kierowanych do redakcji. Ten ostatni temat, stano
wiący przedmiot Jej pracy doktorskiej, pozostał niedokończo
ny i otwarty dla innych badaczy. 



Prace mgr Barbary Kolowcy nie pozostawały bez echa. Bu
dziły żywe zainteresowanie w środowisku dziennikarskim 
swoim inicjatorskim sposobem ujęcia i mocnym związkiem 
z bieżącą praktyką. Inicjatorski charakter tych prac pozosta
nie t rwałym dorobkiem mgr Barbary Kolowcy w dziedzinie 
polskiego prasoznawsflwa. Otworzyły w nim one wiele kart , 
które innym przyjdzie wypełniać. 

Na dorobek autorski Barbary Koldwcy składają się opraco
wania i publikacje: 

Fotografia prasowa w świetle prawa. Maszynopis, OBP 1972. 

Opis i wyniki badań dziennikarskich umów o pracę. Maszy
nopis, OBP 1972. 

Rola prasy w przepływie informacji z dołu do góry. Maszy
nopis, OBP 1972. 

Ochrona prawna listów do redakcji. Maszynopis, OBP 1973. 

Polemiki na łamach gazet i czasopism. Wyd. powiel., OBP 
1973, s. 63. 

Problemy prawne fotografii reporterskiej . „Zeszyty Praso
znawcze" 1S73 nr 1, s. 33—42. 

Dziennikarskie umowy o pracę powinny być precyzyjniej
sze. „Biuletyn Prasowo-Wydawniczy" 1973 nr 160 s. 16—20. 

Wydania sobotnio-niedzielne gazet partyjnych. Maszynopis, 
OBP 1974. 

Polemiki na lamach prasy <w latach 1971, 1972. „Zeszyty 
Prasoznawcze" 1974 nr 2, s. 89—98. 

Czy za listy czytelników trzeba płacić? „Prasa Polska" 1974 
nr 5, s. 35—37. 

Listy do redakcji w świetle polityki redakcyjnej. Maszyno
pis, OBP 1975. 

Wydania sobotnio-niedziele gazet partyjnych. Materiały 
OBP — zesz. 29, s. 99—145. 

Poprawność informacyjna materiałów dziennikarskich. Ma
szynopis, OBP 1976. 

Ministerialna analiza sprawozdań urzędów wojewódzkich 
o krytyce prasowej. „Zeszyty Prasoznawcze" 1977 nr 3, s. 169— 



R O Z P R A W Y I A R T Y K U Ł Y 

"Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 4(74) 

JEWGIENIJ P. PROCHOROW 

TEORETYCZNE 
PROBLEMY WSPÓŁDZIAŁANIA 

ŚRODKÓW MASOWEJ INFORMACJI 

Radzieckie dziennikarstwo w sześćdziesięciu latach swego 
istnienia rozwinęło głębokie i wszechstronne studia nad 
teorią socjalistycznej informacji i propagandy. Przedsta
wiamy je często na naszych łamach. Tym razem spe
cjalnie dla ZESZYTÖW pisze profesor dzienikarstwa 
Moskiewskiego Uniwersytetu im. Łomonosowa. Autor 
zajmuje się podniesieniem efektywności prasy, radia i te
lewizji przez określenie sposobów optymalnego współ
działania tych kanałów komunikowania. 

Wśród najważniejszych problemów stawianych przed teorią i so
cjologią dziennikarstwa przez praktykę środków masowej informacji 
szczególne miejsce zajmuje zagadnienie istoty i sposobów określenia 
optymalnego współdziałania różnych kanałów komunikowania. Zna
czenie tego problemu jest tak poważne z tej choćby racji, że tu 
właśnie kryją się ogromne, nie wykorzystane rezerwy podniesienia 
efektywności prasy, radia i telewizji. 

Równocześnie zagadnienie współdziałania wTe wszystkich aspektach 
jest niezwykle skomplikowane, a istniejąca literatura dotyczy tylko 
pojedynczych kwestii i ma charakter spostrzeżeń wstępnych. Ponadto 
niemal za każdym razem formułuje się zasady i charakterystyki t ru 
dne do powiązania z konceptualnym ujęciem innych autorów. Na 
skutek tego kontury problemu pozostają mgliste, drogi jego systema
tycznego opracowania — niejasne, a poszczególne interesujące spo
strzeżenia tracą wiele ze swej wartości dla teorii i praktyki, gdyż nie 
występują jako elementy określonej całości. 

W tej sytuacji pożyteczna wydaje się próba kompleksowego po
stawienia problemu i na tej podstawie dokonania przeglądu możli
wych teoretycznych, socjologicznych i praktyczno-organizacyjnych 
zasad współpracy. Wybór takiego ujęcia zmusza oczywiście do zwię
złego wykładu najogólniejszych i najważniejszych założeń. 
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Jaki wybrać punkt wyjścia? 

Odpowiedź na to pytanie jest niezbędna: współdziałanie jest dzia
łalnością, a każda działalność dla swej precyzyjnej organizacji wy
maga jasnego określenia celów, środków, ich swoistości i wzajem
nego przenikania. Punktem wyjścia jest cel, rola społeczna, funkcja 
działalności danego typu. Dla jego realizacji organizuje się działal
ność, dobiera i stosuje środki, optymalizuje ich wykorzystanie itp. 
W dziennikarstwie również organizuje się współdziałanie w imię 
podstawowego celu, jakim jest pełne zaspokojenie potrzeb społe
czeństwa w dziedzinie informacji społecznej. A przecież często jesz
cze można usłyszeć i przeczytać, że punktem wyjścia współdziała
nia są specyficzne właściwości poszczególnych, wykorzystywanych 
w dziennikarstwie kanałów informacji, t j . prasy, radia i telewizji, 
ich typologiczne odrębności. Należy wykazać błędność takiego po
dejścia, odrębność nie jest sprawą zasadniczą. 

Zapotrzebowanie na informację (dążenie do orientowania i orien
towania się, zadania kształtowania świadomości i samoświadomości, 
społecznej edukacji, propagandy itp.) na każdym etapie rozwoju spo
łecznego zachęcało ludzi do wykorzystania technicznych środków, 
którymi dysponowali, jako „pośredników" przy rozpowszechnieniu 
informacji. Więcej nawet — to właśnie społeczna potrzeba infor
macji, jej operatywnego rozpowszechnienia rodziła potrzebę nowych 
kanałów informacji, dążność do ich odkrycia i zastosowania. 

Dlatego właśnie przyczyny zwrócenia się do określonych technicz
nych środków rozpowszechnienia informacji, podział obowiązków 
między nimi i charakter współdziałania można zrozumieć jedynie 
na podstawie wiedzy o tym, w imię czego wykorzystuje się je 
i jakie potrzeby informacyjne zaspokajają. 

A zapotrzebowanie jest różnorodne i szerokie. Aby chociaż w ogól
nym zakresie je sobie uzmysłowić, można wskazać na następujące 
„rzędy" informacji niezbędnej dla społeczeństwa: 
Przeszłość — teraźniejszość — przyszłość 
Ekonomiczna — polityczna — prawna — etyczna — estetyczna — 

ateistyczna — filozoficzna 
Opisowa — instruktywna (preskryptywna) — wartościująca — nor

matywna 
Praca — życie społeczne — instytucje państwowe — oświata i kul

tura — sprawy bytowe — wypoczynek — czas wolny 
Mikroinformacja — lokalna — krajowa — regionalna — globalna 
Naukowa — artystyczna — publicystyczna 
Akceptująca — krytyczna — polemiczna — dyskusyjna — saty

ryczna 
Relacjonująca — interpretująca — fundamentalna 
Literowa — graficzna — dźwiękowa — filmowa 

I chociaż można sformować jeszcze niejeden „rząd" informacji, 
to wymienione powyżej wystarczą, aby zdać sobie sprawę, że prze
kazu wszelkiej tej informacji w adekwatnych formach może dokonać 
tylko zorganizowany system środków komunikowania wzajemnie ze 
sobą współpracujących.« 
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Kiedy pojawił się problem współdziałania? 

Na ogół powstanie problemu współdziałania wiąże się z okresem 
wzmożonego rozwoju radia i tworzenia podstaw masowej telewizji, 
t j . z końcem pięćdziesiątych i początkiem sześćdziesiątych lat XX 
wieku. 

Czas ten określa jednakże tylko granice współczesnego etapu roz
wiązania teoretycznych problemów współdziałania. Etap ten, rze
czywiście wiąże się z wykrystalizowaniem na początku lat sześć
dziesiątych tr iumwiratu środków masowej informacji, który będzie 
istnieć również w bliskiej przyszłości. 

Poprzedni etap związany był jednak — jeśli rozpatrywać istotę 
sprawy — z powstaniem i rozwojem koegzystencji prasy i radia. 
Jeszcze wcześniej, zanim pojawiło się masowe radio, istniały pro
blemy „podziału pracy" i kooperacji prasy codziennej i periodycz
nej. 

Jednym słowem, współdziałanie środków informacji przeszło kilka 
etapów. Pierwszym (jeśli nie sięgać do okresu rozpowszechniania 
informacji, zanim pojawiły się gazety) nie był nawet etap współ
działania — choćby konkurencyjnego — różnych gazet. Problem 
ten zaistniał wcześniej, zanim pojawił się pierwszy numer gazety. 
Już wtedy należało przecież dokonać wyboru i zestawić materiały 
różnego typu, aby skonstruować jeden numer. 

Takie przesunięcie granicy czasu wstecz może robić wrażenie 
przesadnego pedantyzmu dlatego choćby, że ówczesne kłopoty nie 
są już obecnie aktualne. Są to jednak pozory. W rzeczywistości te 
same problemy (typologiczna specyfika numeru, gazeta — gazeta, 
gazeta — czasopismo, prasa — radio i wiele innych) trwają nie
zmiennie i wymagają rozwiązań także w naszych czasach. Oczy
wiście, ulegają one ciągłym przemianom i przebiegają inaczej wsku
tek przekształceń polityczno-społecznych, a także ze względu na roz
wój techniki masowej informacji. Dlatego też doświadczenia praktyki 
współdziałania prasy i radia w latach trzydziestych i mechaniczne 
ich przenoszenie do praktyki współczesnej prowadzić może do fał
szywych wniosków. Poza zmianami w prasie i radiu powstała prze
cież i zajęła w systemie ważne miejsce telewizja, przejmując nie
które dawne zadania prasy i radia. 

Niemniej badania sposobów rozwiązywania problemów współdzia
łania w przeszłości poszerzają zasób wiedzy metodologicznej. Tak 
np. dążenie do przekazania odbiorcom wiadomości o szerokim za
kresie zjawisk i do różnicowania formy informacji nawet w ramach 
jednej gazety, przyniosło pojawienie się i współdziałanie różnych 
gatunków dziennikarskich. Integralny charakter gazety mimo wy
korzystania różnych środków, wówczas gdy nie istniały jeszcze inne 
źródła informacji, wykazał K. Marks w następującym sformułowa
niu: „korespondent gazety może się uważać tylko za drobne ogniwo 
w złożonym organizmie, w którym swobodnie wybiera sobie jakąś 
funkcję; i tak np. jeśli jeden korespondent przekazuje bezpośrednie 
wrażenie jakie wywarło na nim trudne położenie ludu, na podsta
wie zasłyszanej opinii ludu, to inny będąc historykiem zajmie się 
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genezą tego położenia; jeszcze inny, człowiek uczuciowy, opisze 
samą tę nędzę, ekonomista rozpatrzy środki potrzebne do zlikwi
dowania jej. W ten sposób przy ożywionym ruchu prasy wyjdzie 
na jaw cała prawda." * 

Ożywiony ruch dziennikarstwa rodzi więc podział zadań między 
poszczególne artykuły, gatunki, dziennikarzy itd. aż do zróżnicowa
nia kanałów informacji. Równocześnie pojawia się problem współ
działania, systemu działalnośsi dziennikarskiej. 

Jak tworzy się system dziennikarstwa? 

Jest to proces historycznego rozwoju, w trakcie którego prze
biega zarówno zróżnicowanie jak i integracja. Objawem pierwszego 
jest łączenie się w całość wydawnictw, programów radia i telewizji, 
przy czym każdy środek przekazu ma własny profil (tematyczny, 
gatunkowy, stylistyczny w związku z „rzędami" informacji). Zanim 
jeszcze powstało radio i telewizja, K. Marks wskazał prawidłowość 
zróżnicowania: „Cała więc prasa krajowa rozpadnie się... na różne 
gazety o różnych wzajemnie uzupełniających się właściwościach... 
Tylko wtedy, gdy elementy prasy narodu będą bez przeszkód roz
wijać się samodzielnie i jednostronnie oraz wyodrębniać się w róż
ne samodzielne organy, tylko w ten sposób może powstać „dobra" 
prasa narodu..." 2. 

To właśnie prawo różnicowania leży np. u podstaw propozycji 
Lenina (odnoszących się do 1913 i 1914 roku) o powołaniu do życia 
branżowych, obwodowych i niedzielnych dodatków Prawdy, ro
botniczej, masowej Wieczornej Prawdy, umocnienia popularnych 
i stworzenia nowych czasopism itd. 

System ten znajduje się w nieustannym ruchu w związku z pro
cesami społecznymi, wynikaniem nowych zadań ideowo-wychowaw-
czych, zmianą charakteru audytorium itp. Kiedy jednak dzienni
karstwo wzbogaca się o nowy typ wydawnictw (radia, telewizji), 
pojawia się dążenie do poważnej przebudowy systemu, a ściślej do 
budowy nowego, który wchłonąłby poprzedni już na prawach pod
systemu przy równoczesnej jego przebudowie w związku z nowym 
podziałem funkcji między kanały. 

Równolegle przebiega integracja różnych kanałów dziennikarstwa, 
tworzenie między nimi nowych powiązań w oddziaływaniu na swoje 
audytorium. Faktem jest przecież posługiwanie się przez większość 
ludzi więcej niż dwoma źródłami informacji, przy czym prognozy 
wskazują perspektywę przejścia w niedługim czasie audytorium ma
sowego na korzystanie z 4—5 źródeł. 

Problem dobrego systemu informacji polega więc na tym, aby 
stworzyć kompleks zróżnicowanych kanałów różnego typu (prasa, 
radio, telewizja), zakresu (miejscowe, regionalne, centralne), spe
cjalizacji (zależnie od kręgu odbiorców, od tematu) — na tyle do-
1 K. M a r k s , F. E n g e l s : Dzieła, t. I. KiW Warszawa 1960, s, 208. 
2 K. M a r k s , E. E n g e l s : Dzieła, t. I. KiW Warszawa 1960, s. 186—187. 
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skonały, aby każdy, wybierając z nich 3—6, mógł otrzymać propo
zycje informacji w pełnym wyborze, wszelkie niezbędne wiadomości 
bez istotnych pominięć i bez istotnych powtórek. Inaczej mówiąc, 
system jest dobry wówczas, gdy umożliwia każdemu zaspokojenie 
jego potrzeb informacyjnych i zainteresowań przy korzystaniu 
z ograniczonej liczby kanałów. 

Jeśli zróżnicowanie — we wszelkich jego formach — stanowi 
warunek współdziałania, to procesy towarzyszące integracji s tano
wią jego istotę. 

Oczywiście, można badać i jedno, i drugie. Można nawet w ogra
niczonych celach rozpatrywać zróżnicowanie jako określony typ 
współdziałania, zwłaszcza przy „podziale pracy". Jest to jednak 
w tym wypadku współdziałanie „abstrakcyjne", ponieważ przy jego 
organizacji nie uwzględnia się konkretnych zachowań określonych 
grup odbiorców, co się wyraża w przypadku informacji w formie 
typowej selekcji. Autentyczne, realne współdziałanie przebiega po 
innej linii, między kanałami informacji rzeczywiście preferowany
mi przez określone kręgi audytorium. 

Co należy uwzględnić przy organizacji współdziałania? 

Bez odpowiedzi na to pytanie nie ma w praktyce możliwości 
uwzględnienia realnych warunków i czynników współdziałania. 

Pierwsza grupa warunków i czynników to swoistość kanałów, 
związana z ich technicznymi szansami przekazu. Niestety swoistość 
prasy, radia i telewizji zbadana jest jeszcze w sposób niedostateczny, 
ponadto najczęściej przez swoistość rozumie się tylko to, co abso
lutnie różni poszczególne kanały. Jest to pozbawione podstaw — 
wystarczy przypomnieć, że prasa, radio i TV działają wszystkie 
przy pomocy słów i odbicia rzeczywistości, a tylko formy ich mo
dyfikują się w kanałach różnego typu. Badanie swoistości prasy, 
radia i telewizji doprowadzi zapewne do ustalenia ogólnych zasad 
funkcjonowania wszystkich trzech kanałów masowej informacji, do 
uściślenia specyficznych modyfikacji wiążących kanały „parami" 
(żywy głos w radiu i telewizji, fotografia w gazecie i obraz w TV) 
albo odrębnych dla każdego środka przekazu form podania (tekst 
w gazecie, ruchomy obraz w TV itp.). Swoistość należy rozpatrywać 
nie tylko w kontekście środków wyrazu, ale także pod kątem tech
nicznych warunków operatywności, wszechobecności, informacyjnych 
potrzeb odbiorców itp. 

Druga grupa — to stosunek audytorium do poszczególnych ka
nałów i relatywny charakter oczekiwań wobec prasy, radia i tele
wizji. Selekcja jednostkowa lub rodzinna źródeł informacji opiera 
się na ludzkich doświadczeniach w kontakcie z nimi, wynika ze 
stopnia zadowolenia z wykonania przez nie zadań, które każdy od
biorca przypisuje w swoim pojęciu prasie, radiu i telewizji. Dlatego 
też przy określaniu swoistości, a zatem i przy formułowaniu zasad 
współdziałania należy brać pod uwagę nie tylko swoiste właściwo
ści techniczne kanałów, ale także zdanie audytorium na temat ich 
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zadań, form i metod działania. Badania zamówienia społecznego wy
kazały пр., że na liście oczekiwań audytorium wobec gazety na 
pierwszym miejscu lokuje się orientacja w wydarzeniach krajowych 
i międzynarodowych, zaś problematyka organizacji czasu wolnego 
na miejscu czwartym. Przy telewizji obraz jest zupełnie inny: na 
czoło wysuwa się problematyka czasu wolnego i wypoczynku, wy
przedzając informację o sprawach krajowych i zagranicznych. Ba
dania całego zestawu oczekiwań audytorium w stosunku do poszcze
gólnych kanałów informacji stworzą podstawę teoretyczną należy
tego podziału ról i ukształtowania form realizacji zadań ogniw 
systemu czyli prasy, radia i telewizji, bez uszczerbku dla podsta
wowych kanonów ideologicznych, a co więcej, pomogą w bardziej 
efektywnym wpływie na odbiorców. 

Trzecia grupa — to cała gama zróżnicowań środków informacji 
pod względem ich zasięgu. Istnienie centralnych (ogólnokrajowych), 
obwodowych (regionalnych) i lokalnych źródeł informacji wymaga 
przy organizacji współdziałania ścisłego określenia ich roli i miejsca 
w zestawie źródeł informacji poszczególnego człowieka lub rodziny. 
Orientacja w tym zagadnieniu pozwoli uściślić profil każdego z tych 
środków komunikowania w związku z miejscem wyznaczanym mu 
przez różne kategorie audytorium, a tym samym zlokalizuje go 
w całym systemie współdziałania. Tak np. w wyniku badań nad 
prasą rejonową w ZSRR stało się jasne, że gazeta rejonowa ma 
szczególne znaczenie w zakresie informacji lokalnej, ale równocześ
nie (dla przeważającej części odbiorców w rejonie) jest źródłem 
zwięzłej i organizowanej w szczególny sposób informacji szerszego 
zasięgu: okręgowej, krajowej i międzynarodowej. 

Czwarta grupa — to istnienie niezbędnej i dostatecznej ilości wy
specjalizowanych źródeł informacji, zarówno tych, które naświetlają 
określoną tematykę, jak i tych, które zaspokajają zainteresowania 
określonej grupy społecznej. Znaczenie źródeł wyspecjalizowanych 
przy należytej organizacji ich działania jest duże i z upływem czasu 
rośnie. Z jednej strony uwalniają one kanały nastawione na ma
sowego odbiorcę od tematyki, która nie wszystkich interesuje, 
a z drugiej pozwalają na omawianie problemów specjalistycznych 
w sposób pogłębiony i konsekwentny. 

Współdziałanie organizuje się więc (jeśli pominiemy kwestie we
wnętrznej współpracy w ramach pojedynczego źródła przekazu) 
w trójkącie prasy, radia i telewizji na podstawie wymiany działań 
między źródłami różnego poziomu, a także między źródłami ogól
nymi i wyspecjalizowanymi zależnie od ich wewnętrznej swoistości 
i oczekiwań audytorium. 

Co mamy na myśli mówiąc o współdziałaniu? 

Krótko mówiąc, jest to wymiana działań w procesie osiągania 
celów przez różne źródła informacji na podstawie ich cech swoistych. 
Równocześnie wymiana ta przebiega w ramach określonego zasięgu 
i zależnie od określonego audytorium. 
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W związku z tym, nie wdając się w szczegóły, można wyodrębnić 
pewne zasadnicze typy współdziałania środków masowej informacji. 

Konkurencja jako typ współdziałania oznacza walkę o audyto
r ium różnych źródeł informacji między sobą. Charakteryzuje ją 
dążenie do zajęcia na danym rynku informacji pozycji monopoli
stycznej. Ten negatywny typ współdziałania, nieznany w dzienni
karstwie socjalistycznym, jest wypaczeniem zasad kooperacji w sy
stemie masowych środków komunikowania. 

Powtarzanie jest to prymitywny typ współdziałania, który poja
wia się we wstępnym stadium działalności określonego kanału in
formacji (radio w latach dwudziestych, telewizja w latach czter
dziestych XX wieku). Charakteryzuje się mało zróżnicowanym 
( a niekiedy nawet dosłownym) powtarzaniem przez jeden kanał 
tego, co już przekazał drugi. W momencie, gdy staje się jasne, że 
nie jest to właściwa metoda, rozpoczynają się teoretyczne i prak
tyczne poszukiwania swoistości kanału i na tej podstawie podział 
(często przesadny) działalności różnych kanałów. 

Nieco wyższym rodzajem współdziałania są stosunki dobrego są
siedztwa, w których żaden kanał nie dąży do współzawodnictwa 
z innymi i nie dubluje ich, lecz stara się możliwie najpełniej wy
korzystać własne, odrębne możliwości. Separuje się wtedy od są
siadów na podstawie często fałszywie pojmowanej swoistości, dzia
łając na zasadzie wyłączności (nietelewizyjne — telewizyjne, radio
we — nieradiowe). Choć charakterologicznie dobre sąsiedztwo jest 
neutralnym typem współdziałania, to w jego ramach powstają 
warunki dla typów pozytywnych. Asumpt daje im godne uwagi 
dążenie do wzajemnej obserwacji, określenie swego miejsca w sto
sunku do innych kanałów itp. Pojawiają się liczne formy recen
zowania, przeglądów, wystąpień przedstawicieli jednego kanału 
w drugim itp. 

Kooperacja jest wyższą, aktywną formą pozytywnego współdzia
łania. U jej podstaw leży współpraca różnych środków informacji 
w rozwiązywaniu ogólnych zadań, połączenie wysiłków, uzgadnia
nie zadań i podział obowiązków. 

Prostą kooperację jako jej niższą formę charakteryzuje przy nie
dostatecznie rozwiniętym podziale pracy rozwiązywanie ogólnych 
•zadań wspólnym wysiłkiem bez dostatecznie ścisłego rozgraniczenia 
specyficznych obowiązków. Przykładowo: gdy z początkiem mie
siąca gazeta centralna daje przegląd wydarzeń międzynarodowych 
za miesiąc ubiegły, to za kilka dni — w sobotę, na ekranie TV 
widzowie oglądają dyskusję komentatorów zagranicznych, a z kolei 
radio nadaje odpowiedzi na pytania słuchaczy w sprawie sytuacji 
międzynarodowej — to jest to właśnie kooperacja prosta. Potrzeba 
określonej informacji zostaje zaspokojona wspólnym wysiłkiem, 
chociaż bez pełnego wykorzystania specyficznych możliwości i istot
nego podziału zadań. 

Kooperacja złożona, nie zmieniając zasad poprzedniej zakłada 
ścisły podział zadań. Każde źródło informacji, wypełniając swe 
specyficzne funkcje, działa w systemie środków komunikowania 
nie tylko zdając sobie sprawę z obecności sąsiada, ale także od-
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stępując mu tę część zadania, w której może on osiągnąć najwięk
sze sukcesy ze względu na własną swoistość. 

Na tym właśnie poziomie występuje najwyraźniej konieczność 
zgromadzenia zasobu wiedzy na temat doboru źródeł wiadomości 
preferowanych przez różne grupy społeczeństwa. Bez tej wiedzy 
kooperacja złożona jest praktycznie niemożliwa. 

W sumie kooperacja złożona opiera się na specjalizacji kanałów 
i wymianie działań w ramach precyzyjnie zróżnicowanego systemu 

dziennikarstwa, przy czym przybiera formy strukturalne oparte 
na obiektywnie istniejących czynnikach. Równocześnie charaktery
zuje ją pewne nie zakończone współdziałanie środków informacji — 
w związki zespołowe wchodzą stosunkowo samodzielne instytucje 
służby informacyjnej. Prócz tego kooperacja może obejmować 
(w zależności od odpowiednich uzgodnionych decyzji tych insty
tucji) nie wszystkie dziedziny działalności dziennikarskiej, niekiedy 
zaś występuje tylko w jednej dziedzinie (naświetlenie pojedynczego 
tematu, rozwiązanie jednego problemu itp.). 

Najwyższy rodzaj czy typ współdziałania można nazwać koordy
nacją. Koordynacja nie jest jedynie uzgodnionym, uporządkowanym 
działaniem, lecz także ukierunkowanym kształtowaniem w ramach 
jednego kanału lub źródła informacji pewnych cech i rysów przy re
dukcji innych. Koordynacja bowiem to trwałe i globalne współdzia
łanie wszystkich środków włączonych w system, stanowiących pod
systemy jednej całości. 

Nawet na etapie koordynacji będą istnieć także inne formy współ
działania, niezbędne w ograniczonym zakresie ze względu na ko
nieczność najważniejszych powtórzeń w imię zachowania pełni 
i obfitości przekazywanych informacji. Główną rolę będzie jednak 
odgrywać zasada koordynacji. Rozwiązywaniu jej problemów będą 
służyć zarówno opracowania teoretyczne, jak i dane socjologiczne 
o informacyjnych zachowaniach audytorium. Te dwa typy badań 
naukowych tworzą podstawę decyzji co do koordynacji i jej prak
tycznych wdrożeń. Tym większego znaczenia nabiera konieczność 
powołania do życia ośrodków koordynacyjnych. 

Jak wygląda w rzeczywistości optymalne współdziałanie? 

Budowa teoretycznego modelu krajowego lub regionalnego syste
mu dziennikarstwa, kierunków i optymalnych form współdziałania 
winna poprzedzać kroki praktyczne. W tym celu, w każdym wy
padku należy zbadać realnie istniejący system dziennikarstwa i wza
jemne związki między źródłami informacji. Ważna jest także szansa 
dysponowania większą ilością danych socjologicznych dotyczących 
modelu współdziałania. Pozwalają one na powiązanie opracowań 
teoretycznych z istniejącym systemem źródeł informacji, z zasta
nymi formami zachowań audytorium oraz występującym najczęściej 
doborem źródeł przez różne gruipy odbiorców. 

Punktem wyjścia dla opracowania problemów organizacji systemu 
współdziałania dziennikarstwa jest określenie obiektywnego zapo-
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trzebowania na informację, zainteresowań i zachowań informacyj
nych różnych grup realnego i potencjalnego audytorium. Znajomość 
tych wyjściowych pozycji pozwala z kolei przejść do ustalenia dla 
każdej typowej grupy audytorium całokształtu działań prasy, radia 
i telewizji, zdolnych do utworzenia systemu zaspokajającego w pełni 
(z lekką nadwyżką i powtórzeniami) potrzeby i zainteresowania 
audytorium. Jeśli w różnych doborach wystąpią jednakowe źródła 
informacji (dotyczy to w szczególności źródeł centralnych, niewy-
specjalizowanych) — wówczas powstaje konieczność dokładnego 
określenia profilu każdego kanału tak, aby mógł on oddziaływać 
na różne warstwy i w różnych zestawieniach. 

Ustalenie zasad systemu, które stanowi drugi krok, pociąga za 
sobą następny: opracowanie form współdziałania źródeł informacji, 
wchodzących w określone dobory. Formy koordynacji wchłaniają 
ostatecznie różne rodzaje „dobrego sąsiedztwa" oraz prostej i złożonej 
kooperacji. Równocześnie zgodność wysiłków, podział ról, określenie 
form współdziałania konkretyzuje się w różnych płaszczyznach, a de
cydującą rolę odgrywają zasadnicze, ogólne zadania stojące przed 
dziennikarstwem na danym etapie rozwoju społecznego, specjalne 
kierunki działalności informacyjnej (zależnie od tematu, problemu, 
skali uogólnień, formy przekazu itp.), kolejności działań przy wyko
nywaniu zadań ogólnych oraz obiekty oddziaływania (świadomość 
społeczna, światopogląd, poznanie świata w rozlicznych formach). 

Dobrze zorganizowane współdziałanie pozwala na konsekwentną 
i efektywną łączność z audytorium. Jeśli weźmiemy za przykład 
dziedzinę społeczno-polityczną, to zasadniczego znaczenia nabiera 
suma następujących wiadomości: w zestaw źródeł informacji pre
ferowanych przez znaczną grupę inteligencji wchodzi codzienna ga
zeta poranna i wieczorna, informacyjny program radiowy (pięcio
minutowe wstawki informacyjne co pół godziny) z włączaniem go 
5—8 razy w ciągu dnia, wieczorny dziennik telewizyjny, dwa ty
godniki (literacko-społeczny i spraw międzynarodowych). W tej sy
tuacji współdziałanie w ramach systemu dziennikarstwa przedstawić 
można następująco: 

Gazeta poranna inicjując dzienny cykl zaspokajania potrzeb in
formacyjnych, streszcza w głównym wydaniu wiadomości aktualne 
z ubiegłej doby w zarysie, z niezbędnym komentarzem i naświetle
niem prawidłowości w przeglądach i artykułach, których celem 
jest retrospekcja i perspektywa. Równocześnie radio zaczyna na
kładać na to tło nowe operatywne informacje, czyniąc to nieprzer
wanie przez cały dzień. Wieczorny dziennik telewizyjny przedsta
wia obrazową panoramę wydarzeń dnia z komentarzem wstępnym, 
podobnie jak gazeta wieczorna. Tym samym wytworzy się koniecz
ność kontynuacji wzbogacenia informacji, co staje się znów zada
niem kolejnej gazety porannej. 

W związku z tym gazety poranna i wieczorna oraz telewizja 
w średnich rozmiarów materiałach wzbogacających wychodzą poza 
ramy bieżącego dnia, łącząc jak gdyby codzienne wydania z tygod
nikami, a nawet miesięcznikami. Tygodniki mają możność — znając 
stan aktualnej, przeciętnej orientacji swego audytorium —• wzbo-
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gacenia argumentacji i oddziaływania w sposób pogłębiony na świa
domość odbiorców. 

W praktyce proces przebiega właśnie na takich zasadach. Świa
dome, oparte na dobrej znajomości potrzeb audytorium współdzia
łanie wnosi jednak w ten prosty na pierwszy rzut oka schemat 
przemiany wartości umożliwiające znaczne podniesienie efektywno
ści oddziaływania dziennikarstwa. Profilowanie każdego kanału, 
ustalenie jego miejsca i roli w systemie środków informacji, ukie
runkowanie na określone audytorium (które rzeczywiście korzysta 
z takiego jak założono doboru źródeł), koordynacja działań między 
kanałami we wszelkich możliwych płaszczyznach przy pełnym 
uwzględnieniu i wykorzystaniu swoistości każdego z nich — oto 
podstawowe i najważniejsze drogi organizacji optymalnego współ
działania. 

Osiągnięcie należytych wyników w tej ważnej kwestii wymaga 
także teoretycznych opracowań problemu, socjologicznych badań, 
wy próbo wywania form organizacyjnych i pracy z kadrami dzienni
karskimi. Tylko wspólnym wysiłkiem naukowców różnych specjal
ności, ośrodków kształcenia dziennikarskiego, zespołów redakcyjnych 
i organizacji zawodowych pod kierunkiem dysponentów środków ma
sowej informacji i instancji partyjnych można osiągnąć poważne 
sukcesy na tym niezwykle ważnym odcinku podnoszenia efektyw
ności dziennikarstwa socjalistycznego. 

Tłumaczyła 
Zofia Lewartowska 
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(Zarys — kierunki — tendencje) 

60. rocznica Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Paździer
nikowej jest okazją do podsumowania dorobku dzienni
karstwa radzieckiego, które opierając się na leninow
skiej teorii, pod kierunkiem partii, rozwinęło się nie
zwykle wszechstronnie, stając się inspirującym przykła
dem dla postępowej prasy na całym świecie. Autorka, 
wykorzystując aktualne źródła, szkicuje ogólny obraz 
dziennikarstwa radzieckiego w ostatnim dziesięcioleciu, 
widziany oczami dziennikarza polskiego. Artykuł prze
mawia faktami, które wymownie dokumentują wielkość, 
trwałość i znaczenie zrealizowanych zasad dziennikarstwa 
komunistycznego. 

Celem niniejszego artykułu jest rekapitulacja podstawowych in
formacji składających się na obraz rozwoju dziennikarstwa radzie
ckiego w5 ostatnim dziesięcioleciu oraz próba uogólnienia w zarysie 
najbardziej wyrazistych zjawisk i procesów, które w nim zachodzą. 
JClamra szóstej dekady ma tu z konieczności charakter umowny, 
ewolucja historyczna nie da się zamknąć mechanicznie w cezurach 
czasu, fakty aktualne wynikają z teorii i zdarzeń wcześniejszych 
i tylko w tym kontekście mogą być rozpatrywane. W szczególności nie 
można rozpatrywać gigantycznej współczesnej s truktury masowych 
środków informacji i propagandy w ZSRR bez genealogii, bez po
wrotu do jej korzeni, t j . leninowskiej teorii prasy, z której obecny 
system wyrósł i na której niezmiennie się opiera. 

W sumie obiektem zainteresowania polskiego dziennikarza stał 
się osadzony w przeszłości stan obecny i rysujące się tendencje kie
runkowe w całym jednorodnym systemie informacji i propagandy, 
podsystemach prasy, radia i telewizji w zakresie redagowania, roz
powszechniania, odbioru, form więzi z audytorium oraz postępu 

2 — Zeszyty Prasoznawcze 
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techniki. W części drugiej ar tykułu znalazły się informacje o roz
woju teorii prasoznawczej, dorobku badawczym i głównych trendach 
tematycznych, o metodach kształcenia i korekturach studiów kie
runkowych oraz podstawowe dane o zawodzie i kadrze dziennikar
skiej. 

I na koniec uwag wstępnych — niezbędne wyjaśnienie termino
logiczne: użyte w tytule ar tykułu określenie dziennikarstwo ra
dzieckie jest odzwierciedleniem przyjętego w ZSRR nazewnictwa 
przedmiotu. Powszechnie, w praktyce jak i l i teraturze prasoznaw
czej używa się słowa żurnalistika w odniesieniu do kompleksu 
środków masowych, znacznie rzadziej zwie się je środkami maso
wej informacji, prawie nigdy — środkami masowego komuniko
wania. Ten ostatni termin nie został dotąd zaakceptowany w ZSRR 
w sensie merytorycznym; jak wynika z licznych wypowiedzi, uznaje 
się żurnalistikę za nazwę bogatszą w tradycje i związaną ściśle 
z aktywną funkcją współorganizatora życia, którego to elementu 
brakuje radzieckim teoretykom w międzynarodowym określeniu 
mass communication. Dyskusje — nie całkiem jak widać akade
mickie — trwają, ostatnie słowo nie zostało powiedziane. Niemniej 
w stosunku do ubiegłego dziesięciolecia jak i historii prasy możemy 
używać tylko tego terminu, myśląc o dziennikarstwie radzieckim. 

Jednolity system dziennikarstwa 

Punktem wyjścia całej praktyki dziennikarstwa radzieckiego jest 
leninowska teza o roli pisma jako kolektywnego agitatora, propa-
gandysty i organizatora. Sformułowana z myślą o prasie, uzupełnio
na uwagami twórcy rewolucji o rodzącym się radiu jako o gazecie 
bez papieru i odległości oraz wizjonerską wskazówką dla przyszłej 
telewizji (dotyczącą propagandy na ekranie a zawartą w słowach 
o konieczności zaczynania produkcji filmów od kroniki i rozwijania 
kroniki — publicystyki obrazowej) stanowi niezmiennie pneez dzie
sięciolecia zasadę całej działalności dziennikarskiej. 

Pojęcie systemu zrodziły przed laty początki radia, prawdę tę 
uściślono jednak ex post w momencie, gdy trzeci element — tele1 

wizja — w sześćdziesiątych latach naszego stulecia stała się w Kraju 
Rad zjawiskiem masowym. Od tej pory, a zwłaszcza w ostatniej 
dekadzie, t rwa krystalizacja pojęcia systemu, proces konsolidacji 
i koordynacji działań w praktyce i teorii. 

Absolutna zgodność poglądów w zasadniczej kwestii traktowania 
trzech głównych mediów jako jednorodnej całości wynika z jed
ności ich zadań i celów, jest uznana za pryncypialnie jedyne funk
cjonalne ukierunkowanie. Obce są dziennikarstwu radzieckiemu 
tendencje do izolacjonizmu nowo powstających kanałów, do kon
kurencji między nimi i dyskusji, który z nich jest bardziej dosko
nały, a także do przeceniania roli czynników technicznych. Iden
tyczne są funkcje społeczne i polityczne, agitatorskie, propagandowe 
i organizatorskie, wspólnym zadaniem jest odtwarzanie i aktywne 
kształtowanie poglądów społeczeństwa. Traktowane jako jedność 
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współmiernych komponentów zaistniałych w różnych okresach hi
storycznych, uwolnione od problemów wzajemnych zagrożeń, rea
lizują stopniowo coraz lepiej zasadę dopełniania się i racjonalnego 
podziału zadań. W ostatnich latach głównym tematem usprawnień 
jest unikanie „konfliktu przeciążenia" i likwidacja „potrójnych na
łożeń", inaczej mówiąc, bezproduktywnych powtórek tej samej in
formacji bez uwzględnienia specyficznych cech każdego środka 
przekazu. Trwa nieprzerwany proces wzajemnych wpływów, rysują 
się koncepcje wspólnych, kompleksowych działań z uwzględnieniem 
szczególnych możliwości prasy, radia i telewizji. 

Stworzenie systemu, sformułowanie jego zasad i sprecyzowanie 
zadań stanowiące w istocie dorobek ostatniego dziesięciolecia nie 
oznacza, że proces jego realizacji przebiega automatycznie. Praktyka 
wdraża dopiero założenia teoretyczne, szuka form współpracy sto
sunkowo samodzielnych części systemu, przestawia się na nowe 
metody działania. O ile pozwalają na to obserwacje gazet radzie
ckich i aktualnych założeń programowych radia i TV, szczególną 
rolę odgrywa tu nadal prasa drukowana. W zsynchronizowanych 
akcjach zasadnicza rola przypada zwykle gazecie, ona jest inspira
torem i głównym ogniwem informacji, pogłębionej i skomentowanej. 
U podstaw tego stanu rzeczy leży trwałe, głębokie przekonanie, iż 
pismo dysponuje największą siłą oddziaływania, daje możliwość 
wyboru i powrotu do wybranego materiału. Radiu przypada rola 
inspiratora prasy, gdyż jest szybkim, niejednokrotnie pierwszym 
źródłem krótkiej informacji sygnałowej, telewizji — rola pobudzania 
emocjonalnego przez szansę naocznego sprawdzenia zdarzeń i sy
tuacji. W ZSRR do tej pory — jest to wyraźna cecha potwierdzo
na wynikami ankiet i badań — TV nie wyparła prasy z jej domi
nujących pozycji informacyjnych; przez niewielki procent odbiorców 
uważana jest za podstawowe źródło wiadomości o kraju i świecie. 
W znacznie większym natomiast stopniu niż gdzie indziej powie
rzono jej zadania rozrywkowe, czyniąc z niej swoiste medium wy
pełniania czasu wolnego. 

Prasa 

Nic z perturbacji, kryzysów i zagrożeń trapiących prasę różnych 
krajów w ostatnim dziesięcioleciu nie znalazło najsłabszego nawet 
odbicia w sytuacji prasy radzieckiej. Statystyki rejestrują nadal 
nieustanny wzrost liczby tytułów, podnoszenie się nakładów, roz
szerzanie zasięgów terytorialnych, nie naruszona pozostała więź 
z czytelnikami, będąca fenomenem w skali światowej. Ilustracją 
tych stwierdzeń może być zestaw informacji pochodzących ze źró
deł radzieckich i obcych, z różnych momentów ostatniego dziesię
ciolecia, układających się w dokumentację logicznego ciągu rozwo
jowego: 

Rok 1967: 7967 gazet o łącznym nakładzie 110 min egz. Jedno
razowy nakład czasopism — 125 min. Gazety wychodzą w 58 j ę -

2* 
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zykach, czasopisma w 45 językach narodów radzieckich i 15 obcych. 
Odnotowuje się szczególny rozwój czasopism masowych, informa
cyjnych i popularnonaukowych. Nakład Prawdy sięga 7 min egz., 
Izwiestii — 8,7, Komsomolskiej Prawdy — 6,9, Sielskiej Żizni — 
6,7 min egz. ZSRR jest największym wydawcą świata. 

1969: Rozprowadzeniem prasy w ZSRR zajmuje się 3325 przed
siębiorstw Sojuzpieczati, 87°/o gazet rozchodzi się w prenumeracie. 
Wchodzą w użycie pierwsze automaty do sprzedaży prasy. 4450 
przedsiębiorstw poligraficznych drukuje rocznie 1,3 mld egz. dzien
ników i 2,3 mld egz. periodyków. Przeciętny jednorazowy nakład 
periodyków wzrósł o 12%. Na każdą rodzinę przypadają w ZSRR 
4 egz. prasy. 

1972: Jednorazowy nakład prasy sięga 97 min egz. Na 100 mie
szkańców przypada w roku 1100 egz. książek, gazet i czasopism. 
Dzienny nakład Prawdy przekroczył 8,5 min egz. 

1974: Notuje się wzrost nakładów prasy przeciętnie o 12% rocz
nie, periodyków politycznych i społeczno-ekonomicznych o 30%. Po
stępuje nadal decentralizacja druku, który odbywa się w 40 punk
tach ZSRR. Prawda przekracza 10 min nakładu. Zajmuje czołowe 
miejsce wśród gazet świata, podobnie Izwiestia. Przekaz matryc 
gazet centralnych samolotami jest zastępowany w coraz większym 
stopniu przekazem fototelegraficznym. 

1976: W ostatnim czasie powstało 400 nowych gazet i 113 cza
sopism. Nakład Prawdy zbliża się do 11 min egz. Po raz pierwszy 
w ZSRR gazety o dużych nakładach zaczęto drukować techniką 
offsetową. 

1977: W ZSRR wychodzą 8172 gazety o łącznym rocznym nakła
dzie 37 023 690 tys. egz. i 1292 czasopisma o łącznym nakładzie 
2 227 653 tys. egz. Prasa drukowana jest w 53 językach. W ostatnim 
okresie powstało 59 nowych gazet okręgowych. Stosuje się przekaz 
kolumn gazetowych za pośrednictwem satelitów łączności Mołnia 
i naziemnej stacji Orbita. Przekaz z Moskwy do Chabarowska okazał 
się 6-krotnie szybszy od poprzedniej metody przy użyciu kabla 
transkontynentalnego. 

Przytoczony zestaw informacji z różnych lat wydaje się bardziej 
sugestywny od tradycyjnych form tabelarycznych. Można go je
szcze uzupełnić ogólniejszą informacją, że w ZSRR odnotowuje się 
w ostatnim dziesięcioleciu szczególnie szybki wzrost prasy lokalnej, 
miejskiej, wieczornej, a zwłaszcza rejonowej i wiejskiej. Nakłady 
tej ostatniej wzrosły 4-krotnie, jest ona też przedmiotem dużego 
zainteresowania badaczy i praktyków dziennikarstwa. 

W zakresie metod redagowania prasa radziecka wykazuje sto
sunkowo dużą stabilność; narodowy styl i graficzna koncepcja gazet 
są w zasadzie niezmienne. Tradycją pozostają duże formaty i pro
porcja gatunków dziennikarskich na łamach prasy. Dość wyraźnie 
rysuje się rozwój i ilościowe pomnożenie informacji, z zasady po
dawanej coraz zwięźlej w przeciwieństwie do rozwijających ją 
form publicystycznych. Liczba kolumn w numerach nie uległa zmia-
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nie, w perspektywie rysuje się jednak stopniowe zwiększanie obję
tości do optymalnej — według założeń radzieckich — granicy 
10—16 stron. W zakresie techniki druku wystąpiły pierwsze symp
tomy zmian zapowiadające przestawianie się prasy masowej na 
offset, co pociągnie zapewne za sobą zwiększenie liczby ilustracji. 
Jak dotychczas szata graficzna gazet zdradza wyraźną tendencję 
do wykorzystywania trzech kontrastów: czarno-białego,- dużego-ma-
łego oraz szerokiego-wąskiego. Wyraziste ciemne plamy tytułów, 
duże klisze, bardzo liczne winiety-kontry, grube podkreślenia przy 
równoczesnym usuwaniu linii pośrednich i poszerzaniu odstępów 
międzyszpaltowych, rozciąganie wszerz dużych materiałów i w pion 
drobnych — oto charakterystyczne cechy dotychczasowego oblicza 
zewnętrznego gazet radzieckich. 

Więcej ulepszeń modernizacyjnych dostrzec można w układzie 
organizacyjnym redakcji. Idą one w kierunku połączenia jednostko
wego kierownictwa w poszczególnych ogniwach z kolektywnością 
decyzji. Kładzie się duży nacisk na rzeczywistą rolę kolegium, wzra
stają też nieustannie i tak niezwykle eksponowane w ZSRR funkcje 
sztabowe sekretariatu redakcji. Jest on traktowany jako główny 
ośrodek planowania i koordynacji pracy zespołów, jako bezpośredni 
organizator procesu wydawniczego i inspirator tematyczny. Zdej
muje się natomiast z tej komórki dyspozytorskiej redakcji uciążliwe 
a do niedawna rozbudowane zadania obróbki adiustacyjnej, które 
przesuwają się w dół, do poszczególnych działów. Organizacyjne 
novum w zakresie pracy nad listami czytelników to naukowe bada
nia treści korespondencji i zastosowanie — szczególnie w dużych 
redakcjach — nowoczesnych metod ewidencji, analizy i segregacji. 

Listy, więź z czytelnikami to w prasie radzieckiej problem bez
precedensowy. Jest to jedyny kraj na świecie, w którym przy 
ciągłym doskonaleniu form współdziałania z odbiorcami stworzono 
na bazie przekształceń tradycji leninowskiej tak sprawne i rozbu
dowane trwałe sprzężenie zwrotne w postaci bezpośredniego udziału 
mas w redagowaniu gazet. Założenie aktywnego audytorium funk
cjonuje od dziesiątków lat bez zahamowań, zmieniają się tylko 
formy i skala łączności. Rzeka listów nie maleje, w Prawdzie nad
chodzi ich co dzień 800—900, a w całej prasie liczba społecznych 
współpracowników sięga zawrotnej wysokości 6,5 miliona. Czytelnik 
tutaj dawno przestał być odbiorcą, pisał — zawsze tylko do jednej, 
wybranej gazety — nie tylko i nie tyle we własnych sprawach, 
ale aby wypowiedzieć się i pomóc swoją inicjatywą. 

Ostatnie lata przyniosły zróżnicowanie i wzbogacenie form kon
taktów, wysublimowało się także zjawisko ruchu korespondenekiego, 
dawnych rabsielkorów, czyli korespondentów robotniczo-chłopskich. 
Rozprzestrzeniła się praktyka recenzji czytelniczych, podpowiadania 
tematów, publikacja planów redakcyjnych jako sugestii współ
kształtowania gazety. Rozmnożyły się wspólne akcje, konkursy, se
minaria, kluby, konferencje, zainicjowano praktykę dni otwartych 
redakcji. 

Stopniowo aktyw skupiony wokół działów łączył się w rady, po
jawiły się działy nieetatowe. W 1969 roku w prasie RSFRR reje-
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strowano ich już 2 tys., na Białorusi — 460, na Ukrainie — 164. 
Stosunkowo szybko skorygowano pierwotny błąd niepotrzebnego 
dublowania zawodowych ogniw redakcji przez działy społeczne, 
forma skrystalizowała się na racjonalnych zasadach uzupełnienia 
pracy zespołów. Obecnie działy społeczne obejmują wycinki tema
tyczne pominięte w normalnej strukturze, ale o niewątpliwym zna
czeniu, przykładowo: problematykę propagandy patriotycznej, ochro
ny środowiska naturalnego, twórczości ludowej itp. W większości 
przypadków społecznicy przejęli też zadania interwencyjne, w re 
dakcjach powstały nieetatowe biura skarg, sygnałów, sprawdzania 
faktów i interwencji. 

ОЬесду układ jest znacznym odciążeniem dla zawodowców, któ
rych zastąpili dobrowolni działacze społeczni, najczęściej emeryci, 
którzy znaleźli tu pole do społecznego działania i potwierdzenie 
przydatności własnych bogatych doświadczeń. Cały ten niezwykły 
ruch, typowy dla prasy — i właściwie tylko prasy, gdyż zasięg 
aktywnego współdziałania audytorium z radiem i telewizją jest nie
współmiernie niższy — jest nadal oparty na zasadzie całkowitej 
bezinteresowności. Nie ma mowy o płaceniu, nagrody mają wyłącz
nie honorowy charakter. Są to zazwyczaj dyplomy i premie w po
staci prenumeraty gazety. Zasadniczo satysfakcja publikacji nazwiska 
na łamach jest uważana za tak duże wyróżnienie, iż nie wymaga 
żadnego wsparcia bodźcem materialnym. Niezwykły to symptom 
i zarazem dowód społecznego wyrobienia rzesz czytelniczych, zwią
zanych szczególnie mocno ze swoją gazetą, pełnych uzasadnionej 
doświadczeniem wiary w absolutną skuteczność słowa drukowanego. 

Przy okazji omawiania tzw. masowej pracy redakcji warto wspom
nieć jeszcze o ustalonej praktyce działań organizatorskich: akcje 
organizowane przez gazety, wywodzące tradycję od subotników 
wczesnego okresu porewolucyjnego, mają z zasady charakter akcji 
społecznie użytecznych, są jeszcze jedną odmianą wciągania mas 
do aktywnego działania o konkretnej wartości. Nie znajdujemy tu 
imprez typu festynowego, czystej zabawy dla nieokreślonych bliżej 
kręgów bez autentycznego pożytku. Rola organizatorska traktowana 
jest jednoznacznie, ma też wyraźny profil wychowawczy. Bogacą 
się tylko formy, kanon pozostaje nienaruszony. 

Radio 

Miejsce radia w systemie dziennikarstwa radzieckiego określa to 
samo podstawowe założenie, iż od swych narodzin, zanim jeszcze 
ze środka technicznej łączności służącego przekazywaniu sygnałów 
dźwiękowych na większe odległości przekształciło się w potężną broń 
oddziaływania ideologicznego na miliony ludzi, już spełniało syste
mowe funkcje agitacji, propagandy i organizacji. Historia tego środ
ka przekazu w ZSRR już w pierwszych rozdziałach jego biografii 
zawierała elementy takich zadań, początkowo pośrednictwa przy 
przekazywaniu w formie dźwiękowej materiałów prasowych, później 
samodzielnej działalności publicystycznej. 
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Specyficzne środki wyrazu radia i typowe dla niego formy ko
munikowania wynikają z jego technicznej istoty i odrębności dzia
łania na słuch. Walorem radia podkreślanym przez teoretyków ra
dzieckich jest możliwość równoczesnego, synchronicznego i bezgra
nicznego rozprzestrzeniania informacji, czyli przekaz z miejsca 
zdarzenia i w momencie zdarzenia, a także transmisji żywego słowa 
i akustycznego tła. Na tej podstawie w praktyce wykorzystuje się 
cechy charakterystyczne radia, t j . wysoki stopień operatywności, 
osobisty przekaz informacji oraz większą od prasowej siłę oddzia
ływania emocjonalnego. Równocześnie bierze się też pod uwagę 
jego niedostatki: uzależnienie słuchacza od programu, brak szansy 
powrotów i powtórzeń, a tym samym ograniczenie możliwości zgłę
biania treści. 

Te założenia ogólne znalazły odzwierciedlenie w praktycznym 
działaniu radia radzieckiego także w ostatniej dekadzie, przy czym 
daje się zauważyć większy niż dotychczas nacisk na pełne wyko
rzystanie jego możliwości. Dostrzeżono przede wszystkim niezwykle 
ważną rolę integracyjną tego środka komunikowania, stawiając przed 
nim jako czołowe zadanie zbliżanie kulturalnych poziomów miasta 
i wsi, a także różnych regionów, rozciągniętych na bezkresnych 
przestrzeniach Kraju Rad. Poddano krytyce ciągle zbyt „miejski" 
charakter programów, przesuwając punkt ciężkości oddziaływania 
na tereny zamieszkałe przez ludność wiejską. Rozpoczęła się, t rwa 
i zbliża ku końcowi pełna radiofonizacja wsi, w tym także pól, ferm 
i pastwisk. Masowe rozpowszechnienie odbiorników tranzystoro
wych — w myśl założeń programowych — zwiększa rolę radia 
w godzinach wypoczynku, ale również w czasie pracy. Wynikają 
z tego określone zadania dla radia w dziedzinie krzewienia postępu 
kulturalnego i dbałości o estetyczny wyraz przekazu. 

Z dorobku dziesięciolecia, dającego się ująć w informacje liczbowe 
odnotujmy sprawy najbardziej ewidentne: 
• zasięgiem radiofonii objęto całe terytorium ZSRR; 
• nadaje się 8 podstawowych programów w 68 językach; 
• liczba radioodbiorników na 100 rodzin wzrosła z 59 do 79; 
• działa 160 radiostacji; 
• łączny czas programów w roku sięgnął 6,6 min godzin; 
• liczba zarejestrowanych radioodbiorników wynosi sto milionów, 

nie licząc głośników sieciowych. 

Telewizja 

Dekadę wielkiego rozkwitu przeżyła telewizja radziecka. Miarą 
rozwoju jest fakt, że liczba telewizorów z 25 milionów wzrosła do 
55 milionów, rozpoczęto nadawanie programów kolorowych z Mo
skwy, a ostatnio już 70% programu centralnego to programy ko
lorowe. Wkrótce przekazem telewizyjnym zostanie objęta praktycz
nie cała ludność ZSRR, w tym najdalsze regiony za pośrednictwem 
satelitów, a sieć przekaźnikowa osiągnęła długość 65 tys. km. 
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W harmonogramie dobowego przekazu, z podziałem na różne 
człony trój systemu komunikowania, przedpołudnie to pora prasy, 
rano i noc — bezkonkurencyjna domena radia, zaś wieczór — czas 
telewizji. Dzienniki informacyjne dwu audiowizualnych środków 
przekazu mijają się w tym okresie dnia, tworząc nieprzerwany 
strumień informacji: radio nadaje je o 19, 22 i 23.30, telewizja 
o 18, 21 i 23.15. W tej sytuacji, przy zarezerwowaniu na audycje 
informacyjne w godzinach szczytu stosunkowo krótkiego czasu, t e 
lewizja radziecka z korzyścią — jak potwierdzają sondaże opinii — 
skraca i kondensuje wiadomości składające się na dzienniki wie
czorne. Na początku omawianego okresu audycje te trwały ok. 
1,5 godziny, obecnie mieszczą się w 0,5 godziny. Bardzo wyraźna 
tendencja do lakoniczności i skracania wystąpień słownych wiąże 
się m. in. z podziałem zadań w ramach systemu, z pozostawieniem 
prasie informacji pogłębionej i skomentowanej, z naciskiem wobec 
telewizji na efekt współuczestnictwa i naoczną wiarygodność obrazu. 

Z ogólniejszych tendencji rozwojowych odnotujmy zwiększanie 
się udziału informacji, programów artystycznych i sportu, filmów 
i bezpośrednich transmisji, przy czym to ostatnie jest również zja
wiskiem różniącym radziecką TV od naszej. Duża popularność 
seriali spowodowała ich znaczny udział w programie, choć łączność 
odcinków opiera się głównie na występowaniu jednych postaci, nie
koniecznie na ciągłości akcji. Zróżnicowanie profilowe programów 
wiąże się z zainteresowaniami grup odbiorców, udział ośrodków te
renowych — z zaspokojeniem zapotrzebowania na informację lo
kalną. 

Co do rysujących się perspektyw na najbliższe lata: droga wieść 
będzie — wszystko na to wskazuje — przez Stereofonie i stereo
skopię. Telewizja antenowa utrzyma swoją główną pozycję, kablowa 
traktowana jest raczej uzupełniająco jako możliwa do zastosowania 
tylko w wielkich miastach. Podobnie rzecz się ma z kasetami przy
datnymi dla programów artystycznych, nie zaś dla informacyjno-
-publicystycznych. Duża przyszłość rysuje się przed satelitami łącz
ności, których znaczenie przy istniejących w kraju odległościach nie 
podlega dyskusji. 

Agencje 

Instytucjami, których nie można pominąć mówiąc o dziennikar
stwie radzieckim jako całości, ,są agencje prasowe. TASS od lat 
plasuje się w pierwszej piątce światowych agencji informacyjnych, 
działalność jej uzupełnia od 1961 roku AP Nowosti, nastawiona 
w większym stopniu na popularyzację materiałów o ZSRR za gra
nicą. 

Odnotujmy w telegraficznym skrócie: 
TASS: Wymiana materiałów z 37 agencjami w różnych krajach. 

Dobowa „produkcja" 10 tys. stron maszynopisu, czyli 550 kolumn 
gazetowych. Informacje są odbierane przez 3 tys. gazet radzieckich 
o łącznym nakładzie dziennym 80 min egz., jak również przez radio 
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i telewizję centralną. Agencja posiada połączenia dalekopisowe z 180 
miastami. Długość sieci — 135 tys. km. 4 tys. prenumeratorów. 
Oddziały w 100 krajach. 

APN: Zespół redakcyjny złożony z kilku tysięcy ludzi. Przed
stawicielstwa w 93 krajach, kontakty z organami informacji w 110 
krajach. Opierając się na materiałach agencji wychodzi 47 gazet 
i czasopism. Rocznie 100 tys. artykułów w 16 językach, 1 700 000 
zdjęć. Agencja wydaje w językach: rosyjskim, angielskim, francu
skim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i węgierskim „digest" prasy 
radzieckiej — miesięcznik Sputnik kolportowany w 98 krajach. 

Przez całe dziesięciolecie miejsce materiałów agencyjnych, zwła
szcza TASS w prasie radzieckiej było bardzo widoczne. Gros infor
macji publikowanych na łamach gazet pochodzi z tej agencji, w tym 
także publikacje artykułowe. Ostatnio coraz częściej występuje for
ma łączna: zestawy informacyjne sygnowane wspólnie przez redak
cje razem z TASS. 

Badania i instytucje naukowe 

Bardzo wyraźny rozwój badań nad prasą, radiem i TV charak
teryzuje ostatnie lata w Związku Radzieckim. Można nawet mówić 
o swojego rodzaju eksplozji nie tylko w zakresie teorii dziennikar
stwa, ale również badań socjologicznych, psychologicznych, techno
logii informacji, cybernetyki itp. Równocześnie odnotować można 
rosnący udział empirii. Ilość opracowań naukowych idzie w tysiące, 
czego dowodem może być informacja o 350 pracach dotyczących 
teorii i praktyki audiowizualnych środków przekazu czy 400 po
zycji w bibliografii problemu gatunków dziennikarskich, poświę
conych samemu tylko reportażowi. , 

Pobieżny nawet przegląd publikacji ostatniej dekady, sprawozdań 
z konferencji, seminariów i sympozjów o szerszym zasięgu, pozwala 
zorientować się w głównych kierunkach zainteresowań prasoznaw-
ców radzieckich: partyjne kierowanie środkami informacji i pro
pagandy, badanie języka prasy, metodologia badań nad komuniko
waniem, kwestie efektywności oddziaływania, szybkość i aktualność 
informacji, zawartość emocjonalna treści przekazu, analiza składu 
społecznego czytelników gazet, sprawność oddziaływania, dynamika 
poczty redakcyjnej, społeczne aspekty twórczości dziennikarskiej, 
gatunki, motywy wyboru tematyki, typy ludzi piszących i poszu
kiwanie najlepszych form pracy z kadrą, stosunki wewnątrzredak-
cyjne, zamiłowania dziennikarzy, stopień erudycji, oceny wyko
rzystania czasu roboczego, rozbudowany kompleks historii prasy 
radzieckiej, w tym także okresu II wojny światowej, zagadnienia 
psychologii społecznej, socjologii i cybernetyki w korelacji z dzien
nikarstwem, badania czytelnictwa największych gazet centralnych, 
problemy swoistości i właściwości gatunkowych telewizji, techno
logia informacji, jeden z najaktywniej badanych działów dzienni
karstwa teoria publicystyki, metody analizy zawartości rozwijane 
w ZSRR szczególnie w omawianej dekadzie — w tym prognostyczne 
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możliwości analizy treści i jej praktyczna przydatność, etyka za
wodowa dziennikarza, społeczne problemy TV, organizacja pracy 
zespołów redakcyjnych, miejsce i rola dziennikarstwa w systemie 
polityczno-społecznym oraz licznie reprezentowany zestaw proble
mów walki ideologicznej i dywersji ideologicznej. 

W sumie w pracach badawczych daje się zauważyć ilościowa 
przewaga problemów dotyczących marksizmu-leninizmu w teorii 
i praktyce dziennikarstwa, problematyki gatunków (zwłaszcza pu
blicystyki i reportażu), organizacji pracy redakcji, masowego od
działywania i kwestii związanych z odbiorem. 

Na mapie prasoznawczej ZSRR zarysowały się w ostatnim dzie
sięcioleciu wyraźne punkty główne: moskiewski ośrodek uniwer
sytecki o najbogatszym i najwszechstronniejszym dorobku nauko
wym; leningradzki ośrodek uniwersytecki z przewagą zainteresowań 
leninowską teorią prasy i problematyką historyczną: młody, ale 
interesujący i ruchliwy nowosybirski oddział Akademii Nauk, który 
ma na swym koncie wiele badań u zakresu socjologii prasy; Swier-
dłowsk (Uralska Filia AN oraz uniwersytet) z zagadnieniami ko
relacji dziennikarstwa z psychologią, socjologią i cybernetyką, 
a także studia nad swoistością dziennikarstwa w poszczególnych 
krajach socjalistycznych; Tartu z metodologią badań środków ko
munikowania i percepcją informacji; Kijów z teorią publicystyki 
i problematyką gatunków; Mińsk i in. 

Szkolnictwo dziennikarskie 

ZSRR jest krajem o najdłuższych, kierunkowych studiach dzien
nikarskich na świecie na wydziałach i sekcjach uniwersytetów. 
Drugi nur t nauczania biegnie przez szkoły partyjne wyższego szcze
bla, gdzie prowadzi się także kształcenie podyplomowe, głównym 
dostawcą kadr są jednak uczelnie humanistyczne. Przy ideologicz
nym sprofilowaniu nauki kładzie się równocześnie rosnący nacisk 
na wszechstronną wiedzę i kulturę ogólną. 

Ostatnie dziesięciolecie, zwłaszcza po uchwale КС KPZR z roku 
1975, charakteryzuje poważny rozwój ilościowy wydziałów i ka
tedr. Niemal wszystkie uniwersytety republikańskie kształcą już 
przyszłych dziennikarzy, liczba ich — według ostatnich dostępnych 
danych — sięgnęła 23, liczba studiujących przekroczyła 12 tys. 
Nauka trwa 5 lat, obowiązują 32 egzaminy i 43 prace pisemne. 
Zaznaczyła się pewna przewaga kobiet — 66% kandydatów do za
wodu. 

Z nowości ostatniej dekady odnotujmy: dążenie do poprawy składu 
studiujących (zbyt niska jest reprezentacja wsi), wprowadzenie do 
programów nowych przedmiotów z zakresu psychologii, filozofii, 
socjologii i naukowych podstaw pracy dziennikarskiej oraz w ostat
nim roku — zgodnie z postanowieniami КС Partii — ustalenie no
wych warunków przyjęcia i nowego, typowego planu zajęć. Do 
zasadniczych dyscyplin włączono naukowe podstawy propagandy 
i metody pracy ideologicznej, budownictwo partyjne i radzieckie. 



DZIENNIKARSTWO RADZIECKIE 27 

naukowe podstawy zarządzania i planowania gospodarki narodowej, 
analizę gospodarczą przedsiębiorstw i psychologię społeczną. Są 3 
profile specjalizacji: partyjny, ekonomiczny i naukowo-kulturalny. 
Praktyki wydłużono do 30 tygodni. Przyjmowanie na studia odbywa 
się według nowych reguł z zastosowaniem indywidualnej selekcji 
i konkursów. Wszyscy kandydaci winni przedłożyć własne publi
kacje i rekomendacje redakcji. 

Zawód dziennikarski 

Na koniec kilka zdań o zawodzie, z zaznaczeniem jedynie infor
macji najogólniejszych. 

Liczba dziennikarzy w ZSRR sięga 100 tysięcy. Jest to kraj, 
gdzie jakikolwiek problem zatrudnienia kadr w ogóle nie istnieje. 
Redakcje prasy, radia i telewizji są zdolne wchłonąć ilości wykwa
lifikowanych adeptów poważnie przekraczające listy absolwentów 
wydziałów i szkół dziennikarskich. Jest to też kraj, w którym 
w czasopismach specjalistycznych widnieje rubryka wolnych miejsc 
pracy, nierzadko kierowników działów, a nawet sekretarzy redakcji. 
Specyficznym osiągnięciem jest rozpatrzenie i opracowanie możli
wości udziału weteranów dziennikarstwa w pracy zawodowej — 
w redakcjach, a także przy opracowywaniu materiałów z historii 
prasy radzieckiej na podstawie własnych doświadczeń. 

Dziennikarz traktowany jest w Związku Radzieckim jako wzór 
działacza; stawia mu się podstawowe warunki : wiedzy o poziomie 
teorii naukowej, władania teorią i praktyką walki klasowej, zdol
ności analizy bieżącego procesu rozwoju, umiejętności i doświadczeń 
politycznego organizatora, społecznego zmysłu organizowania. Wi
nien on mieć równocześnie encyklopedyczne wykształcenie, łatwość 
przekazu myśli i dar pisania. Ten ostatni czynnik wyraźnie zyskuje 
na znaczeniu. Podobnie jak podkreślane przy różnych okazjach 
cechy charakterologiczne, wśród których szczerość, skromność i pro
stota odgrywają niepoślednią rolę. 

Autorskie post scriptum: Na kilkunastu stronach maszynopisu nie 
mogły znaleźć odzwierciedlenia wszystkie ważne aspekty dzien
nikarstwa radzieckiego, gigantycznego systemu komunikowania 
w gigantycznym kraju. Artykuł należy też traktować jako szkic 
zagadnień i wniosków, które przy lekturze publikacji, danych infor
macyjnych i obserwacjach nasunęły się polskiemu dziennikarzowi. 
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PRAWO PRASOWE W EUROPEJSKICH 
KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH 
(Ogólna charakterystyka i próba porównania) 

Dotychczas w polskiej literaturze prawniczej brak opra
cowań porównawczych dotyczących prawa prasowego 
państw socjalistycznych. W niniejszym artykule autorzy 
przedstawili najistotniejsze zagadnienia z badań OBP, 
w których uczestniczyli. Mgr T. Trafas i mgr E. Trapie 
są starszymi asystentami w Międzyuczelnianym Instytu
cie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 
UJ. W Pracowni Prawa Autorskiego tego Instytutu zaj
mują się m. in. kwestiami związanymi z prawem pra
sowym. 

Wstęp 

Potrzeba niniejszego opracowania zarysowała się szczególnie 
w ostatnim okresie w związku z zamierzoną kodyfikacją prawa au
torskiego, a także ze względu na konieczność ujednolicenia ogólnych 
zasad i norm prawa prasowego przyjętych i ugruntowanych w ostat
nich latach w innych krajach o podobnych systemach społeczno
-politycznych. Dlatego celowe wydaje się ukazanie w ogólnym za
rysie stanu prawnego dotyczącego prasy i innych środków masowej 
informacji w europejskich krajach socjalistycznych *. W ostatnich 
latach badania prawno-porównawcze w tym zakresie prowadzono 
w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności 
Intelektualnej UJ z inicjatywy i przy współudziale Ośrodka Badań 
Prasoznawczycł} w Krakowie, pod kierunkiem doc. dra hab. B. Mi-

1 W opracowaniu nie uwzględniono — z powodu braku materiałów — roz
wiązań normatywnych przyjętych w Albanii. 
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chalskiego i dra J. Serdy. Wyniki tych prac zostały opublikowane 
pt. „Prawo prasowe europejskich państw socjalistycznych" w Ze
szytach Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, w serii prac o wy
nalazczości i ochronie własności intelektualnej (zeszyt nr 11, Kraków 
1977). 

Ze względu na kompleksowy charakter prawa prasowego wydaje 
się wskazane przedstawić problematykę dotyczącą prawa prasowego 
i środków masowej informacji w ramach poszczególnych gałęzi 
prawa. 

I. Funkcjonowanie norm prawa państwowego i administracyjnego 
w odniesieniu do środków masowej informacji 

1. Przepisy regulujące działalność prasy i innych środków maso
wego komunikowania są na ogół rozproszone w aktach normatyw
nych różnej rangi. We wszystkich jednak krajach socjalistycznych 
ustawy konstytucyjne zawierają ogólne postanowienia gwarantujące 
obywatelom wolność prasy i zgromadzeń, a w niektórych krajach 
zobowiązują one do stworzenia materialnych podstaw w celu reali
zacji tych praw. Łatwe do spostrzeżenia podobieństwo tych zasad 
wynika z przyjęcia leninowskiej koncepcji funkcji i celów prasy so
cjalistycznej. Ponieważ jednak norma konstytucyjna ma charakter 
generalny, szczegółową jej realizacją zajmują się przepisy poszcze
gólnych gałęzi prawa. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w kra
jach socjalistycznych wpływ na funkcjonowanie prasy i innych środ
ków masowego komunikowania mają uchwały i decyzje partyjne, 
które stanowią wytyczne w procesie przygotowywania aktów nor
matywnych z zakresu prawa prasowego. 

Wśród źródeł prawa prasowego na czoło wysuwają się normy 
o charakterze administracyjnym. Znaczna ich część zawarta jest 
w ustawach prasowych, które obowiązują w Czechosłowacji, Ru
munii i Jugosławii. Natomiast w Polsce sytuacja jest nieco skompli
kowana ze względu na istniejący od lat stan wątpliwości co do obo
wiązywania dekretu prasowego z 1938 r.2 

W Bułgarskiej Republice Ludowej brak wprawdzie ustawy praso
wej, ale należy zwrócić uwagę na daleko posunięte prace legislacyjne 
nad ustawą o środkach masowej informacji i propagandy. Stąd wy
daje się celowe omówienie najważniejszych postanowień tego pro
jektu. 

2. Przepisy prawa administracyjnego we wszystkich państwach so
cjalistycznych określają podstawowe pojęcia prawa prasowego takie 
jak: środki masowej informacji, wydawnictwa i periodyki, choć na
leży zauważyć, że definicje te są dość zróżnicowane. Stosunkowo 

2 Wydaje się, że na gruncie przepisów polskiego prawa administracyjnego 
oraz przepisów wprowadzających kodeks karny (ustawa z 19IV 1969, Dz. U. 
nr 13, pciz. 95) można bronie stanowiska, iż dekret Prezydenta z 21 XI1938 — 
Prawo prasowe (Dz. U. nr 89, poz. 608) — przestał obowiązywać. 
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najszerszą definicję zawiera czechosłowacka ustawa prasowa 3, która 
przez pojęcie środków masowej informacji rozumie oprócz dzienni
ków, czasopism i innego rodzaju periodyków także działalność agen
cji informacyjnych, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych 
i 'przedsiębiorstw filmowych w zakresie filmu kronikarskiego4 . Za 
wydawnictwa prasowe powszechnie uważa się pisma, rysunki i inne 
obrazy powielone w sposób chemiczny lub mechaniczny i przezna
czone do rozpowszechniania. Natomiast za czasopisma periodyczne 
uznaje się na ogół wydawnictwa ukazujące się co najmniej dwa 
razy w roku pod tym samym tytułem i w tej samej formie. 

W polskim prawie brak normatywnego określenia środków maso
wego komunikowania. Toteż jedynie na podstawie przepisu § 1 Roz
porządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 III 1970 w sprawie zakresu 
i t rybu sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli pra
sowej, publikacji i wydawnic tw 5 można uznać, iż w zakres masowej 
informacji wchodzi wszelkiego rodzaju rozpowszechnianie utworów 
za pomocą druku, obrazu, żywego słowa, ogłoszeń, zawiadomień 
i plakatów. 

3. Przepisami o charakterze administracyjnym regulowane są rów
nież zasady prasowej działalności wydawniczej; strona formalno
p r a w n a systemu wydawniczego jest najpoprawniej unormowana 
tam, gdzie większość przepisów ujęto w jednym akcie normatyw
nym o charakterze kompleksowym, jakim jest ustawa prasowa. We 
wszystkich państwach niezbędnym warunkiem do uzyskania upraw
nienia na wydawanie prasy jest otrzymanie zezwolenia ze strony 
właściwego organu administracji państwowej i związana z tym 
rejestracja czasopisma (ewentualnie zezwolenie to jest udzielane 
w formie swoistej licencji, np. w NRD). Regułą jest, że całokształ
tem działalności prasowej kieruje specjalnie powołany w tym celu 
organ administracji państwowej. Zakres kompetencji tych orga
nów różni się w poszczególnych krajach w zależności od tego, czy 
mają one tylko funkcje koordynacyjne, czy zobowiązane są także do 
sprawowania merytorycznej kontroli wydawnictw 6 . 
8 Ustawa prasowa z 25 X 1966. Sbirtka Zakonu ĆSR z 8 XI1966 wraz z póź
niejszymi nowelami z 1968 i 1969 r. 

4 Por. „Encyklopedia wiedzy o prasie". OBP — Zakład Narodowy im. Osso
lińskich 1976, która pod hasłem środki komunikowania masowego (środki 
masowego przekazu, środki masowej informacji i propagandy, środki masowe) 
wyjaśnia, że są to instytucje oraz środki komunikowania służące przekazy
waniu informacji różnego rodzaju. Należą do nich prasa, film, radio, tele
wizja; niekiedy zalicza się tu książki o wielkich nakładach, plakaty, płyty. 
Środki te umożliwiają względnie równoczesne komunikowanie informacji nie-
ograniczenie licznej zbiorowości. 
5 Dz. U. nr 6, poz. 50. 
Jednakże B. Michalski zwraca uwagę na inne próby określenia środków 
masowego komunikowania np. w przepisach dotyczących prawa do infor
macji, a w szczególności w Zarządzeniu 54 Prezesa Rady Ministrów z 4 III 1963 
i piśmie Premiera nr P-130/58/71 z 22 IV 1971. Patrz B. M i c h a l s k i : Prawo 
dziennikarza do informacji. OBP 1974. 
6 W teorii tego rodzaju rozwiązanie zostało nazwane systemem koncesyjnym. 
Patrz bliżej na ten temat M. P i e t r z a k : Reglamentacja wolności prasy 
w Polsce (1918—1939). Warszawa 1963. 
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W ZSRR organem resortowym o takim charakterze jest Związ-
kowo-Republikański Komitet przy Radzie Ministrów, w którego 
kompetencji leży kierowanie działalnością wydawniczą w zakresie 
prasy, książek i przemysłu poligraficznego. Sprawuje on również 
kontrolę nad wydawnictwami pod kątem wprowadzania w życie wy
tycznych partyjno-rządowych, dotyczących polityki wewnętrznej 
i międzynarodowej. Komitety do spraw wydawnictw zostały powo
łane także przy radach ministrów republik związkowych. Podobnie 
w Czechosłowacji rejestrację i kontrolę wydawnictw prowadzi Urząd 
do spraw Prasy i Informacji, działający odrębnie dla republik cze
skiej i słowackiej. Urzędy te ustalają prasowy plan wydawniczy i za
pewniają jego realizację iprzez rozdział właściwych środków mate
rialno-technicznych. W Bułgarii kierownictwo państwowe w dzie
dzinie prasy sprawuje Komitet do spraw Prasy przy Radzie Mini
strów, kontrolujący przestrzeganie granic wolności prasy i udziela
jący upoważnień wydawniczych. Na podobnych zasadach funkcjo
nują: Urząd Prasy w NRD oraz Komitet Prasy i Publikacji, prowa
dzący rejestrację i kontrolę wydawnictw w Rumunii. Na Węgrzech 
utworzono Centralny Urząd Informacji przy Radzie Ministrów, który 
obok udzielania zezwoleń na wydawnictwa i ustalania planów dzia
łalności wydawniczej opracowuje specjalne serwisy informacyjne 
(niezależnie od Węgierskiej Agencji Prasowej). W Polsce centralnym 
organem posiadającym uprawnienia kontrolne nad środkami ma
sowej informacji jest Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji 
i Widowisk. Udziela on zezwoleń na wydawanie czasopism i innych 
publikacji. 

Jak łatwo zauważyć, wszystkie te organy posiadają uprawnienia 
kontrolne. W niektórych krajach, jak np. w Polsce, Bułgarii i czę
ściowo w ZSRR, kontrola rozciąga się nie tylko na kwestie organi
zacyjne, ale dotyczy też ideowo-politycznej treści publikacji. W sy
stemie merytorycznej kontroli publikacji można wyodrębnić dwa 
rozwiązania, a mianowicie kontrolę represyjną, która nakłada od
powiedzialność za treść już opublikowanych materiałów i wiąże się 
głównie z działaniami naruszającymi przepisy o ochronie praw jed
nostki lub osób prawnych 7 oraz kontrolę prewencyjną, polegającą 
na weryfikacji tekstów i wypowiedzi przed ich publikacją. Jest ona 
sprawowana bądź przez powołane do tego organy państwowe, bądź 
przez jednostki wewnętrzno-redakcyjne (tzw. autocenzura) działające 
na podstawie zarządzeń organów kierujących środkami masowego 
komunikowania. W przypadku przyjęcia drugiego rozwiązania, funk
cjonowanie prasy zgodnie z przepisami prawa i zasadami ustrojowy
mi zależy od właściwego doboru osób na stanowiska kierownicze 
w redakcjach oraz od wysokich kwalifikacji politycznych i zawodo
wych dziennikarzy. Nieco odmienny od wspomnianych dwóch mo
deli jest system kontroli wydawnictw przyjęty w Czechosłowacji. 
Zgodnie z nowelą ustawy prasowej z 1968 г., w wypadku umieszcze
nia w prasie wiadomości i innych informacji sprzecznych z przezna
czeniem prasy, a zwłaszcza naruszających ważny interes wewnętrz-

7 Z systemem takim spotykamy sdę. np. w Jugosławii. 
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nej lub zagranicznej polityki państwa, Urząd do spraw Prasy i In
formacji może pozbawić wydawcę prawa wydawania pisma. Zanim 
to jednak nastąpi, organ ten może ostrzec wydawcę, że jego perio
dyk nie spełnia stawianych mu wymogów, może udzielić nagany, 
nałożyć karę pieniężną albo odebrać tymczasowo uprawnienie wy
dawnicze. 

W Polsce w zakresie kontroli merytorycznej przyjęto system mie
szany, t j . prewencyjno-represyjny. 

Duża różnorodność przyjętych rozwiązań w zakresie działalności 
wydawniczej wynika stąd, iż wiele spraw regulują statuty, regula
miny i inne podobne normy o charakterze instrukcyjnym. Niemniej 
można wydobyć pewne cechy wspólne instytucji wydawniczych, 
z których najważniejszą jest ich osobowość prawna dająca określone 
uprawnienia w sferze prawa cywilnego. Osobowości prawnej nie po
siadają natomiast redakcje — z wyjątkiem Bułgarii i Rumunii. 

Swoista sytuacja istnieje w Polsce, gdzie największym wydawcą 
prasy jest Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza ,,Prasa-Książka-
Ruch", której członkami są osoby prawne. 

Z problematyką organizacji wydawnictw łączy się także status 
agencji prasowych. We wszystkich państwach funkcjonują centralne 
agencje prasowe, najczęściej na zasadzie organu podległego radzie 
ministrów. W niektórych państwach można spotkać wyspecjalizo
wane agencje, które nie posiadają statusu organów państwowych. 
Należy do nich Agencja Prasowa „Nowosti" (APN) w ZSRR i „Inter
press" w Polsce. Mają one sporządzać i dostarczać zagranicznym 
i krajowym odbiorcom materiały informacyjne o wewnętrznych 
sprawach danego kraju oraz publikować je w wydawanych przez 
siebie czasopismach i broszurach. 

4. W ścisłym związku z systemem wydawniczym pozostaje organi
zacja redakcji pism. Odpowiednie przepisy zawarte są najczęściej 
w ustawach prasowych (w Rumunii, projekt w Bułgarii), w aktach 
normatywnych niższego rzędu (w NRD) lub w statutach i regulami
nach ustalanych przez wydawców (w Polsce). Wspomniane wyżej 
przepisy nie obejmują oczywiście wszystkich spraw związanych 
z pracą redakcji, dlatego nie bez znaczenia są ustalone przez prak
tykę zwyczaje. Jeśli idzie o strukturę wewnętrzną redakcji, to można 
zauważyć dość znaczne podobieństwa. Najczęściej spotyka się system 
jednoosobowego kierownictwa, sprawowanego przez redaktora na
czelnego, odpowiedzialnego w zasadzie za całokształt pracy redak
cji oraz za treść i poziom ideowo-polityczny pisma8 . W innych 
krajach w strukturze organizacyjnej redakcji można wyodrębnić po
nadto kolegium redakcyjne, które posiada charakter organu dorad
czego w kierowaniu redakcją. W niektórych pismach obok kolegium 
istnieją rady redakcyjne, których zadaniem jest ustalanie ogólnych 
wytycznych dotyczących pracy redakcji oraz tematyki publikacji. 
Funkcje tych rad są dość różnorodnie normowane, ale wspólną ich 

Model taki występuje w Bułgarii i Czechosłowacji. 

3 — Zeszyty Prasoznawcze 
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cechą jest charakter konsultatywno-nadzorczy, gdyż nie posiadają 
one uprawnień związanych z bieżącym redagowaniem i prowadze
niem pisma. Nieco inaczej kształtuje się struktura organizacyjna re
dakcji w Jugosławii, gdzie znaczny wpływ na pracę redakcji wy
wiera rada wydawnicza. Składa się ona w większości z osób wyzna
czonych przez wydawcę i delegowanych przez organizacje społecz
no-polityczne. Przedstawiciele redakcji mogą stanowić nie więcej niż 
1 3 ogólnej liczby członków rady. Wspomniana rada wydawnicza 
jest odpowiedzialna przed dysponentem za realizację założeń pro
gramowych polityki wydawniczej i kadrowej. 

5. Przepisami prawa objęta jest także działalność audiowizualnych 
środków masowego komunikowania. We wszystkich państwach na
czelnymi organami w zakresie radia i telewizji są komitety do spraw 
radia i telewizji podległe lub działające z reguły przy radzie mini
strów (Polska, ZSRR, Bułgaria). W Rumunii organizacja radiowo-
- telewizyjna posiada odrębną osobowość prawną, a Państwowa Rada 
Radia i Telewizji Rumuńskiej jest tylko organem nadzorczym i opi
niodawczym wytyczającym kierunki działania. Wspomniane komi
tety organizują, koordynują i nadzorują działalność audiowizualnych 
środków komunikowania. Komitetom podlegają rozgłośnie radiowe 
i telewizyjne, w których funkcjonują redakcje zorganizowane na 
wzór redakcji prasowej. 

6. Z działalnością prasy i środków audiowizualnych łączy się także 
kwestia tzw. prawa do informacji oraz zagadnienie interwencyjnej 
funkcji prasy. Na ogół uważa się, że prawo do informacji stanowi 
zespół uprawnień przysługujących prasie w zakresie uzyskiwania, 
weryfikowania i publikowania informacji9 . Najbardziej rozwinięte 
przepisy prawne w tym przedmiocie obowiązują w Rumunii, Cze
chosłowacji i Jugosławii i mimo pewnych różnic również w Polsce. 
Zobowiązują one organy i organizacje państwowe, gospodarcze oraz 
instytucje naukowe i kulturalne do udzielania dziennikarzom infor
macji w interesujących ich kwestiach, z wyjątkiem spraw objętych 
tajemnicą państwową lub służbową albo tych, których ujawnienie 
spowodowałoby naruszenie praw osobistych obywatela. W pozosta
łych państwach (Bułgaria, NRD, Węgry i ZSRR) prawo do informa
cji uregulowane jest odpowiednimi uchwałami partyjnymi albo usta
lonymi w tej mierze zwyczajami. W Polsce przepisy o prawie do in
formacji zawarte są w odrębnych aktach prawnych poświęconych 
wyłącznie temu zagadnieniu10 . Aby pełniej realizować prawo do 
informacji utworzono w Polsce instytucję rzecznika prasowego rzą
du, którego zadaniem jest przedstawianie opinii publicznej oficjal
nego stanowiska władz państwowych w istotnych sprawach krajo
wych i zagranicznych. 

9 Por. B. M i c h a l s k i : Prawo dziennikarza do informacji. Op. cit. s. 5—17. 
16 Do takich aktów prawnych należy w szczególności: Zarządzenie 54 Pre
zesa Rady Ministrów z 4 III 1963 (Monitor Polski nr 20, poz. 108), Pismo 
okólne nr 59 Prezesa Rady Ministrów z 28 X1965, pismo Premiera nr 
P-130/58/71 z 22 IV 1971. " 
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System interwencji prasowych w większości krajów działa na pod
stawie przepisów kodeksów postępowania administracyjnego. Jedy
nie w Czechosłowacji i Rumunii zagadnienie to regulują ustawy 
prasowe. Działalność interwencyjna masowych środków komuniko
wania polega na tym, że redakcje mogą przekazywać właściwym or
ganom administracji państwowej skargi i wnioski, a instytucje te 
obowiązane są w określonym terminie udzielić odpowiedzi o spo
sobie załatwienia sprawy. W Polsce interwencyjne uprawnienia pra
sy zostały uregulowane stosunkowo wyczerpująco. Przewidziano tak
że specjalne gwarancje chroniące autorów skarg i wniosków przed 
jakąkolwiek działalnością represyjną z tego tytułu (art. 155 к.р.а.). 
Zasadę tę rozwija Uchwała Rady Ministrów nr 151 z 30 VII 1971. 
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania 
skarg i wniosków7, w paragrafie 6 nakazując wszystkim organom pań
stwowym przeciwdziałanie wszelkim próbom hamowania krytyki -u 

II. Prasa w świetle prawa autorskiego 

Funkcjonowanie środków masowego komunikowania rodzi wiele 
problemów z zakresu prawa autorskiego. W literaturze prawniczej 
problematyka autorska związana z wykonywaniem! zawodu dzienni
karskiego nie została szerzej opracowana, zaś marginesowe uwagi na 
ten temat można znaleźć jedynie w kilku pracach o charakterze 
ogólnym. 

1. Jednym z ważniejszych zagadnień z pogranicza prawa prasowego 
i autorskiego jest ustalenie, jakie gatunki publikacji dziennikarskich 
chronione są przepisami prawa autorskiego. Chodzi tu nie tylko 
o materiały pisane, ale także o inne materiały prasowe jak fotogra
fie i niektóre utwory graficzne, np. ilustracje lub winiety 12. 

W przepisach definiujących przedmiot prawa autorskiego oraz wa
runki jego ochrony nie wymienia się utworów prasowych w ramach 
choćby przykładowego katalogu dzieł podlegających ochronie13 . Ma
teriały te podlegają więc ochronie wtedy, gdy można je zakwalifi
kować do jednej z ogólnych kategorii dzieł chronionych prawem au
torskim, a więc do dzieł literackich, naukowych lub artystycznych. 
Muszą one ponadto spełniać ogólne warunki ochrony stawiane przez 
przepisy prawa autorskiego. Chodzi tu o konieczność ustalenia dzie
ła, istnienie wkładu twórczego autora czy też — jak mówią niektóre 
ustawy — o osobiste piętno twórcy. W związku z tymi wymogami 
wyłącza się spod ochrony prawa autorskiego zwykłe informacje pra
sowe, które nie zawierają indywidualnego komentarza autora, gdyż 
praca dziennikarza sprowadza się w tym wypadku jedynie do czyn-
11 Mon. Pol. nr 41 z 7 VIII 1971, poz. 260. 
12 Bliżej na ten temat pisze B. M i c h a l s k i : Przedruk prasowv w świetle 
prawa. OBP 1972, s. 135—157. 
13 Jedynie art. 9 rumuńskiego prawa autorskiego (dekret nr 321 z 27 VI 1956), 
podając przykładowe wyliczenie utworów podlegających ochronie wyraźnie 
wymienia także utwory dziennikarskie. 

3* 
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nosci techniczno-redakcyjnych. Wyłączenie spod ochrony prawa au
torskiego zwykłych informacji prasowych wynika albo wprost z prze
pisu ustawy (np. w Polsce, NRD, Czechosłowacji), albo z ogólnej za
sady, iż przedmiotem ochrony prawnoautorskiej mogą być jedynie 
efekty twórczej pracy autora. 

Osobne zagadnienie stanowi ochrona fotografii prasowej przy po
mocy przepisów prawa autorskiego. Aby rozstrzygnąć ten problem 
należy sięgnąć do ogólnych przepisów o ochronie fotografii. Przepisy 
ustawy polskiej, radzieckiej i bułgarskiej uzależniają powstanie au
torskiego prawa do fotografii od spełnienia określonych wymogów 
formalnych. Na ogół wymaga się zastrzeżenia prawa autorskiego na 
utworze, uwidocznienia roku wydania i nazwiska autora oraz miej
sca i roku publikacji. 

W zasadzie w usta woda wstwach autorskich omawianych krajów 
nie czyni się różnicy w zakresie ochrony między fotografią prasową 
a innym gatunkiem fotografii. Ustawa NRD przyznaje ochronę na
wet takim fotografiom, których ze względu na niespełnienie ogól
nych wymogów ochrony, stawianych przez prawo autorskie, nie 
można uznać za przedmiot tego prawa. Zdjęcia takie mogą być zwie
lokrotniane lub rozpowszechniane tylko za zgodą fotografa. Rozwią
zanie polskie w przedmiocie ochrony zdjęć prasowych jest zatem 
dość odosobnione, gdyż wyłącza spod niej reporterskie zdjęcia foto
graficzne. Przyjmując takie uregulowanie miano na względzie z jed
nej strony zapewnienie szybkości przepływu informacji, z drugiej 
strony wzięto pod uwagę niski z reguły stopień oryginalności tych 
dzieł. W związku z tym przepisem nie wszystkie zdjęcia, które uka
zują się w prasie, można kwalifikować jako fotografie reporterskie, 
natomiast o zdjęciu reporterskim można mówić wtedy, gdy stanowi 
ono dokument rozgrywających się aktualnie wydarzeń i jeśli użyto 
go dla ilustracji publikowanej wiadomości. 

W praktyce wszędzie przyjęto zasadę, że każdy materiał dzienni
karski, który stanowi rezultat indywidualnej pracy twórczej, pod
lega ochronie prawa autorskiego. Toteż wyjątki od tej zasady muszą 
być wyraźnie przewidziane przez przepisy ustawy. Są więc chronione 
utwory o charakterze literackim (felietony, nowele, powieści odcin
kowe, eseje, listy, pamiętniki itp.), artykuły o charakterze nauko
wym, szeroko rozumiane ilustracje prasowe, a także reklamy i anon
sy, o ile zostały opracowane w oryginalnej formie, czasem tytuły 
gazet, rubryk lub artykułów. • 

2. Krótkiego wyjaśnienia wymagają także kwestie podmiotów 
uprawnionych z tytułu prawa autorskiego do poszczególnych utwo
rów jak i do całości periodyku prasowego. Należy tu zaznaczyć, że 
w przypadku periodyków prasowych twórczy wkład pracy przejawia 
się także w opracowaniu pisma jako całości, w odpowiednim zesta
wieniu poszczególnych materiałów. Niektóre ustawy autorskie (np. 
art. 10 polskiej ustawy o prawie autorskim) przyznają prawo do pi
sma—wydawcy. Podobnie uregulowana jest ta kwestia w Bułgarii, 
Czechosłowacji, ZSRR, a także w NRD i Rumunii. Natomiast w Ju 
gosławii prawo autorskie do dzieła zbiorowego, a takim jest niewąt-
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pliwie periodyk prasowy, przyznano osobie, która zbiór stworzyła, 
a na Węgrzech — redaktorowi dzieła. We wszystkich ustawach so
cjalistycznych podkreślono, że przyznanie wydawcy albo innym 
wspomnianym wyżej osobom prawa autorskiego do dzieła zbioro-* 
wego jako całości — nie narusza praw twórców utworów składają
cych się na zbiór. 

W związku z utworami dziennikarskimi pozostaje także zagadnie
nie wykonywania prawa do dzieł anonimowych i napisanych pod 
pseudonimem. Niektóre ustawodawstwa (Rumunia, ZSRR) zabez
pieczają prawo autora do zachowania nazwiska w tajemnicy, jed
nakże nie wyjaśniają, kto i w jaki sposób winien wykonywać prawa 
autorskie do takiego dzieła. W pozostałych państwach przyznano po
wyższe uprawnienie tej instytucji, która wydała lub w inny sposób 
po raz pierwszy opublikowała dzieło. 

3. Istotną kwestią związaną z wykonywaniem praw autorskich do 
utworów prasowych jest również zakres tzw. użytku publicznego, 
który albo ogranicza jedynie prawo do rozpowszechniania dzieła 
albo pozbawia twórcę także prawa do wynagrodzenia. Przepisy doty
czące użytku publicznego zbudowane są na ogół dość kazuistycznie 
i jako wyjątki od zasady, że wyłączne prawo rozporządzania utwo
rem przysługuje autorowi (w braku odmiennej umowy) — nie mogą 
być interpretowane rozszerzające. We wszystkich omawianych usta-
wodawstwach przepisy te są tak skonstruowane, iż nie ograniczają 
autorskich praw osobistych. Natomiast w wielu kwestiach szczegóło
wych, takich jak zakres przedmiotowy czy warunki skorzystania 
z dozwolonego użytku publicznego przez masowe środki komuniko
wania, istnieją w poszczególnych krajach dość znaczne różnice. 

W ramach użytku publicznego zasadnicze znaczenie dla działal
ności dziennikarskiej ma prawo przedruku, które dotyczy wybranych 
utworów opublikowanych 14. Najszerszy zakres tego prawa ustalony 
został w ustawodawstwie radzieckim, gdyż: po pierwsze, mogą tam 
podlegać przedrukowi wszelkie utwory uprzednio opublikowane 
w gazetach, czyli pismach wychodzących nie rzadziej niż raz w ty
godniu, po drugie, nie uwzględnia się tam zastrzeżeń praw autor
skich co do utworów objętych prawem przedruku. Ustawa rumuń
ska zezwala na przedruk wszelkich artykułów prasowych, a ponadto 
przewiduje możliwość korzystania z materiałów informacyjnych ra
dia i telewizji. Nieco precyzyjniej ustala zakres przedruku projekt 
ustawy bułgarskiej, który upoważnia wydawnictwa oeriodyczne do 
przedruku informacji i artykułów opublikowanych w gazetach. Z ko
lei polska ustawa o prawie autorskim przyznaje prasie prawo prze
druku aktualnych artykułów i wypowiedzi na tematy gospodarcze, 
polityczne, naukowe, techniczne i kulturalne, zamieszczanych 
w dziennikach i czasopismach. Tak więc przedruk został tu ograni
czony przez wymóg aktualności oraz dokładne określenie tematyki, 
której może dotyczyć. Korzystniejsze d.]a autorów są usiawy: cze
chosłowacka, węgierska, jugosłowiańska i niemiecka, gdyż uzależ
niają one możliwość skorzystania z przedruku od braku zastrzeżenia 
14 W tej kwestii patrz B. M i c h a l s k i : Op. cit. (przyp. 12). 
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przez twórcę praw autorskich do danego dzieła. W wypadku prze
druku autorowi tekstu na ogół nie przysługuje \vynagrodzenie, jedy
nie ustawa jugosłowiańska nie pozbawia autora możliwości otrzy
mania wynagrodzenia. 

Prz ilustracji prasowych jest dozwolony, jeżeli stanowią one 
integralną część materiałów prasowych, objętych prawem przedru
ku. Trzeba zatem wziąć pod uwagę, czy ilustracje wiążą się z treścią 
publikacji, którą ilustrują. Co do samodzielnego przedruku materia
łów ilustracyjnych, wobec braku wyraźnych w tej mierze postano
wień przyjęto, że taki przedruk nie jest dopuszczalny. Tylko- ustawa 
jugosłowiańska wyraźnie zezwala na samodzielny przedruk niektó
rych ilustracji prasowych. 

Inną powszechnie przyjętą formą dozwolonego użytku publicz
nego jest prawo do cytatów, w ramach którego wolno przytaczać 
fragmenty utworów lub niekiedy nawet całe utwory bez zgody ich 
autora i bez zapłaty wynagrodzenia. Przepisy wielu krajów ustalają 
obowiązek podania autora oraz źródła, z którego cytat pochodzi. Pew
ne odrębności wykazują ustawy: rumuńska, która zezwala na ,,cy
taty" z utworów plastycznych; bułgarska, zawierająca odrębny prze
pis o korzystaniu przez prasę z cytatów; jugosłowiańska, stanowiąca, 
iż cytowane fragmenty nie mogą w sumie przekraczać 1/4 części 
dzieła, w którym cytat został umieszczony, z tym jednak, że dopusz
cza się cytowanie wyjątków z dzieł literackich, naukowych w więk
szych rozmiarach, jeżeli publikacja służy celom dydaktycznym; auto
rowi należy się wówczas wynagrodzenie. 

Duże znaczenie dla funkcji informacyjnej prasy ma prawo ogła
szania mów i przemówień wygłaszanych w czasie publicznych wy
stąpień. Wszystkie ustawy autorskie krajów socjalistycznych zezwa
lają na ich drukowanie bez zgody autorów i bez obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia. Jedynie ustawa czechosłowacka idzie dalej, wyłącza
jąc je w ogóle spod ochrony. 

Prawo autorskie reguluje również uprawnienia prasy w zakresie 
wykorzystania cudzych utworów w związku z informacjami o aktu
alnych wydarzeniach. Wspólną cechą przyjętych w tym przedmiocie 
rozwiązań jest to, że eksploatacja utworu nie wymaga wówczas zgo
dy autora i następuje bez zapłaty wynagrodzenia. Również w ra
mach tzw. doniesień o wydarzeniach dnia można na ogół publiko
wać fotografie dzieł, które w związku z tymi wydarzeniami były 
udostępnione publiczności. Prawo autorskie określa także warunki 
zamieszczania w prasie wizerunków osób oraz pism o charakterze 
prywatnym. Wszystkie ustawy przyjęły generalną zasadę, że na 
opublikowanie wizerunku wymagana jest zgoda przedstawianej oso
by. Oprócz ustawy bułgarskiej i węgierskiej pozostałe wprowadzają 
jednak wyjątki od tej zasady. Chodzi tu w szczególności o sytuację, 
w którei osoba portretowana pozowała odpłatnie. Ustawodawstwo 
radzieckie idzie w tym zakresie jeszcze dalej, zezwalając na publiko
wanie wizerunków osób także wówczas, gdy jest to uzasadnione in
teresem społecznym lub państwowym. Jeszcze inaczej reguluje tę 
kwestię ustawa polska, która w art. 24 zezwala ogólnie na rozporzą
dzanie wizerunkami: 1) osób powszechnie znanych, chyba że uczy-

file:///vynagrodzenie
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niły one zastrzeżenie przy portretowaniu. 2) stanowiącymi jedynie 
szczegół obrazu przedstawiającego obchód, zgromadzenie, kra j 
obraz itp. » 

Ważnym zagadnieniem z zakresu prawa autorskiego jest także 
problematyka umów o publikowanie materiałów w prasie. W pol
skiej ustawie o prawie autorskim brak szczególnych przepisów od
noszących się do tej kwestii, w związku z czym do umów o opubli
kowanie materiałów w prasie należy stosować przepisy art. 34—45 
dotyczące umowy wydawniczej. Trzeba jednak zaznaczyć, że umo
wa o publikację utworu w prasie tylko wtedy podlega wyżej wspo
mnianym przepisom, gdy spełnia essentialia negotii umowy wydaw
niczej, t j . cechy przedmiotowo-istotne w postaci: 1) ustanowienia 
przez twórcę lub jego następcę prawnego na rzecz nabywcy wyłącz
nego prawa nakładczego, 2) zobowiązania wydawcy do wydania we 
własnym imieniu i na własny rachunek utworu w celu przekazania 
go do rozpowszechniania. Jeśli wyłączne prawo nakładcze nie zo
stanie przeniesione na wydawcę, mamy do czynienia jedynie z umo
wą licencyjną, nie zaś z umową wydawniczą, wobec braku jednej 
z cech przedmiotowo-istotnych umowy wydawniczej. Umowa licen
cyjna nie rodzi bowiem skutków rozporządzających, to jest po stro
nie uprawnionego nie powstaje prawo skuteczne względem osób trze
cich, lecz jedynie prawo skuteczne względem drugiej strony 
umowy 15. 

W związku z umową o publikację utworu w prasie pojawia się za
gadnienie uprawnienia wydawcy do dokonywania zmian redakcyj
nych. Należy tu podkreślić, że redakcja nie może wprowadzać żad
nych zmian, które naruszałyby prawo do integralności dzieła, nie jest 
ona również uprawniona do samodzielnego dołączania do tekstu ilu
stracji, uzupełnień w postaci przedmowy lub posłowia. W praktyce 
przyjmuje się na ogół, że każde opracowanie redakcyjne nie będące 
adiustacją musi być przed publikacją uzgodnione z autorami. 

III. Sytuacja prawno-zawodowa dziennikarzy 

Status prawny dziennikarzy zatrudnionych w środkach masowego 
komunikowania regulują w przeważającej części przepisy prawa pra
cy, pewną rolę odgrywają także niektóre postanowienia statutów 
związków dziennikarzy. Przepisy prawne rzadko określają ściśle 
kwalifikacje wymagane od kandydatów do zawodu dziennikarskiego, 
z reguły zawód ten można uprawiać będąc nie tylko etatowym pra
cownikiem redakcji, ale także na zasadzie dorywczej współpracy. Na 
przykład w NRD istnieją specjalne przepisy zezwalające na upra
wianie dziennikarstwa poza stosunkiem pracy, dotyczące tzw. wol
nych dziennikarzy. Muszą oni jednak legitymować się specjalnym 
upoważnieniem wydanym przez komisję wydziału kultury organu 
administracji państwowej. 

is р о г А К o pff: Charakter prawny umowv wydawniczej. Studia cywili-
styczaie, t. VI, s. 333. 
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Powszechnie uważa się, że zawodowym dziennikarzem jest ten, 
dla kogo dochody z działalności dziennikarskiej stanowią wyłączne 
źródło utrzymania. Większość przepisów dotyczących zawodu dzien
nikarza ustala minimalne kryteria kwalifikacyjne wymagane od 
osób zatrudnionych w dziennikarstwie. I tak wymaga się ukończenia 
wyższych studiów ewentualnie półwyższych dziennikarskich oraz od
powiedniego stażu pracy. Jedyną ustawą, która uzależnia wykony
wanie zawodu od cenzusu specjalistycznego wykształcenia jest ru
muńska ustawa prasowa z 1974 r. Jednakże w niektórych państwach 
(nip. w Bułgarii i w Polsce) warunki te są zastępowane legitymowa
niem się określonym dorobkiem dziennikarskim oraz odpowiednio 
długim stażem, dającym rękojmię należytego wykonywania pracy. 
Ponadto od kandydata na dziennikarza wymaga się właściwej po
stawy etyczno-moralnej. Dlatego niektóre przepisy (np. prawo pra
sowe bułgarskie) wyraźnie stwierdzają, iż nie może być dziennika
rzem osoba skazana w postępowaniu sądowym prawomocnym wy
rokiem za czyn sprzeczny z zasadami etyki dziennikarskiej lub też 
naruszająca przepisy prawa autorskiego czy prasowego. 

W zakresie dziennikarskiego prawa pracy w większości krajów 
(Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska), obowiązują szczegółowe 
regulacje prawne w postaci układów zbiorowych pracy dziennika
rzy, natomiast w ZSRR zatrudnienie dziennikarzy regulują ogólne 
zasady zawierania umów o pracę. 

Do obrony zawodowych i twórczych interesów dziennikarzy po
wołane są działające we wszystkich krajach socjalistycznych związki 
łub stowarzyszenia dziennikarzy. Związki te mają status organizacji 

* społecznych oraz charakter tzw. związków twórczych, w odróż
nieniu od związków zawodowych (jedynie w NRD brak wyraźnej 
granicy). Działalność tych związków służyć ma. rozwojowi dzien
nikarstwa, lepszemu wykonywaniu zadań nałożonych na środki 
masowej informacji, podnoszeniu poziomu etyczno-zawodowego 
kadr dziennikarskich. Struktura tych organizacji jest na ogół jedno
lita, podobnie jak ich programy polityczno-ideowe. Pewne różnice 
w zakresie kompetencji poszczególnych organów związkowych wy
nikają z odrębności s t ruk tury państwowej danego kraju, np. ze 
względu na federacyjny typ niektórych państw. Związki dzienni
karzy są organizacjami dobrowolnymi, o przyjęciu kandydatów 
decydują centralne organy wykonawcze związku lub właściwe 
miejscowe organy terenowe. Warunkiem przynależności do wspom
nianych związków jest zawodowe uprawianie dziennikarstwa przez 
kandydata lub zajmowanie się działalnością publicystyczną albo 
prasoznawczą oraz posiadanie dorobku w tym zakresie. 

Należy również wspomnieć, że w ramach związków dziennikarzy 
funkcjonuje sądownictwo koleżeńskie, rozstrzygające spory z za
kresu etyki dziennikarskiej. Model typowego sądownictwa kole
żeńskiego oparty na zasadach sądownictwa społecznego istnieje 
w Polsce i częściowo w Bułgarii, gdzie jednak pewna różnica 
tkwi w systemie odwołań, albowiem odwołania od sądów koleżeń
skich pierwszej instancji rozpatruje Rada Zarządzająca, t j . organ 
wykonawczy Związku Dziennikarzy Bułgarskich. Na Węgrzech rolę 
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sądu koleżeńskiego spełnia komisja do spraw etyki zawodowej 
działająca przy Związku Dziennikarzy, jednak i tutaj instancją 
odwoławczą są organy wykonawcze Związku. W innych krajach 
sprawy wykroczeń przeciwko etyce dziennikarskiej rozstrzygają 
wyłącznie organy wykonawcze. Jeśli chodzi o podstawę prawno-
-materialną działalności orzeczniczej, to jedynie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich posiada wewnętrzny akt normatywny o cha
rakterze regulaminowym, a mianowicie Dziennikarski Kodeks Oby
czajowy. Przepisy tego kodeksu regulują m. in. dwa najpowa
żniejsze typy naruszeń zasad etyczno-zawodowych: wykroczenia 
przeciwko prawu obywatela do informacji oraz wykroczenia prze
ciwko godności zawodowej i etyce dziennikarskiej. 

IV. Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych 

Publikacje dokonywane przy pomocy środków masowego komu
nikowania mogą niekiedy powodować naruszenie cudzych dóbr 
osobistych, a co za tym idzie — odpowiedzialność dziennikarza 
za wyrządzone w ten sposób krzywdy moralne i szkody majątkowe. 
Odpowiedzialność ta może przybrać charakter odpowiedzialności 
cywilnej lub karnej, a czasem dyscyplinarnej. Wszystkie ustawo
dawstwa państw socjalistycznych zawierają przepisy dotyczące ochro
ny dóbr osobistych, czyli takich, które przedstawiają dla człowieka 
wartości niemajątkowe, psychiczne, jak nip. dobra sława, cześć, nie
tykalność cielesna, wolność itp. 16 Przepisy te znajdują się w ko
deksach cywilnych i kodeksach karnych. Poza tym dobra zwią
zane z twórczą działalnością jednostki, a więc autorskie dobra 
osobiste, chronione są także przepisami prawa autorskiego 17. 

1. Realizacja ochrony dóbr osobistych w poszczególnych krajach 
wygląda odmiennie, niejednolicie jest również ustalony ogólny za
kres dóbr podlegających ochronie. Większość kodeksów cywilnych 
nie zawiera zamkniętego katalogu dóbr osobistych, ograniczając 
się jedynie do ich przykładowego wyliczenia (Czechosłowacja, NRD, 
Rumunia, Polska). Natomiast z brzmienia przepisów węgierskiego 
kodeksu cywilnego można wnioskować, że ustawodawca starał się 
podać wyczerpujący katalog praw dotyczących jednostki. Podsta
wy ustawodawstwa cywilnego ZSRR wymieniają wprawdzie jako 
dobra osobiste człowieka jedynie godność i cześć, należy jednak 
wspomnieć, że w doktrynie radzieckiej coraz częściej postuluje 
się włączenie do kodeksów cywilnych przepisów o ochronie dóbr 
16 Por. S. G r z y b o w s k i : Ochrona dóbr osobistych. Warszawa 1957, s. 9. 
Zagadnieniem ochrony dóbr osobistych, a, szczególnie odpowiedzialnością cy
wilną i kamą dziennikarzy zajmuje się I. D o b o s z w pracy pt. Procesy 
prasowe: pokrzywdzeni kontra dziennikarze. Zeszyty Prasoznawcze 1976, nr 3, 
s. 27—34. O odpowiedzialności cywilnej dziennikarzy patrz również: B. M i-
c h a l s k i : Odpowiedzialność cywilna dziennikarza. OBP 1969. 
17 Na temat stosunku przepisów kodeksu cywilnego i prawa autorskiego 
w zakresie ochrony dóbr osobistych patrz S. G r z y b o w s k i : System prawa 
cywilnego. Wyd. PAN 1974, s. 298—299. 
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osobistych. Uważa się bowiem, że uregulowanie tego zagadnienia 
przez prawo administracyjne i rodzinne jest niewystarczające 18. 

Mówiąc o cywilnoprawnej ochronie dóbr osobistych często pod
kreśla się w doktrynie, iż nie jest możliwe wyodrębnienie wszyst
kich dóbr związanych ze sferą psychiczną człowieka, dlatego na j 
korzystniejsze są rozwiązania, które podają jedynie przykładowa 
wyliczenia wspomnianych dóbr. I tak np. na gruncie polskiego 
kodeksu cywilnego osoba, której dobro osobiste zostało zagrożone 
na skutek publikacji dziennikarskiej, może żądać zaniechania dal
szych działań mogących spowodować naruszenie dobra, zaś w przy
padku dokonanego już naruszenia przysługuje jej roszczenie o usu
nięciu skutków tego naruszenia, np. przez złożenie oświadczenia 
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (art. 24 § 1 к.с.) Jeżeli 
naruszenie dobra osobistego spowodowało szkcdę o charakterze ma
jątkowym, poszkodowany może dochodzić odszkodowania na za
sadach przewidzianych w przepisach o czynach niedozwolonych 
(art. 415 i następne k .c) . Podobne roszczenia przewidziane są w więk
szości kodeksów cywilnych innych państw socjalistycznych. Naj
bardziej szczegółowe w tym zakresie są przepisy węgierskiego 
kodeksu cywilnego. Przewidziano w nim, w zależności od okolicz
ności i sposobu naruszenia, roszczenia o: a) stwierdzenie przez sąd 
naruszenia prawa, b) zaprzestanie naruszeń i zakaz naruszania praw 
osobistych w przyszłości, c) publiczne oświadczenie o dokonanym 
naruszeniu, d) przywrócenie na koszt osoby naruszającej stanu po
przedniego. 

2. Chociaż odpowiedzialność cywilnoprawna obejmuje szerszy za
kres podmiotowy w porównaniu z odpowiedzialnością karną, bo
wiem obok osób fizycznych rozciąga się również na osoby prawne 
i przesłanką pociągnięcia do odpowiedzialności nie jest wina, która 
stanowi przesłankę odpowiedzialności karnej, ale bezprawność dzia
łania — to jednak stosunkowo najpełniejszą ochronę dóbr osobi
stych przed naruszeniami ze strony dziennikarzy zapewnia pra
wo karne, które zawiera przepisy dostosowane do specyficznej 
działalności środków masowej informacji19. Odpowiedzialność karna 
ciąży na dziennikarzu wtedy, gdy popełni on przestępstwo za po
średnictwem środków masowego komunikowania (tzw. przestępstwo 
prasowe, przy czym chodzi tu w zasadzie o przestępstwo przeciwko 
czci i godności obywateli). Ustawodawstwa karne omawianych 
państw'rozróżniają tu tzw. zniesławienia zwykłe oraz typy kwali
fikowane tego przestępstwa, gdzie na zaostrzenie sankcji wpływają 
różne dodatkowe przesłanki, między innymi zniesławienie dokonane 

13 Patrz В. В. С z e r i e p a c h i n: Ochrana licznych praw grażdan nieswia-
zannych s imuszczestwiennymi prawami. (W:) Grażdanskoprawowaja ochrana 
intieriesow licanosti. Moskwa 1969, s. 66. 
i9 przy odpowiedzialności na zasadzie winy bierze się pod uwagę nastawienie 
psychiczne sprawcy (czyli czynniki natury subiektywnej), natomiast odpo
wiedzialność na zasadzie bezprawności następuje wtedy, gdy działanie jest 
s,przeczne z obowiązującym porządkiem prawnym. 
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za pomocą środków masowego komunikowania2 0 . Należy również 
zaznaczyć, że wspomniane uregulowania prawno-karne przewidują 
okoliczności wyłączające odpowiedzialność (kontratypy) za prze
stępstwa przeciwko czci i godności obywTateii. Chodzi przeważnie 
o sytuację, gdy postawiony zarzut jest prawdziwy, a sprawca działa 
w obronie społecznie uzasadnionego interesu lub mając przeświad
czenie oparte na uzasadnionych podstawach, że takiego interesu 
broni, lub też gdy zarzut wprawdzie nie jest prawdziwy, ale sprawca 
działa w uzasadnionym przeświadczeniu, że zarzut jest prawdziwy 
i broni społecznie uzasadnionego interesu. Takie właśnie unormo
wanie przyjął polski kodeks karny; podobne przepisy spotykamy 
też w kodeksach innych państw2 1 . 

Innym rodzajowTo przestępstwem, jakie może popełnić dziennikarz, 
jest znieważenie (inaczej obraza). Zasadnicza różnica polega na tym, 
że przy zniesławieniu przedmiotem zamachu jest dobre imię czło
wieka, zaś przy znieważeniu poczucie jego godności osobistej. Pod
miotami zarówno przestępstwa zniesławienia jak i znieważenia mogą 
być tylko osoby fizyczne. 

W niektórych państwach ściganie przestępstw zniesławienia i znie
wagi odbywa się z oskarżenia prywatnego (np. w Polsce), gdzie 
indziej na wniosek pokrzywdzonego' (Rumunia) lub z oskarżenia 
publicznego (w ZSRR i Bułgarii). Warto przy tym zaznaczyć, że 
niektóre unormowania krajowe (np. w Polsce i Rumunii) przyznają 
dziennikarzom możliwość korzystania w toku procesu z bezpłatnej 
pomocy prawnej wydawcy lub też organizacji związkowej, co zwięk
sza gwarancje należytej obrony interesów dziennikarza. Konsekwen
cją ponoszenia odpowiedzialności za treść publikowanych materiałów 
jest prawny obowiązek sprostowali, występujący w większości 
usiawodawstw krajowych. Przepisy prawne ustalają przesłanki tego 
obowiązku, podają, które środki masowego komunikowania są nim 
objęte, określają formę sprostowania oraz termin, w jakim powin
no się ono ukazać. Przepisy te przewidują również możliwość na
łożenia obowiązku sprostowania przez sąd powszechny, przy czym 
konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku może być ukaranie 
grzywną w odpowiedniej wysokości. 

: e Takie uregulowania istnieją w przepisach kodeksu karnego Bułgarii, Ju
gosławii, RFSRR, Węgier. 
21 W nauce prawa karnego wyróżnia się w zakresiię ochrony czci obywatela 
możliwość uchylenia odpowiedzialności w przypadku przeprowadzenia jedne
go z następujących rodzajów dowodów: 1) pełnego dowodu prawdy, 2) do
wodu obiektywnego prawdopodobieństwa, 3) dowodu subiektywnego prawdopo
dobieństwa, 4) dowodu niezawinionego błędu. Patrz B. M i с h a 1 s к i: Dzia
łalność zawodowa dziennikarza a ochrona czci obywatela w prawie karnym. 
Studia Juridica 1966, t. VII, z. 1., s. 8—14. 

Należy też zaznaczyć, że niektórzy teoretycy prawa karnego uważają, iż 
ramy dopuszczalnej krytyki nie są regulowane wyłącznie przez art. 179 
k.k. PRL, istnieją bowiem kontratypy pozaustawowe — np. krytyka naukowa 
czy artystyczna. Wyłączenie bezprawności tych czynów następuje jedynie 
przez stwierdzenie, że zachodzą znamiona tych kontratypów, bez potrzeby 
sięgania do zasad art. 179 k.k. Por. A. Z o l l : Z problematyki odpowiedzial
ności karnej za pomówienie. Palestra 1974, nr 5, s. 53. 
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3. Naruszenie praw osobistych może spowodować również odpo
wiedzialność służbową dziennikarza albo odpowiedzialność etyczno-
-zawodową na podstawie przepisów kodeksów etyki zawodowej lub 
postanowień statutów związków dziennikarskich, czasem również 
ustaw prasowych. Do tego rodzaju odpowiedzialności pociągany jest 
dziennikarz zazwyczaj bez ingerencji osoby, której dobra osobiste 
zostały zagrożone lub naruszone. 

V. Wnioski 

Nie wdając się w szczegółową ocenę poszczególnych ustawodawstw 
pod kątem nowoczesności przyjętych rozwiązań merytorycznych i ich 
praktycznego stosowania, stwierdzić można, że należałoby dążyć do 
daleko idącej koncentracji przepisów rozproszonych nieraz w bardzo 
wielu różnego rodzaju aktach normatywnych. Kompleksowa kody
fikacja dotycząca masowych środków komunikowania ułatwi bo
wiem należytą ochronę interesów społeczeństwa socjalistycznego, 
w tym również ochronę praw jednostki, a także sprawną realizację 
podstawowych zadań prasy. 

Stan przepisów prawnych obowiązujących w zakresie prawa pra
sowego w Polsce wymaga niewątpliwie podjęcia .prac legislacyjnych, 
tak ze względu na duże rozproszenie tych przepisów jak i ze względu 
na istniejące luki. Od lat toczy się spór co do obowiązywania de
kretu prasowego z 1938 г., a nadto podstawowe akty normatywne 
pochodzą z lat 1946—1952. Jedynie zagadnienie dziennikarskiego 
prawa pracy i odpowiedzialności dziennikarzy uregulowane zostały 
w sposób dostatecznie nowoczesny i w pełni aktualny. Trzeba za
znaczyć, że wstępne prace dotyczące kompleksowego unormowania 
zagadnień związanych z działalnością masowych środków informacji 
zostały już podjęte w ramach zamierzonej kodyfikacji praw autor
skich. Wymaga jednak rozstrzygnięcia kwestia, czy kodyfikacja ta 
miałaby pójść w kierunku stworzenia kompleksowej ustawy obej
mującej przepisy prawa autorskiego, prasowego, filmowego, objętej 
nazwą kodeksu autorskiego', czy też należy pozostać przy tradycyjnej 
ustawie prasowej. Wydaje się, że z punktu widzenia poprawności 
techniki legislacyjnej oraz spełnienia zasady zupełności ustawy trud
ne byłoby zawarcie w kodeksie autorskim całości zagadnień doty
czących prasy i innych środków masowego komunikowania. 

Jak już podkreślono w powyższych rozważaniach, dziedzina prawa 
prasowego ma charakter interdyscyplinarny, przy czym znaczna 
większość występujących tu stosunków prawnych ma charakter ad-
ministracyjnoprawny. a nie cywilnoprawny. Prawo autorskie chroni 
dobra niematerialne w pierwszej kolejności przepisami o charakterze 
cywilnym i włączenie w jego ramy całego zespołu norm administra
cyjnych dotyczących organizacji działalności prasy musiałoby do
prowadzić do braku spójności tego aktu prawnego. 
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FRANCISZEK ADAMSKI 

TRADYCYJNOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ 
ZACHOWAŃ PRZEDMAŁŻEŃSKICH 

W SŁUCHOWISKU RADIOWYM 
„W JEZIORANACH" 

Niezwykła jest popularność dwóch słuchowisk nadawa
nych przez Polskie Radio: „Matysiakowie" są odbierani 
już przeszło 20 lat, „W Jezioranach" od 1960 r. To słu
chowisko o wsi i dla wsi jest ponadto drukowane jako 
powieść odcinkowa w DZIENNIKU LUDOWYM, a wy
brane fragmenty znalazły się w edycji książkowej. Mało 
jest jednak opracowań badawczych zajmujących się na
szymi popularnymi powieściami radiowymi. Analizie jed
nego z głównych wątków obyczajowych słuchowiska 
„W Jezioranach" jest poświęcone niniejsze studium doc. 
dra hab. F. Adamskiego, kierownika Katedry Socjologii 
Rodziny KUL w Lublinie. Tekst jest fragmentem więk
szej całości przygotowanej do przyszłego wydawnictwa 
książkowego. 

F enomenem w polskiej kulturze masowej są dwa popularne słu
chowiska radiowe: „Matysiakowie" i ,,W Jezioranach". Pierwsze 

z nich nadawane jest na antenie Polskiego Radia w każdą sobotę, 
począwszy od 15 XII 1956 i ma charakter powieści radiowej kiero
wanej do ludności miejskiej, drugie natomiast — w każde niedzielne 
popołudnie (i powtarzane jeszcze raz w tygodniu), począwszy od 29 
maja 1960. Ma ono również charakter powieści, ale przeznaczonej 
dla mieszkańców wsi i dlatego transmitowane jest o najdogodniejszej 
dla nich porze tygodnia: 14.30 w każdą niedzielę. Powieść ta, w prze
ciwieństwie do „Matysiaków", jest też publikowana od samego po
czątku nadawania jej w radiu w Dzienniku Ludowym. Niezależnie 
od tego Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza opublikowała w 1960 r. 
dwa tomy wybranych tekstów owej audycji w adaptacji Zofii 
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Dróżdż-Satanowskiej. Obie audycje dotyczą tematyki rodzinno-oby-
czajowej. Ogromne nimi zainteresowanie słuchaczy radiowych 1 

i czytelników Dziennika Ludowego dowodzi rangi społecznej prze
kazywanych tam treści i możliwości ich wpływu na kształtowanie 
środowiskowych modeli, a zapewne i wzorów zachowania małżeńsko-
-rodzinnego odbiorców 2. 

Nas tu interesować będzie funkcja intencjonalna (nie zaś rzeczy
wiście pełniona rola w znaczeniu skuteczności oddziaływania) słu
chowiska ,,W Jezioranach" w odniesieniu do wybranej sfery życia 
wiążącej się bezpośrednio z małżeństwem i rodziną, a mianowicie 
zachowaniami poprzedzającymi zawarcie związku małżeńskiego, 
obejmowanymi dawniej mianem „narzeczeństwa", dziś nazywany
mi „chodzeniem z sobą". Chcemy spytać, jakie elementy i treści 
o charakterze tradycyjnym chce się — w zamierzeniu nadawców — 
podtrzymać u młodzieży wiejskiej przygotowującej się do zawarcia 
małżeństwa i jak się je wiąże z pojęciem nowoczesności mającym 
być, zwłaszcza dla środowisk wiejskich, siłą inspirującą i najbar
dziej pożądanym modelem rozwiązań w każdej dziedzinie życia, 
szczególnie zaś życia małżeńsko-rodzinnego. W środowisku wiejskim 
przenika ono — jak wiadomo — pozostałe sfery życia człowieka. 
w tym przede wszystkim jego działalność zawodową, życie kultu
ralne, religijne itp. Znamiennym rysem interesującej nas powieści 
radiowej jest fakt osnucia całej bogatej problematyki współczesnej 
wsi polskiej wokół spraw rodzinnych kilku bohaterów. Powieść 
jest bogatym źródłem informacji o współczesnej wsi, ma — jako 
swój główny punkt odniesienia — rodzinę. 

Od samego początku emisji audycja cieszy się nie słabnącjmi 
zainteresowaniem słuchaczy wiejskich (zresztą nie tylko wiejskich; 
z badań wynika, że mieszkańcy miast niewiele ustępują w odbiorze 
tego słuchowiska mieszkańcom wsi), o czym świadczy także bogata 
korespondencja będąca podstawą ukazującej się od wielu lat bez 
przerwy rubryki w Dzienniku Ludowym, zatutułowanej : „Tu Klub 
Jezioran". Autorami powieści są: Zofia Posmysz-Piasecka, Wła
dysław Milczarek i Andrzej Mularczyk. Każdy odcinek słuchowiska 
obejmuje ok. 30 stron maszynopisu radiowego. Tekst ów jest na
stępnie adaptowany przez Bronisławę Orłowską i Władysława Mil-

1 Badania socjologiczne dowodzą, że obie te audycje znajdują się na czele 
programów najbardziej popularnych wśród radiosłuchaczy. Aż 90% posia
daczy aparatów radiowych w Łodzi w 1957 r. słuchało „Matysiaków". Stali 
słuchacze tej audycji stanowili 70% radioabonentów z wykształceniem pod
stawowym i 69% radioabonentów z wykształceniem średnim. Zob. A. K l o s -
k o w s k a : L'audience d'une émission populaire de la radio polonaise parmi 
les auditeurs de Łódź. Sondages 1959 nr 1. Z badań ogólnopolskich nad od
działywaniem prasy, radia i telewizji, zrealizowanych w 1969 roku przez 
GUS wynika jednoznacznie nadzwyczaj duże — w stosunku do innych audy
cji — zainteresowanie obu powieściami, i to zarówno w mieście jak i na wsi. 
Zob.: Odbiór programów radiowych. (W:) Oddziaływanie prasy, radia i te
lewizji. Badania ankietowe GUS. „Prace Statystyczno-Socjologiczne" 1969. 
2 Badań nad skutecznością oddziaływania tych programów, ich wpływem na 
kształtowanie modeli i wzorów życia rodzinnego dotychczas nie publikowano.. 
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czarka do publikacji w Dzienniku Ludowym 3. Pismo to zamieściło 
znamienną charakterystykę audycji z okazji 15-lecia jej rozpoczęcia 
na antenie Polskiego Radia: ,,15 lat temu, 29 maja 1960 r. — czyta
my w artykule odredakcyjnym — z anteny Polskiego Radia po
płynął w eter pierwszy odcinek powieści „W Jezioranach". Istnieli 
już wtedy i cieszyli się powszechną sympatią ,,Matysiakowie", a jed
nak nowa powieść z miejsca chwyciła. Słuchacze polubili rodzinę 
Jabłońskich, mieszkającą w podlubelskiej wsi Jeziorany, przejęli 
się losem wdowy po partyzancie wychowującej czworo dzieci, pro
wadzącej gospodarstwo, opiekującej się serdecznie staruszkiem-te-
ściem. Wtedy przed 15 laty, najmłodszy syn Bolek chodził do szkoły 
podstawowej, córka Janeczka była kilkunastoletnią dziewczyną. 
Poza Jabłońskimi mieliśmy zresztą wkrótce w Jezioranach wielu zna
jomych — rodziny Janiaków, Borków, Wilczewskich, Wójcików, 
Świerków, listonosza Kanię, miejscowych nauczycieli" 4. 

Dobre małżeństwo i rodzina przedstawione są w audycji jako nie
zastąpione wartości dla normalnego życia i rozwoju człowieka. 
Szczególnie młodzi mieszkańcy wsi otrzymują tu atrakcyjny wzór 
życia małżeńsko-rodzinnego, oparty na niezbywalnych wartościach 
tradycyjnej kultury polskiej wsi, a jednocześnie wzbogacony no
wymi elementami, jakie przenikają na wieś z miasta. Mają one je
dynie bardziej jeszcze urozmaicić życie na wsi, więcej do niej 
przywiązać młode pokolenie zapatrzone na miasto i przekonać je 
o niekłamanym uroku pracy na roli, bogactwie możliwości życia 
kulturalnego w środowiskach nowoczesnej wsi, a przede wszystkim 
szczęściu, jakie można znaleźć w dobranym małżeństwie, w którym 
„oboje jednakowo czują i przeżywają kontakt z naturą". O takim 
małżeństwie marzą chłopcy i dziewczęta — bohaterowie powieści. 

Treść powieści bardzo często podkreśla wysoką rangę życia mał
żeńsko-rodzinnego zarówno dla jednostki, jak i dla społeczeństwa. 
Państwo otacza rodzinę szczególną troską, czyni wysiłki, aby życie 
rodziny na wsi nie przebiegało w trudniejszych warunkach, aby 
dzieci rodzin wiejskich korzystały z tych samych możliwości kształ
cenia się i rozrywki, jakie ma młodzież miejska. Rodzina wiejska 
musi jednak dostosować się do współczesnych warunków, pracę na 
roli potraktować nie jako ciężar i zło, od którego się trzeba uwolnić, 
ale jako warte zaangażowania środowisko pracy dające dobry do
chód i pełną satysfakcję, gdy się skorzysta z usług świadczonych 
przez organizacje czy instytucje działające na rzecz modernizacji 
wsi i pracy na roli. Skorzystanie z tych nowych szans i uczynienie 
życia na wsi równie atrakcyjnym jak w mieście jest możliwe po 
przezwyciężeniu wielu tradycyjnych cech i barier, które — dobre 
dla dawnej wsi — dzisiaj muszą być zastąpione nowymi treściami. 

8 Zob. Tadeusz К a m i n siki: Niektóre elementy modelowe rodziny wiejskiej 
upowszechniane przez słuchowisko radiowe „W Jezioranach". Praca magi
sterska napisana pod kierunkiem F. A d a m s k i e g o w ATK. Warszawa 
1977, s. 3—4. (Maszynopis w Archiwum ATK.) W szkicu niniejszym wy
korzystano niektóre wyniki tej pracy. 
4 Nasi znajomi z anteny. Dziennik Ludowy 1975 nr 129. 



48 FRANCISZEK ADAMSKI 

P odając na wstępie ogólną charakterystykę treści modelowych ba
danej powieści5 za lata 1971—1975, należy podkreślić fakt ich peł

nego zaangażowania w ogólne procesy przemian społecznych i go
spodarczych kraju, określanych mianem „polityki pogrudniowej". 
Podejmowane w audycji wątki tematyczne, szersze akcje społeczne, 
dyskusje czy sugerowane nowe rozwiązania wyraźnie nawiązują 
do wielu problemów kraju i narodu. Nowa polityka rolna i polityka 
rodzinna otrzymują w ramach ogólnych przedsięwzięć organizacyj-
no-gospodarczych szczególnie uprzywilejowane miejsce. To niewąt
pliwie wpłynęło na ogromne „zainteresowanie mieszkańców Jezio
ran" tymi sprawami. Jest to przecież jednocześnie okres, w którym 
prowadzono w prasie żywą dyskusję na temat dzietności rodziny 
polskiej, do szkół zaczęto wprowadzać nowy przedmiot — przygoto
wanie do życia w rodzinie socjalistycznej. 

Podejmując analizę treści modelowych małżeństwa i rodziny w po
wieści radiowej „W Jezioranach" 6, zakładano fakt istnienia ścisłego 
związku między wspomnianymi „akcjami" tego okresu a dominu
jącymi tendencjami w preferowaniu określonych wątków tematycz
nych w fabule powieści. Treści modelowe sprowadzono do kilku
nastu grup problemowych, traktując je jako elementy modelu 
całościowego. W ich ramach wyszczególniono kilkadziesiąt (63) 
szczegółowych kategorii analitycznych. Treści słuchowiska podzie
lono na trzy grupy, t j . : treści z istoty swej modelowe, treści częścio
wo obojętne dla kształtowania modelu rodziny oraz treści modelowo 
zupełnie obojętne. Tych ostatnich jest w słuchowisku bardzo mało; 
na 63 wszystkich wyszczególnionych kategorii analitycznych jest ich 
zaledwie 6, natomiast 51 stanowią treści z istoty swej modelowe i 6 — 
częściowo obojętne dla kształtowania modelu małżeństwa i rodziny 7. 

W ramach problematyki „modelowej" na czoło wysuwa się sprawa 
dziecka w rodzinie (piąta część analizowanych treści), potem za
gadnienia organizacji życia domowego, podziału ról rodzinnych, 
mechanizacji i wyposażenia technicznego gospodarstwa domowego, 
na trzecim — przygotowanie do małżeństwa i życia rodzinnego, 
z czym się też wiąże ogólne wyobrażenia o małżeństwie i rodzinie 
i wreszcie konflikty pokoleń, trudności pożycia małżeńskiego i roz
kład małżeństwa. Takie uszeregowanie problematyki rodzinnej po
zwala nam łatwo dostrzec te sfery życia małżeńsko-rodzinnego, któ-

5 Za podstawę analizy służył tekst drukowany w zbeletryzowanej formie 
го Dzienniku Ludowym. Jednostki analizy stanowiły pojedyncze drukowane 
odcinki. Wykorzystano też wypowiedzi radiosłuchaczy, drukowane w sipe-
cjalnej rubryce „Tu Klub Jezioran" na ostatniej stronie gazety. Analizą 
objęto wszystkie numery gazety za lata 1971—1975. 
6 Poza wspomnianą pracą magisterską T. K a m i ń s k i e g o i wzmianką 
o .powieści „W Jezioranach" poczynionej przez B. W i 1 s к ą-D u s z y ń s k ą 
(Modele rodziny w środkach masowego przekazu. (W:) Przemiany rodzimy 
polskiej. Pod red. J. K o m o r o w s k i e j . Warszawa 1975), nie mamy do
tychczas żadnego — przynajmniej publikowanego — opracowania tej inte
resującej radiowej powieści rodzinnej. 
7 Autor zastosował identyczną metodę i technikę badawczą jak w analizie 
Przyjaciółki. Zob. F. A d a m s k i : Modele małżeństwa i rodziny a kultura 
masowa. PWN, Warszawa 1970, s. 17-20 oraz 291—295 (aneks). 
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re — z punktu widzenia zamierzonych przez nadawcę oddziaływań 
propagandowych — mają wyraźny priorytet. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ograniczona tematycz
nie i zakresowo problematyka modelowa dotycząca zachowań po
przedzających zawarcie małżeństwa i przygotowania małżeńsko-ro-
dzinnego. Aczkolwiek zajmuje ona dopiero trzecie miejsce w struk
turze treści modelowych badanego słuchowiska, ze względu na sposób 
jej podania i tkwiący w niej element nowości, umiejętnie „osa
dzony" w wiejskich tradycjach rodzinnych, zasługuje na szczególną 
uwagę. 

N arzeczeństwo zajmuje na łamach powieści szczególną pozycję. 
W okresie objętym analizą powracano do niego 100 razy. Zacho

wania par narzeczeńskich nie noszą cech tradycyjnej obrzędowości 
i zwyczajowości ludowej. Znane dawniej uroczyste zrękowiny, 
zaręczyny połączone z wymianą obrączek nie mają dziś miejsca 
w Jezioranach. Jednak rodzice narzeczonych spotykają się w domu 
przyszłej panny młodej, aby wspólnie omówić sprawy ślubu i naj 
bliższe po zawarciu małżeństwa losy pary młodej. Słowa „narzecze
ni" używają przy tym wyłącznie ludzie starszego pokolenia. Poko
lenie średnie, a zwłaszcza najmłodsze, przyjęło w zupełności noszące 
cechy „nowoczesności" określania „jej chłopak", „jego dziewczyna", 
„chodzą ze sobą". W stosunku do 8 par młodych ludzi będących 
faktycznie narzeczonymi nie użyto ani raz owego tradycyjnego 
określenia, żadna też para nie nosi pierścionków zaręczynowych. 

Młodzi poznają się najczęściej w środowisku pracy, w klubie, 
na zabawie, na imprezach artystycznych, wyjątkowo za pośrednic
twem osób trzecich. Na 8 wspomnianych par narzeczonych tylko 
jedna poznaje się w ów tradycyjny sposób. Instytucja tzw. „rajków" 
czy „swatów" w zasadzie nie jest już znana mieszkańcom Jezioran. 
Interesują się oni jednak nader żywo tymi, którzy „chodzą ze 
sobą", „żyją ich problemami" i reagują na niewłaściwe zachowania. 
Ta reakcja ma zresztą o wiele szerszy zasięg; wychodzi daleko poza 
Jeziorany, obejmując swym zasięgiem rozsianych po całym kraju 
odbiorców audycji. Świadczy o tym bogata korespondencja nad
chodząca do redakcji i częściowo drukowana w specjalnej rubryce 
Dziennika Ludowego zatytułowanej „Tu Klub Jezioran" 8. 

Nie znaczy to jednak, że mieszkańcy Jezioran ujawniają zawsze 
w pełni życzliwe i rozważne stanowisko wobec par narzeczeńskich. 
Na uwagę zasługują „częste niedojrzałe i złośliwe postawy starszego 
pokolenia", które poprzez plotki, obmowy i intrygi doprowadziło 
nawet do rozpadu niedoszłych związków małżeńskich. Tego rodzaju 
fakty są ujawniane aż pięciokrotnie, co wobec ośmiu jedynie par 
narzeczeńskich ma swoją jednoznacznie negatywną wymowę. Do
wodzi utrzymywania się nadal w środowiskach wiejskich plotkar
stwa, „interesowania się cudzymi sprawami", ale też jednocześnie 
działania nacisku opinii publicznej, która w tym przypadku okazuje 
się bardzo skuteczna. „Wiadomo — mówi ciesząca się dobrą opinią 

8 Jeziorańskie pary. „Tu Klub Jezioran". Dziennik Ludowy 1975 nr 115. 
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we wsi młoda mężatka Irena Jabłońska — że na wsi każde koja
rzące się małżeństwo budzi wśród otoczenia mnóstwo komentarzy, 
często nieprzychylnych dla młodej pary, stojących na straży tego, 
co się jeszcze zwykło nazywać moralnością" 9. 

Przygotowanie do małżeństwa polega przede wszystkim na wza
jemnym poznaniu się kandydatów, a na to potrzeba im dłuższego 
czasu i stosownych okoliczności. O w moment czasu występuje aż 
35 razy na 100 wypowiedzi dotyczących narzeczeństwa. 20 z nich 
uznaje potrzebę trwania okresu narzeczeństwa w granicach 1—3 
lat, pozostałe mówią, że winien on trwać co najmniej do roku — 
w każdym razie tak długo, aż młodzi w sposób należyty się po
znają a ich decyzja małżeńska w pełni dojrzeje. Zbyt krótkie na-
rzeczeństwo — to późniejsze niepowodzenia w małżeństwie. ..Ile 
razy pomyślę — mówi jedna z bohaterek o nieudanym małżeństwie 
swej córki — żeśmy się tak pośpieszyli, prędko zgodzili na to mał
żeństwo, to mi przykro jakoś. Gdybyśmy wówczas kazali Wandzi 
trochę poczekać, przeciągnęli sprawę, może by do tego nie doszło... 
Jakby był czas przyjrzeć się temu Marianowi od podszewki, może 
byśmy się zorientowali, kto on taki, że go ciągnie do flachy. Może 
byśmy dali radę przetłumaczyć Wandzi, żeby go się odrzekła" 10. 

Nie oznacza to jednak aprobaty powieści dla „ciągnących się 
w nieskończoność zalotów". Bolka Jabłońskiego chodzącego z Martą 
nazywa się złośliwie „wiecznym kawalerem", „żelaznym narzeczo
nym". Jeśli do 3 lat młodzi nie potrafią się zdecydować, czy do 
siebie pasują, jest to znak, że się raczej do małżeństwa nie nadają. 
„Zastanówcie się — radzi się młodym parom — czy jesteście 
dobraną parą do małżeństwa i czy będziecie razem szczęśliwi, nie 
spieszcie się, macie czas, ale ten czas nie może się wydłużać poza 
granice roztropności." Takiemu stanowisku audycji przychodzi nie
wątpliwie w sukurs jednoznaczna opinia społeczności lokalnej de-
zaprobująca „żelaznych narzeczonych" n . 

Sprawa czasu narzeczeństwa wiąże się — jak wiadomo — z gra
nicami uprawnień seksualnych młodych. Przedłużający się czas 
bardzo łatwo łamie te granice i dlatego społeczność wiejska jest 
bardziej skłonna, ariżeli autorzy audycji, kłaść kres „wydłużającym 
się romansom". Wspomniane wyżej pomówienia i plotki doprowa
dzające kilka par narzeczeńskich Jezioran do zerwania, najczęściej 
były osnute wokół rzeczonej sfery zachowań. Powieść nigdy nie 
podważyła uznanej oficjalnie przez mieszkańców wsi zasady naka
zującej bezwzględne powstrzymywanie się narzeczonych od współ
życia seksualnego. Wychodząc niewątpliwie z założeń laickich, auto
rzy powieści nie usiłowali jednak podważać, niezmiennej z punktu 
widzenia etyki katolickiej, normy moralności narzeczeńskiej. Acz
kolwiek skromna, publikowana w rubryce Dziennika Ludowego 
„Tu Klub Jezioran" korespondencja dotycząca m. in. tych zagadnień 

9 Dziennik Ludowy 1973 nr 246. 
10 Dziennik Ludowy 1973 nr 246. 
11 Zob. D. M a r k o w s k a : Rodzina w społeczności wiejskiej — ciągłość 
i zmiana. Warszawa 1976, s. 175 in. 
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każe przypuszczać, że powściągliwe stanowisko nadawcy analizowa
nych treści ma swe źródło w dobrym odczuciu opinii odbiorcy. Nie 
oznacza to zapewne, że autorzy powieści głosiliby w przeciwnym 
przypadku pełną swobodę seksualną młodych. Jednak porównanie 
ujawnianego tu stanowiska ze stanowiskiem głoszonym oficjalnie 
w procesie edukacji seksualnej młodzieży, w tym także za pośred
nictwem środków masowego komunikowania 12, pozwala domniemy
wać, że nadawcy uwzględniają w tym zakresie w znacznym stopniu 
opinie odbiorców 13. 

Sprawa ta była omawiana wprost ośmiokrotnie w audycjach trak
tujących o uprawnieniach młodych przed ślubem. Wprawdzie na 
30 wątków wiążących się z samym zawarciem małżeństwa i cere
moniałem ślubnym jedynie 5 dotyczy ślubu zawieranego w kościele, 
to jednak z kontekstu wynika, że po ślubie cywilnym młodzi bło
gosławią swój związek w kościele. Co do jednej tylko pary było 
wiadome, że poprzestanie na związku cywilnym, gdyż jedna ze stron 
była osobą rozwiedzioną po ślubie kościelnym. Należy zatem ro
zumieć, że ową barierę zakazu współżycia młodzi pokonują stawszy 
się pełnoprawnymi — w opinii społeczności wiejskiej — małżonka
mi, to znaczy po zadośćuczynieniu wymogom Kościoła i przepisom 
prawa państwowego. W badanym okresie w Jezioranach zostają 
zawarte 4 małżeństwa, z tego 2 oficjalnie w kościele; co do 2 po
zostałych sprawę ceremoniału kościelnego pominięto, ale tylko w tym 
celu, aby tym bardziej uwypuklić rangę ślubu cywilnego. 

Ślub kościelny miał być zawarty w jednym przypadku nieco 
później, co do drugiego natomiast rozgorzała dyskusja, gdyż mąż —• 
Bolek nie ujawniał chęci szybkiego załatwienia formalności u pro
boszcza. W rozmowie z przyszłą synową Jabłońska się skarży: 
„Jednego tylko chciałam i to mi się nie spełniło. Przez to akurat 
com Marcie mówiła, że stał się taki bez żadnej wiary... Ale to nie 
jest tak, Bolek ma swoje przekonania... Lecz Aniela z bolesną 
zmarszczką na czole przerwała jej w pół słowa: jakby miał, to 
by nie zrobił matce czegoś takiego, tylko poszedł do ślubu tak, 
jak jego ojciec, dziadek i pradziadek. Właśnie nie chciał, nie mógł 
tego zrobić, że jego poglądy... usiłowała Marta wytłumaczyć raz 
jeszcze zbolałej Anieli przyczyny decyzji Bolka"1 4 . Na to włącza 
się Mateusz — przedstawiciel najstarszego pokolenia — przedsta
wiając własną interpretację sytuacji: „Ot, jak tylko ona, znaczy 
Bolusiowa Marta, pokończy swoje doktoranckie egzamina, to będzie 
ślubować w kościele i weselisko się urządzi jak trza, po gospodarski!, 
z muzyką, jak zawdy bywało u Jabłońskich. Irena z niedowierza
niem patrzyła na staruszka. Tak będzie — potwierdziła Aniela". 

12 Zob. F. A d a m s k i : Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. 
Warszawa 1970, s. 41 i n. 
33 Jak wiadomo, treści masowego oddziaływania zupełnie sprzeczne z do
tychczasowymi postawami i wiedzą odbiorców wywołują mniejszy skutek, 
aniżeli treści nawiązujące do doświadczeń i postaw odbiorców. Zob. na ten 
temat J. T. K l a p p e r : The Effects of Mass Communication, New York 1965. 
14 Dziennik Ludowy 1973 nr 7. 
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Szersze jeszcze naświetlenie uzyskuje interesująca nas tu sprawa 
przedmałżeńskich uprawnień seksualnych, ' gdy mieszkańcy Jezioran 
dowiedzieli się o rzekomym fakcie spędzenia przez jedną z narze
czonych (Krysię) nocy w domu swego wybranka. Zarówno rodzice, 
rodzeństwo, cała wieś, a także słuchacze piszący do „Klubu Jezio
ran", jednoznacznie potępili to „wydarzenie". Wprawdzie okazało 
się potem, że fakt taki nie miał w ogóle miejsca, że dziewczyna 
spędziła noc u koleżanki; w zaimprowizowanym jednak wydarzeniu 
ujawnione zostało, potępiające tego rodzaju praktykę, stanowisko 
społeczności wiejskiej jak i autorów powieści. W innym znowu 
przypadku, starszy już kandydat na męża, 40-letni Tadeusz Repe-
towski, przyjeżdżając do swojej narzeczonej (rozwiedziona), nocował 
u sąsiadów, a w późniejszym okresie u jej rodziców, ale w osobnym 
pokoju. Rodzice tłumaczyli córce, że w ten tylko sposób uniknie 
„ludzkiego języka" i zachowa o sobie dobrą opinię we wsi1 5 . 

Wynika więc z powyższego, że nacisk opinii społeczności lokalnej 
oddziałuje tu, jak dawniej, jako ważny czynnik kontroli społecznej 
zachowań przedmałżeńskich. Jego sile młodzi wyjątkowo tylko usi
łują się przeciwstawiać, w zasadzie liczą się z presją moralną śro
dowiska zamieszkania i rodziców. Mateusz Jabłoński — przedsta
wiciel najstarszego pokolenia — wspomina, że „dawniej to nawet 
narzeczonym nie \ ozwalało się na przebywanie „sam na sam" w do
mu ich rodziców" 16. 

Nie znaczy to jednak, że powieść w zupełności aprobuje trady
cyjną obyczajowość przedmałżeńską. Wiadomo, że nie do pomyśle
nia były w niedalekiej jeszcze przeszłości polskiej wsi wszelkiego 
rodzaju „czułości" okazywane sobie przez narzeczonych w sposób 
jawny. Pocałunki, pieszczoty, serdeczność i wszelkie inne przejawy 
czułości o erotycznym zabarwieniu w zasadzie nigdy nie były oka
zywane w sposób dostrzegalny dla otoczenia, nawet rodzinnego. 
W odczuciu moralnym wsi raziły one swą „nieskromnością" i ob
rażały „poczucie przyzwoitości", były łatwo kwalifikowane do rzędu 
„bezwstydnych". Dziś zachowania tego rodzaju są traktowane w po
wieści w sposób naturalny, młodzi bohaterowie okazują sobie wiele 
czułości i nikogo to nie gorszy — przynajmniej nie ma tego śladu 
ani w korespondencji radiosłuchaczy z redakcją, ani w wypowie
dziach któregokolwiek uczestnika rozgrywającej się w powieści akcji. 
Wydaje się więc, że wieś traktuje te sprawy podobnie jak miasto. 

O dejście od tradycyjnych schematów ujawnia się też w odniesieniu 
do cech i predyspozycji kandydatów do małżeństwa. Chodzi tu 

szczególnie o sprawę wieku, przygotowania zawodowego i niektóre 
cechy osobowości chłopców i dziewcząt podejmujących decyzję za
warcia związku małżeńskiego. Sprawa wieku wchodziła tylko czte
rokrotnie na łamy powieści. Raz matka narzekała na syna, że już 
skończył 30 lat, a nie żeni się, w innym przypadku dyskutowano, 
czy pobierając się w wieku około lat 40, „młodzi" będą zdolni 

15 Dziennik Ludowy 1973 nr 9. 
16 Tamże. 
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urodzić dziecko, to znowu 18-letnia dziewczyna oburza się na ojca, 
że już chce ją wydać za mąż. 

Jalk wspomniano wyżej, w badanym okresie „zawarto" 4 małżeń
stwa w Jezioranach — w żadnym jednak przypadku nie określono 
w sposób dokładny wieku narzeczonych. Inżynier Bolek Jabłoński, 
żeniąc się z kończącą studia medyczne Martą Rogólską, miał p ra 
wdopodobnie 26 lat, a jego wybranka 23.lata. Są to jednak nowo
żeńcy nietypowi dla wsi, poświęcający wiele lat na naukę w szkole 
średniej i wyższej. Przeważająca część młodzieży Jezioran uczęszcza 
jedynie do szkoły zawodowej stopnia ponadpodstawowego czy śred
niego. Jej wiek zawierania małżeństwa będzie więc zapewne o wiele 
niższy. Osoby, które przekroczyły uznaną do zawarcia małżeństwa 
granicę wieku są traktowane z pobłażliwą ironią, najbliższa rodzina 
i mieszkańcy wsi ustawicznie im to wypominają. Aniela Jabłońska 
strofuje syna: „Edek, czas by ci już było skończyć z tym cygańskim 
życiem. Dawno powinieneś był ożenić się i ustatkować się". 

To „przynaglanie" do małżeństwa, z jakim się spotykamy w ba
danej powieści, nie może jednak być przyrównane do dawnego 
„swatania" i wczesnego „wydawania córek z domu". Dawny typ 
motywacji w rodzaju: „Trzeba wydać, gdy jest za kogo", „trzeba 
sprzedać córkę, gdy tylko kupiec się znajdzie", bo „panny są po to, 
aby je za mąż wydawać" — dziś nie jest ujawniany w Jezioranach 
i zapewne nie odgrywa w tym względzie znaczącej roli. Chłopcy 
żenią się najczęściej w przedziale wieku 20—24 lata, dziewczęta 
natomiast między 19 a 22 rokiem życia17. Powieść kieruje do nich 
często jedną i tę samą uwagę: „wprawdzie z małżeństwem nie 
można zbyt zwłóczyć, lepiej się jednak za bardzo nie spiesz}'ć, 
trzeba najpierw zdobyć odpowiednie kwalifikacje". Różnice wieku 
między partnerami powinny być niewielkie. Jednakowy lub zbliżo
ny wiek małżonków stanowi bowiem obiektywną przesłankę kształ
towania się między nimi układów partnerskich. 

Dojrzali wiekowo narzeczeni to zarazem ludzie bardziej ukształ
towani osobowościowo, a nie tylko zawodowo. Oczekiwania wzajem
ne par tnerów pod tym względem ustawicznie rosną, wymagają tego 
też współczesne warunki życia, które „bynajmniej nie jest sielanką". 
Aż 15Jkrotnie w badanym okresie sprawa ta stawała się przedmio
tem dyskusji rodzinnej. Od przyszłej żony wymaga się przede wszy
stkim gospodarności i pracowitości połączonej z kwalifikacjami za
wodowymi, dbałości o męża i dzieci, a przy tym troskliwości o wła
sny korzystny wygląd zewnętrzny. Jako przykład dobrej żony 
podawano postać Ireny Jabłońskiej, młodej mężatki, która uważana 
jest przez mieszkańców Jezioran za dobrą i wzorową żonę i matkę, 
umiejącą pokierować różnymi sprawami w sposób samodzielny, 
a także mężowi poradzić w pracy; jej dom i dzieci są zadbane, ona 
zaś jest zawsze pełna inwencji, dąży do modernizacji domu i go
spodarstwa, które pod tym względem stanowią dla wielu we wsi 
17 W 1972 roku na ogólną liczbę 144 703 związków małżeńskich zawartych 
na wsi, 60% mężozyzn-nowożeńców było w wieku 20—24 lat, a 23% w wieku 
25—29 lat. Jeśli idzie o kobiety, to 57,50/0 było w wieku 20—24 lat, nato
miast 27,6% nie przekroczyło 20 roku życia. 
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przedmiot zazdrości. Sama jest zawsze pełna wdzięku i życzliwości 
dla otoczenia. 

Gdy znowu mowa o kandydatach na mężów, to na pierwsze miej
sce wysuwa się zaradność życiową i pracowitość, wolność od nałogu 
pijaństwa, przygotowanie zawodowe, troskę o żonę i darzenie jej 
uczuciem, spędzanie razem z nią wolnego czasu, chętne wyręczanie 
jej w różnych pracach domowych. Idealnym kandydatem na męża 
jest narzeczony Stasi Rataj czyk, Bogdan Wójcik — znany we wsi 
jako ,,dobry człowiek, dobry gospodarz, który siostrę wywianował, 
młodszego brata wykształcił w technikum, nie pije". 

Widzimy zatem, że propagowany przez audycję ideał dobrego 
męża i żony jest wyraźnie „wzbogacony" o te cechy osobowości, 
które dawniej 18 nie były w środowisku wiejskim akcentowane jako 
wymogi pierwszorzędnej wagi. Dzisiaj ich rola jako istotnego ele
mentu w kształtowaniu więzi osobowych wyraźnie rośnie, dominują 
one — w przeciwieństwie do układów tradycyjnych — nad więziami 
rzeczowymi: wspólną pracą i gospodarstwem rolnym. Jest to jeden 
z następnych elementów upodabniających współczesną rodzinę wiej
ską do rodziny miejskiej 19. 

W spomnieliśmy wyżej, że integralnym elementem modelu idealne
go kandydata na męża czy żonę jest przygotowanie zawodowe. 

Ukończenie szkoły i zdobycie zawodu liczy się szczególnie z tego 
względu, że „już minęły te czasy — mówi dziadek Mateusz — gdy 
o małżeństwie decydowały morgi", stan zamożności partnerów. „Dziś 
młodzi sami muszą sobie zapracować na własne wiano", „to nie da
wne czasy — akcentuje 60-letnia Aniela Jabłońska — gdy panny 
rok, dwa przed ślubem szykowały se odpowiednią wyprawę" 20. 

Jednej z rubryk „Klubu Jezioran" nadano znamienny tytuł: 
„Kiedyś decydowały morgi..." Autorka drukowanej tam wypowiedzi 
pisze: „Pamiętam jeszcze czasy, kiedy właśnie brak majątku roz
bijał niejedną miłość. Dla „morgów" opuszczało się drogą osobę, 
żeby żenić się lepiej, to znaczy bogato. A nie takie to znowu dawne 
czasy, bo ja mam obecnie 39 lat." Redakcja dodaje od siebie: „Tempo 
przemian w tej dziedzinie życia jest ogromne" 21. 

Potrzeba przygotowania zawodowego, i to zarówno chłopca jak 
i dziewczyny, wynika także z tego powodu, że „dziś młodzi chętnie 
opuszczają wieś, gdyż w mieście praca lżejsza, życie łatwiejsze" 22. 
Ażeby sobie urządzić to „łatwiejsze życie", muszą mieć odpowiedni 
zawód. Tym bardziej, że na gospodarce może pozostać tylko jedno 
dziecko —• też mające odpowiednie kwalifikacje rolnicze; pozostałe, 
nie otrzymując tzw. „spłaty" muszą liczyć wyłącznie na własne 
możliwości. Konsekwentnie przeto rodzice w Jezioranach często 
napominają swe dzieci, aby się pilnie uczyły, przygotowywały do 
,8 Zob. D. M а г к o w s к a: Rodzina..., s. 179. 
19 Zob. F. A d a m s k i : Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa 1977. 20 Dziennik Ludowy 1974 nr 309. 
21 Kiedyś decydowały morgi. „Tu Klub Jezioran". Dziennik Ludowy 1973 
nr 117. 
2g Dziennik Ludowy 1973 n,r 237. 
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zawodu, bo „"to będzie ich majątek, posag małżeński"2 3 . Rolnik 
Borek oświadcza swej córce, spodziewającej się pomocy materialnej 
od rodziców: „Nie te czasv. Masz szkołę i pracę, myśl sama o so
bie" 24. 

Zarówno więc rodzice, jak i dzieci zdają sobie sprawę z tego, 
że jedynym majątkiem, jaki mogą wnieść w swe małżeństwo, jest 
wykształcenie i dobry zawód. Posiadanie przygotowania zawodowego 
decyduje też o możliwościach dziedziczenia gospodarstwa rolnego. 
Stąd wszyscy młodzi ludzie w Jezioranach uczą się bądź w szkole 
zawodowej, średniej, bądź na kursach przysposobienia rolniczego. 
Niektórzy kontynuują naukę w trybie zaocznym. Wszyscy są świado
mi znaczenia szkoły dla ich osobistych i małżeńsko-rodzinnych per
spektyw życiowych. Nie ustępują pod tym względem młodzieży 
środowisk miejsko-przemysłowych. Jeziorańscy kandydaci na mał
żonków nie pytają się wzajemnie o morgi, ale o posiadany zawód, 
wysokość zarobków i pozycję w zakładzie pracy. 

Warto zakończyć ten szkic wzmianką o sposobie dobierania się 
kandydatów do małżeństwa. Już wyżej zaznaczono, że młodzi w Je 
zioranach poznają się na zabawie, w towarzystwie, w pracy, wy
jątkowo natomiast za pośrednictwem tzw. „swatów" i w wyniku 
wcześniejszej ugody rodziców. Jak wiadomo, w tradycyjnej ro
dzinie wiejskiej jeszcze na początku XX wieku istniała instytucja 
„swatów". Rodzice uzgodniwszy z synem wybór kandydatki na żonę, 
wysyłali do niej swata, którym był zazwyczaj krewny lub przyjaciel 
rodziny starającego się o żonę kawalera. Swat udawał się do rodzi
ców przyszłej żony, aby „orędować" za swym kandydatem na zięcia. 
Jeśli ci wyrażali zgodę, wówczas ojciec przychodził z synem i ewen
tualnie swatem do rodziców dziewczyny, by prosić oficjalnie o jej 
rękę i omówić ostatecznie warunki materialne małżeństwa. Swata 
poprzedzał lub zastępował „faktor" 25. Jak pisze D. Markowska, na 
wsi kurpiowskiej do czasu wybuchu I wojny światowej każde trze
cie małżeństwo było zawarte przy pomocy swata -6. Nie była to też 
praktyka obca w Jezioranach, skoro aż 10-krotnie wspomina się o niej 
w powieści. Z nutą humoru opowiada o niej dziadek Mateusz, a mło
dzi ze zdziwieniem i wesołością przysłuchują się. 

Początki zmian w tym zakresie zaczęły się w Jezioranach w okre
sie międzywojennym, a zupełny zanik tej praktyki nastąpił po roku 
1945. Nastawieni na nowoczesność mieszkańcy Jezioran wspominają 
o tym dziś z nutą humoru: „Swaty to są metody zeszłowieczne. 
A dziś między młodymi idzie inaczej. Wystarczy, że dwoje ludzi 
chce, żaden swat nie zarobi" 27. Co najwyżej ktoś z rodziny czy ze 
znajomych wyjątkowo pośredniczy w poznaniu się dwojga młodych, 
gdy ci są nieśmiali. „Samotny mężczyzna, niestary i niebiedny, 
2S Tamże. 24 Tamże. 
25 Zob. T. W i e r z b i c k i : Żmiąca w pół wieku później. Warszawa 1965, 
s. 264. 
28 Zob. D. M a r k o w s k a : Rodzina wiejska na terenie dawnej Puszczy Zie
lonej (W:) Kurpie — Puszcza Zielona, t. III. Wrocław 1965, s. 112. Praca 
zbiorowa pod red. A. K u t r z e b y-P o j n a r o w e j . 27 Dziennik Ludowy 1973 nr 56. 
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z dobrym fachem w ręku — czytamy w poświęconym instytucji 
swatów artykule, zamieszczonym w „Klubie Jezioran" — zawsze 
budzi zainteresowanie bliźnich, wyrażające się m. in. w próbach 
„swatania" go, poznania z odpowiednią •kandydatką na żonę. Swaty 
jako takie wyszły wyprą wdzie z mody, młodzi sami dokonują wy
boru i bez pomocy „swatów", bywa nawet nieraz, że bez zawiado
mienia rodziców decydują się na małżeństwo. Ale czasem tak się 
komuś w życiu układa, że nie ma okazji poznać odpowiedniej par t 
nerki czy partnera. A bywa takich przypadków niemało, skoro ciągle 
egzystują i cieszą się powodzeniem biura matrymonialne" 28. 

Wśród przewijających się w powieści par małżeńskich tylko trzy 
zostały skojarzone dzięki pośrednictwu osób trzecich, w tym tylko 
jedna w okresie powojennym. Gdy mowa o pośredniczeniu w wy
borze kandydata do małżeństwa, to zawsze w grę wchodzi nieśmia
łość jednej ze stron, obawa przed wyborem nieodpowiedniego par t 
nera, brak okazji poznania dobrego chłopca czy dziewczyny. Sprawa 
samodzielnego poszukiwania i wyboru partnera powracała 10-krotnie 
na łamy powieści. Zawsze były to owocne poszukiwania i szczęśliwe 
decyzje. Dominują jednak nad nimi sytuacje, gdy młodzi swą oso
bistą decyzję poprzedzają zasięgnięciem porady rodziców. 

Na 26 tego rodzaju przypadków — to znaczy udziału rodziców 
w doborze przez syna bądź córkę kandydata do małżeństwa — mło
dzi sami zwracają się do rodziców po poradę 21 razy, 5 razy ro
dzice niezależnie od woli dzieci ingerują w ich plany małżeńskie, 
przeciwstawiając się stanowczo zawarciu zamierzonego związku (3 
razy) lub doprowadzając jedną ze stron do zmiany, w sposób do
browolny, dotychczasowego zamiaru. Sprzeciw rodziców nie zasadza 
się jednak na motywach natury ekonomicznej — co należało do 
częstych przypadków w przeszłości, ale wynika zawsze z okoliczno
ści wiążących się z walorami osobowymi i nałogami kandydata do 
małżeństwa. Sytuacje takie otrzymują tylko przyzwolenie, a nie 
aprobatę autorów. Reprezentują oni pod tym względem jednoznaczne 
stanowisko: rodzice mają prawo życzliwie radzić swym dzieciom, 
ale pod żadnym pretekstem nie wolno im decydować za dziecko. 
- Z przedstawionego tu szkicu wynika jednoznaczna tendencja na
dawcy słuchowiska do kształtowania w pełni nowoczesnych wzorów 
zachowań poprzedzających zawarcie małżeństwa. Młodzi mieszkańcy 
Jezioran w zasadzie hołdują tym wszystkim formom zachowań i wy
obrażeniom o należnych zachowaniach przedmałżeńskich, które 
kształtują ich związki małżeńskie na sposób partnerski i zamazują 
ostre granice, dzielące kiedyś tak wyraźnie małżeństwo i rodzinę 
wiejską od miejskiej. Starsze pokolenie — w pełni przeświadczone 
o niefunkcjonalności wielu tradycyjnych form zachowań i treści 
stanowiących ich podbudowę — umiejętnie włącza się w nieodwra
calny już proces tworzenia „nowego", bezboleśnie rezygnując z tych 
wszystkich elementów tradycyjnego zachowania i myślenia, które 
ów proces czyniłyby niemożliwym lub choćby tylko go utrudniały. 

Swaty. Dziennik Ludowy 1975 nr 70. 
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ROMAN GUŁA 

EMIGRACYJNA PRASA POLSKA 
W WIELKIEJ BRYTANII 1940-1948 

(Próba charakterystyki) 

Autor podejmuje próbę charakterystyki emigracyjnej 
prasy polskiej po kapitulacji Francji w czerwcu 1940. 
W artykule omówiono najważniejsze tytuły prasy rządo
wej, wojskowej, pisma stronnictw politycznych, wyzna
niowe gazety katolickie i in. Autor stwierdza, że w la
tach powojennych prasę emigracyjną cechował skrajny 
antykomunizm oraz zdecydowanie negatywny stosunek 
do obozu demokracji w kraju. 

W niespełna trzy tygodnie po klęsce Francji (22 VI 1940) i prze
niesieniu się z Angers do Londynu polskich władz emigracyjnych, 
ukazał się tam 12 lipca 1940 pierwszy numer Dziennika Polskiego 
(The Polish Daily), nieoficjalnego organu rządu emigracyjnego, który 
zapoczątkował historię prasy polskiej w Wielkiej Brytanii. Wkrótce 
po klęsce Francji pojawiły się nad Tamizą nowe grupy emigrantów 
polskich, a z nimi powstały w Londynie dalsze pisma emigracyjne. 

Mieczysław Grydzewski wznowił wydawanie wychodzącego przed 
wojną w Warszawie tygodnika literackiego — Wiadomości Literackie, 
a poszczególne partie i stronnictwa polityczne powołały do życia 
własne organy prasowe. Tak np. PPS z inicjatywy Adama Ciołkosza 
i przy współudziale Adama Pragiera wydała własne pismo, które 
przyjęło nazwę Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii. Pierwszy nu
mer tego miesięcznika ukazał się 25 sierpnia 1940 jako organ Ko
mitetu Zagranicznego PPS. Pismo to stanowiło w pewnym sensie 
kontynuację wydawanego od 1894 r. Robotnika, centralnego organu 
PPS. 1 stycznia 1950 Robotnik Polski w Wielkiej Brytanii zmienił 
tytuł i do dnia dzisiejszego ukazuje się w Londynie raz na dwa mie
siące pod nazwą Robotnik. 



58 ROMAN GUŁA 

Stronnictwo Narodowe, którego część działaczy z drem Tadeuszem 
Bieleckim na czele znalazła się na emigracji w Londynie, wydało 
w 1941 r. dwutygodnik Myśl Polska (ukazujący się również obecnie 
jako miesięcznik), a ONR-owcy, przy współudziale Adama Dobo-
szyńskiego jeszcze w 1940 r. przystąpili do redagowania własnego 
pisma o zabarwieniu skrajnie prawicowym i nacjonalistycznym pod 
tytułem Jestem Polakiem. Pismo to z jednej strony występowało 
z oskarżeniami obozu przed wrześniowego o rozbrajanie psychiczne 
narodu, a z drugiej propagowało totalitarny system rządzenia. 

W Londynie ukazało się także pismo Polska Walcząca, którego 
pierwszy numer pojawił się w sprzedaży na ziemi brytyjskiej 29 li
stopada 1940. Polska Walcząca, wydawana była poprzednio we Fran
cji w Coëtquidan i Paryżu. Od 1949 r. Polska Walcząca (Fighting 
Poland) ukazywała się jako organ prasowy Zarządu Głównego Sto
warzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) w formie samodzielnego 
tygodniowego dodatku do tygodnika Gazeta Niedzielna wydawanego 
przez Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas" w Londynie г. Póź
niej (od 5~V 1954) Polska Walcząca ukazywała się jako dodatek dwu
tygodniowy do Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza. 

Poza tym rozwinęła się w Wielkiej Brytanii, w skali dotychczas 
niespotykanej, prasa wojskowa, i to zarówno w samym Londynie, 
jak i na prowincji, a zwłaszcza w Szkocji, gdzie zostały rozmiesz
czone liczne jednostki wojskowe PSZ. Już pod koniec 1940 r. wzno
wiono wydawanie w Londynie kwartalnika wojskowo-historycznego 
Bellona przeznaczonego dla kadry oficerskiej. Na prowincji ukazało 
się wiele pism i biuletynów informacyjnych wydawanych przez po
szczególne jednostki wojskowe2 . Prasa wojskowa zaczęła więc od
grywać coraz większą rolę w życiu społeczno-politycznym nie tylko 
wojska, ale również całej społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii. 
Stała się ona ważnym instrumentem wychowania politycznego sze
regów żołnierskich PSZ. 

Nowy etap w historii emigracyjnej prasy polskiej na wyspach bry
tyjskich rozpoczął się w 1945 г., kiedy to po zakończeniu II wojny 
światowej pojawiła się w Wielkiej Brytanii następna fala emigran
tów polskich oraz żołnierzy PSZ, powracających z zachodniego 
teatru działań wojennych. Nastąpiło wówczas wyraźne ożywienie 
działalności społeczno-politycznej emigracji polskiej w W. Brytanii, 

1 Gazeta Niedzielna wkazuje się w Londynie również obecnie. 
2 Poza Belloną, która wychodziła w Londynie, w Szkocji ukazywały się na
stępujące pisma wojskowe: Defilada — organ 1 Dywizji Pancernej, Na prze
łomie, Nowiny — organ prasowy 4 Dywizji Piechoty, Gazetka — 16 Samo
dzielnej Brygady Pancernej, Kresowiak, Artylerzysta, Na Odbitej Fali, Mewa, 
Grenadier — Kwatery Głównej Brygady Grenadierów, Warta, Skarbnik, 
Żołnierz Sobie, Dojdziemy, Odtrąbiono, Gazeta Ścienna 6 Małopolskiego Baonu 
Strzelców Pieszych, Przyjaciel, Ilustracja, Gazeta Ścienna Szpitala Wojen
nego Nr 1, Ogniwa — Szpitala Wojennego Nr 4 i inne. 
W Jerozolimie wychodził dwutygodnik; Na Drodze, a w Bagdadzie Kurier 
Polski. W Palestynie ukazywało się pismo Wolność. Natomiast we Włoszech 
wychodził Dziennik Żołnierza Armii Polskiej we Włoszech, jako organ 2. Kor
pusu PSZ, którego redaktorem był Ludwik Rubel. 

«i 
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w tym także wydawndczo-prasowej. Z chwilą wylądowania w W. 
Brytanii w lipcu 1946 pierwszych oddziałów wycofanego z Włoch 
2. Korpusu generała Władysława Andersa wraz z całym aparatem 
propagandowym i wydawnictwami prasowymi powstałymi jeszcze we 
Włoszech lub na Bliskim Wschodzie, działalność prasowo-propagan-
dowa szczególnie wyraźnie się ożywiła. Razem z 2. Korpusem PSZ 
przybyła do Wielkiej Brytanii w lipcu 1946 redakcja tygodnika 
Orzeł Biały (White Eagle), który powstał jeszcze w 1942 r. w Związ
ku Radzieckim. Z ZSRR redakcja pisma wraz z wojskiem gen. W. 
Andersa ewakuowała się na Bliski Wschód, a stamtąd do Włoch. 
Po przeniesieniu w lipcu 1946 2. Korpusu z Włoch do W. Brytanii, 
Orzeł Biały wychodzi przez pewien okres .w Brukseli, ale mimo to 
cały jego nakład rozprowadzono wśród Polaków osiadłych w Anglii. 

Wraz z powojennym ożywieniem działalności politycznej emigra
cji londyńskiej powstało wiele nowych pism emigracyjnych, lecz 
niektóre z nich, zwłaszcza te, które powstały po 5 lipca 1945. to jest 
już po cofnięciu uznania rządowi polskiemu w Londynie przez mo
carstwa zachodnie — Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone Amery
ki, nie przedłużyło swego istnienia, niekiedy nawet poza numer inau
guracyjny. 

W pierwszych latach powojennych prasa emigracyjna, w tym tak
że prasa partii i stronnictw politycznych, wydawana była w ogrom
nej większości za pieniądze rzą_du emigracyjnego rozporządzającego 
poważnymi funduszami propagandowymi. Pisma wojskowe nato
miast korzystały z subwencji emigracyjnego Ministerstwa Obrony. 
Dla pewnej przejrzystości można ewentualnie zaproponować podział 
prasy emigracyjnej na określone grupy. Niemniej jednak pamiętać 
należy, że w rzeczywistości linie wyraźnego podziału między pi
smami emigracyjnymi nie istniały. Zaryzykujemy jednak podział na 
prasę rządową, reprezentującą punkt widzenia rządu polskiego na 
emigracji oraz skupionych wokół niego czynników politycznych, 
prasę wojskową podporządkowaną ośrodkowi wojskowemu w Lon
dynie, subsydiowaną przez instytucje wojskowe na emigracji, prasę 
stronnictw i emigracyjnych partii politycznych oraz prasę katolicką 
i wydawnictwa prasowe społeczno-kulturalne. 

Prasę emigracyjną tego okresu bez względu na jej powiązania 
partyjne i programy polityczne cechował skrajny anty komunizm 
i zdecydowanie negatywny stosunek do obozu demokracji w kraju. 

1. Prasa rządowa 

Do grupy pism związanych z rządem emigracyjnym w Londynie 
należał niewątpliwie Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza, którego 
nakład w latach 1946/47 wynosił 30 tysięcy egzemplarzy. Pismo od 
chwili powstania przedstawiało swym czytelnikom skrajny antyko-
munizm i zdecydowanie negatywny stosunek do Polski Ludowej. 
Należało ono do grona największych pism emigracyjnych na terenie 
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W. Brytanii, dysponując przy tym liczną grupą współpracowników 
oraz własną siecią korespondentów zagranicznych. 

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza powstał 1 stycznia 1944 
w Londynie, w rezultacie połączenia dwóch oddzielnie ukazujących 
się dotąd pism emigracyjnych — Dziennika Polskiego i Dziennika 
Żołnierza. Połączone nazwy tych pism dały aktualny tytuł wydaw
nictwa, ukazującego się zresztą w Londynie do chwili obecnej. 

Dziennik Polski — jako nieoficjalny organ rządu polskiego na emi
gracji powstał w Londynie 12 lipca 1940 i stanowił niejako kontynu
ację wydawanego we Francji Głosu Polskiego 3. Inicjatorem utworze
nia pisma był minister informacji w rządzie gen. Sikorskiego prof. 
Stanisław Stroński, a główną rolę w jego powstaniu odegrali: Jerzy' 
Szapiro i Jan Tabaczyński4 , były redaktor naczelny przedwojennego 
dziennika Polonia w Katowicach. 

Z dniem 5 sierpnia 1940 kierownictwo redakcji Dziennika Polskie
go objął Marceli Karczewski, który kierował nim aż do 30 czerwca 
1943. 1 lipca tego roku, na kilka dni przed tragiczną śmiercią gen. 
Sikorskiego w katastrofie w Gibraltarze, M. Karczewski ustąpił ze 
stanowiska redaktora naczelnego, a jego miejsce zajął Stanisław So-
picki, były redaktor naczelny katowickiej Polonii, który funkcję t ę 
pełnił do 15 grudnia 1943. 

W związku z wejściem w skład Rady Ministrów, Sopicki przekazał 
kierownictwo redakcją Dziennika Polskiego Zygmuntowi Lityńskie
mu, byłemu korespondentowi IKC w Paryżu, który pozostał na tym 
stanowisku zaledwie przez dwa tygodnie, to jest do momentu połą
czenia Dziennika Polskiego z Dziennikiem Żołnierza. 

Z dniem 1 stycznia 1944 Dziennik Polski z inspiracji Stanisława 
Mikołajczyka połączył się z ukazującym się w Glasgow od 29 czerw
ca 1940 Dziennikiem Żołnierza — organem prasowym z początku 
10. Brygady Pancernej PSZ, a następnie 1. Korpusu Polskiego PSZ. 
Inicjatorem, twórcą i zarazem redaktorem tego pisma był Ludwik 
Rubel, czołowy publicysta krakowskiego Ilustrowanego Kuriera Co
dziennego. 

3 28 listopada 1939, wkrótce po zakończeniu kampanii wrześniowej w Polsce 
i ukonstytuowaniu się we Francji nowego rządu polskiego pod kierownictwem 
generała Władysława Sikorskiego, ukazał się w Paryżu pierwszy numer 
dziennika Głos Polski (La Voix de la Pologne) jako organu emigracji wo
jennej. W rzeczywistości pismo to było wydawane, finansowane i inspiro
wane przez rząd gen. Sikorskiego, z ramienia którego opiekował się nim 
minister informacji prof. Stanisław Stroński. 
Na łamach tego pisma publikowali m. in.: Tytus Filipowicz, Maria Kunce
wiczowa i Jerzy Kuncewicz, Stanisław Cat Mackiewicz, Zygmunt Nowa
kowski, Karol Zbyszewski, Mieczysław Lisiewicz, Józef Łobodowski, gen. Lu
cjan Żeligowski, Kazimierz Wierzyński i inni. Mimo to Głos Polski nie miał 
większych ambicji publicystycznych i z braku nurtu polemicznego ucho
dził za urzędowy organ informacyjny rządu gen. Sikorskiego. Losy tego 
pisma zostały przesądzone wraz z klęską Francji. W czerwcu 1940 praestało 
wychodzić. 
4 Po wojnie Jan Tabaczyński pracował w Rozgłośni Radia „Wolna Europa'* 
w Monachium, nie utrzymując żadnego kontaktu z pismem. Zmarł w Mona
chium w 1961 r. 
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Pierwszy numer Dziennika Żołnierza został napisany na maszynie 
i ukazał się w nakładzie zaledwie trzech egzemplarzy, jako „Dzien
nik 2. Brygady". Przez następne dwa tygodnie pismo wychodziło 
w nakładzie 16 egzemplarzy, przekształcając się z kolei w organ pra
sowy 10. Brygady Kawalerii Pancernej, stacjonującej w Forfar. Po
cząwszy od 19 sierpnia 1940 pismo było wydawane techniką powie
laczową, a dopiero 20 grudnia 1940 ukazał się pierwszy drukoiwany 
numer tej gazety. 

Z Dziennikiem Żołnierza konkurowało w pewnym sensie inne pi
smo wojskowe, a mianowicie Nowiny —• organ 1. Brygady PSZ 
w Szkocji, redagowany przez Aleksandra Bregmana. W maju 1942 
obie te gazetki — Dziennik Żołnierza z Forfar i Nowiny z Cupar 
połączyły się, przyjmując tytuł Dziennik Żołnierza. Z tą chwilą ga
zeta stała się organem prasowym 1. Korpusu PSZ i wychodziła już 
w Glasgow, ciesząc się dużą popularnością. O ile w maju 1942 nakład 
wynosił niespełna 2 tys. egzemplarzy, to już w rok później wzrósł do 
10 tysięcy. Dziennik Żołnierza opanowany przez nieprzejednanych 
przeciwników gen. Sikorskiego reprezentował tendencje polityczne 
sprzeczne z założeniami polityki zagranicznej rządu polskiego w Lon
dynie, występując szczególnie ostro przeciwko porozumieniu ze 
Związkiem Radzieckim. 

W tej sytuacji jesienią 1943 minister informacji prof. Stanisław 
Kot, mając poparcie premiera Stanisława Mikołajczyka doprowadził 
do połączenia Dziennika Żołnierza w Glasgow z Dziennikiem Polskim 
w Londynie. W ten sposób rząd S. Mikołajczyka chciał podporządko
wać sobie linię polityczną nowego pisma, poddając jednocześnie ga
zetę skuteczniejszej niż dotąd kontroli Ministerstwa Informacji, kie
rowanego przez ludowca prof. S. Kota. 

Po połączeniu pism cały niemal zespół Dziennika Żołnierza z wy
jątkiem redaktora naczelnego Ludwika Rubla 5 został przeniesiony do 
redakcji Dziennika Polskiego w Londynie, przejmując tam faktycz
nie kierownictwo nowego wydawnictwa. Na czele połączonego ze
społu redakcyjnego stanął 1 stycznia 1944 Mieczysław Szerer, który 
jako redaktor z tzw. klucza partyjnego (działacz Stronnictwa Demo
kratycznego) dążył do podporządkowania oblicza politycznego pisma 
5 Ludwik Rubel, przedwojenny redaktor Ilustrowanego Kuriera Codziennego 
w Krakowie i poseł na Sejm z ramienia BBWR, założyciel Dziennika Żoł
nierza w Szkocji, po połączeniu pism nie wszedł do wspólnej redakcji, lecz 
wyjechał do Kanady, gdzie redagował pismo pt. Odsiecz, przeznaczone dla 
przewidywanych ochotników do armii polskiej (gen. Sikorski planował wer
bunek żołnierzy do PSZ na Zachodzie wśród Polonii kanadyjskiej i ame
rykańskiej). Kiedy akcja ta zawiodła, L. Rubel powrócił do Europy i stanął 
na czele redakcji Dziennika Żołnierza Armii Polskiej we Włoszech — organu 
2. Korpusu PSZ. Po przybyciu 2. Korpusu do W. Brytanii, Rubel założył 
w Londynie dziennik Słowo Polskie, Móre już nie odegrało tej roli wśród 
emigracji, co Dziennik Żołnierza. W okresie pobytu we Włoszech L. Rubel 
był jednym z najbardziej zaufanych doradców politycznych gen. W. Andersa, 
z którym blisko współpracował również na emigracji w Londynie. Zmarł 
w Londynie 10 kwietnia 1958. Na marginesie warto odnotować, że L. Rubel 
był teściem Leopolda Tyrmanda, który był żonaty z jego córką Małgorzatą. 
W 1968 r. Tyrmand odmówił powrotu do kraju i pozostał na emigracji. 
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linii rządu S. Mikołajczyka. Szerer jäko redaktor naczelny kierował 
redakcją pisma w najtrudniejszym okresie historii emigracji polskiej 
na Zachodzie, ustępując z tego stanowiska 1 grudnia 1944. Po nim 
objął redakcję Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza Jan Czar
nocki, przedwojenny redaktor Kuriera Porannego oraz naczelny re
daktor Dziennika Ludowego, który już realizował w piśmie linię 
polityczną odpowiadającą prawicowemu kierownictwu PPS z Toma
szem Arciszewskim, Adamem Ciołkoszem i Janem Kwapińskim na 
czele. Po upadku rządu Mikołajczyka (24 XI1944) inicjatywę poli
tyczną na emigracji przejęło prawicowe kierownictwo PPS-WRN, 
które w nowo utworzonym rządzie emigracyjnym T. Arciszewskiego 
odgrywało główną rolę. Po objęciu rządu przez T. Arciszewskiego, 
Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza stał się jawną trybuną pro
pagandy antyradzieckiej wymierzonej swym ostrzem także prze
ciwko młodej władzy ludowej w kraju. Nie mogło to oczywiście 
sprzyjać stabilizacji sytuacji politycznej tak w kraju, jak i na emi
gracji, która utraciła już inicjatywę polityczną w sprawie kształto
wania dalszych losów kraju. Ten stan rzeczy pogłębiał na emigracji 
chaos i zamęt polityczny. Gen. Sikorski rozumiał, że losy kraju zależą 
w ogromnej mierze od sytuacji militarnej Związku Radzieckiego 
i dlatego zmierzał do ułożenia stosunków z Krajem Rad. Napotkał 
w tym na opór Stronnictwa Narodowego i obozu przedwrześnio-
wego. Te ośrodki polityczne tak w kraju, jak i na emigracji przeciw
stawiały się koncepcji gen. Sikorskiego. Na emigracji mobilizowały 
one nastroje wojska przeciwko Naczelnemu Wodzowi. Zerwanie sto
sunków dyplomatycznych przez Związek Radziecki z rządem polskim 
w Londynie jeszcze bardziej pogłębiło chaos polityczny, w jakim zna
lazła się emigracja. Nie mogło to nie odbić się również na łamach 
prasy, która nie była w stanie uporać się z tym problemem. 

Po śmierci Jana Czarnockiego, który zmarł 1 lutego 1947, redakcję 
Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza objął Tadeusz Horko, któ
ry kierował pismem przez 12 lat, to jest aż do 1959 r. Po nim na 
stanowisko redaktora naczelnego został powołany tymczasowo Wi
told Czerwiński, który wkrótce przekazał pismo Aleksandrowi Breg-
manowi, działaczowi emigracyjnego ugrupowania politycznego „Nie
podległość i Demokracja" (NiD). 

Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza był od początku istnienia 
wydawnictwem deficytowym i dlatego korzystał z subwencji rządu 
emigracyjnego, któremu zresztą zależało na utrzymaniu tej gazety. 

W czerwcu 1945, na krótko przed cofnięciem uznania rządowi pol
skiemu w Londynie przez mocarstwa zachodnie, minister informacji 
rządu emigracyjnego prof. Adam Pragier przekazał z funduszów 
rządowych 15 500 funtów szterlingów trustowi „Dziennika Polskie
go" („The Polish Daily Trust"), który został stworzony po to, aby 
zapobiec ewentualnemu przejęciu pisma przez władze krajowe6 . 

6 Witold C z e r w i ń s k i : List do Redakcji. Kultura Paryż nr 4/431 z 1975 г., 
s. 155. 
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W skład fundacji „The Polish Daily Turst" weszli: Stanisław Ba-
liński-Jundziłł7 — działacz katolicki na emigracji, Jan Czarnocki — 
ówczesny redaktor naczelny pisma, płk Jan Antoni Bogusławski8, 
prof. Z. Nagórski, dr Witold Czerwiński — działacz polityczny emi
gracji londyńskiej oraz ks. infułat Władysław Staniszewski, który 
zresztą wkrótce wycofał się z tego zarządu. 

Obecnie pismo stanowi własność powstałej w 1950 r. Polskiej Fun
dacji Kulturalnej kierowanej przez dra W. Czerwińskiego i Juliusza 
Sakowskiego9 . 

Przekazana redakcji w 1945 r. dotacja rządowa pozwoliła na za
kup własnej drukarni, co bardzo wydatnie poprawiło sytuację finan
sową gazety. Do poprawy finansowej sytuacji pisma przyczyniła się 
również sprawna administracja wydawnictwa kierowana przez by
łego redaktora przedwojennych pism łódzkich Republika i Express 
Wieczorny oraz kierownika działu prasowego Ambasady Polskiej 
w Berlinie — Leszka Kirkiena. 

Do grona bliskich współpracowników pisma należeli m. in. Emil 
Rojek — działacz Stronnictwa Narodowego i były przywódca Mło
dzieży Wszechpolskiej we Lwowie, współpracujący także z redakcją 
Myśli Polskiej — organu prasowego Stronnictwa Narodowego, któ
remu w dalszym ciągu prezesuje dr Tadeusz Bielecki, dawny współ
pracownik Romana Dmowskiego. Rojek dał się poznać na emigracji 
jako aktywny działacz Związku Ziem Północno-Wschodnich, organi
zacji emigracyjnej utworzonej przez Stanisława Cata Mackiewicza 
jeszcze przed jego powrotem do kraju w 1956 r. 

Z Dziennikiem Polskim i Dziennikiem Żołnierza współpracował 
również Mieczysław Obarski — szwagier byłego marszałka Senatu 
Bogusława Miedzińskiego, jeden z głównych oskarżonych w głośnym 
procesie WiN-u. M. Obarski był przed wojną naczelnym redaktorem 
Polskiej Agencji Telegraficznej (PAT) oraz redaktorem Agencji Te
legraficznej „Express", znanej pod skrótem „ATE". Z pismem współ
pracował też dawny bliski współpracownik Józefa Becka, korespon
dent zagraniczny Dziennika w Stanach Zjednoczonych Ameryki — 
Władysław Besterman, podpisujący swoje korespondencje pseudo
nimem „Vigil". Besterman, podobnie zresztą jak wielu innych 
współpracowników Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza dał 
się poznać jako publicysta skrajnie antykomunistyczny i antyra
dziecki. 

Poza tym w latach 1940—1948 z pismem współpracowali najlepsi 
pisarze i publicyści emigracji. 

Drugim, nie mniej popularnym na emigracji pismem jak Dziennik 
Polski i Dziennik Żołnierza był tygodnik literacki Wiadomości, uka
zujący się w Londynie pod obecnym tytułem jako kontynuacja 
wydawanych w kraju w latach 1924—1939 Wiadomości Literackich. 

7 Stanisław Baliński-Juindziłł zmarł w Londynie w 1974 r. 
8 Płk J. A. Bogusławski zmarł w Londynie w 1956 r. 
» Kultura (Paryż) nr 1/328-2/329 z 1976 г., s. 239. 
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We wrześniu 1939 redaktorzy tego pisma — Mieczysław Gry
dzewski i Antoni Borman przedostali się do Francji, gdzie niezwłocz
nie wznowili wydawanie swego tygodnika. Po kapitulacji Francji 
w czerwcu 1940 Grydzewski wraz z Bormanem ewakuowali się do 
Wielkiej Brytanii, przystępując w Londynie ponownie do wydawa
nia Wiadomości Literackich, które ukazywały się pod tym tytułem 
do 10 lutego 1944, kiedy to doszło do zawieszenia pisma. Bezpo
średnim powodem tej decyzji władz brytyjskich, które nie chciały 
tolerować wystąpień sprzecznych z polityką brytyjską, była gwał
towna kampania propagandowa jaką redakcja Wiadomości Lite
rackich rozpętała na swych łamach przeciwko polityce rządu gen. 
Sikorskiego w stosunku do Związku Radzieckiego. Redakcja inge
rowała bezpośrednio w sferę stosunków radziecko-brytyjskich. 

Wiadomości Literackie przewodziły opozycji sanacyjno-endeckiej 
przeciwko polityce współpracy ze Związkiem Radzieckim. Jednakże 
w kilka tygodni po tej decyzji (kwiecień 1944) pismo ukazało się 
ponownie, ale już pod nieco zmienionym tytułem, przyjmując nazwę 
Wiadomości. 

Wiadomości, mimo iż pragnęły uchodzić za pismo poświęcone hi
storii, literaturze i sztuce, zawsze reprezentowały skrajnie antyko
munistyczną platformę polityczną. Podobnie jak pozostałe pisma 
emigracyjne, korzystały one również z funduszów propagandowych 
rządu polskiego w Londynie. 

Zgodnie z zasadą głoszoną przez Mieczysława Grydzewskiego, 
Wiadomości od chwili powstania posiadały szerokie grono współ
pracowników. Poza wysokiej klasy publicystami, na łamach pisma 
zamieszczali swoje artykuły m. in. Zygmunt Zaremba i Adam Pra-
gier z PPS oraz Jędrzej Giertych ze Stronnictwa Narodowego. 
Z pismem współpracował Ferdynand Goetel oraz ludzie, na których 
ciążył zarzut kolaboracji z Niemcami, jak na przykład Władysław 
Studnicki i Józef Mackiewicz — brat Stanisława Cata Mackiewicza. 

Z Wiadomościami związali się też tacy publicyści i literaci emi
gracyjni jak:. Jan Bielatowicz, Michał Chmielowiec, Józef Łobo-
dowski, Adam Pragier, Zygmunt Nowakowski i Tadeusz Nowa
kowski, Józef Mackiewicz, Aleksander Jania, Stefan Korboński, 
Stefania Kossowska, Barbara Toporska, Tymon Terlecki, Kazimierz 
Wierzyński i Wacław Zbyszewski. Już w ostatnich latach na ła
mach Wiadomości publikowali swoje artykuły pisarze, którzy po 
1968 r. opuścili kraj, jak na przykład Alicja Lisiecka, Nina Karsow, 
Szymon Szechter, Henryk Grynberg, Roman Karst, Alina Grabow
ska, Leopold Tyrmand i inni. 

Wiadomości zawsze utrzymywały swój tradycyjny duży format. 
Podczas wojny wychodziły one w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. 
Po wojnie nakład pisma poważnie spadł, tak, że w 1348 r. wydawane 
było już tylko w 5 tysiącach egz. Przez pewien okres po wojnie 
Wiadomości drukowane były w Brukseli. Rozprowadzane były w W. 
Brytanii i Europie zachodniej. Wiadomości wychodzą w Londynie do 
dnia dzisiejszego. 
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W czerwcu 1946 ukazał się w Londynie za pieniądze rządu emi
gracyjnego miesięcznik emigracyjny Przegląd Polski, którego redak
torem naczelnym został Józef Kisielewski10. 

Przegląd Polski wychodził w nakładzie 2 tys. egzemplarzy z prze
znaczeniem nie dla masowego czytelnika, lecz dla potrzeb bibliotek, 
czytelni i klubów emigracyjnych. Na łamach tego pisma ogłaszali 
swe artykuły głównie pracownicy Wydziału Prasowego Ministerstwa 
Informacji. Z bardziej znanych publicystów emigracyjnych z redak
cją Przeglądu Polskiego współpracowali: Zygmunt Nowakowski, 
Mieczysław Grydzewski, Michał Grażyński, Wiktor Weintraub — 
profesor Harvard University i inni. 

Z ramienia władz emigracyjnych opiekę nad pismem sprawował 
Juliusz Sakowski, początkowo sekretarz generalny Ministerstwa In
formacji, a następnie wiceminister tego resortu. Pomimo korzystania 
z funduszów rządowych, w niespełna dwa lata od chwili powstania 
Przegląd Polski uległ likwidacji. 

Jeszcze w okresie wojny powrstał w Londynie tygodnik Lwów 
i Wilno, wychodzący w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Po wojnie 
nakład tego pisma spadł do 10 tys. egz. Oficjalnie pismo utrzymy
wane było z funduszów Komitetu Ziem Północno-Wschodnich, fak
tycznie zaś korzystało z subwencji finansowych rządu emigracyjnego 
oraz dotacji od czynników wojskowych. Pismu pomagały także fi
nansowo organizacje polonijne w Stanach Zjednoczonych. 

Tygodnik Lwów i Wilno redagował Stanisław Cat Mickiewicz, 
przy współudziale swego brata — Józefa Mackiewicza, redaktora 
Głosu Wileńskiego z okresu wojny. Ponadto z pismem współpraco
wali dorywczo Józef Badeni i Władysław Studnicki. W 1950 r. Cat 
Mackiewicz zawiesił wydawanie pisma. 

Mówiąc o prasie rządowej na emigracji należy także wspomnieć 
o kwartalniku Sprawy Międzynarodowe — w pewnym sensie oficjal
nym organie emigracyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, fi
nansowanym z funduszów dyspozycyjnych ministra Adama Tarnow
skiego. Pismo wydawane było w Londynie od 1947 r. przez Polski 
Instytut Badania Spraw Międzynarodowych. 

W skład komitetu redakcyjnego kwartalnika Sprawy Międzynaro
dowe wchodzili: Jan Librach, Ryszard Wraga i Tytus Komarnicki. 
Komitet redakcyjny nie ujawnił nakładu pisma, które po paru latach 
również uległo likwidacji. 

2. Prasa wojskowa 

Omawiając emigracyjną prasę wojskową należy przede wszystkim 
wymienić tygodnik Orzeł Biały, który po rozwiązaniu Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie został przejęty przez Stowarzyszenie Pol
skich Kombatantów (SPK). 

10 Bolesław Ś w i d e r s k i : „Bielatowicz Prawdziwy" Kronika (Londyn) 1964 
nr 3 z 15 11966. 

5 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Orzeł Biały ukazał się po raz pierwszy 7 grudnia 1941 w Buzułuku 
(ZSRR) jako organ Wydziału Propagandy i Oświaty Dowództwa Pol
skich Sił Zbrojnych w ZSRR. Następnie pismo zostało przekształcone 
w organ 2. Korpusu PSZ we Włoszech, wydawany przez Biuro Pra
sowe gen. Andersa. Po zakończeniu wojny tygodnik Orzeł Biały uka
zywał się w Londynie, lecz ze względów oszczędnościowych przez 
pewien okres drukował się w Brukseli. Jednorazowy nakład pisma 
wynosił wtedy przeciętnie 5 do 6 tys. egz. Pismo stanowiło formal
nie własność fundacji występującej pod nazwą „Gryf Publication 
Ltd." z siedzibą w Londynie i dysponującą kapitałem zakładowym 
w wysokości 10 tys. funtów szterlingów. 

Fundacja „Gryf Publication Ltd." pomyślana została jako spółka 
wydawnicza. W jej programie wydawniczym oprócz gazet i cza
sopism przewidziano również książki. Wydawnictwo „Gryf Publi
cation Ltd." drukowało także tygodnik ilustrowany Życie Tygodnia. 
Pismo to jednakże po pewnym okresie przestało wychodzić. 

Akt notarialny spółki „Gryf Publication Ltd." podpisany 14 X 1946 
ujawnił nazwiska dwóch dyrektorów, obywateli brytyjskich: Ber
narda Petre i Tadeusza Aleksandra Dernby. 

Początkowo na stanowisko redaktora naczelnego Orła Białego zo-
stał powołany Ryszard Piestrzyński. Po.nim redakcją kierował Paweł 
Zaremba. Na łamach Orła Białego ogłaszali swe artykuły tacy pu
blicyści i działacze emigracyjni, jak Kazimierz Glabisz, Feliks Chrza
nowski, Krystyna Brzozowska, Michał Wyrwicz, Józef Łobodowski, 
Fryderyk Goldschlag. Publicystykę pisma, które zajmowało się pro
blematyką polskiej emigracji politycznej, sprawami międzynaro
dowymi oraz wybranymi zagadnieniami historii Polski, jak rów
nież sprawami wojskowymi cechował uproszczony anty komunizm. 
W ostatnich latach redakcja pisma Orzeł Biały związała się z Radiem 
„Wolna Europa". Obecnie pismo jest organem Związku Kombatan
tów Polskich (SPK) i ukazuje się jako miesięcznik. 

Do pism emigracyjnych przeznaczonych dla odbiorcy wojskowego 
należał miesięcznik Połska Walcząca wydawany podczas wojny 
przez Sztab PSZ na Zachodzie. Po wojnie pismo zostało przekształ
cone w organ Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK) popie
rany finansowo przez gen. Mariana Kukiela — ministra obrony 
w rządzie emigracyjnym oraz gen. Tadeusza Bora Komorowskiego. 
W latach 1945—1948 nakład pisma wynosił nie więcej jak 5—6 tys. 
egz. Pomimo że w pewnym sensie obowiązywała prenumerata pisma 
przez członków SPK, nakład miesięcznika stale spadał. Było to pi
smo wybitnie deficytowe. Na czele redakcji Polski Walczącej stał 
początkowo Tymon Terlecki. W 1948 r. redakcją kierował Komitet 
Redakcyjny. W latach następnych Polska Walcząca ukazywała się 
jako dodatek do Gazety Niedzielnej, a później do Dziennika Pol
skiego i Dziennika Żołnierza. 

Polska Walcząca miała charakter pisma informacyjnego i starała 
się służyć pomocą członkom PKPR w osiedlaniu się w krajach za
chodnich. Pośród innych pism emigracyjnych wyróżniła się tym, że 
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publikowała nieprawdziwe korespondencje z Polski, opracowane naj
prawdopodobniej w Londynie. 

Pismem przeznaczonym dla kombatantów PSZ, a zwłaszcza da
wnych lotników był dwutygodnik literacko-społeczny Skrzydła, który 
wychodził jako organ Stowarzyszenia Lotników Polskich. Skrzydła 
wydawała ,,Samopomoc Lotnicza" przy poparciu czynników wojsko
wych. Pismo miało ten sam charakter co Polska Walcząca. Skrzydła 
przeznaczone były dla kadry oficerskiej Lotnictwa Polskiego w W. 
Brytanii i — podobnie jak Polska Walcząca — zajmowały się po
średnictwem pracy oraz możliwościami emigracyjnymi. 

Do wydawnictw o charakterze wojskowym można również za
liczyć Biuletyn Informacyjny AK. Pierwszy numer tego pisma ukazał 
się 15 grudnia 1946 jako dwutygodnik, a od marca 1947 wychodziło 
jako miesięcznik. 

Wysokości nakładu pisma redakcja nie podawała i nie podaje 
(gazeta ukazuje się do chwili obecnej). Redakcją Biuletynu kierował 
Andrzej Pomian. Krąg odbiorców pisma sprowadzał się głównie do 
dawnych uczestników ruchu oporu antyhitlerowskiego, przeważnie 
członków AK. 

Wkrótce po wojnie Biuletyn publikował komunikat}'- i proklamacje 
podziemia krajowego zbrojnego i politycznego, występującego w la
tach 1945—1948. Biuletyn korzystał z pomocy finansowej rządu emi
gracyjnego. Posiadał też inne źródła pomocy finansowej. Obecnie 
działalnością wydawniczą przy Zarządzie Głównym Koła Żołnierzy 
Armii Krajowej kierują: L. Kindlein, T. Klimowski i J. Płoska. 

Do emigracyjnej prasy wojskowej w Londynie należy jeszcze za
liczyć założony w 1948 r. miesięcznik Biuletyn Informacyjny oraz 
Wiadomości Wojskowe, wydawany przez Sekretariat Kół Oddziało
wych PSZ w Londynie. Miesięcznik ten był przeznaczony dla człon
ków Kół Oddziałowych i SPK. Zawierał on przegląd aktualnych wia
domości wojskowych, łącznie z opisem nowych broni i współczesnej 
organizacji sił zbrojnych. Pismo to ma ograniczony nakład i zasięg 
odbiorców. 

3. Prasa stronnictw politycznych 

Niezależnie od prasy rządowej i wojskowej, ważną rolę w życiu 
politycznym emigracji londyńskiej odgrywała również prasa emi
gracyjna stronnictw i partii politycznych, do której zaliczyć należy 
przede wszystkim dwutygodnik Jutro Polski — organ prasowy Pol
skiego Stronnictwa Ludowego na emigracji. Pismo powstało w 1944 r. 
i występowało jako rzecznik polityki Mikołajczyka na terenie lon
dyńskim. Początkowo wychodziło regularnie jako tygodnik, później 
przez dłuższy okres pojawiało się w nieregularnych odstępach 
sześcio- lub nawet ośmiotygodniowych. Po ucieczce Mikołajczyka 
7. Polski w październiku 1947 Jutro Polski wychodziło regularnie 
jako dwutygodnik. Nakład nominalny pisma wynosił około 1500 

5* 
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egzemplarzy, z czego w Londynie rozchodziło się około 300 egzem
plarzy, a reszta przeznaczona była na kontynent europejski oraz na 
wysyłkę do kraju. Redaktorem pisma był od początku Franciszek 
Wilk, były działacz lewego skrzydła Związku Młodzieży Ludowej 
„Wici" we Lwowie, bliski współpracownik prof. Stanisława Kota 
oraz członek Rady Narodowej w Londynie. Redakcja Jutra Polski 
czerpała fundusze na wydawanie pisma przeważnie ze Stanów Zjed
noczonych. 

Pismo zajmowało się zagadnieniami polityki międzynarodowej, 
problemami polskiej emigracji politycznej oraz historią ruchu ludo
wego. Prezentowało ono od chwili swego powstania zdecydowanie 
antykrajowy program polityczny. Jutro Polski występowało prze
ciwko łączności emigracji z krajem. Wydawcą pisma była spółka 
akcyjna, która przyjęła nazwę — „Jutro Polski Limited". Jutro' 
Polski wychodzi na emigracji do chwili obecnej. 

Do pism partyjnych zaliczyć należy miesięcznik Za Wolność i Nie
podległość, ukazujący się od maja 1947. Miesięcznik ten stanowił 
kontynuację Listów Londyńskich. Nakład tego pisma nie został 
ujawniony. Pismo stanowiło organ tzw. nieprzejednanych piłsud-
czyków. Redagowaniem zajmował się Konrad Libicki, przedwojenny 
redaktor PAT-a i naczelny dyrektor Polskiego Radia. 

Spośród znanych na emigracji pism partyjnych wymienić można 
miesięcznik Trybuna — organ ugrupowania politycznego występu
jącego pod nazwą Polski Ruch Wolnościowy — „Niepodlagłość i De
mokracja" (PRW-NiD), którym kierował Rowmund Piłsudski. Ugru
powanie to domagało się poszerzenia bazy rządu emigracyjnego 
w celu objęcia nim tzw. „Koncentracji Demokratycznej" stworzonej 
przez WRN-PPS, Stronnictwo Demokratyczne i Stronnictwo Pracy. 

Z pismem tym współpracowali m. in. Stefan Gacki z emigracyj
nego MSZ, który przed wojną kierował Związkiem Pracowników 
Umysłowych, i Andrzej Pomian, były członek AK, występujący na 
emigracji jako przedstawiciel ruchu podziemnego z kraju. Pismo 
powstało w 1946 r. Finanse czerpało z instytucji wojskowych. Wy
dawcy pisma mieli trudności finansowe. 

W gronie pism partyjnych znalazł się również Przegląd Polityczny 
jako wydawnictwo tzw. „Koncentracji Demokratycznej", w skład 
której wchodziły następujące ugrupowania polityczne emigracji: 
grupa PPS J. Kwapińskiego i A. Ciołkosza, PRW-NiD, Stronnictwo 
Demokratyczne i Stronnictwo Pracy. Pierwszy numer Przeglądu 
Politycznego ukazał się w lutym 1948. Pismo stawiało sobie za cel 
walkę z rządem emigracyjnym, domagając się rozszerzenia jego 
platformy politycznej. 

Robotnik — miesięcznik Komitetu Zagranicznego PPS w W. Bry
tanii, wydawany jest za fundusze partyjne PPS. Pismo redagował 
komitet, w którego skład wchodzili Adam Ciołkosz i Jan Kwapiński. 
Robotnik wychodzi też obecnie. Posiada on charakter biuletynu we
wnątrzpartyjnego. Nakładu pisma redakcja nie ujawnia. 
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Spośród pism partyjnych na emigracji należy także wymienić 
poświęcony życiu i kulturze narodu dwutygodnik Myśl Polska — or
gan Stronnictwa Narodowego, ukazujący się w Londynie od 20 marca 
1941 w nakładzie 2000 egzemplarzy (z czego około 500 egz. kolpor
towano w W. Brytanii, a resztę przerzucano na kontynent europej
ski). Po wojnie pismo posiadało specjalny nakład tzw. bibułkowy, 
przeznaczony na kraj. Myśl Polska pomimo swych powiązań par ty j 
nych również korzystała z subwencji rządowych. Jako oficjalny re 
daktor pisma występował dr W. Wasiutyński, jadnakże oblicze poli
tyczne pisma kształtował dr Tadeusz Bielecki, prezes Stronnictwa 
Narodowego na emigracji. Z pismem współpracowali m. in.: minister 
oświaty w rządzie emigracyjnym prof. Stanisław Folkierski, Adam 
Bromke, Wacław Netter, Tadeusz Piszczakowski, Jerzy Strumień-
ski i Antoni Dargas, który aktualnie jest redaktorem pisma. Po 
wojnie pismo koncentrowało swą publicystykę wokół problemów 
polityki międzynarodowej i zagadnień polskiej emigracji politycznej. 

4. Prasa katolicka 

Czołowym pismem katolickim na emigracji londyńskiej był po 
wojnie tygodnik religijno-społeczny Zycie, ukazujący się w Lon
dynie od 18 maja 1947. Nakład pisma wynosił 10 tys. egzemplarzy. 
Ogólnie pismo to uchodziło za nieoficjalny organ prasowy arcybi
skupa Józefa Gawliny — opiekuna duchowego emigracji polskiej, 
poświęcony sprawom Kościoła katolickiego. W zasadzie Zycie popie
rając kurs polityki watykańskiej nie poruszało na swych łamach 
problematyki międzynarodowej, koncentrując się głównie na spra
wach religijnych. Swoistą cechą emigracyjnej prasy katolickiej, która 
powstała w W. Brytanii w latach 1945—1948 była ucieczka od rze
czywistości. Fakt, że prasa ta była czytana stosunkowo szeroko 
świadczy o pewnym zmęczeniu emigracji sprawami politycznymi. 
Zycie w pewnym stopniu subsydiował finansowo arcybiskup J. Ga
wlina oraz kardynał Gryffin. Korzystało ono także z funduszów 
watykańskich. Redaktorem Życia był Jan Tokarski, z którym ściśle 
współpracował znany pisarz emigracyjny Jan Bielatowicz, odpowie
dzialny za stronę literacką pisma. 

Wśród innych pism katolickich wymienić należy miesięcznik 
RCS — Ruch Chrześcijańsko-Spoleczny, pismo, które wychodziło 
od marca 1947 jako organ Chrześcijańskiej Demokracji. Na czele 
redakcji stał Stanisław Sopicki, dawny współpracownik Głosu Na
rodu z Krakowa i katowickiej Polonii. Sopicki jako członek Chrze
ścijańskiej Demokracji występował w 1948 r. jako minister w rzą
dzie emigracyjnym Bora Komorowskiego. 

Do pism emigracyjnych o charakterze katolickim trzeba także za
liczyć miesięcznik Droga Ruchu Chrzęścijańsko-Spolecznego, posia
dający swoje oddziały w Londynie, Paryżu i Brukseli. Pismo to 
wydawała rozłamowa grupa Chadecji, która oderwała się od Ruchu 
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Chrześcijańsko-Spolecznego na skutek nieporozumień wewnątrzpar
tyjnych. Droga posiadała nakład około 1 tys. egz. Finansowano ją 
z funduszów pozostałych z okresu wojennego, które miały być prze
znaczone na działalność konspiracyjną w kraju w okresie okupacji 
niemieckiej. Fundusze te jednakże nie zostały w zupełności wyczer
pane i w związku w tym zostały one udostępnione grupie rozłamo
wej wydającej Drogę. 

Inne pisma emigracyjne 

Omawiając prasę emigracyjną w W. Brytanii okresu powojennego 
warto także wspomnieć o takich pismach, jak Pokrzywy Londyń
skie — miesięcznik humo irystyczno- jsatyryczny ukazujący się w 
Thornton Heath pod Londynem od grudnia 1947 oraz Tygodnik In-
jormacyjno-Handlowy — wychodzący od lutego 1948 w tej samej 
miejscowości. Pismo to miało na celu dopomożenie Polakom w urzą
dzeniu się w W. Brytanii lub w innych krajach zachodnich. Zaj
mowało się głównie ogłoszeniami handlowymi, pośrednictwem pracy, 
kupnem i sprzedażą nieruchomości itp. 

Jednym z bardziej znanych pozalondyńskich pism emigracyjnych, 
są Ostatnie Wiadomości (Latest News) ukazujące się od 1945 r. do 
dziś dwa razy w tygod'niu w Mannheim-Schoenan, jako gazeta 
polskich Oddziałów Wartowniczych przy Armii Stanów Zjednoczo
nych Ameryki w RFN. Większość artykułów publikowanych w tym 
piśmie to przedruki z prasy emigracyjnej. Przez wiele lat pismem 
kierował jako redaktor naczelny Józef Tomoczek. Ostatnie Wiado
mości raz w miesiącu wydawały dodatek literacki. 

Do pism emigracyjnych związanych politycznie z emigracją lon
dyńską zaliczyć także należy miesięcznik społeczno-polityczny Kul
tura wydawany w Paryżu przez Jerzego Giedroycia. Pierwszy nu
mer tego miesięcznika ukazał się w Rzymie w lipcu 1947. Założy
cielem i redaktorem naczelnym pisma był i jest w dalszym ciągu 
Jerzy Giedroyć, który skupił wokół siebie takich publicystów, jak 
Józef Czapski, Juliusz Mieroszewski n (pseudonim „Londyńczyk"), 
Gustaw Herling-Grudziński — korespondent włoski, a w ostatnich 
latach: Leopold Unger (pseudonim ,,Bmkselczyk") — korespondent 
Kultury w Brukseli, Adam Kruczek, Czesław Miłosz, Zbigniew Byr-
ski, Bogdan Mieczkowski, Jan Drewnowski, Józef Lewandowski, 
Dominik Morawski — korespondent watykański i inni. 

Kultura od samego początku istnienia uchodziła za pismo kon
centrujące się na walce ideologicznej z komunizmem. Pismo zajmuje 
się przede wszystkim polskimi sprawami wewnątrzkrajowymi, pro
blematyką międzynarodową, a także sprawami emigracji. Głównym 
celem pisma jest poszukiwanie dróg prowadzących do obalenia so-

11 Zmarł w Londynie w 1976 r. 
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cjalizimu w Polsce. Kultura rozwija także działalność polityczną 
wśród emigracji polskiej, wydaje książki pisarzy emigracyjnych, 
przyznaje nagrody literackie itp. Pismo jest finansowane przez Mię
dzynarodowe Stowarzyszenie Wolności Kultury . 

Kultura poza książkami wydaje również kwartalnik poświęcony 
problemom najnowszej historii Polski, ukazujący się pod nazwą 
Zeszyty Historyczne. 

Pisząc o prasie emigracyjnej, trudno nie wspomnieć o oficjalnym 
organie rządu emigracyjnego, jakim była Polska Agencja Telegra
ficzna (PAT) w W. Brytanii, która w tym charakterze występowała 
na zewnątrz do czasu, kiedy rząd polski w Londynie był uznawany 
przez mocarstwa zachodnie. Z chwilą, gdy Stany Zjednoczone i Wiel
ka Brytania cofnęły uznanie temu rządowi. PAT straciła rację bytu 
i w ramach likwidowania własności rządu emigracyjnego została 
z dniem 4 lipca 1945 przepisana notarialnie przez ówczesnego mi
nistra informacji A. Pragiera, działającego w imieniu polskiego 
rządu emigracyjnego w Londynie, jako własność spółki (Trust) po
wołanej do życia przez Tadeusza Katelbacha, Mieczysława Obarskie-
go i Andrzeja Pomiana. Fundacją tą zarządzały wspomniane osoby, 
z których każda dysponuje symboliczną jedną akcją. Kapitał zakła
dowy tej spółki wynosił 1000. 

PAT w swoim nowym wcieleniu spółki-trustu występowała przez 
szereg lat jako oficjalna agencja prasowa rządu emigracyjnego. 

;•: # î £ 

Przytoczone w niniejszym opracowaniu dane informacyjne od
noszące się do prasy emigracyjnej nie mogą być całkowicie ścisłe. 
Prasa emigracyjna, zwłaszcza w okresie powojennym, miała wy
jątkowo nieustabilizowany żywot. Ukazywała się nieregularnie, nie
które jej tytuły były wznawiane, niekiedy nawet po paromiesięcznej 
przerwie. Dlatego też powstały pewne trudności związane z odpo
wiednim zaszeregowaniem niektórych pism emigracyjnych do ty
godników, dwutygodników czy też miesięczników. Wątpliwości te 
powstają m. in. na tym tle, że sami wydawcy nie przestrzegali 
terminowego drukowania własnych pism. Poza tym istnieje też 
trudność terenowego umiejscowienia niektórych czasopism, które — 
mimo iż ukazywały się w Belgii, Francji czy we Włoszech — 
obejmowały swoim zasięgiem także emigrację polską w Wielkiej 
Brytanii. 

Poważne trudności w opracowaniu monografii prasy emigracyjnej 
okresu powojennego nastręcza ustalenie jej faktycznego nakładu, 
który stanowił pewną tajemnicę. W wielu przypadkach, zwłaszcza 
w odniesieniu do pism, które pojawiły się po zakończeniu wojny, 
nie udało się ustalić nawet przybliżonej wysokości nakładu. Dlatego 
też informacje na ten temat, pochodzące w zasadzie z prywatnych 
i nieoficjalnych źródeł, mogą zawierać pewne nieścisłości, a nawet 
odbiegać od stanu faktycznego. 
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Nie można też dokonać ścisłego podziału wydawnictw emigracyj
nych na poszczególne gruipy związane z odpowiednimi ośrodkami 
politycznymi emigracji polskiej w Londynie. W większości bowiem 
przypadków również wydawnictwa stronnictw politycznych korzy
stały z dotacji finansowych rządu polskiego w Londynie i siłą rzeczy 
pisma ie reprezentowały linię polityczną rządu emigracyjnego. 
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ŚRODKI MASOWEGO KOMUNIKOWANIA 
A DWUSTRONNE POROZUMIENIA 

MIĘDZYNARODOWE PRL 
Polska w r. 1976 utrzymywała kontakty kulturalne z ok. 80 krajami 

wszystkich kontynentów, przy czym wymianę z 54 spośród nich realizo
wano w myśl umów i porozumień o współpracy kulturalnej. Prowadziliśmy 
wymianę na podstawie dwustronnych umów i porozumień z 22 krajami eu
ropejskimi i 32 pozaeuropejskimi, w tej liczbie również ze wszystkimi pań
stwami socjalistycznymi i. 

Szeroko rozumiana współpraca kulturalna obejmuje — obok innych dzie
dzin — także współpracę w zakresie prasy, radia, telewizji i filmu, a więc 
tych mediów, które występują najpowszechniej2. 

Umowy o współpracy kulturalnej 

Bilateralne umowy o współpracy kulturalnej są porozumieniami między
rządowymi. Zawierają one jedynie ramowe postanowienia o współpracy kul
turalnej w dziedzinach, które zostały wymienione w umowie. Nakreślają 
kierunki i formy współpracy, także w zakresie środków masowego komuni
kowania. Umowy te są podstawą do zawierania porozumień bezpośrednich 
między organizacjami i instytucjami prasy, radia i telewizji zainteresowanych 
państw. Partnerzy umowy przy podpisywaniu porozumień bezpośrednich nie
jednokrotnie powołują się we wstępie tych porozumień (w tzw. preambule) 
na międzyrządowe umowy o współpracy kulturalnej. Porozumienia bezpo
średnie zwykle lepiej i pełniej informują o zasadach i formach współpracy 
w określonej dziedzinie: prasowej, radiowej czy telewizyjnej. 

W międzyrządowych umowach o współpracy kulturalnej zostały sformuło
wane pewne ogólne stwierdzenia o charakterze dyrektyw w rodzaju: „strony 
będą popierać wszelkie formy współpracy i wzajemnej pomocy w dziedzinie 

1 Wg danych Ministerstwa Kultury i Sztuki, Dep. Współpracy Kulturalnej z Zagranicą. 
2 Inne dziedziny wymienione w umowach o współpracy kulturalnej to: sztuka, muzyka, 
plastyka, nauka, oświata, kultura fizyczna, turystyka i sport. 
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prasy, radia i telewizji" bądź też, że współpraca między państwami będzie 
realizowana przy pomocy „wszystkich odpowiednich środków" 3. 

Co do współpracy w dziedzinie informacji, umowy zawierane na szczeblu 
międzyrządowym zobowiązują strony do popierania i rozwoju współpracy 
między instytucjami działającymi w zakresie wymiany informacji, do popie
rania wizyt i innych kontaktów między specjalistami środków masowego 
komunikowania. 

Współpraca i wymiana między państwami w omawianym tutaj zakresie 
winna opierać się na dwóch głównych zasadach: poszanowania suwerenności 
i nieingerencji w sprawy wewnętrzne 4. Współdziałanie partnerów porozumie
nia powinno przebiegać w duchu przyjaznych stosunków, jakie łączą te pań
stwa. 

Bywa, że w dalszej części umowy strony dokładniej precyzują uzgodnione 
już wcześniej formy i metody współpracy w dziedzinie środków masowego 
komunikowania z podziałem na prasę oraz radio i telewizję. W sprawie kon
taktów prasowych strony zobowiązane są do organizowania wymiany, po
pierania jej, zabowiązują się do ułatwienia takiej wymiany na zasadzie wza
jemności. Umowy zalecają utrzymywanie ścisłych kontaktów między redak
cjami gazet i czasopism 5. 

W dziedzinie kontaktów radiowo-telewizyjnych postanowienia umów kultu
ralnych przewidują popieranie rozwoju współpracy między radiofoniami i te
lewizjami; w przypadku napotykania trudności partnerzy zobowiązują się 
ułatwiać dalszy rozwój tej współpracy6. 

Celem poroizumień kulturalnych jest nawiązanie ścisłej współpracy w dzie
dzinie radia i telewizji tam, gdzie jej jeszcze nie ma. Postanowienia umów 
zwracają uwagę na współdziałanie instytucji radia i telewizji. Jest to zrozu
miałe, bo nie we wszystkich państwach istnieje wspólna instytucja radiowo -
-telewizyjna, gdzie o współdziałanie łatwiej. 

Współpraca w zakresie radia i telewizji obejmować ma — według stwier
dzeń porozumień kulturalnych — wymianę doświadczeń, materiałów i infor
macji, a także redaktorów, techników i innych specjalistów związanych ze 
środkami masowego komunikowania 7. Co należy rozumieć pod pojęciem „spe
cjalistów"? — w tym 'wypadku umowy odsyłają do porozumień bezpośrednich. 
W sprawie kontaktów radiowo-telewizyjnych strony zobowiązują się do udzie
lania sobie pomocy, ułatwiania i popierania współpracy, ułatwiania kontak
tów bezpośrednich między instytucjami radia i telewizji zainteresowanych 

3 Por . na p rzyk ład ar t . V U m o w y między Polską i Gwineą z 10 III 1966. W :- Dziennik 
Ustaw PRL 1967 n r 28, poz 130; ar t . 5. Urnowy polsko- i rańskie j z 13 V1968. W: Zbiór 
Umów Międzynarodowych PRL (ZUM PRL) 1969, Warszawa 1973, s. 33; art . 8 Umowy 
polsko-włoskie j . W : Dziennik Us taw PRL 1969 n r 15, poz. 104; ar t . 1 U m o w y polsko-
-bułgarskie j z 3X1966. W: ZUM PRL 1967, Warszawa 1972, s. 57 i n. 
4 Por . na przykład ws tęp do Umowy między Polską i Ghaną z 1711964. W : ZUM PRL 
1964, Warszawa 1967, s. 9; t akże ar t . I Umowy między Polską i K a m e r u n e m z 26 IV 1963. 
W: ZUM PRL 1963, Warszawa 1966, s. 31. 
5 Por . ar t . 1 U m o w y polsko-czechosłowackiej z 22 11966. W: ZUM PRL 1966, Warszawa 
1971, s. 42 czy ar t . VI U m o w y między Polską i NRD z 6X1964. W : ZUM PRL 1964. 
Warszawa 1967, s. 60. 
« Por. ar t . i l Umowy polsko-francuskie j z 20 V1966. W: ZUM PRL 1966, Warszawa 1971, 
s. 74 czy ar t . 6 U m o w y polsko-algierskiej z 22 VII 1964. W: ZUM PRL 1966, Warszawa 
1971, s. 40. 
7 Por . ar t . 2 Umowy polsko-bułgarsk ie j . Wyd. cyt., s. 58: ar t . VII Umowy Polski i NRD 
z 6X1964. Wyd. cyt., s. 60; ar t . 8 Umowy po l sko- rumuńsk ie j z 26X11964. W: ZUM PRL 
1964, Warszawa 1964, s. 77. 
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państw. Nie zawsze możliwe jest w praktyce pełne współdziałanie obu stron, 
stąd też w niejednej umowie widnieje zastrzeżenie, że współpraca ta odbywać 
się będzie w miarę możliwości i zgodnie z uprawnieniami, jakie przysługują 
państwom w tej mierze, a które zostały określone przepisami prawnymi obo
wiązującymi w danym państwie 8. 

Sposób zapewnienia realizacji postanowień zawartych w międzyrządowych 
umowach kulturalnych wydaje się istotnym zagadnieniem. Dotyczy to także 
postanowień, które traktują o środkach masowego komunikowania. Najpo
wszechniejszą formą zapewniającą wykonanie umów międzynarodowych jest 
powołanie stałej komisji mieszanej. Przeważnie składa się cna z dwóch pod
komisji narodowych, które spotykają się na przemian w państwie partnera. 
Podkomisje opracowują szczegółowe • programy realizacji umowy, przeważnie 
na rok, korzystając przy tym z fachowej pomocy. Doradcami, zapraszanymi 
przez państwa do udziału w obradach podkomisji są rzeczoznawcy, specjaliści 
w dziedzinie kultury i eksperci; rzadziej — odpowiedni przedstawiciele dy
plomatyczni. Tak opracowane programy są następnie uzgadniane w drodze 
dyplomatycznej. Po uzgodnieniu zainteresowane rządy zatwierdzają je. 

Bywa, że ustalanie szczegółowych planów realizacji umowy odbywa się 
w drodze dyplomatycznej (z pominięciem etapu uzgadniania ich na szczeblu 
komisji mieszanej) według następujących sposobów: 
1. w wyniku bezpośrednich negocjacji ekspertów; 
2. w oparciu o rokowania prowadzone przez delegacje stron; 
3. na spotkaniach przedstawicieli stron. 

Powyższe formy występują rzadziej w polskiej praktyce traktatowej, prze
ważnie tam, gdzie nie została powTołana jeszcze komisja mieszana. 

Kolejną kwestią wartą naświetlenia jest sposób wejścia w życie umów 
międzynarodowych o współpracy kulturalnej. V/ związku z tym, że umowy 
te są zawierane między zainteresowanymi rządami i ranga ich jest wysoka, 
większość z nich wymaga ratyfikacji. W takim wypadku umowy wchodzą 
w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych9. Niektóre umowy do
magają się ratyfikacji postanowień „w jak najkrótszym czasie'' bądź „w moż
liwie najkrótszym czasie" :0. Sądzić należy, że w ten sposób należycie upełno
mocnieni przedstawiciele w imieniu swych państw wyrażają wolę wprowa
dzania w życie wynegocjowanych postanowień możliwie szybko. Zdają sobie 
widać sprawę z tego, że we współczesnych stosunkach międzynarodowych 
można zaobserwować trend do form uproszczonych. Dlatego też część bilateral
nych umów o współpracy kulturalnej rezygnuje z ratyfikacji, fermy tyle uro
czystej co i złożonej, wymagającej zatem dłuższego czasu dla wejścia w życie 
umowy. W takich wypadkach umowy wchodzą w życie po wymianie doku
mentów ratyfikacyjnych, potwierdzających przyjęcie umowy zgodnie z odpo
wiednim ustawodawstwem każdej strony. W przypadkach, gdy zostanie usta
lone, że każda z umawiających się stron notyfikuje drugiej stronie dopełnie
nie przez nią wymogów prawnych niezbędnych dla wejścia umowy w życie, 
umowa taka wejdzie w życie w dniu ostatniej notyfikacji. 

5 Por . ar t . 0 Umowy polsko-włoskiej z 23 III 1965. Wyd cyt., czy art . V Umowy między 
Polską i Senegalem z 18 VI1962. W: ZUM PRL I960, Warszawa 1971, s. 12. 
» Por . ar t . VIII Umowy między Polską i K a m e r u n e m z 26IV 1963. Wyd. cyt., s. 32 czy 
art . 8 Umowy polsko- i rańskie j . Wyd. cyt., s. 33. 
19 Por . ar t . VII Umowy polsko-holenderskie j z 22 VIII 1967. W: ZUM PRL 1968, Warszawa 
1972, s. 22. 
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Ponieważ umowy kulturalne są zawierane przez rządy, istnieje możliwość 
przyjęcia w nich klauzuli o zatwierdzeniu (w miejsce klauzuli ratyfikacyjnej). 
W takich wypadikach rządy zatwierdzają umowy w drodze wymiany not, 
innych dokumentów zatwierdzających (na przykład listów) lub pism właści
wych ministrów. 

Umowy o współpracy kulturalnej zawierane są zwykle na piec lat. Ule
gają one dalszemu przedłużeniu na następne okresy pięcioletnie, o ile jedna 
ze stiron w przewidzianym umową terminie nie wypowie umowy (zwykle na 
trzy bądź sześć miesięcy przed upływem mocy obowiązującej). 

Dość często zdarza się, że w okresie obowiązywania umowy kulturalnej 
międzynarodowe kontakty kulturalne między dwoma państwami osiągają no
wy, wyższy poziom współpracy. Będą to zmiany uzasadniające rozszerzenie 
form i metod dotychczasowej współpracy. Zwykle będą one pochodną zmian 
w stosunkach politycznych między tymi państwami na arenie międzynarodo
wej. W takim przypadku państwa-partnerzy dotychczasowego porozumienia 
decydują się na podpisanie nowej umowy. Znajdują w niej odzwieraiedienie 
nowe formy i metody współpracy kulturalnej, obejmujące także współdziała
nie w dziedzinie środków masowego komunikowania. O ile państwa zgadzają 
się na przedłużenie mocy obowiązującej już istniejącej umowy, aktualizują 
formy współdziałania międzypaństwowego w rocznych lub dwuletnich poro
zumieniach noszących nazwę planów, programów, protokołów roboczych itp. 
Nazwa wskazywać ma na charakter wykonawczy takich porozumień w sto
sunku do podstawowych aktów, jakimi są umowy o współpracy kulturalnej ». 

Umowy o współpracy bezpośredniej 

Porozumienia takie, regulujące bezpośrednią współpracę czy to w dzie
dzinie prasy, czy też radia i telewizji, we wstępie winny się powoływać na 
międzyrządowe umowy kulturalne. Bowiem porozumienia zawierane na szcze
blu rządowym przyzwalają stronom na zawieranie porozumień bezpośrednio 
między stowarzyszeniami dziennikarskimi oraz instytucjami radiowo-telewi-
zyjnymi12. Analiza tych bezpośrednich porozumień wykazuje jednak, że do 
rzadkości należy powoływanie się w preambule na międzyrządową umowę 
kulturalną 13. 

W porozumieniach tego typu zostają szczegółowo uregulowane zasady oraz 
formy wymiany i współpracy między państwami co do materiałów praso
wych, radiowych i telewizyjnych, stopnia ich wykorzystania we własnych 
środkach masowego komunikowania, korzystania z nich przez państwa trze
cie, podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Umowy przewidują także sze
roką wymianę doświadczeń w wyniku bezpośrednich kontaktów dziennikarzy 
i personelu technicznego. 

11 Tak na przykład Umowa o współpracy kulturalnej między Polską i NRD z 6 X1964 
była aktualizowana „planami wykonawczymi" rocznymi i dwuletnimi oraz „planem 
wieloletnim" obejmującym okres 4-letni (według: Wykazu umów o współpracy kultu
ralnej, Dokument niepublikowany). 
>: Por. art. 8 Umowy polsko-irańskiej z 13 V1968. Wyd. cyt., s. 33. 
" W czasie kwerendy analizie poddano bezpośrednie umowy zawarte przez Stowarzy-* 
szenie Dziennikarzy Polskich, Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Te
lewizja", Polską Agencję Prasową, Centralną Agencję Fotograficzną i Polską Agencję 
„Interpress". 
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W rozwoju dwustronnych stosunków w dziedzinie prasy wyodrębnić można 
było trzy zasadnicze rodzaje kontaktów bezpośrednich. Pierwszy stanowiły 
kontakty oficjalne przedstawicieli obu stowarzyszeń, spotykających się w kra
ju partnera w celu podpisania protokołu, który jest rodzajem planu pracy 
stowarzyszeń na rok bądź dwa lata. Protokoły te podpisywane są na prze
mian na terenie zainteresowanych państw. Drugi rodzaj to kontakty członków 
klubów twórczych dziennikarzy. Trzeci rodzaj stanowiły kontakty między-
redakcyjne oparte na zasadach wymiany bezdewizowej 14. Wobec postępującej 
decentralizacji organów upoważnionych do zawierania umów międzynarodo
wych, na czołowym miejcu postawić należy kontakty oficjalne przedstawicieli 

stowarzyrzeń dziennikarzy, którzy zostali uprawnieni do zawierania umów 
międzynarodowych bezpośrednio. Umowy takie zawierane są przeważnie na 
pięć lat. Uzupełnieniem ich są protokoły o wrspółpracy zainteresowanych sto
warzyszeń, podpisywane — jak dotąd — na rok lub dwa lata, w których to 
protokołach zasady współpracy i wymiany są stale aktualizowane. 

Ramy współdziałania radia i telewizji nakreślone w umowach o współpracy 
kulturalnej konkretyzowano w protokołach roboczych bądź w planach współ
pracy obowiązujących także na rok lub dwa lata. W obecnej chwili instytucje 
radia i telewizji korzystają w szerokiej mierze z możliwości zawierania bezpo
średnich porozumień z zainteresowanymi współpracą instytucjami radia i tele
wizji innych państw. Współdziałanie ograniczało się początkowo do wymiany 
programów radiowych i telewizyjnych. Z czasem państwa zaczęły przechodzić 
na wyższe formy współpracy, jak koprodukcja filmów telewizyjnych, wspólna 
realizacja audycji radiowych, przyjmowanie i wysyłanie ekip, którym świad
czono usługi podczas pobytu na terytorium drugiego państwa, obsługa specjal
nych imprez organizowanych przez partnera (dni ewentualnie tygodnie kul
tury, dzień radia, dzień telewizji)13. 

Analiza dwustronnych porozumień międzynarodowych, jakimi są między
rządowe umowy kulturalne, pozwala dojść do wniosku, że środki masowego 
komunikowania traktowane są w nich bardzo różnorodnie — od niezamiesz-
czenia jakiejkolwiek wzmianki o tych mediach, poprzez bardzo ogólne na
kreślenie ram współpracy i wymiany prasowej, radiowej i telewizyjnej mię
dzy państwami, do szczegółowego uregulowania form i metod współpracy. 
We wszystkich porozumieniach daje się zauważyć brak ujednolicenia nomen
klatury z dziedziny środków masowego komunikowania. Aczkolwiek sytuacja 
w ostatnim okresie nieco się poprawiła, porozumienia, które zawierają sto
warzyszenia dziennikarskie oraz instytucje radia i telewizji nie odpowiadają 
wymogom stawianym umowom międzynarodowym. Wobec narastania liczby 
tych porozumień wydaje sie to istotnym mankamentem w polskiej praktyce 
traktatowej. 

Regulacja prawnomiędzynarodowa w dziedzinie środków masowego komu
nikowania winna przebiegać w kierunku umów dwustronnych, w których — 
jeśli występują tylko dwaj partnerzy — zwykle lepiej i pełniej regulowane 
są zagadnienia współpracy i wymiany niż w porozumieniach wielostronnych. 
Jeśli nawet niektórzy autorzy postulują już opracowanie konwencji regulującej 

14 Por. T. M i с h a 1 s к a-P а с у n i а к : stosunki kulturalne między Polską a NRD 
(1949—1974). Przegląd Zachodni 1974 nr 3, s. 282. 
15 Por. w szczególności następujące opracowania: W. L o r a n c : Wymiana kulturalna — 
szansą dla pokoju. Zycie Literackie 197G nr 6; T. K a c z m a r e k : Aktualne problemy 
wymiany kulturalnej z zagranicą. Nowe Drogi 1516 nr 4, s. 44 i n. 
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bądź tylko współpracę radiowo-telewizyjną. bądź też zagadnienia związane 
z działalnością środków masowego komunikowania w ogóle, nie wydaje się to 
jeszcze celowe16. Proces prawotwórczy w tej dziedzinie nie osiągnął jeszcze ta
kiego stanu, który by uzasadnił podjęcie inicjatywy kodyfikującej w płaszczyź
nie powszechnych kontaktów wielostronnych. Istnieje natomiast taka możliwość 
w skali regionalnej w odniesieniu do państw socjalistycznych, zwłaszcza 
z uwagi na identyczny lub zbliżony model środków masowego komunikowa
nia w tych państwach, bądź też w odniesieniu do ogółu państw europejskich. 
Obu inicjatywom sprzyjać będzie realizacja postanowień przyjętych podczas 
Europejskiej Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach. 

16 J. G i l a s : Prawne problemy międzynarodowej współpracy radiowej i telewizyjnej. 
Sprawy Międzynarodowe 1974 nr 12, s. 137 i п.; J. M. K o l o s ó w : Massowaja infor-
macija i mieżdimarodnoje prawo. Moskwa 1974. 
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STRUKTURA GATUNKOWA WYPOWIEDZI 
W DZIENNIKACH I CZASOPISMACH 

W 1976 roku podjęto w Ośrodku Badań Prasoznawczych temat badawczy: 
„Nowe wyrazy i wyrażenia w prasie". Przedstawiane wyniki pochodzą ze 
wstępnego etapu tych badań, który miał na celu wykazanie, w jakich wypo
wiedziach dziennikarskich pojawiają się najczęściej różne typy neologizmów. 
Materiał źródłowy pochodzi z okresu od 1 stycznia do 31 sierpnia 1976, wy
brany został metodą punktową1 z wylosowanych numerów dzienników 
(Express Wieczorny, Trybuna Ludu, Życie Warszawy), tygodników ispoiecz-
no-kulturalnych (Kultura, Polityka, Życie Literackie) i magazynów ilustro
wanych (Perspektywy, Przekrój). 

Uzyskane wyniki przedstawiają tabele. 
Wyniki analizy potwierdzają przypuszczenia chyba .większości «zytelników 

prasy codziennej, że widać w niej przewagę (o <około 10V<>) informacji nad 
publicystyką. We wszystkich badanych tytułach informacja własna zajmuje 
większą powierzchnię niż agencyjna. Największa informacyjność jest oechą 
Expressu Wieczornego. Trybuna Ludu wyróżnia się największym odsetkiem 
tekstów publicystycznych, jednocześnie przy dużej informacyjności. Pośrednie 
miejsce w obu przypadkach zajmuje Życie Warszawy, którego swoistą wła
ściwością jest natomiast udział wypowiedzi niedzieimikarskich (około 3 razy 
większy niż w Trybunie Ludu). Jest to spowodowane dużą ilością ogłoszeń, 
reklam, nekrologów. 

Procentowy udział informacji i publicystyki w dziennikach ilustruje zesta
wienie: 

Rodzaj | Express 1 Trybuna 
t eks tu Wieczorny i Ludu 

In formac ja 

Pub l i cys tyka 

35,4 

13,3 

32,3 

27,3 

Życie 
Warszawy 

26,9 

20,5 

1 Por. H. S i w e k : Dobór próby do ilościowej analizy zawartości prasy. Zeszyty Praso
znawcze 1970 nr 3. 
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O G Ó Ł E M : 

DZIENNIKI 

Express 
Wieczorny 

26,0 

9,4 

6,2 

1.3 

4,1 

1,7 

3,9 

18,1 

16,4 

12,9 

100 

Trybuna 
Ludu 

18,3 

14,5 

20,7 
2,5 

3,0 

1.1 

3,0 

8,1 

15,1 

13,7 

100 

Życie 
Warszawy 

17,2 

9,7 

10,7 
1,8 

5,4 

2,6 

2,2 

25,9 

15,6 

8,9 

100 

R A Z E M 
w dz ien 
n i k a c h 

19,6 

11,6 

13,8 
2,0 

4,1 

1,8 

2,9 

16,8 

15,6 

11,8 

100 

T Y G O D N I K I S P O Ł E C Z N O -
- K U L T U R A L N E 

Kultura 

0,4 

2,1 

9,6 
11.2 

7,1 

19,2 

13,3 

13,3 

6.7 

17,1 

100 

Polityka 

3,5 

0.7 

29,2 
13,8 

6,2 

6,2 

8,8 

2,7 

13,5 

15,4 

100 

Życie 
Literackie 

6,1 

10,0 
4,4 

7,2 

19,4 

3.3 

26,7 

16,2 

6.7 

100 
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w t y 

g o d n i 
kach 

3,2 

1.1 

18,0 
10,9 

2,5 

14,9 

9,4 

13,4 

12,3 

14,3 

100 

M A G A Z Y N Y 
I L U S T R O W A N E 

Perspek
tywy 

2,4 

0,8 

8.8 
11.6 

3,2 

2,4 

3,6 

9,2 

3,2 

54,8 

200 

Przekrój 

15,2 

2,5 

19,5 
12,7 

12,0 

5,9 

5,1 

8,5 

0,8 

17,8 

100 
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w m a g a 

z y n a c h 
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1,4 

12,2 
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4Д 
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2,4 

42,9 

100 

co 
o 



MATERIAŁY 81 

Odsetek powierzchni zajmowanej przez wywiad zawiera się w granicach od 
2Vo (Zycie Warszawy) do ok. 4e/o (Express Wieczorny). 

Zgodnie z charakterem pism tygodniowych, zarówno społeczno-kultural-
nych, jak i magazynów ilustrowanych, czytelnicy znajdują w nich znaczną 
przewagę publicystyki nad informacją (największą w Polityce, najmniejszą 
w Perspektywach). Procentowy udział informacji i publicystyki w tygodni
kach społeczno-kulturalnych i w magazynach ilustrowanych przedstawia ze
stawienie: 

Rodzaj 
t eks tu 

Informacja 

Publ icys tyka 

Tygodnik i spo łeczno-ku l tu ra lne 

Kultura 

2,5 

47,1 

Polityka 

4,2 

55,4 

Zycie 
Literackie 

6,1 

41,0 

Magazyny i lu s t rowane 

Perspek
tywy 

3,2 

26,0 

Przekrój 

17,7 

49,1 

Duży procent wypowiedzi niedziennikarskich w tygodnikach jest istotną 
cechą Życia Literackiego (w odróżnieniu zwłaszcza od Polityki), na co w po
ważnym stopniu wpływają zamieszczane w nim utwory literackie. 

Odsetkiem powierzchni zajmowanej przez ilustracje zdecydowanie górują 
Perspektywy. Powierzchnia tytułów w dziennikach jest większa niż w tygod
nikach; z tygodników większym procentem tytułów charakteryzuje się Zycie 
Literackie i Polityka. Przedstawiony odsetek ilustracji i tytułów może być 
zawyżony albo zaniżony ze względu na to, że w obliczaniu ich powierzchni nie 
uwzględniono otaczającego światła. 

Alicja Zagrodnikowa 

6 — Zeszyty Prasoznawcze 



Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 4(74) 

MATERIAŁY DO SŁOWNIKA 
PUBLICYSTÓW I DZIENNIKARZY POLSKICH*} 

ŻULIŃSKI TADEUSZ (1839—1885), pseud. Teusz 

Syn Barbary z Michelsonów i Tadeusza, urzędnika komory celnej Króle
stwa, urodził się 30 XI. Uczył się w gimnazjum realnym w Warszawie i rozpo
czął tam studia medyczne. Ze względów politycznych przenosił się kolejno do 
Kijowa, Pragi, Krakowa. W Pradze pisywał do postępowych czasopism Bole-
slavana i Pravda (cykl listów politycznych pt. „Lech Czechowi"). W obawie 
przed aresztowaniem uszedł do Krakowa, gdzie w 1863 uzyskał dyplom dra 
medycyny i został asystentem katedry fizjologii. W Dzienniku Literackim Uka
zał się jego artykuł „O literaturze z krwawych dni". Więziony za działalność 
polityczną w Czechach (31 III—23 V 1863) i za udział w organizacji powstania 
styczniowego (X 1863—XI1864), a następnie wydalony z Galicji udał się do 
Francji. Uprawiał publicystykę w Wierze (1866—1867) oraz Niepodległości 
(1866—1870), redagował Polskę (1868—1869), III tom Rocznika Towarzystwa 
Lekarzy Polskich w Paryżu, pracował naukowo, a wyniki swych badań publi
kował w Gazecie Lekarskiej i Przeglądzie Lekarskim. W 1871 powrócił do 
kraju i osiadł we Lwowie. Spędził tu resztę życia jako chemik szpitala po
wszechnego i lekarz. Wieloletni radny miasta, nauczyciel, prelegent, inicjator 
i organizator akcji społecznych, popularyzator wiedzy higienicznej i medycz
nej, współpracownik Gazety Narodowej (1871—1885), dwutygodnika Medycyna 
Publiczna, Szkiców Społecznych i Literackich (1875), Szkoły, redaktor Ruchu 
Literackiego (1876—1878), Przewodnika Gimnastycznego (1881—1885), autor 
115 broszur i większych rozpraw naukowych, setek artykułów drukowanych 
w 37 czasopismach krajowych i zagranicznych. Jeden z najpopularniejszych 
łudzi ówczesnego Lwowa, gdzie zmarł 1811885. 
A. G i 11 e r : Dr Tadeusz Zuliński. Wspomnienie jego żywota. Opis pogrzebu i żałob
nego nabożeństwa, Lwów 1U85 ; nekrolog w: Ognisko Domowe 1885 nr 29; Filozofia w Pol
sce; Słownik pisarzy (1971) s. 445; W. G ó r s k i : Niepospolita rodzina. Rodzina 1922, z. 3 
i 4; Zdenek H a j e k : Echa powstania 1863—64 na Morawach i Śląsku, w: Echa powstania 
styczniowego w Czechach. Wrocław 19S5. 

Jan Bujak 
* W związku z wyczerpaniem zapasu opracowań kończymy w bieżącym numerze regu
larną publikację ..Materiałów do Słownika Publicystów i Dziennikarzy Polskich". Od tej 
pory druk następować będzie sporadycznie, w wypadku napływu do redakcji odpowied
nich opracowań. 

Indeks alfabetyczny całości materiałów biograficznych ukaże się w przygotowywanej 
„Bibliografii Prasy Współczesnej i Dawnej oraz Zeszytów Prasoznawczych 1958—1977 
(patrz zapowiedź na s. 183). 
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SPAUSTA BOLESŁAW (ok. 1850—1887) 

Był synem lekarza. Ukończył gimnazjum we Lwowie około 1870, po czym 
poświęcił się dziennikarstwu, pracując kolejno w redakcjach Gazety Narodo
wej, Dziennika Polskiego (1880/81) i Kuriera Lwowskiego (od 1881). Współ
pracował także z innymi czasopismami. W latach 1875—1876 pisywał kore
spondencje do krakowskich Szkiców Społecznych i Literackich, następnie 
utrzymywał stosunki z Ruchem Literackim, a od połowy 1878 obok Franciszka 
Martynowsikiego stanął na jego czele. W tym samym roku pełnił obowiązki 
sekretarza komitetu dla wydania księgi jubileuszowej Kraszewskiego we Lwo
wie, Związany przyjaźnią z Bolesławem Czerwieńskim i innymi socjalistami 
lwowskimi brał udział w propagandzie socjalizmu wśród młodzieży. Bezimien
nymi artykułami zasilał robotniczą Pracę od chwili jej założenia w 1878. 
Razem z B. Czerwieńskim założył i redagował społeczno-literacki tygodnik 
Ziarno (1882—1883). Samouk, zdobył ogromną wiedzę w zakresie estetyki i hi
storii sztuki oraz kwalifikacje nieprzeciętnego recenzenta artystycznego. 
Oprócz licznych artykułów zostawił po sobie wydany w 1884 polski przekład 
albumu „Arcydzieł sztuki plastycznej'' Karola Diwalda. U brata Władysława 
w okolicach Komarna zginął śmiercią tragiczną 15 XI 1887. 

Nekrologi : Kurier Lwowski 18S8 nr 90. Gazeta Narodowa 1538 nr 70', Nowa Reforma 183!! 
nr 76. 

Jan Bujak 

MARTYNOWSKI FRANCISZEK (1848—1896), pseud. Franek Mazur, 
F.K. Mazur, Karrnazyn, Kropidło, K. Mściwoj, Niej a, W. Zagroda; 
krypt. F.K.M., F.M. F.Mar., Fr. Ksaw., K.M. 

Urodzony 8 XII w Babczowie koło Radomska w rodzinie mieszczańskiej. 
Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim, studia na Wydziale Filozoficz
nym UJ. Nie ukończywszy ich, podjął ptracę dziennikarską. Od 1872 redagował 
pisma ludowe w Krakowie: Zagrodę oraz Włościanina, które w znacznej czę
ści sam wypełniał. Z czasem nawiązał kontakty z redakcjami lwowskimi , 
i w 1874 przeniósł się do Lwowa. Zasilał artykułami przeważnie treści archeo
logicznej i estetycznej Strzechę (1872—1873), nadto Gazetę Lwowską (1874— 
1877), jej „Dodatek Miesięczny" oraz Przewodnik Naukowy i Literacki (1873— 
1877), Szkice Społeczne i Literackie (1875), Przegląd Lwowski (1874), Ruch Li
teracki (1875—1878), Kłosy (1876), Tydzień (1877), Przyjaciela Domowego (1879— 
1880), Gazetę Wiejską i Spójnię (1880). W trzech ostatnich oraz w Ruchu Lite
rackim zatrudniony był stale. Działał w duchu demokratycznym na polu 
oświaty ludowej i na rzecz postępu społeczno-ekonomicznego. Ok. 1880 prze
niósł się do Warszawy, trudnił się zajęciami wydawniczymi i redaktorskimi 
i napisał: „Na przełomie sztuki polskiej" (Warszawa 1883), „Zarys dziejów 
sztuki polskiej" (w rękopisie), „Charakterystyka stylów" (1882—1883). Opra
cował też II wydanie „Starożytnej Polski" Michała Balińskiego. Drukował 
na łamach Kuriera Codziennego (1832—1886). Kuriera Warszawskiego (1877— 
1894), Wieku (1887), Tygodnika Powszechnego (1879—1880), 'Kłosów (1880—1883), 
Tygodnika «Piotrkovjskiego» (1880—1835), Biesiady Literackiej (1883), Roli (1883), 
Dziennika dla Wszystkich (1884—1885). Trafił nawet do Biblioteki Warszaw

ki* 
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skiej (1880—1881) i Ateneum (1884—1890). Zasilał periodyki fachowe jak Doda
tek dla Ślusarzy (1883), Inżynieria i Budownictwo (1882—1883), Gazeta Rze
mieślnicza (1884—1886), Przegląd Bibliograficzno-Archeologiczny (1881—1882). 
Po 1890 przeniósł się do Częstochowy dla uporządkowania sikarbca jasnogór
skiego. W tym czasie gromadził materiały do dwóch przewodników o zbiorach 
przez siebie opracowywanych. Przy tych zajęciach zmarł nagle 13 lub 14 X 
1896 w Częstochowie. 

Wielka Encyklopedia Powsz. Iluslr. ; Encyklopedia Orgelbranda; nekrologi: Gazeta War
szawska 1896 nr 276; Tydzień (Piotrków) 1896 nr 42; Tygodnik Ilustrowany 189G nr 42: 
Niwa 1896 nr 42; Kurier Lwowski 1896 nr 293. 

Jan Bujak 

GNATOWSKI JAN (1855—1925), pseud. Jan Łada, krypt. ks. J. G.. 

Po studiach polonistycznych na UJ debiutował w Przeglądzie Lwowskim 
1879 rozprawką: „Realizm w literaturze nowoczesnej" (odfo.). Zasilał odtąd 
artykułami literackimi i estetycznymi oraz recenzjami Czas, Kurier Poznań
ski, Niwę i Ateneum do 1884 r. W formie odbitek z Kuriera Poznańskiego 
ogłosił „Listy o literaturze i sztuce" (1880), z Gazety Krakowskiej „Listy 
z Konstantynopola" (1883), z Wieku „Listy znad Adriatyku" (1891). Kilka dłuż
szych esejów z tych lat zawiera t. I jego „Pism", zatytułowany „Studia" 
(1896). Gdy został księdzem, wrócił do publicystyki w Ruchu Katolickim, 
prowadząc od 1898 przez sześć lat tygodniową kronikę spraw kościelnych 
w Przeglądzie Katolickim i Gazecie Kościelnej i jako korespondent lwowski 
antysemickiej E,oli. W 1905 przeniósł się ze Lwowa do Warszawy i poświęcił 
intensywnie publicystyce. Został współredaktorem założonego z końcem 1906 
tygodnika Wiara, należał do organizatorów i referentów I zjazdu pisarzy 
i dziennikarzy katolickich w 1907, zasilał Dziennik dla Wszystkich, patronując 
jego reorganizacji. W listopadzie 1909 przeprowadził połączenie Wiary z Prze
glądem Katolickim i objął kierownictwo (do 1914), usiłując bez większego 
zresztą powodzenia przekształcić pismo dla księży w organ inteligencji kato
lickiej o świeckim charakterze. Jako odbitkę z Wiary wydał cykl artykułów 
„W kwestii żydowskiej" (1909). M. in. opublikował trzy zbiory nowel: „Paste
le" (1895), „Z doliny łez" (1900), „Sweet boy" (1904), powieść „O duszę" (1895), 
nekrolog „Paweł Popiel" (1892). Po wojnie rzadko już pisywał w Przeglądzie 
Katolickim (1922—1924). Ogłosił jeszcze oddzielnie: „Trochę o Szechu i jego 
ostatnich broszurach" (1906), „Przeciw gorszycielom ludu" (1908), „Nieśmier
telnej pamięci Deotymy" (1909), „Z Polski do Rzymu. Papież Pius XI" (1922), 
„Podstawy neoekonomii" (1924). Równie utalentowany literat, jak publicysta. 
Epigon ultramontan izmu. 

Podręczna Encyklopedia Kościelna; Polski Słownik Biograficzny t. VIII; Nowy Korbut 
t. XIV; N. L. C i e s z y ń s k i : Roczniki Katolickie na r. 1926. Poznań 1926, s. 283—86; 
P. C h m i e l o w s k i : Zarys najnowszej literatury polskiej, wyd. IV. Kraków 1897; Kraj 
1901 nr 34; Tygodnik Ilustrowany 1904 nr 1; Glos Narodu z 14X1925; Słowo Polskie 1925 
nr 303; Przegląd Katolicki 1925 nr 43; Wiadomości Literackie 1925 nr 44; Ateneum Ka
płańskie 1925, t. XVI, s. 100—102. 

Czesław Lechicki 
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M O S Z C Z E Ń S K A - R Ż E P E C K A I Z A B E L L A (1864—1941), pseud . M. 
Bell, B. I zydo r Brzęczko wsk i, Gazda , Kró lewiak , V e r a x , W a r s z a w i a k , 
k r y p t . I.M. 

Urodzona 28 X w Rzeczycy koło Inowrocławia w rodzinie ziemiańskiej, cór
ka Alfonsa i Eufemii z Krukowskich. Ukończyła pensję J. Sikorskiej w War
szawie i kształciła się prywatnie. Do 1890 przebywała na wsi, ogłaszając naj
częściej bezimiennie artykuły i utwory literackie w pismach poznańskich 
i warszawskich. Od 1890 pracowała jako nauczycielka na pensjach w War
szawie i zasilała Głos oraz Przegląd Pedagogiczny. Po zamążpójściu w 1894 
przeniosła się do Poznania. W 1896 uczestniczyła w międzynarodowym kon
gresie kobiecym w Berlinie. W 1898 mieszkała we Lwowie, współpracując 
z Kurierem Lwowskim i Słowem Polskim. W następnym roku wróciła do 
Warszawy i wstąpiła do redakcji Przeglądu Pedagogicznego. W 1905 więziona 
i wydalona z zaboru rosyjskiego, już w następnym roku wraca do Warszawy. 
W latach 1908—1909 należała do redakcji Prawdy. W czasie pierwszej wojny 
światowej zajęta w referacie prasowym departamentu wojskowego NKN 
i w redakcji Wiadomości Polskich w Piotrkowie. Po odzyskaniu niepodległo
ści przeszła do obozu prawicowego i zasilała Kurier Warszawski. Płodna publi
cystka postępowa przed 1918, ruchliwa tłumaczka z angielskiego, francuskie
go i niemieckiego. Zmarła w Warszawie 20 III 1941. 

Ogłosiła oddzielnie: „Kilka słów o dzisiejszym wychowaniu" (1894); „Dla 
rodziców rady i wskazówki'' (1903); „Reformy w wychowaniu moralnym" 
(1903); „Dobre i złe wychowanie dzieci" (1904); „Jak rozmawiać z dziećmi 
o kwestiach drażliwych?" (1904); „Czego nie wiemy o naszych synach?" (1904); 
„Co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna?" (wyd. II, 
1912); „Wielkopolska w niewoli" (1904, II wyd. 1921); „Nasza szkoła w Króle
stwie Polskim. Uwagi na czasie" (1905); „O wolności politycznej" (1905); „Za
sady wychowania" (1907); „Do światła. Rzecz o znaczeniu uniwersytetów po
wszechnych" (1907); „O życiu i pismach Orzeszkowej" (1910); „Sprawa szkol
na w Królestwie Polskim 1905—1910" (1911); „Postęp na rozdrożu" (1911); 
„O szkołach i wychowaniu" (1912); „Pod cierniową koroną" (powieść, 1913); 
„Ptrawda i plotka o Legionach Polskich" (1915); „Mistyfikacja polityczna" 
(1916); „Demokracja i szkoła" (1916); „Samodzielność polityki polskiej" (1916); 
„O naszej sprawie" (1916); „Do brygadiera Piłsudskiego, b. członka Rady 
Stanu" (1917); „Szkolnictwo polskie wobec nowych zadań" (1917); „ŹródJo 
siły i szczęścia" (1927); „Samodzielność i odpowiedzialność dziecka" (1929): 
„Wychowanie praktyczne" (1931). Jej autorstwa jest anonimowy paszkwil: 
„Pod sąd! Historia Legionu Wschodniego" (1914). 

Przełożyła: L. Lubbock: „Powaby życia" (1893); O. Altenburg: „Zagadnie
nia praktyczne" (1901); W. James: „Pogadanki psychologiczne dla nauczycieli" 
(1901, V wyd. 1927); L. Woltman: „Teoria Darwina i demokracja społeczna" 
(1902), W. Bölsche: „Pochodzenie człowieka" (1904); E. Key: „Stulecie dziecka" 
(1904); D. F. Strauss: „Stara i nowa wiara" (1907, 1911); H. de Raff: „Psy
chologia elementarna" (1920); J. Sully: „Dusza dziecka" (1921, II wyd 1926); 
J. de Vignes Rouges: „Dusze dowódców. Opowiadania i rozmyślania" (1921); 
С H. Henderson: „Nowe wychowanie" (1925); Colvin, Sheldon, Bayley, Chan
dler: „Postępowanie człowieka" (1927, II wyd. 1930). 
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN; O l s z e w i c z : Lista strat kultury polskiej 
(1946) ; Polski Słownik Biograficzny. 

(Z materiałów IBL) 
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RUDNIAŃSKI STEFAN (1887—1941), pseud.: Ruber, Runicz, Szcze
pan Rimiez 

Urodzony 28IV w Brześciu nad Bugiem w środowisku inteligencji pracu
jącej. Do gimnazjum uczęszczał w Warszawie. Należał do SDKPiL. W 1905 
brał udział w skrajku szkolnym, skutkiem czego maturę zdał dopiero w 1908 
jako eksternista. W 1911 wyjechał na studia filozoficzne do Lipska, gdzie 
w 1914 uzyskał dyplom z historii i filozofii ścisłej. Należał tu do koła PPS-
-Lewicy. Po powrocie do Warszawy w 1916 pracował jako nauczyciel historii 
i propedeutyki filozofii w szkołach średnich, a równocześnie rozwijał dzia
łalność społecznonpolityczną i oświatową. Należał do Klubu Robotniczego im. 
Rechniewskiego, wykładał na Uniwersytecie Ludowym. W 1918 wstąpił do 
KPRP. Od 1920 pełnił funkcję sekretarza sekcji historii warszawskiego In
stytutu Filozoficznego. Pracując jako pedagog, był czynnym członkiem na
uczycielskiego ruchu zawodowego, jednym z założycieli i prelegentem Związku 
Zawodowego Nauczycieli RP. W 1928 na podstawie rozprawy „Filozofia fran
cuska w XVIII w." uzyskał doktorat filozofii na UJ i otrzymał docenturę 
historii filozofii nowożytnej na Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. 
W 1930 był jednym z założycieli polskiego oddziału międzynarodowego to
warzystwa Societas Spinozana. Z polecenia Partii redagował w 1936 ze Sta
nisławem Czarnowskim i Reichmanem Głos Współczesny. W 1938 otrzymał 
od rządu francuskiego stypendium na roczny pobyt w Paryżu. Pod koniec 
1939 rozpoczął wykłady z historii filozofii na uniwersytecie we Lwowie, 
gdzie w 1940 otrzymał katedrę. Równolegle z pracą naukową prowadził dzia
łalność społeczno-oświatową, wygłaszając odczyty i referaty, publikując sze
reg prac i artykułów. W czerwcu 1941 w czasie ewakuacji Lwowa opuścił 
miasto, udając się na Wschód i zginął w nieznanych okolicznościach. 

Oddzielnie ogłosił: „Pogadanki filozoficzne" (Wilno 1910); „Przewodnicy 
ludzkości. Arystoteles. R. Bacon. Kartezjusz. Laplace" (Warszawa 1913); „Po
radnik dla czytających książki" (tamże 1921); „Walka o kulturę" (tamże 1923); 
„Dzieje rewolucji 1848 r." (j. w. 1924); „Rewolucja francuska" (j. w. 1925); 
„Jak upadła Polska szlachecka" (j. w. 1927); „Robotnik jako narzędzie (Taylo-
ryzm)" (j. w. 1928); „Samokształcenie pracownika księgarskiego. Organizacja 
czasu, umiejętność wyboru literatury, technika praktycznego zapoznania się 
z książką, propaganda książki" (j. w. 1928); „Technologia pracy umysłowej. 
Higiena, organizacja, metodyka" (j. w. 1933, II wyd. zmienione i uzupełnione 
1939; III wyd. przejrzał i we wstęp zaopatrzył K. Wojciechowski — 1947; 
IV wyd. 1950); „Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicz
nej. Szkice z historii wychowania" (j. w. 1938; II wyd. 1949; III wyd. 1950). 

Rozprawy, szkice, artykuły i recenzje umieszczał w czasopismach: Archiv 
für Geschichte der Philosophie (Berlin), Czerwony Sztandar (Lwów 1940—1941), 
Dziennik Ludowy, dźwignia, Głos Nauczycielski, Głos Robotniczy, Głos 
Współczesny, Kultura Robotnicza, Kuźnia, Lewy Tor (tu: Zagadnienie racjo
nalizacji pracy umysłowej na Zachodzie i w ZSRR, 1935 nr 13, 14, 17—20 
i odb. 1936), Miesięcznik Nauczycielski, Nowe Widnokręgi (Moskwa; tu: Obli
cze filozoficzne E. Dembowskiego, 1941), Nowe Zycie, Polacy Zagranicą, Praca 
Szkolna (tu: J. J. Rousseau jako propagator wychowania społecznego, 1928 
nr 7), Przegląd Filozoficzny (tu: Spinoza jako jeden z głównych protoplastów 
materializmu francuskiego w XVIII, 1928, s. 64-66), Przegląd Humanistyczny, 
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Przewodnik Pracy Społecznej, Ruch Pedagogiczny, Sygnały (tu.: Kształtowanie 
nowego człowieka, 1937 nr 36), Wiadomości Literackie, Wiedza, Wiedza i Ży
cie, Zycie Współczesne, jednodniówka (Wilno 1910). 

Przełożył: J. O, de La Mettrie: „Człowiek — maszyna" (1925); W. Lenin: 
„Materializm i empiriokrytycyzm" (1932 na zlecenie KPP, druk 1949 bez
imienny); I. Franko: „Zachar Ber'kuit" (Lwów 1940); J. Stalin: „O religii 
i walce z nią" (j. w. 1941, bezimienny). 

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN; Słownik filozofów: Nowa Książka 1934 ?.. 2; 
Ruch Pedagogiczny 1938/39 n r 7 s. 250—251 ; p rzedmowa w książce R u d n i a ń s k i e g o : 
Idea wychowania społecznego w dziejach myśli pedagogicznej . 

(Z materiałów IBL) 

ZAJĄCZKOWSKI ADAM (1877—1942), pseud. Zet 

Pochodził ze Lwowa (ur. 1 VIII), z rodziny mieszczańskiej o dużych tra
dycjach patriotycznych. Studiował w Krakowie i ośrodkach zagranicznych, 
a Lublin stał się jego miastem rodzinnym z wyboru. Był legionistą — do
wodził jednostką zwiadowczą w I Brygadzie. Z wykształcenia był malarzem, 
scenografem, kostiumologiem, z pasji — publicystą. Z Krakowa przeniósł 
się do Lublina wraz z Ludwiką Mehofferową, która tu utworzyła filię swojej 
Szkoły Malarstwa i Rysunku, powierzając mu kierowanie tą placówką. 

Okres lubelski w życiu Zajączkowskiego zapisał się trwale, zwłaszcza 
w działalności dziennikarskiej. W połowie 1932 przystąpił do wydawania dzien
nika Nowa Ziemia Lubelska. Był i ego wydawcą, redaktorem naczelnym i od
powiedzialnym. Gazeta ukazywała się niecały rok. Cieszyła się opinią dzien
nika niezależnego, demaskującego nieprawości w życiu społecznym i publicz
nym, była organem odważnym i bezkompromisowym. Na jej łamach zwalczano 
endecję i sanację. Powodowało to nie tylko liczne zatargi ze starostą grodz
kim, z cenzurą, ale przede wszystkim sądowe konfiskaty gazety. Tylko w dru
gim półroczu 1932 na 27 interwencji cenzorskich w Lublinie 18 dotyczyło 
Nowej Ziemi Lubelskiej, a w pierwszym kwartale 1933 na 17 konfiskat aż 
14 odnosiło się do pisma mjr. Zajączkowskiego. Wśród lubelskich czytelników 
pismo cieszyło się popularnością (ok. 2 tys. nakładu). 

Kiedy na początku 1933 roku powołano w Lublinie z inicjatywy Wacława 
Gralewsikiego Syndykat Dziennikarzy Lubelskich, Zajączkowskiemu powie
rzono prezesurę, choć miał silną opozycję w szeregach dziennikarzy endec
kiego Głosu Lubelskiego i prorządowego Expressu Lubelskiego i Wołyńskiego. 
Ostatni numer Nowej Ziemi Lubelskiej ukazał się 1 kwietnia 1933. Później 
przypisywano jeszcze Zajączkowskiemu redagowanie pisma Niezależni, wy
chodzącego w Warszawie. Ale w miejscu osiedlenia, w Lublinie Zajączkowski 
już nie podjął żadnej innej dziennikarskiej inicjatywy. 

W 1939 roiku — mimo wieku zwalniającego go z obowiązku czynnej służby 
w szeregach armii — postanowił walczyć. Kiedy wielu uciekało z Warszawy 
do Lublina i dalej na wschód, mjr Adam Zajączkowskii poszedł bronić sto
licy. Pewnie nie doszedł do otoczonej zewsząd wojskami niemieckimi War
szawy, bo 17 września 1939 znalazł się w transporcie zmierzającym do Kowla. 
Stamtąd przedostał się do Brześcia i następnie powrócił do Lublina. Nadal 
pracował w szkole artystycznej, ucząc scenografii. Włączył się w nurt dzia-
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łalności konspiracyjnej. Przyjaźnił się z lubelskimi aktorami. Schorowany 
i psychicznie przygnębiony zmarł 28 11942. 

Według relacji Janiny M i 1 o s i o w e j , Władysława J a g i e ł ł y i mec. Władysława К о r-
c i a k a oraz unikatowych egzemplarzy Nowe) Ziemi Lubelskiej z archiwum Sądu Okrę
gowego w Lublinie. 

Al. Leszek Gzella 

G R Z E G O R C Z Y K M A R I A N (1887—1945), pseud . J a n Marg , Sk ie rka , 
k r y p t . M. Grz . 

Stryjeczny brat Piotra. Urodzony 1IV pod Lwowem. Gimnazjum w Kra
kowie i studia prawnicze na Uniw. Lwowskim. Służył w Legionach i Wzięty 
do niewoli rosyjskiej, działał społecznie na Ukrainie i w Moskwie. Członek 
redakcji Rzeczypospolitej (1920—1924), Warszawianki (1924—1928), Polski 
(1929—1931), Wieczoru Warszawskiego i Gońca Warszawskiego (1932—1939), 
Tygodnika Warszawskiego (1945). Redagował z H. Wierzyńskim Wspólną Ga
zetę podczas oblężenia Warszawy 10—25IX 1939. Czynny współpracownik 
prasy podziemnej. Ogłosił oddzielnie „Danina. Objaśnienia ustawy" (1921), 
„Ochrona lokatorów" (1924), wspólnie z W. Wolertem „La presse polonaise. 
Ses étapes du développement et son état actuel" (1933). Był wiceprezesem 
Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich (1937—1939). Zmarł w Warszawie 
24X11 1945. 

Ł o z a : Czy wiesz kto to jest? (1938): Wielka Encyklopedia Powsz. PWN; O l s z e w i c z : 
Lista strat kultury polskiej (1946) ; Tygodnik Warszawski 1946 nr 1. 

Czesław Lechicki 

STRONSKI STANISŁAW (1882—1955), krypt. St. St. 

Urodzony 18 VIII w Nisku n. Sanem, syn inżyniera Kajetana. Gimnazjum 
w Nowym Sączu. Studia filologii romańskiej na uniwersytetach we Lwowie, 
Wiedniu i Paryżu (dr Sorbony 1906). Docent romanistyki UJ 1909, prof, nad
zwyczajny tamże 1910, zwyczajny 1919, prof. KUL-u 1927—1939, prof. Pol
skiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie 1951—1953. Jako student fi
lozofii zaczął pisać w młodzieżowej, Zetowej Tece 1901, wszedł do jej redakcji 
1902, pisywał w Słowie Polskim 1903—1908. Adept Zetu i członek stronnictwa 
ND do 1908, kiedy ,zeń wystąpił, nie zrywając jednak z Ligą Narodową. Re
daktor dwutygodnika Rzeczpospolita 1909—1914, organu galicyjskiej grupy 
tejże nazwy na skrajnym prawym skrzydle obozu wszechpolskiego. Poseł do 
Sejmu galicyjskiego 1913 14. Redaktor biuletynu Independence Polonaise 
w Paryżu od stycznia do lipca 1919. Redaktor naczelny dziennika Rzeczpospo
lita od założenia w czerwcu 1920 do 24 X1924. Dla objęcia tego stanowiska 
porzucił katedrę uniwersytecką wziąwszy bezpłatny urlop i osiem lat zaj
mował się wyłącznie dziennikarstwem. Zorganizował redakcję wielkiego dzien
nika o zasięgu ogólnokrajowym z filiami w głównych miastach kraju. 
Stale pisywał sygnowane pełnym nazwiskiem wstępne artykuły polityczne, 
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które ujawniły jego talent publicystyczny. Od przesilenia rządowego latem 
1922 stał się konsekwentnym krytykiem polityki Józefa Piłsudskiego, które
mu nie ufał już podczas wojny 1920. Zaprzyjaźniony z posłem prof. Edwar
dem Dubariowiczern, przyłączył sią do jego secesji z Narodowego Zjednoczenia 
Ludowego jako dawny członek Zjednoczenia Narodowego (1921). Mąż zaufa
nia Ignacego Paderewskiego, głównego właściciela Rzeczypospolitej, pokrywa
jącego jej deficyty rosnące wskutek złej administracji. Poseł na Sejm 
1922—1927, wiceprezes Klubu Chrześcijańsko-Narodowego, opuścił z kolegami 
redakcyjnymi Rzeczpospolitą 24X1924 po sprzedaży jej Wojciechowi Kor-
fantemu. Bez rezerw finansowych i oparcia politycznego założył dziennik 
Warszawianka, który nie dorównał poprzedniczce rozmachem i zasięgiem 
i utrzymał się do końca lipca 1928. Po ówczesnej klęsce wyborczej prawicy 
Stroński (pobity na ulicy w 1927 przez piłsudczyków) wybrany 1928 powtórnie 
posłem, wstąpił jako hospitant do Klubu Narodowego, a niebawem do Stron
nictwa Narodowego. Pisywał odtąd tylko przygodnie i przeważnie o polityce 
zagranicznej do Kuriera Warszawskiego. Pogodzony z Korfantym, pisywał 
też w 1930 do Polonii. Wybrany t. r. po raz trzeci posłem, pozostał w Stron
nictwie Narodowym do 1935, a wystąpiwszy z miego zbliżył się do Frontu 
Monges. Od 1938 objął dział polityki zagranicznej i felieton polityczny w ty
godniku Kronika Polski i Świata. Plon swej publicystyki dawniejszej zebrał 
w tomie wybranych artykułów i przemówień pt. „Pierwsze lat dziesięć" 
(Lwów 1928). Do pracy ściśle naukowej w swej specjalności (średniowieczna 
literatura francuska) już nie wrócił. Zaktywizowała sgo politycznie katastrofa 
wrześniowa 1939 r. Na emigracji został wicepremierem i ministrem informacji 
w rządzie W. Sikorskiego (1939—1943). Założyciel Głosu Polskiego w Paryżu 
(1939) i Dziennika Polskiego w Londynie (1940) oraz dwutygodnika Polish 
Fortnightby Review (1940), a także PAT-a na emigracji. Współpracownik 
Wiadomości Polskich w Paryżu i Londynie, Polski Walczącej i Tygodnika 
Polskiego w Nowym Jorku. Później pisywał w Gazecie Niedzielnej i Życiu 
w Londynie, Ostatnich Wiadomościach w Mannheim i Stoicie Polskim w Pa
ryżu. Przewodniczący Koleżeńskiego Sądu Związku Dziennikarzy w Polsce do 
1939, współzałożyciel i przewodniczący I Kongresu Federacji Wolnych Dzienni
karzy w Paryżu 1948, prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie 1946—1948 
i 1950—1953, członek honorowy Związku Dziennikarzy, po raz ostatni prze
wodniczył Walnemu Zjazdowi Związku Dziennikarzy w Londynie w grudniu 
1952, kiedy obchodzono 50-lecie jego pracy piórem. Zmarł 3 X 1955 w Lon
dynie. Oddzielnie ogłosił: „Georges Clemenceau" (1930); „Polska polityka za
graniczna 1934 5" (1935); na emigracji: „The Atlantic Charter" (Londyn 1944); 
„General Sikorski's Achievement" (Glasgow 1944); „The New League of Na
tions" (tamże 1944); „Is this the New Europe" (tamże 1945); „The Crimean 
Reverenge 1855—1945" (tamże 1945); „Down ward Path" (tamże 1945); „Czego 
chcą Polacy?" (Rzym 1946); ,„Pięć map i niewiele słów" (Rzym 1945). Nadto 
w latach 1906—1914 trzy rozprawy naukowe o poezji trubadurów XII wieku. 

Wielka Encyklopedia Powszechna P W N ; J. H. R e i n h o l d : Prof. S t rońsk iemu w odoo-
wiedzi (Kraków 1911); t e n ż e : Prof. S t roński j ako recenzent i referent (Kraków 1912); 
R z e p e c c y : Sejm i Senat 1922—1927, Poznań 1923: W. D z w o n k o w s k i . H. M o ś c i e -
k i : P a r l a m e n t Rzpltej 1919—1927, Warszawa 1928 (fot.) ; A. B o g u s ł a w s k i , W. F o 1-
k i e r s k i , M. K u k i e ł , Z. S t y p u ł k o w s k i . T. T e r l e c k i , B. W i e r z b i a ń 
s k i : Stanis ław St roński w 50-lecie p racy p isa rsk ie j . Londyn 1954; nekrologi w Wiado
mościach w Londynie w październiku 1955. 

Czesław Lechicki 
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GRZEGORCZYK PIOTR (1894—1968) 

Stryjeczny brat Mariana. W żadnym nekrologu nie podano, że ten biblio
graf był w okresie międzywojennym do września 1939 zawodowym dzienni
karzem, członkiem rzeczywistym Syndykatu Dziennikarzy Warszawskich. Po 
wyjściu z wojska w 1921 odbył praktykę dziennikarską i wstąpił do redakcji 
narodowo-demokratycznej Gazety Warszawskiej, gdzie pracował w d'ziale 
kulturalnym. Po przekształceniu zaś jej w Warszawski Dziennik Narodowy 
(1935) prowadził ten dział. Po wojnie nie wrócił do dawnego zawodu. Był 
członkiem komitetu redakcyjnego „Słownika dziennikarzy i publicystów pol
skich" w Ośrodku Badań Prasoznawczych w Krakowie. 

Ł o z a : Czy wiesz kto to jes t? (1937); In formator p r a sowy 1938/39; Zeszyty Prasoznawcze 
1969 nr 2, s. 140. 

Czesław Lechicki 

Wybór i redakcja biogramów 
CZESŁAW LECHICKI 

Na tym kończymy regularną publikację biogramów. 
Indeks alfabetyczny wszystkich materiałów biograficznych ukaże się 

w przygotowywanej „Bibliografii" — patrz zapowiedź na s, 183. 
Redakcja 
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Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 4(74) 

Propozycje 

ENCYKLOPEDIE 
JAKO ŚRODEK INFORMACJI MASOWEJ 
„Encyklopedia wiedzy o prasie" podaje, iż obok prasy, filmu, 

radia i telewizji do środków komunikowania masowego niekiedy za
licza się też książki o wielkich nakładach, plakaty i płyty. Problem 
dwóch ostatnich z tzw. nieklasycznych środków masowego komuni
kowania jest t rudny do badania na płaszczyźnie ich społecznego od
bioru. Na temat rezonansu upowszechniania plakatów i płyt za
pewne więcej mieliby do powiedzenia znawcy sztuk plastycznych 
i muzykolodzy niż specjaliści masowego komunikowania. 

Jednakże książki o wielkich nakładach również jak gdyby umy
kały z pola widzenia badaczom masowych mediów. I to wymaga 
już zastanowienia. Bo przecież należą do nich nie tylko „kryminały" 
czy „Kuchnia polska", w sposób naturalny pozostające poza sferą 
podstawowych dociekań naukowców. Są nimi również encyklopedie 
powszechne — dzieła wbrew pozorom dość zbliżone do najbardziej 
klasycznego ze środków masowej informacji — gazety. 

Nakłady ich (porównywalne są z nakładami prasy ogólnoinforma
cyjnej. Dla przykładu: „Wielka Encyklopedia Powszechna PWN" —• 
178 tys. egz., ostatnio wydana „Encyklopedia Powszechna PWN" — 
560 tys. egz., „Mała Encyklopedia Powszechna PWN" — 1,4 min 
egz. łącznego nakładu, a z przykładów zagranicznych „Bolszaja So-
wieckaja Encykłopiedija" — 630 tys. egz. itd. Dodajmy, że są to na
kłady na ogół nie zaspokajające w pełni popytu, a z jednej encyklo
pedii (jednego kompletu) korzysta kilku użytkowników — podobnie 
jak w przypadku popularnych pism. Ze wspomnianej „Encyklopedii 
Powszechnej PWN" (o przeszło półmilionowym nakładzie), jak się 
szacuje, korzysta 2—2,5 miliona osób *. 

Rzecz jasna, z takich faktów jak jednakowość nośnika informacji 
(słowo, ilustracja), wysokość nakładów czy nawet pewna zbieżność 
* Por. Stanisław P u c h a ł a : Na marginesie Encyklopedii Powszechnej 
PWN. Miesięcznik Literacki 1977 nr 3, s. 117. 
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tematyczna (a analogii dałoby się znaleźć więcej) nie należy wycią
gać zbyt daleko idących wniosków o pokrewieństwie między en
cyklopedią a gazetą. Niemniej bez obawy popełnienia błędu stwier
dzić można, że encyklopedia powszechna i gazeta są dziełami 
w dużym stopniu k o m p l e m e n t a r n y m i . Dopełniają się one 
wzajemnie na płaszczyźnie uniwersalności treści. Gazeta przynosi 
najświeższe informacje, które są pozbawione szansy pojawienia się 
w podobnym tempie w encyklopedii. Ta znów, choć w formie bardzo 
syntetycznej, mówi o wydarzeniach, do których ciąg dalszy dopisują 
gazety. 

W redakcjach bywa dostrzegane owo zjawisko komplementarności 
obu form. Pisma nieraz komentują doniesienia agencyjne notkami 
historycznymi lub biograficznymi. Ale tego typu publikacje drukuje 
się tylko przy szczególnych okazjach. Na co dzień czytelnik (ten 
tzw. bardziej wyrobiony) powinien dysponować encyklopedią. Rola 
prasy w przekazywaniu informacji encyklopedycznych winna zatem 
przede wszystkim polegać na swego rodzaju „suiplementowaniu" 
wielotomowych kompendiów wiedzy, a nie na zastępowaniu ich. 
Będzie się to więc odnosiło w pierwszym rzędzie do przedstawiania 
sylwetek ludzi, którzy niedawno pojawili się na międzynarodowym 
lub krajowym forum, a ponadto do uzupełniania takich haseł ency
klopedycznych, jak poszczególne państwa świata, działalność poli
tyczno-społeczna, postępy nauki, techniki itp. 

Jednakże nawet przy takim ustawieniu prawie zawsze będzie 
istniała luka pomiędzy momentem zamknięcia procesu redagowania 
encyklopedii, a opublikowaniem w gazecie informacji. Albowiem do
nosząc, dajmy na to, w ciągu paru tygodni o jakichś wydarzeniach 
w Argentynie, gazeta nie będzie do każdej wiadomości dołączała 
„suplementu" informującego, co działo się w tym 'kraju od momentu, 
na którym kończy się nota w encyklopedii. Komentarz encyklope
dyczny może pojawić się co najwyżej w chwili kulminacji wydarzeń. 
Dodajmy: może, ale nie musi. 

Za granicą edytorzy wydawnictw encyklopedycznych starają się 
podtrzymać ich aktualność publikowaniem co jakiś czas kolejnych 
suplementów; w przypadku „Bolszoj Sowieokoj Encykłopiediji" rok
rocznie ukazuje się „Jeżegodnik BSE". Ta skądinąd bardzo cenna 
i pożyteczna forma uzupełniania encyklopedii ma jednak pewną 
wadę. Jest nią właśnie co najmniej roczny (a nieraz i kilkuletni) okres 
wyczekiwania na zebranie się materiałów do publikacji, plus czas 
potrzebny na ich zredagowanie i wydanie tomu. Okoliczności te 
decydują, że nawet rocznik nie wypełnia w sposób dostateczny 
wspomnianej lulki. 

Ale jest przecież prasa, której zaleta w porównaniu z książką to 
szybkość przekazu. Już obecnie stara się ona wypełnić tę lukę, tylko 
że czyni to w sposób dwojako krańcowy, przez co z punktu widze
nia encyklopedyczności danych — niewłaściwy. Z jednej strony co 
tydzień ukazuje się Kronika — Dokumentacja Prasowa, tytuł co 
prawda o charakterze encyklopedycznym, lecz nie dość syntetyczny, 
by mógł być w większym przedziale czasu t raktowany jako forma 
,.suplementu" do wszelkich encyklopedii powszechnych. Są zresztą 
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i inne względy, decydujące że pismo to nie mogłoby takiej roli peł
nić. Z drugiej zaś strony prasa z końcem roku często daje przegląd 
wydarzeń minionych 12 miesięcy, ale są to z kolei publikacje nadto 
zwięzłe i ogólne, by mogły być rzeczywistym uzupełnieniem ency
klopedii. Ponadto znów powraca problem rocznego oczekiwania na 
skołmipletowanie danych. 

Rozwiązania jak zwykle w takich wypadkach, należy szukać po
środku. A więc może nim być dwumiesięcznik lub kwartalnik dający 
zwięzły przegląd wydarzeń obejmowanego okresu, redagowany na ba
zie Kroniki, lecz zbliżony w stylu do wspomnianych rocznych prze
glądów w gazetach, z tym, że obejmujący pełny zakres poruszanych 
przez prasę problemów (przeglądy zwykle ogranicza się do spraw 
politycznych, społecznych i gospodarczych). Miesięczny okres poja
wiania się takiego periodyku wydaje się zbyt częsty, bo zmuszałby 
użytkownika do wertowania zbyt wielu numerów w przypadku za
miaru prześledzenia procesu trwającego dłuższy czas. Ponadto trudno 
na przestrzeni takiego okresu o dostatecznie syntetyczną ocenę pew
nych zjawisk społecznych czy politycznych. 

Powyższa propozycja jest zaledwie zarysem modelu periodyku 
dokumentacyjno-encyklopedycznego. Opracowując szczegóły jego 
profilu powinno się również pamiętać o atrakcyjności pisma dla 
odbiorcy — tak pod względem treści jak i formy zewnętrznej. Nie 
będzie wszakże chodziło o niespełna dziesięciotysięczny nakład Kro
niki, która może sobie pozwolić na nie zwracającą uwagi szatę gra
ficzną, lecz o pismo adresowane do pewnej (trudnej w tej chwili do 
określenia) części ogromnej rzeszy posiadaczy encyklopedii pow
szechnych. Z tego ostatniego stwierdzenia płynie też wniosek, że 
nasz wydawca encyklopedii (PWN) powinien sprawować nad tym 
przedsięwzięciem pieczę, a przede wszystkim co najmniej współ
uczestniczyć w firmowaniu go, by zapewnić mu właściwy krąg od
biorców. Drugą instytucją powołaną do współpracy na tej niwie 
jest chyba RSW „Prasa-Książka-Ruch" — wydawca Kroniki, firma 
o dużych 'możliwościach edytorskich i szerokim zakresie oddzia
ływania społecznego. 

Przez cały czas była tutaj mowa o encyklopediach powszechnych, 
lecz proponowany periodyk powinien służyć nie tylko im. Uzupeł
niałby również dane zawarte w takich wydawnictwach jak „Ency
klopedia spraw międzynarodowych i ONZ" Edmunda Jana O s m a n -
c z у к a, „Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków mię
dzynarodowych", „Encyklopedia organizacji międzynarodowych" 
a nawet „Dzieje Polski" pod redakcją Jerzego T o p o l s k i e g o 
i in. Wydana trzy lata temu „Encyklopedia spraw międzynarodo
wych i ONZ", pomimo ogromnych starań autora o umieszczenie 
w niej jak najświeższych danych, jest już w wielu miejscach nie
aktualna. Wznowienie pracy liczącej 225 arkuszy wydawniczych 
nie jest sprawą prostą. Autor wprawdzie przygotowuje nowe wy
danie, ale zapowiedział, że ukaże się ono w 5 lat po pierwszym. 
Dodajmy, iż od momentu zamknięcia prac redakcyjnych będzie 
znów dezaktualizować się z tygodnia na tydzień. Encyklopedyczny 
przegląd wydarzeń w swej części międzynarodowej znakomicie kon-
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tynuowałby dzieło Osmańczyka, jak również inne kompendia wiedzy 
politycznej, społecznej, gospodarczej, także kulturalnej, a nawet 
popularnonaukowej i popularnotechniczne j . 

Wspomnieć jeszcze należy o odwrotnej stronie problemu wza
jemnych relacji encyklopedyczno-prasowych, jako że dotąd rzecz do
tyczyła głównie udziału „zjawisk encyklopedycznych" w prasie. 
Tymczasem istnieje też w świetle stwierdzonej wcześniej komple-
mentarności obu form wcale niebłahy problem wpływu prasy na 
encyklopedie. Jeśli bowiem prasa stanowi nieformalną kontynuację 
zawartych w nich informacji, a w myśl opisanej wyżej propozycji 
jeden z jej tytułów mógłby się stać wręcz kontynuacją formalną, to 
z faktu tego» wynika konieczność brania pod uwagę tematyki i języ
ka prasy przy ustalaniu zestaw-ów haseł. Tematyka i terminologia 
obu tych środków upowszechniania informacji winny w pewnym 
stopniu do siebie przylegać, wzajemnie korespondować. W tym celu 
wskazane by było przeprowadzenie odpowiedniego badania zawar
tości prasy polskiej, co pozwoliłoby bodaj najszybciej ustalić stosun
kowo precyzyjnie podstawowe niedostatki w istniejących hasłowni-
kach, naturalnie po uprzednim przyjęciu poprawki na pewne błędy 
czy nieścisłości popełniane nieraz w pośpiechu przez prasę. 

Nade wszystko pamiętać jednak należy, że istniejąca, mimo du
żych różnic formalnych i merytorycznych, zbieżność obu omawia
nych tu środków masowego informowania winna znaleźć potwier
dzenie w praktyce codziennego działania, że powinny one współ
istnieć na podobnych zasadach jak prasa, radio i telewizja — choć 
oczywiście będzie się to działo w innej płaszczyźnie niż wzajemne 
dopełnianie się trzech klasycznych masowych mediów — gdyż po
trzeba takiego współistnienia wynika z naturalnej więzi łączącej 
prasę z encyklopediami. Właśnie o zwrócenie na nią uwagi chodziło 
w niniejszej wypowiedzi. 

Przybliżenie encyklopedii prasie zmniejszy jednocześnie dystans 
dzielący je od pozostałych klasycznych środków komunikowania 
masowego. Niebagatelną rolę do odegrania i na tym polu ma propo
nowany wcześniej encyklopedyczny przegląd wydarzeń. Będzie to 
'z korzyścią dla obu rodzajów przekazu informacji, a w (konsekwen
cji dla ich odbiorcy. 

LESŁAW PETERS 
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O NIEKTÓRYCH PERIODYKACH, 
CZYLI WZGLĘDNOŚCI CZASU 

Napominałem w tym miejscu, że tygodnik wychodzący z drukarni 
w czwartek powinien być w sprzedaży w piątek, najdalej w sobotę, 
nie zaś w poniedziałek i później 1. Przecież każdego diabli biorą, gdy 
otrzymuje towar — nazwijmy to elegancko — zleżały. Dlatego pacz
kowane artykuły spożywcze mają na wieczku datę (produkcji lub 
ważności), by każdy wiedział, co nabywa. Wytwory prasowe, jak się 
uczenie nazywa gazety i inne periodyki, mają taką datę również. 
Często już w samej nazwie lub podtytule: dziennik, tygodnik, mie
sięcznik, kwartalnik. 

Co pod każdym z tych określeń rozumieć, to podpowiada zdrowy 
rozsądek, a niedowiarkom „Encyklopedia wiedzy o prasie" 2. Według 
tego dzieła, kwartalnik to czasopismo ukazujące się r a z n a k w a r 
t a ł , dwumiesięcznik — c o d w a m i e s i ą c e . Tak to wygląda 
w teorii, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, jak same nazwy wskazują. 

Ale matką każdej teorii i jej sprawdzianem jest zawsze praktyka. 
Ta zaś na rynku naszych periodyków wydawanych rzadziej niż mie
sięcznie zadaje oczywisty kłam wszystkiemu co wyżej powiedziano. 

Instytut Zachodni w Poznaniu wydaje od przeszło 30 lat Przegląd 
Zachodni. Jako dwumiesięcznik. Czasopismo znakomite w treści, lecz 
niepunktualnością bijące wszelkie rekordy. Jestem jego stałym czy
telnikiem i prenumeratorem i jako taki cofam się sporo w czasie: 
gdy kalendarz wskazywał początek października 1977, tkwiłem wciąż 
jeszcze w roku 1976. Wtedy to bowiem otrzymałem podwójny (? 3) 
numer 5/6 z ubiegłego roku. 

Pracuję w tym fachu dostatecznie długo, by z pamięci wyliczyć 
wszelkie trudności obiektywne, zwłaszcza poligraficzne itp. Jak jed
nak może się ukazywać co dwa miesiące d w u m i e s i ę c z n i k , 
którego kolejne zeszyty rocznika 1976 oddawano do składu: pierw-
1 Por. nr 71, s. 45. 
2 Wyd. Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie i Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1976. 
3 Pierwszy zeszyt liczył stron 218, trzy kolejne 160 do 178, „podwójny" 198 
stron. 
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szy — 4 czerwca (!), drugi — 17 sierpnia, czyli po dwu i 1/2 miesią
cach, trzeci już w dwa tygodnie później — „opóźnienie może się 
zmniejszyć", jak pocieszają komunikaty na peronach kolejowych, 
ale co z tego, skoro numer czwarty poszedł do składu 5 kwietnia 
1977, a więc po siedmiu miesiącach, ostatni zaś (podwójny, ale tylko 
z numeracji, nie z objętości) w połowie roku następnego w stosunku 
do daty edycji. „Opóźnienie może się zmniejszyć lub zwiększyć", po
wiadamiają megafony kolejowe. 

Inny świetny periodyk tej samej częstotliwości, wydawany przez 
Komitet Nauk o Literaturze Polskiej i Instytut Badań Literackich 
PAN Teksty, d r u k u j e się od przeszło trzech miesięcy (nr 1/1976) 
do miesięcy dwunastu (proszę sprawdzić numer podwójny 4/5, a tak
że 6/1976). W pierwszych trzech kwartałach 1977 ukazały się 3 ze
szyty tego dwumiesięcznika, każdy z nich dzieliło od oddania do 
składu do oddania czytelnikom 5—6 miesięcy. Tu przyczyny nie-
punktualności wydają się tkwić poza redakcją, widocznie Wrocławska 
Drukarnia Naukowa lubi odwalać robotę hurtem. 

Obchodzący czterdziestolecie (szczerze gratulujemy!) kwartalnik 
Śląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach Zaranie Śląskie prze
kazał swym odbiorcom pierwszy zeszyt rocznika 1977 w październiku. 
Powiedziano mi w redakcji, że leżał on w miesiącach letnich w dru
karni, gdyż zajmujące się jego rozprowadzaniem w prenumeracie 
własnej 4 panie z administracji wydawnictwa bawiły na urlopach. 
Szpalty korektowe numeru 2 właśnie w owym zimnym lecie dopiero 
docierały do autorów. 

Kiedy powinniśmy już odkładać na półkę, a w bibliotekach odda
wać do oprawy, pełne roczniki dwumiesięczników i kwartalników 
1977, może otrzymamy pierwszy zeszyt Przeglądu Zachodniego, drugi 
Zarania Śląskiego, a są to oczywiście tytuły wymienione tylko przy
kładowo. Podpowiadają mi z boku kwartalnik Kultura i Społeczeń
stwo. Nie lepiej bywa też z naukowymi czasopismami zagranicznymi. 

Lecz zostańmy na krajowym podwórku. W wyniku takich opóźnień 
wielkim sukcesem jest wydanie z początkiem października 1977 przez 
OBP „Polskiej bibliografii adnotowanej wiedzy o środkach masowego 
komunikowania za rok 1975". Bibliografia ta zawiera przedmiotową 
dokumentację m. in. z wszystkich tu wymienionych spóźnialskich 
periodyków polskich. Oczywiście, każdy jej użytkownik chciałby 
i powinien pod koniec roku bieżącego mieć już w ręce informator 
z roku poprzedniego. Zanosi się niestety na to, że kolejne tomy tego 
r o c z n i k a mogą się ukazywać z dokumentację sprzed 3 lat. 

Znamy bliski nam przykład kwartalnika, który też kiedyś się spóź
niał o kilka miesięcy, mimo iż łączył numery „podwójne". Obecnie 
dwutygodniowe przekroczenie harmonogramu (zawsze w połowie da
nego kwartału kończy się druk) traktuje się tam jako poważne naru
szenie punktualności. Zainteresowanym służymy bliższymi informa
cjami. 

Paweł Dubiel 
4 Tym samym ostatecznie odcinam się od wszelkich tęsknot za czasami, kiedy 
to „każde pismo samo zaopatrywało swoich abonentów" (źródło jak w przy
pisie 1). 
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WOLFGANG RÖDEL 
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DZIENNIKARSTWO 
A SOCJALISTYCZNY STYL ŻYCIA 

Na zjazdach partii komunistycznych i robotniczych krajów socja
listycznych ważną rolę odgrywało to, co określa socjalistyczny styl 
życia, jego znaczenie dla postępu społecznego, sposób jego kształto
wania. W tym sposobie życia znajduje wyraz myślenie, postawa 
i działanie osobowości socjalistycznej, w nim wyraża się socjalistycz
na świadomość. Idąc dalej : coraz bardziej chodzi o to, żeby praca 
i czas wolny stały się jednolitym procesem życiowym, to zaś wcale 
nie jest proste. Wykształcone w pracy normy zachowania oddziałują 
decydująco na sferę czasu wolnego; należy go wykorzystać jako 
„czas dla wyższych czynności", a więc także jako „czas służący peł
nemu rozwojowi jednostki, która sama z kolei jako największa siła 
wytwórcza z powrotem oddziałuje na wydajność pracy" *. 

Pomińmy tutaj to, że w samej podaży masowych mediów i w ko
rzystaniu z nich tkwi istotna część sposobu życia, kul tury codziennej. 
Rozpatrzmy ten aspekt, który słusznie podkreśla D. Giatzer. Wska
zuje on na ścisły związek sposobu życia z jego ideologicznymi pod
stawami i żąda, by „zasadniczy wkład mediów masowych w rozwój 
codziennego socjalistycznego zachowania się ludzi widzieć przede 
wszystkim we wpływie mediów na i d e o l o g i c z n e przesłanki 
sposobów bycia"2 . Zarazem określa „wytworzenie się wszystkich 
istotnych rysów socjalistycznego sposobu życia jako niemożliwe bez 
wszechstronnego wykształcenia świadomości na wysokim poziomie, 
tak by zachowanie się w różnorodnych, także w skomplikowanych 
sytuacjach codziennego życia było wpajane przez pryncypialne po
glądy i przekonania" 3. 
1 K. M a r x : Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf). 
Berlin 1953, s. 599. 
2 D. G 1 a t z e r: Der Beitrag des Fernsehens für die Ausprägung der sozia
listischen Lebensweise. Theorie und Praxis 54. Fernsehen der DDR, Berlin 
1975, s. 14, 
8 Tamże, s. 13. 

7 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Styl życia wyraża stopień rozwoju osobowości, a rozwój osobo
wości jest warunkiem ukształtowania socjalistycznego sposobu życia. 
Nasze dziennikarstwo ma się w istotnej mierze przyczyniać do 
uświadomienia cech osobowości i ich przesłanek ideologicznych, do 
ich odkrywania w życiu i ich wykształcania także przez „żywe 
obrazy" 4. 

Dziennikarstwo może i musi wyjaśniać w sposób specyficzny ten 
rozwój jako warunek i cel postępu społecznego. Nasze dziennikar
stwo ma istotny wpływ na to, że spełnione wymogi co do cech oso
bowości są pojmowane jako jej wzbogacenie. Jego zadaniem jest 
przyczynianie się do tego, by proces ten był oceniany jako „realiza
cja wielkich idei Marksa, Engelsa i Lenina o samourzeczywistnieniu 
człowieka", umożliwionych „przez rewolucyjną zmianę stosunków 
społecznych" 5 i by był w ten sposób uświadomiony jako osiągnięcie 
historyczne. 

Równolegle z budową rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego 
wykształcają się niewątpliwie rysy osobowości komunistycznej, 
a więc osobowości, którą będzie „charakteryzował wysoki poziom 
uspołecznienia" obok „bogato rozwiniętego życia subiektywnego, 
ukształtowanych indywidualnych odrębności"6 . Chodzi przy tym 
o ściśle materialisityczne widzenie konieczności i możliwości rozwoju 
osobowości, ich zależności od podstaw społeczno-ekonomicznych. 
W zarysowanym tu kręgu problemów tkwi niejedna kwestia otwarta 
lub tylko częściowo rozstrzygnięta. Weźmy np. jednolicie sformuło
wane przez wszystkie zjazdy partyjne /podstawowe zadanie coraz 
lepszego zaspokajania materialnych i duchowo-fculturalnych potrzeb 
społeczeństwa. W związku z tym badania w zakresie nauk społecz
nych muszą dokładnie określić, czym są s truktury potrzeb s o c j a 
l i s t y c z n y c h , lub — używając określenia Marksa — czym jest 
„Genussfähigkeit" 7 — umiejętność używania — w konkretnej hi
storycznie sytuacji społeczeństwa socjalistycznego. 

Dziennikarstwo musi uwzględnić te niezbędne wyniki badawcze. 
Równocześnie samo może wspomóc naukę poprzez głębokie wnika
nie w żywotne procesy społeczeństwa socjalistycznego i wykrywanie 
oraz wyjaśnianie tendencji jego rozwoju. 

To, co określamy jako „socjalistyczną strukturę potrzeb" jest wiel
kością dynamiczną, wymagającą wciąż ponawianego poznania od
powiadającego rozwojowi i potrzebom społecznym i — właśnie także 
poprzez dziennikarstwo — żywego przekazu tego, co rozpoznano, 
zgodnie z podkreślaną przez klasyków marksizmu dialektyką za
spokajania i pobudzania potrzeb wyższego rzędu 8. 

4 W. I. L e n i n : Co robić? Dzieła, t. 5. Warszawa 1950, s. 453. 
5 M. H o n e c k e r : Unsere Jugend zu guten Kommunisten erziehen. Diskus-
sionsibeitrag auf dem IX. Parteitag der SED. Neues Deutschland, 21V 1976. 
e M . I. P e t r o s j a n : Zur Theorie der Persönlichkeit im Sozialismus. (W): 
Die Persönlichkeit im Sozialismus. Berlin 1972, s. 147. 
7 K. M a r k s : Op. cit. 
8 К. M a r k s , F. E n g e l s : Ideologia niemiecka. Dzieła, t. 3. Warszawa 1961, 
s. 29—30. 
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Omawiana tu w zarysie problematyka niezbędnego rozwoju oso
bowości i nierozłącznie z tym związanego wytworzenia socjalistycz
nego sposobu życia zmusza prasoznawstwo i praktykę dziennikarską 
do dalszego lub ponownego przemyślenia wielu spraw. W ramach 
tego ar tykułu nie sposób nawet zaznaczyć ich różnorodności. 

W dalszym ciągu chcemy nieco bliżej rozpatrzeć jedynie dwa 
aspekty. W pierwszym chodzi o bardzo świadome i konsekwentne 
^odniesienie do człowieka" we wszystkich utworach dziennikarskich, 
w których jest to możliwe. W drugim chcemy przedstawić kilka 
uwag o usługowej funkcji dziennikarstwa socjalistycznego. 

„Odniesienie do człowieka" określa jedną z właściwości naszego 
dziennikarstwa•. Jest ona osadzona w zgodności celów dziennikar
stwa z interesami narodu. Wypływa w równej mierze z funkcji agita-
torskiej jak i propagandowej socjalistycznego dziennikarstwa, a więc 
z jego zadań oświatowych i wychowawczych, mających dopomóc 
w maksymalnym rozwoju demokracji. „Odniesienie do człowieka" 
jako cecha naszego dziennikarstwa musi się coraz bardziej wykształ
cać, odpowiednio do potrzeb społecznych. Staje się to szczególnie 
wyraźne, gdy się uwzględni rosnącą rolę czynnika subiektywnego. 
Dalsze wykształcanie tej właściwości okazuje się konieczne także 
dlatego, ponieważ uświadomienie „zgodności interesów społecznych 
z osobistymi" coraz bardziej staje się „decydującą siłą napędową" 
rozwoju społecznego9. 

Owo „odniesienie do człowieka" wykazuje dwa podstawowe zna
czenia, nierzadko splecione z sobą. Dla lepszego uwypuklenia poda
my je tu oddzielnie. Chodzi o: 

1. Jednoznaczne wyjaśnianie odbiorcy znaczenia zachodzących 
faktów, wydarzeń. 

2. Ujmowanie człowieka jako aktora, twórcy, coraz bardziej świa
domego podmiotu historii. 

Dwa przykłady jako wyjaśnienie, o czym myślimy. 
Jeżeli pięć znanych pytań (co? kto? gdzie? kiedy? jak?) w odnie

sieniu do wiadomości, a dokładniej — do całego socjalistycznego 
dziennikarstwa uzupełnimy dwoma dalszymi: 

— dlaczego (motywy uczestników lub przyczyna wydarzenia) ; od
nosi się tö do 2. znaczenia podstawowego, 

— co to znaczy? (znaczenie, skutki wydarzenia); tu chodzi głów
nie o to, co wymieniliśmy pod 1. — 

to uzupełnienie takie wynika z rozwoju społecznego i jego wymo
gów, oczywiście także z określonej przez stosunki społeczne funkcji 
dziennikarstwa so с j alisty cznego. 

Drugi przykład. Gatunki takie jak wywiad i rozmowa niech po
służą wyjaśnieniu omawianej problematyki. Czy w tych gatunkach 
zawsze dostatecznie kładzie się nacisk na „odniesienie do człowieka", 
czy też czasami nie zatrzymuje się przy informacji rzeczowej, t rak
towanej zbyt faktograficznie? Stawiając to pytanie nie wolno zapo
minać, że przy analizie wydarzeń międzynarodowych, przy wyja-

9 Aus dem Bericht des Politbüros an die 13. Tagung des ZK der SED. Bericht
erstatter: Genösse E. H o n e c k e r . Berlin 1974, s. 7. 

7* 
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śnianiu z na tury złożonych, coraz bardziej skomlikowanych proce
sów naszego socjalistycznego rozwoju stale i znacznie wzrasta liczba 
informacji rzeczowych. Należy natychmiast również zapytać, czy 
fakt ten w wymienionych gatunkach czasami nie prowadzi do zbyt
niego „odczłowieczenia". Interesujący jest przecież także stosunek 
partnera do omawianej sprawy, jego udział w niej. Tam, gdzie się 
ten udział bezpodstawnie wyłącza, rezygnuje się z przekonujących 
elementów, nie wykorzystuje możliwości służących w znacznym 
stopniu „odniesieniu do człowieka". Niesłusznie zostaje pominięta 
strona emocjonalna, mająca aktywizować. 

W rozmowach i wywiadach powinno się coraz lepiej udawać — 
oczywiście zawsze w zależności od przedmiotu rozmowy — przeka
zywanie w wypowiedziach o s ó b jednocześnie wypowiedzi o o s o 
b a c h , to znaczy: uchwycenie części ich osobowości, ukazanie ich 
postawy, stosunku do omawianej sprawy, osobistego udziału w tym, 
co osiągnięto. Właśnie poprzez tę indywidualizację, przez uwypu
klenie osobistego odniesienia, przekazanie całkiem konkretnych 
doświadczeń i wynikających z nich poglądów można często przed
stawić w sposób szczególnie wyrazisty „i jak, i kto". 

Omawiany tu aspekt trzeba też traktować jako składową część 
tego, co Lenin nazwał „głównym zadaniem prasy w okresie przejścia 
od kapitalizmu do komunizmu": wychowanie mas „na żywych, kon
kretnych przykładach i wzorach z wszystkich dziedzin życia" 10. 

Reasumując można powiedzieć, że różnorodne wytwarzanie „od
niesień do człowieka" jest jednym z istotnych czynników oddziały
wania utworów dziennikarskich. 

A teraz drugi aspekt — uwagi do usługowej funkcji dziennikar
stwa socjalistycznego. Przede wszystkim, w najszerszym sensie so
cjalistyczne dziennikarstwo jest „usługą" we wszystkich swych czę
ściach składowych. Tak np. w Rumunii wiadomości radiowe nazywa 
się często „serwisem informacyjnym". Odróżniamy jednak od tego — 
i o to tu chodzi — usługę „w bardziej specjalistycznym, bezpośred
nim sensie", a więc utwory dziennikarskie, które odbiorca przyjmuje 
w przeświadczeniu, „że uzyskuje informacje i instrukcje niezbędne 
dla opanowania procesu życia społecznego" n . Chodzi tu — by pod
jąć próbę dalszego wyjaśnienia tego dotąd mało zbadanego obszaru — 
o szczególne utwory dziennikarskie „z apriorycznie założoną warto
ścią użytkową... z możliwością zastosowania praktycznego" 12. 

Tak pojmowane zadanie socjalistycznego dziennikarstwa stale się 
poszerza. Dotyczy to wszystkich mediów, przede wszystkim jednak 
audiowizualnych, a szczególnie radiofonii. To poszerzanie odpowiada 
nowym potrzebom społecznym, jeśli abstrahować od takich „pro
stych" tradycyjnych usług jak zegarynka, prognoza pogody, pro-
10 W. I. L e n i n : O charakterze naszych gazet. Dzieła, t. 28. Warszawa 1954, 
s. 91. 
11 Cyt. wg W. W a l t h e r : Rundfunk — Freizeitfaktor und (oder) Gebrauchs
gegenstand. (W) : Lesematerial zur sozialistischen Rundfunkjournalistik. Leip
zig 1974, s. 287. 
12 H. G r a l ó w : Dienstleistungen im Rundfunk — grosser Bedarf und reicher 
Fundus. Maszynopis, s. I. 



PRASOZNAWSTWO ZA GRANICĄ 101 

gram imprez, lub od bardzo specjalistycznych wiadomości w rodzaju 
infoinmacji o stanie wód, pogodzie na morzu itp. Poszerzane są np. 
audycje dotyczące komunikacji na drogach, porad urlopowych itd. 
Przede wszystkim jednak nabiera znaczenia to, co w poważnym 
stopniu wywiera wpływ na rozwój osobowości i wykształcenie so
cjalistycznego stylu życia. To, co często określa się także jako po
radnictwo, napotyka coraz większe zainteresowanie odbiorców, po
nieważ coraz szerzej wykształca się podstawowa potrzeba ś w i a 
d o m e g o opanowywania wszelkich procesów życiowych. Jedno
cześnie wzrasta gotowość do przyjmowania porad wzbogacających 
życie. Na takie oczekiwania wobec mediów ma istotny wpływ wie
dza o zgodności celów dziennikarstwa socjalistycznego i osobistych 
interesów odbiorców. 

W tym należy widzieć zasadniczą różnicę w porównaniu z usłu
gową funkcją dziennikarstwa imperialistycznego. Oprócz opętanej 
pogoni za klientem, obok funkcji wywierania nacisku nabywczego, 
usługowe utwory dziennikarskie mają tam jeszcze dalsze, istotne za
danie: Człowiek wyobcowany, czujący zagrożenie, nie przenikający 
mechanizmów i wydany na ich łup szuka pomocy życiowej, uprag
nionej ulgi, także we wskazówkach i trikach ułatwiających życie. 
W jaki sposób nadużywa się tej bezradności, utrzymuje jej funkcjo
nowanie przy pomocy wciąż nowych metod manipulowania w celu 
odwracania uwagi od rzeczywistych problemów życia, to opisał 
w swej powieści „Die Vergnügungsfahrt" szwajcarski pisarz Diggel-
mann; z pewnością w sposób wyostrzony, lecz — co wyraźnie zazna
czono na skrzydełku okładki — podług autentycznych wydarzeń. 
Fragment rozmowy między dyrektorem finansowym koncernu, von 
Kaenelem i redaktorem naczelnym Mittagsblatt — Epsteinem, brzmi 
następująco: 

(Kaenel): „Uważam, że nasza gazeta winna dawać w większym 
stopniu pomoc życiową. Pomoc w życiu, już nie krytyka lufo kształ
towanie opinii jest dziś rozstrzygającą cechą dziennikarstwa... 

(Epstein): Cóż oznacza pomoc życiowa? Pan ma na myśli pomoc 
dla przemysłu. Pomoc życiowa: Kupujcie jeszcze więcej gówna, po
zwólcie się jeszcze taniej udurniać, czytajcie Mittagsblatt a nigdy się 
nie dowiecie, dlaczego Amerykanie są w Wietnamie." 13 

Wobec poszerzania się funkcji poradniczej dziennikarstwa socja
listycznego trzeba uwzględnić następujący proces i jednocześnie do
pomóc jego rozwojowi: to mianowicie, że „dialektykę rozwoju po
trzeb duchowych charakteryzuje zarówno wzrost ogólnych potrzeb, 
jak również wzrost (ich) zróżnicowania" 14. W tym związku zależ
ności występują tego rodzaju przesunięcia, że interesy grupowe stają 
się interesami większości, a nawet interesami powszechnymi. Od 
dłuższego już czasu można te przesunięcia obserwować całkiem wy
raźnie. Należą do nich interesy w dziedzinie wychowania, norm 
prawnych, psychologii, etyki. 

13 W. M. D i g g e l m a n n : Die Vergnügungsfahrt. Berlin 1971, s. 228 i n. 
14 W. L a m b e n : Die Massenverbundenheit unserer Partei und die Wirksam
keit von Agitation, und Propaganda. Einheit 1974 nr 11. s. 1230. 



102 PRASOZNAWSTWO ZA GRANICĄ 

Poszerzenie funkcji poradniczej wyraża się także w metodycznym 
ukształtowaniu utworów dziennikarskich, przy czym szczególnie ko
rzystne uwarunkowania mają media audiowizualne. Na pytania od
biorców często odpowiadają znane osobistości. Wynikające z codzien
nych doświadczeń pytanie otrzymuje taką odpowiedź, która aktywi
zuje potrzeby socjalistyczne. Wiele odpowiedzi rozbudza u odbiorców 
potrzeby wyższego rzędu, dotyczące życia osobistego, ale także roz
budowy stosunków z innymi ludźmi. Coraz częściej wykorzystuje się 
w audycjach poradniczych techniczne możliwości mediów audiowi
zualnych w ten sposób, że odbiorca może swymi pytaniami, a także 
opiniami, uczestniczyć telefonicznie w przebiegu programu. W ten 
sposób między „doradcą", a „pytającym" nierzadko następuje czę
ściowa wymiana ról, gra pytań i odpowiedzi przemienia się w roz
mowę. 

Reasumując można stwierdzić: Poważna część usług dziennikar
skich, stale nabierających znaczenia i rozmiaru, wyrasta z oczeki
wań odbiorców, że dla świadomego kształtowania wszelkich proce
sów życiowych otrzymają porady. Przyczynia się to do rozwoju oso
bowości i do wytworzenia socjalistycznego stylu życia. Socjalistyczna 
usługowość dziennikarska jest w znacznej części przyczynkiem do 
„rzeczywiste(go) duchowe(go) bogactwa jednostki", które według 
Marksa zależy „całkowicie od bogactwa jej realnych stosunków" 15. 

15 K. M a r k s , F. E n g e l s : Ideologia niemiecka. Op. cit., s. 40. 

Przełożył 
Paweł Dubiel 



P R A S A N A Ś W I E C I E 

Zeszyty PRASOZNAWCZE 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 4(74) 

ŚRODKI INFORMACJI W AFRYCE 

Wiadomości o rozwoju masowych środków komunikowania w Afryce do
cierają do nas fragmentarycznie, z elementów trudno wytworzyć sobie obraz 
całościowy. Dla celów orientacyjnych publikujemy zestawienie podstawowych 
wiadomości o środkach komunikowania w 'krajach tego kontynentu. 

Każda z not zawiera: nazwę miejscowej agencji prasowej, tytuły i na
kłady prasy codziennej i periodycznej, dane dotyczące radia i telewizji, nazwę 
organizacji zawodowej oraz ilość mieszkańców kraju. Brak któregokolwiek 
z wymienionych elementów w nocie oznacza, że nie istnieje on w omawianym 
kraju, ew. że całkowicie brak danych. 

Kolejność krajów alfabetyczna. Wiadomości były w zasadzie zbierane na 
koniec roku 1976. 

ALGIERIA. Agencja: Algèrie^Pre&se-Service (ASP) (od 1961). Prasa: 4 dzien
niki — Al Mudżahid (Algier), Asz-Szâab (Algier), An Nasr (Constantine), La 
République — Al Dżumhurija (Oran). Nakład łączny 275 tys. egz. Periodyków 
123 o nakładzie globalnym 551 tys. egz. Główne tytuły: Algérie-Actualités, Alu-
ane. Al Hadef, Révolution Africaine, Al Mudżahid, Al Dżeisz, Al Dżazairia. 
Prasa całkowicie ząrabizcwana. Radio: RTA-17 nadajników w 8 miejscowo
ściach, 300 godzin emisji tygodniowo, w 'tym informacji ok. 100 godzin. 3 min 
radioodbiorników. Telewiaja: cd 1956. 75 nadajników, 40 gadzin emisji tygod
niowo. 400 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Union des Journalistes 
Algériens, Ludność: 15,5 min. 

ANGOLA. Agencje: Agencia Angolana de Prensa (ANGOP). Prasa: 4 dzien
niki, w tym Diario de Luanda i Journal d'Angola, o ogólnym nakładzie 87 tys. 
egz. Periodyków 89. Radio: 19 nadajników, 115 tys. radioodbiorników. Tele
wizja: —. Organizacja zawodowa: —. 
Ludność: 5,5 min. 

ARABSKA REPUBLIKA EGIPTU. Agencja: Middle East News Agency 
(MENA) od 1955. Prasa: 14 dziennikowi, w tym główne Al Ahram, Al Akhbar, 
Al Gumhurija. Nakład ogólny 745 tys. egz. 220 periodyków, w tym główny 
Al Musawar. Nakłady ogólne 2267 tys. egz. Prasa głównie w języku arabskim, 
ponadto w angielskim, francuskim i greckim. Radio: 43 stacje nadawcze, kilka 
programów. 1200 godzin emisji tygodniowo, w tym informacji 168 godzin. 
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Audycje w jęz. arabskim i 36 innych językach i dialektach. 5 min radioodbior
ników. Telewizja: od 1960 28 stacji nadawczych, 2 kanały, 115 godzin emisji 
tygodniowo. 600 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Syndicate of Egyp« 
tian Journalists. Ludność: 35 min. 

BENIN. Agencja: Agence Benoise de Presse (ex Agence Dahoméenne de 
Presse) od 1961. Prasa: 1 dziennik Ehuzu (rządowy), nakład 1500 egz. 19 perio
dyków o ogólnym nakładzie 7100 egz., w tym główne Kparo (w dial, barba), 
Eunbuke (w dial, adża), Imole (w dial, joruba) i Mi Se Nu (w dial. fon). 
Radio: La Voix de la Révolution. 5 nadajników, 120 godzin emisji tygodniowo 
w jcz. francuskim, angielskim, fon, joruba, peul i in. 150 tys. radioodbiorników. 
Telewizja: w stadium eksperymentalnym. Organizacja zawodowa: —. Lud
ność: 3 min. 

EOTSWANA. Agencja: —. Prasa: 2 dzienniki o globalnym nakładzie 13,5 
tys. egz., w tym rządowy Daily News z wydaniem angielskim i w jęz. tswana. 
65 periodyków, w tym tyg. Majeking Mail, tyg. Botswana Guardian i mieś. 
Kutlwano. Radio: 4 nadajniki, 115 godzin emisji w tygodniu, w tym infor
macji 31 godz. Audycje w jęz. angielskim i tswana. 22 tys. radioodbiorni
ków. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 690 tys. 

BURUNDI. Agencja: Agence Burundaise de Presse (ABP) od 1972. Prasa: 
1 dziennik o nakładzie 300 egz., Flash-Infor (biuletyn agencyjny). 27 periody
ków o łącznym nakładzie 55 tys. egz., w tym główne — tyg. Unité et Révo
lution, tyg. Ubumwe i mieś. Burakeye, Itumwa, Kindugu, Radio: rządowe 
La Voix de la Révolution i prywatne Radio Cordac (należy do misji chrześci
jańskich), 7 nadajników, 93,5 oraz 12,5 godzin emisji tygodniowo, w tym in
formacji 35 godzin. Radioodbiorników 110 tys. Telewizja: —. Organizacja 
zawodowa: —. Ludność: 3,7 min. 

CZAD. Agencja: Agence Tchadienne de Presse (ATP) od 1964. Prasa: 4 dzien
niki o nakładzie 2 tys. egz. (codzienne biuletyny agencyjne). 7 periodyków 
o łącznym nakładzie 9700 egz., w tym Informations Economiques, Le Journal 
Officiel, Tchad et Culture. Radio: La Voix de la Révolution Culturelle Tcha
dienne, 5 nadajników, 96 godzin emisji tygodniowo, w tym informacji 28 go
dzin. 70 tys. radioodbiorników, 45% programów w jęz. francuskim, pozostałe 
po arabsku i w dialektach. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 
3,9 min. 

ETIOPIA. Agencja: Ethiopian News Agency (ENA) od 1941. Prasa: 3 dzien
niki o łącznym nakładzie 39 tys. egz., w tym główny Ethiopian Herald. Licz
ba dzienników w ostatinioh latach spadła z dziesięciu do trzech. 47 periody
ków wydawanych przeważnie w języku amiharskim. Łą-czny nakład prasy 300 
tys. egz. Radio: „Głos Rewolucyjny Afryki", 5 stacji nadawczych. 122,5 godzin 
emisji tygodniowo, w tym 22 godz. informacji. Audycje w jęz. amharskim, 
francuskim, angielskim, arabskim, afarskim, somalijskim, i in. 550 tys. radio
odbiorników. Telewizja od 1964, 5 stacji nadawczych, 61 godzin transmisji 
w tygodniu, 25 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Ethiopian Press Asso
ciation. Ludność: 25,3 mlrx 
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GABON. Agencja: Agence Gabonaise de Presse (AGP). Prasa: 2 dzienniki — 
L'Union i Bulletin d'Information (agencyjny). 9 periodyków o łącznym nakła
dzie 8 tys. egz.,.w tym Bonjour i L'Union Hebdo. Radio: RTG, 10 nadajni
ków, 130 godzin emisji tygodniowo + 25 godz. emisji regionalnych. 100 tys. 
radioodbiorników. Telewizja: od 1963, 3 nadajniki, 40 godzin emisji tygodnio
wo. 5 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 500 tys. 

GAMBIA. Agencja: —. Prasa: dzienników —, 17 periodyków o łącznym 
nakładzie 11,5 tys. egz., w tym tygodniki The Gambia News Bulletin, The 
Gambia Outlook, The Progressive Newspaper, The Worker, The Gambia 
Echo i mies. The Nation. Radio: rządowe Radio Gambia i komercjalne Radio 
Syd. 5 nadajników, 88 godz. emisji tygodniowo, w tym 25 godzin informacji. 
Audycje w jęz angielskim, wolof i mandingo. 100 tys. radioodbiorników. 
Telewizja: —. Organizacja zawodowa: Gambia Journalists Union. Ludność: 
500 tys. 

GHANA. Agencja: Ghana News Agency (GNA) od 1957. Prasa: 6 dzienni
ków o łącznym nakładzie 600 tys. egz. — The Daily Graphic, The Ghanaian 
Times, The Pioneer, The Palaver-Tribune, The Echo, The Peoples Evening 
News. 40 periodyków o nakładzie 506 tys. egz., w tym główne The Ghana 
Review, Ghana News Bulletin, The New Ghana, The Ideal Woman, Ghana 
Digest. Radio: 20 nadajników, 179,5 godz. emisji tygodniowo — w tym 44 godz. 
informacji. Audycje w jęz. angielskim, francuskim, arabskim, swahili, hausa 
i in. Milion radioodbiorników. Telewizja: od 1965. 4 nadajniki i 8 przekaź
ników, 45 godz. emisji tygodniowo. Telewizorów 50 tys. Organizacja zawodo
wa: Journalists Association. 600 członków. Ludność: 8,7 min. 

GÓRNA WOLTA. Agencja: Agence Voltaique de Presse od 1964. Prasa: 
3 dzienniki o łącznym nakładzie 1500 egz. — L'Observateur, Bulletin Quotidien 
d'Information de la Chambre de Commerce i Bulletin Quotidien d'Informa
tion. 16 periodyków o łącznym nakładzie 17 tys. egz., w tym tygdniki Journal 
Officiel i Le Soleil de Haute-Volta, mies. Essor Rural, dwumies. Carrefour 
Africain i Construire Ensemble. Radio: RTV, 5 stacji nadawczych, 106 go
dzin emisji tygodniowo — w tym 27,5 godz. informacji. Transmisje w jęz. 
francuskim i 16 dialektach. 150 tys. radioodbiorników. Telewizja: ad 1963. 
1 stacja nadawcza, 12 godz. emisji tygodniowo. 700 telewizorów. Organizacja 
zawodowa: Association Nationale des Journalistes de Haute-Volta. 500 człon
ków. Ludność: 6,1 min. 

GWINEA. Agencja: Agence Guinéenne de Presse od 1960. Prasa: 1 dziennik 
Horoya o nakładzie 5 tys. egz. Główne periodyki Horoya Hebdo i Le Journal 
Officiel. Radio: 8 nadajników, 77 godz. emisji tygodniowo, programy w jęz. 
francuskum, angielskim, arabskim i głównych językach afrykańskich. 108,5 
tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: Union Nationale 
de la Presse Guinéenne. Ludność: 4 min. 

GWINEA BISSAU. Agencja: —. Prasa: 1 dziennik. Radio: 2 nadajniki. 8 tys. 
radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: — Ludność: 563 tys. 
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GWINEA RÓWNIKOWA. Agencja: —. Prasa: 1 dziennik Ebano, 4 periodyki 
o łącznym nakładzie 4 tys. egz.: tyg. Hoja Parroquial i Poto-poto, dwumies. 
Boletm Oficial i kwart. Ayera. Radio: 2 nadajniki, audycje .w jęz. hiszpań
skim, angielskim i dialektach. 72 tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Orga
nizacja zawodowa: —. Ludność: 290 tys. 

KAMERUN. Agencja: Agence Camerounaise de Presse (ACAP) od 1960. 
Prasa: 2 dzienniki Cameroon Tribune i Cameroon Times o łącznym nakładzie 
18 tys. egz. 28 periodyków, w tym główne tyg. Cameroon Tribune, L'Effort 
Camerounais, Le Courrier Sportif, L'Unité, dwutyg. La Gazette, dwumies. Les 
Nouvelles du Mungo, kwart. Abbia. Radio: RNC. 12 nadajników, 250 godzin 
emisji tygodniowo, w tym 45 godzin informacji. Programy w jęz. francuskim, 
angielskim, arabskim, bassa, ewondo, bamileke, peul i in. 700 tys. radioodbior
ników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: Union Nationale des Journalistes 
CamerO'unais-Yaoundé. Ludność: 6,3 min. 

KENIA. Agencja: Kenya Government News Agency (KNA) od 1963. Prasa: 
Л dzienniki East African Standard, Daily Nation i Taifa Leo o łącznym nakła
dzie 97 tys. egz. 12 tygodników, 13 miesięczników, 7 kwartalników i pismo 
wiejskie Kisomo. Radio: The Voice of Kenya, 330 godz. emisji tygodniowo, 
3 programy w jęz. swahili, angielskim i dialektach. 780 tys. radioodbiorników. 
Telewizja: od 1962. 4 nadajniki, 49 godz. emisji tygodniowo. 36 tys. telewizorów. 
Organizacja zawodowa: Kenyan Union of Journalists. Ludność: 12,1 min. 

KONGO. (Brazzaville). Agencja: Agence Congolaise d'Information (ACI), od 
1961. Prasa: 3 dzienniki o łącznym nakładzie 1 tys. egz., w tym biuletyn agen
cyjny. 8 periodyków o nakładzie 9 tys. egz., w tym tyg. La Semaine, Etumba, 
mieś. Bakento ya Congo i Voix de la Classe Ouvrière, dwumies. Le Combattant 
Rouge i kwart. L'Ecole du Peuple. Radio: RTC, 12 nadajników, 130 godz. emisji 
tygodniowo, w tym 40 godz. informacji. Programy w jęz. francuskim, lingala 
i kikongo. 325 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1962. 2 nadajniki, 40 godz. 
emisji tygodniowo. 3800 telewizorów. Organizacja zawodowa: Union Nationale 
des Journalistes Congolais. 84 członków. Ludność: 1,5 min. 

LESOTHO. Agencja: —. Prasa: brak dzienników, 2 periodyki Lesotho Times 
i Lesotho News. Radio: LNBS, 115 godz. emisji tygodniowo. 10 tys. radiood
biorników. Telewizja: brak TV publicznej, zamknięty odbiór w 2 hotelach. 
Organizacja zawodowa: Lesotho Union of Journalists. Ludność: 1,1 min. 

LIBERIA. Agencja: Liberian Information Service. Prasa: 3 dzienniki The 
Liberian Age, The Liberian Star, Micat Press Service o łącznym nakładzie 
7 tys. egiz. 34 periodyki o nakładzie 24 tys. egz., w tym główny The Sunday 
Express. Radio: ELBC (publiczne) i Station ELWA (misyjne). 15 nadajników, 
125 i 280 godz. emisji tygodniowo, w tym 92 godz. informacji. Prócz tego 
w Monrowii działa stacja nadawcza „Głosu Ameryki". 160 tys. radioodbior
ników. Telewizja: od 1964. 4 nadajniki, 8,5 tys. telewizorów. Organizacja za
wodowa: Press Union of Liberia. 75 członków. Ludność: 1,6 min. 
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LIBIA. Agencja: Arab Re volution ary News Agency (ARNA) od 1973. Prasa: 
6 dzienników o łącznym nakładzie 35 tys. egz., w tym w Trypolisie Ar Ra'id 
i Trablus al Garb, a w Bengazi Bargah al-Dżadida. 21 periodyków o nakładzie 
104 tys. Radio: 12 nadajników, z tego 2 główne w El Beida i Trypolisie, 17,5 
godz. programu dziennie w jęz. arabskim, angielskim, francuskim i in. 200 tys. 
radioodbiorników. Telewizja: od 1968. 2 nadajniki, 42 godz. emisji tygodniowo, 
2500 telewizorów. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 2,1 min. 

MADAGASKAR. Agencja: Agence Nationale d'Information (Mad-Presse) od 
1962. Państwowa Agencja Informacyjna „Taratra" od 1977. Prasa: 9 dzienni
ków o łącznym nakładzie 30 tys. egz., w tym Madagascar-Matin, Hehy i Bul
letin de Madagascar (agencyjny). 63 periodyki o nakładzie 265 tys., z tego 
42 w języku malgaskim. Radio: 16 nadajników, 181 godz. emisji tygodniowo, 
w tym 34 godz. informacji. Programy: francuski, malgaski i międzynarodowy. 
700 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1967. 5 nadajników, 16 godz. emisji 
tygodniowo, 7,5 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Ordre des Journa
listes de Madagascar. 160 członków. Ludność: 7,7 min. 

MALAWI. Agencja: Malawi News Agency (MANA) od 1966. Prasa: 2 dzien
niki The Daily Times i Daily Digest o łącznym naikładzie 19 tys. egz. Perio
dyki: Malawi Government Gazette, Kuunika, Moni, This is Malawi, Star Ma
gazine, Borna Lathu, Moyo Wathu, Malawi News i The African. Łączny na
kład 91 tys. egz. Radio: MBC. 16 nadajników, 133 godz. emisji w tygodniu, 
w tym 27 godz. informacji. Programy w jęz. angielskim i tubylczym, 112 tys. 
radioodbiorników. Telewizja —. Organizacja zawodowa —. Ludność: 5,2 min. 

MALI. Agencja: Agence Nationale d'Information du Mali (ANIM) od 1961. 
Prasa: 2 dzienniki Journal Officiel i L'Essor o łącznym nakładzie 3,5 tys. egz. 
17 periodyków o nakładzie 9 tys. egz., w tym mies. Le Mali, Bulletin Statistique 
i Kibaru w jęz bambara. Radio: 11 nadajników, 96,5 godz. emisji tygodniowo, 
w tym 56 godz. informacji. Programy w jęz. francusikim, angielskim i 7 dia
lektach. 450 tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: 
Union Nationale des Journalistes du Mali. 150 członków. Ludność: 5,3 min. 

MAROKO. Agencja: Maghreb Arabe Presse (MAP) od 1959. Prasa: 6 dzien
ników, z tego 4 w Rabacie o nakładzie 95 tys. egz. i 3 w Casablance. 40 pe-
riodyików o nakładzie 259 tys. egz., w większości w jęz. arabskim i francu
skim. Radio: RTM, 33 nadajniki, główny w Azilal. 3 programy: międzynaro
dowy, arabski i berberyjski. 154,5 godz. emisji tygodniowo, w tym 24 godz. 
informacji. 1,5 miliona radioodbiorników. Telewizja: od 1962. 23 nadajniki, 34 
godzin emisji w tygodniu, 225 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa; Syndi
cat National de la Presse Marocaine i Association Marocaine de la Presse 
Sportive. Ludność: 16 min. 

MAURETANIA. Agencja: Agence Mauritanienne de Presse (AMP) od 1975. 
Prasa: 2 dzienniki Nouakchott Informations i Szaab. 5 periodyków. Radio: 
4 nadajniki, 96 godzin emisji tygodniowo, w tym 24 godziny informacji. Pro
gramy w jęz. arabskim, francuskim, sarakole i wolof. 260 tys. radioodbiorni
ków. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 1,3 min. 
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MAURITIUS. Agencja: —. Prasa: 10 dzienników o łącznym nakładzie 70 tys. 
egz., w tym Advance, Cernéen, L'Express, Mauricien, Militant, The Nation, 
Populaire i Star. 26 periodyków o nakładzie 52 tys. egz., w tym główne Week
end, Vie Catholique, Mauritius Times, Le Dimanche, Janata. Radio: MBC, 
3 nadajniki, 116 godzin emisji tygodniowo, w tym 7,5 godz informacji. Pro
gramy w jęz. francuskim, angielskim, hindi i chińskim. 107 tys radioodbiorni
ków. Telewizja: od 1965. 6 nadajników, 60 godz. emisji tygodniowo, 43 tys. te
lewizorów. Organizacja zawodowa: Association des Journalistes de l'Ile Mau
rice. 40 członków. Ludność: 857 tys. 

MOZAMBIK. Agencja: Mozambique Information Agency (AIM) od 1975. 
Prasa: 5 dzienników o łącznym nakładzie 42 tys. egz. 32 periodyki. FLadio: —. 
Radioodbiorników 176 tys. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 
7,4 min. 

NAMIBIA. Agencja: South African Press Association (SAPA) od 1938. 
Prasa: 2 dzienniki Allgemeine Zeitung i Windhoek Advertiser, ponadto 2 razy 
w tygodniu Die Suidices Afrikaner i Die Suidwester. Radio: Radio Bantu 
(v. RPA). Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 852 tys., 

NIGER. Agencja: —. Prasa: 1 dziennik Le Sahel o nakładzie 2,5 tys. egz 
6 periodyków o łącznym nakładzie 7 tys. egz. w tym główne Sahel-Hebdo, 
Nigerama i Le Journal Officiel. Radio: La Voix du Sahel. 13 nadajników, 
158 godz. emisji tygodniowo, w tym 38,5 godz. informacji. Programy w jęz. 
francuskim, angielskim i dialektach. Telewizja: od 1964. 1 nadajnik, 400 tele
wizorów wyłącznie w szkołach. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 4,2 min. 

NIGERIA. Agencja: News Agency of Nigeria (NAN). Prasa: 17 dzienników 
o łącznym nakładzie 213 tys. egz. Główny tytuł Daily Time. Wszystkie w jęz. 
angielskim, poza jednym wychodzącym w Lagos w jęz. joruba i dwujęzycz
nym (ang.-hausa) w Kano. 40 periodyków, w tym 10 tygodników w Lagos, po
zostałe w Ibadanie, Kadunie, Kano, Port Harcourt i Owerii. Radio: rządowe 
i 2 prywatne. 46 stacji nadawczych, 64 godz. emisji tygodniowo łącznie, w tym 
2C°/o informacji, 3,5 min radioodbiorników. Telewizja: analogicznie 3 instytu
cje TV od 1962. 10 stacji nadawczych, 8 godz. emisji dziennie. 85 tys. telewi
zorów. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 57,1 min. 

CESARSTWO ŚRODKOWEJ AFRYKI. Agencja: Agence Centrafricaine de 
Presse. Prasa: 1 dziennik (codzienny biuletyn Mirt. Informacji) o nakładzie 
500 egz. 4 periodyki wydawane przez instytucje publiczne o nakładzie łącznym 
2,3 tysw egz.: Radio: RTCA. 6 nadajników, 130 godz. emisji tygodniowo, w tym 
58 godz. informacji. 65 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1974. 2 nadajniki, 
18 godz. emisji tygodniowo. 150 telewizorów. Organizacja zawodowa: —. Lud
ność: 1,7 min. 

REP. PŁD. AFRYKI. Agencja: South African Press Association (SAPA). 
Prasa: 23 dzienniki o łącznym nakładzie 935 tys. egz., w tym główne The Star, 
Cape Argus, Rand Daily Mail, Evening Post, Die Burger, Financial Gazette, 
Natal Daily News, The Friend, Diamond Fields Advertiser, Pretoria News, 
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Eastern Province Herald, Die Transvaler, Die Vaderland, Hoofstad, Oggen-
blad, Die Volksblad, Die Oesterlig, Natal Witness, Natal Mercury, Daily Dis
patch. 122 periodyki o łącznym nakładzie 1690 tys. egz., w tym główne Sunday 
Times, Sunday Express, Financial Mail, Rapport, Die Huigenoot, Sarie Ma
rais, Dagboek i Family. Brak prasy reprezentującej interesy ludności czarnej. 
Radio: 86 stacji nadawczych, 1975 godz. emisji tygodniowo, w tym informacji 
239 godz. 2400 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1975. 20 nadajników, 38 
godz. emisji tygodniowo, 250 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Society 
of South African Journalists. Ludność: 22 mdn. 

RODEZJA. Agencja: Interafrican News Agency od 1964. Prasa: 2 dzienniki 
Rhodesian Herald i Bulawayo Chronicie o łącznym nakładzie 61,5 tys. egz. 
60 periodyków, w tym główne The Citizen, Property and Finance, Illustrated 
Life Rhodesia. Radio: RBC, 22 nadajniki, 40 godzin emisji dziennie. 225 tys. 
radioodbiorników. Telewizja: od 1965. 2 nadajniki, 42 godz. emisji tygodniowo. 
57 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Rhodesian Guild of Journalists, 
100 członków. Ludność: 5,7 min. 

RWANDA. Agencja: Agence Rwandaise de Presse. Prasa: Codzienny biu
letyn, 36 periodyków o nakładzie 68 tys. egz., w tym główne tyg. Kinjamateka 
i La Relève oraz mies. Höbe. Radio: 4 nadajniki, 95 godzin emisji tygodnio
wo, w tym 17,5 godz. informacji. Ponadto 2 nadajniki „Deutsche Welle" 
w Kigali programy w jęz. kinjarwanda, swahili, francuskim, niemieckim, an
gielskim i in. 40 tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja zawodo
wa: —. Ludność: 4 min. 

SAHARA. Ne ma własnych środków komunikowania. Brak danych o ilości 
mieszkańców. 

SENEGAL,. Agencja: Agence de Presse Sénégalaise (APS) od 1959. Prasa: 
1 dziennik Le Soleil 25 tys. nakładu. Główne periodyki Afrique Nouvelle, 
Voix d'Afrique, Ouest Africain, Bingo, Démocrate, Ferida Africa. Radio: ORTS. 
14 nadajników. 200 godiz. emisji tygodniowo, w tym 25 godz. informacji. 3 pro
gramy w jęz. francuskim, angielskim, arabskim i dialektach. 350 tys. radio
odbiorników. Telewizja: od 1972. 3 nadajniki, 5 godz. emisji tygodniowo. 
25 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Association Nationale des Jour
nalistes Senegalais. 124 członków. Ludność: 4,2 min. 

SIERRA LEONE. Agencja: —. Prasa: 2 dzienniki, 30 periodyków o nakła
dzie 35 tys. egz. Radio: SLBS. 3 nadajniki, 108 godz. emisji tygodniowo, 
w tym 36 godzin informacji. Audycje w jęz. angielskim i 4 afrykańskich. 
130 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1963. 1 nadajnik, 33 godz. emisji ty
godniowo. 6 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 2,6 min. 

SOMALIA. Agencja: Somalia National News Agency (SONNA). Prasa: 
2 dzienniki o nakładzie łącznym 4 tys. egz. 5 periodyków o nakładzie 15 tys. 
egz. Radio: 5 nadajników, programy w jęz. somali, angielskim, arabskim, swa
hili, goti i amharskim. 65 tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja 
zawodowa: Somali Journalists Association. Ludność: 3 min. 
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SUAZI. Agencja: —. Prasa: nie ma dzienników, główne periodyki Times 
of Ngwane, Umbiki i Swaziland National Centre. Radio: SBS. 3 nadajniki, 
62 godz. emisji tygodniowo, w tym 12 godz. informacji. 51 tys. radioodbior
ników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 420 tys. 

SUDAN. Agencja: Sudan National News Agency (SUNĄ) od 1955. Prasa: 
4 dzienniki, w tym główne As Sahafa (arabski) i Sudan Standard (angielski), 
32 periodyki. Radio: 7 nadajników, 174 godz. emisji tygodniowo, w tym 22*/e 
informacji. 1600 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1963. 3 nadajniki, 38 
godz. emisji tygodniowo. 100 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Sudan 
Union of Journalists. Ludność: 16,4 min. 

TANZANIA. Agencja: Tanzanian News Agency (SHIHATA) od 1976. Prasa: 
3 dzienniki o łącznym nakładzie 41 tys. egz., w tym ang. Daily News i Uhuru 
(swahili). Radio: J) nadajników w Dar es-Salam, 165 godz. tygodniowo. 2 pro
gramy. 230 tys. radioodbiorników. Telewizja: —. Organizacja zawodowa: —. 
Ludność: 14 min. 

TOGO. Agencja: Agence Togolaise de Presse (ATOP). Prasa: 3 dzienniki 
o nakładzie 13 tys. egz., w tym Togo Press. Główne periodyki Revue Generale 
Africaine, Game Su (w jęz. ewe), Présence Chrétienne, Dialogue. Radio: 
RTNM. 6 nadajników, 108 godz. emisji tygodniowo, w tym 28 godz. informa
cji. 50 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 1973. 3 nadajniki, 31 godz. emisji 
tygodniowo. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 2,1 min. 

TRANSKEI (bantusitan RPA). Agencja: SAPA. Prasa: 1 tygodnik Imvo 
Transkei w jęz. chosa. Radio: 1 nadajnik. Telewizja: —. Organizacja zawo
dowa: —. Ludność: 1,9 min. 

TUNEZJA. Agencja: Tunis-Afrique Presse (TAP) od 1961. Prasa: 5 dzienni
ków o łącznym nakładzie 110 tys. egz. w jęz. arabskim Al Amal i As Sabah, 
w jęz. francuskim La Presse de Tunisie, L'Action, Le Temps. 80 periodyków 
o nakładzie 400 tys. egz. w tym Asz-Szaab, Asz-Szabab, Al Fikr, Al Idhaa, 
Esada. Radio: RTT. 8 nadajników, 452 godz. emisji tygodniowo, w tym 74 godz. 
informacji. Program arabski, francuski i regionalny. 187 tys. radioodbiorników. 
Telewizja: od 1966. 11 nadajników, 58 godz. emisji tygodniowo. 209 tys. telewi
zorów. Organizacja zawodowa: Association des Journalistes Tunisiens. 200 
członków. Ludność: 5,6 min. 

UGANDA. Agencja: Uganda News Agency od 1976. Prasa: 7 dzienników 
o łącznym nakładzie 90 tys. egz., 26 periodyków. Radio: 6 nadajników. 230 
godz. emisji tygodniowo, w tym program szkolny. 509 tys. radioodbiorników. 
Telewizja: od 1963. 6 nadajników, 63 godz. emisji tygodniowo. 15 tys. telewizo
rów. Organizacja zawodowa: Association of Uganda Journalists and Writers. 
Ludność: 10,1 min. 

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ. Agencja: Agence Ivoirienne de Presse 
(AIP) od 1961. Prasa: 3 dzienniki Fraternité Matin i 2 biuletyny o nakładzie 
42,5 tys. egz. 37 periodyków o nakładzie 55 tys. egz., w tym Fraternité-Hebdo, 
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1. Maroko 
2. Sahara Hiszp. 
3. Mauretania 
4. Senegal 
5. Gwinea Bissau 
6. Gwinea 
7. Sierra Leone 
8. Liberia 
9. Wybrz. Kości Sł. 

10. Ghana 
11. Togo 
12. Benin 
13. Nigeria 
14. Kamerun 
15. Gwinea Równ. 
16. Gabon 
17. Kongo 

18. Zair 
19. Angola 
20. Namibia 
21. Botswana 
22. Transkei 

(bantustan RPA) 
23. Lesotho 
24. Suazi 
25. Rodezja 
26. Zambia 
27. Mozambik 
28. Malawi 
29. Tanzania 
30. Burundi 
31. Rwanda 
32. Uganda 
33. Kenia 

34. Somalia 
35. Etiopia 
36. Mali 
37. Algieria 
38. Niger 
39. Czad 
40. Ces. Sr. Afr. 
41. Tunezja 
42. Libia 
43. ARE 
44. Sudan 
45. Madagaskar 
46. Mauritius 
47. Gambia 
48. Górna Wolta 
49. RPA 
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Ivoire Dimanche, Décennie i 2 mies. Eburnea, Agripromo. Radio: RTI. 12 na
dajników, 192 godz. emisji tygodniowo, w tym 30 godz. informacji. Audycje 
w jęz. francuskim, angielskim i 13 dialektach. 0,5 min radioodbiorników. 
Telewizja: od 1963. 8 nadajników i przekaźników. 100 tys. telewizorów, w tym 
6 tys. szkolnych. Organizacja zawodowa: Association des Journalistes de la 
Côte d'Ivoire. Ludność: 6,1 min. 

ZAIR. Agencja: Agence Zaire Presse (AZaP). Prasa: 5 dzienników: Salongo, 
Elima, Mdżumbe, Bojoma i Mwanga o łącznym nakładzie 26 tys. egz. 6 perio
dyków: Zaire, Beto na Beto, Nsambi, Dżua, Zaire ja Sika i Masano o nakł. 
41 tys. egz. Radio: RNTZ. 33 nadajniki, 1 stacja centralna i 6 regionalnych. 
568 godz. emisji tygodniowo, w tym 24 godz. informacji. 0,5 min radioodbior
ników. Telewizja: od 1973 kolorowa, 6 nadajników, 55 godz. emisji tygodnio
wo. 150 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: Union Nationale de la Presse 
du Zaire. 1877 członków Ludność: 24,2 min. 

ZAMBIA. Agencja: Zambia News Agency (ZANA) od 1969. Prasa: 2 dzien
niki o nakładzie 105 tys. egz., w tym główny The Times of Zambia wydawany 
w Ndola. Liczne periodyki w jęz. angielskim, bemba, lozi, ijanja i tonga. 
Radio: ZBS, 22 nadajniki, 240 godzin emisji tygodniowo, audycje w jęz. an
gielskim i 7 głównych dialektach. 300 tys. radioodbiorników. Telewizja: od 
1961, 3 nadajniki. 21 tys. telewizorów. Organizacja zawodowa: —. Ludność: 
4,5 min. 

Na podstawie Interstages 1977, nry 114/115, s. 6—102) 
opr. Zofia Lewartowska 

PRASA W NRD 
Po rozgromieniu III Rzeszy, na terytorium obecnej Niemieckiej Republiki 

Demokratycznej prasę zakładano na podstawie licencji udzielanych przez ra
dzieckie władze okupacyjne partiom politycznym i organizacjom społecznym, 
naukowym itp. Jednocześnie uspołeczniono większość wydawnictw, drukarń 
i fabryk papieru. 

W okresie proklamowania NRD w 1949 roku wydawano 9 gazet central
nych w Berlinie, 22 dzienniki regionalne i ok. 250 czasopism. Od tego czasu 
rozwój prasy poczynił znaczne postępy. Na przeciętną rodzinę przypada obec
nie co najmniej 1 dziennik, 1 tygodnik i 2 inne czasopisma. Podkreślić trzeba 
stabilność cen, mimo wzrostu objętości i jakości poligraficznej oraz wzrostu 
kosztów produkcji. 

Specyficznym rysem systemu prasowego, mającym oparcie w przepisach 
konstytucji NRD jest brak kontroli państwa jako takiego nad prasą w po
staci np. cenzury. Obowiązuje zasada odpowiedzialności redaktora naczelnego. 
Powołana na to stanowisko przez wydawcę osoba decyduje, co i w jaki spo-
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sób się publikuje. Za treść i ogólny wyraz gazety lub czasopisma odpowiada 
jednoosobowo redaktor naczelny. Funkcje doradcze spełnia przy nim kolegium 
redakcyjne. Planowanie i oceny są dokonywane na naradach ogólnoredakcyj-
nych, przy czym do planowania przyciąga się korespondentów społecznych 
i innych czytelników. 

Obecnie przy 17 min mieszkańców ukazuje się w kraju 39 dzienników 
o jednorazowym nakładzie 8 min egzemplarzy. W ostatnim dziesięcioleciu 
przechodzą one na rotację offsetową, co polepsza jakość druku, a zwłaszcza 
zdijęć, po części wielobarwnych. 

Najliczniejsze gazety są wydawane przez partię klasy robotniczej — SED, 
która oprócz codziennego organu centralnego Neues Deutschland posiada 14 
dzienników okręgowych: Ostsee-Zeitung (Rostock), Schweriner Volkszeitung 
(Schwerin), Freie Erde (Neubrandenburg), Neuer Tag (Frankfurt/Oder), Mär
kische Volksstimme (Potsdam), Lausitzer Rundschau (Cottbus), Freiheit 
(Halle), Sächsische Zeitung (Drezno), Leipziger Volkszeitung (Lipsk), Freie 
Presse (Karl-Marx-Stadt), Volksstimme Magdeburg (Magdeburg). Volkswacht 
(Gera), Das Volk (Erfurt), Freies Wort (Suhl). Każdy z tych organów okrę
gowych ma redakcje lokalne i odpowiadające im mutacje w przeszło 200 po
wiatach. 

Ponadto КС SED wydaje miesięczny organ teoretyczno-polityczny pt. Ein
heit i czasopismo omawiające partyjne doświadczenia organizacyjne —- Neuer 
Weg. 

Każda z innych działających w NRD partii politycznych ma własną prasę. 
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (Christlich-Demokratische Union Deutsch
lands) wydaje organ centralny Neue Zeit i 5 gazet regionalnych: Der Demo
krat (Rostock), Die Union (Drezno), Märkische Union (Potsdam), Der Neue 
Weg (Halle) i Thüringer Tageblatt (Weimar). Partia Narodowo-Demokratycz-
na (National-Demokratische Partei Deutschlands) ma tyleż tytułów — cen
tralny dziennik National-Zeitung i 5 gazet regionalnych — Norddeutsche 
Neueste Nachrichten (Rostock), Brandenburgische Neueste Nachrichten (Pots
dam), Sächsische Neueste Nachrichten (Drezno), Mitteldeutsche Neueste 
Nachrichten (Lipsk), Thüringer Neueste Nachrichten (Weimar). Partia Libe
ralno-Demokratyczna (Liberal-Demokratische Partei Deutschlands) wydaje 
Der Morgen jako organ centralny i 4 dzienniki regionalne: Norddeutsche 7Lei-
tung (Schwerin), Liberal-Demokratische Zeitung (Halle), Sächsisches Tage
blatt (Drezno) i Thüringische Landeszeitung (Weimar). Wreszcie Demokra
tyczna Partia Chłopska (Demokratische Bauernpartei Deutschlands) dyspo
nuje ogólnokrajowym dziennikiem Bauern-Echo. 

Wszystkie partie polityczne, aczkolwiek poza SED nie reprezentują ideolo
gii komunistycznej, w pełni popierają politykę, której przewodzi marksistow
sko-leninowska Socjalistyczna Partia Jedności, gdyż — jak np. pisał central
ny organ CDU Neue Zeit — „poza socjalistyczną nie istnieje żadna inna for
ma społeczeństwa, mogąca zadeść uczynić chrześcijańskiemu pragnieniu po
koju i humanizmu". 

Wśród organizacji społecznych, Centralny Zarząd Związków Zawodowych 
(FDGB) wydaje ogólnokrajowy dziennik Tribüne (nakład 375 tys. egz.) i cza
sopismo teoretyczne Die Arbeit. Kierownictwa związków branżowych mają 
własne pisrna informacyjne i czasopisma społecznokulturalne i zawodowe. 
W przeszło 600 przedsiębiorstwach ukazują się gazety zakładowe, wydawane 
przez organizacje partyjne SED. 

8 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Młodzieżowa organizacja FDJ ma dziennik Junge Welt, którego nakład 
podwoił się w ostatnich 6 latach i z początkiem r. 1977 przekroczył milion 
egzemplarzy. Wielką popularnością, zwłaszcza wTśród młodzieży, cieszy się 
sportowa gazeta Deutsches Sportecho. 

W NRD żyje i rozwija samodzielność językowo-kulturalną jedyna mniej
szość narodowa Serbołużyczan, skupionych w organizacji „Domowina". We 
własnym języku wydaje ona dziennik Nowa Doba i kilka czasopism kultural
nych, młodzieżowych i dziecięcych. 

31 tygodników ukazuje się w jednorazowym nakładzie ok. 8,7 min egzem
plarzy. Oprócz czasopism społeczno-politycznych i magazynów ilustrowanych 
(np. popularna Neue Berliner Illustrierte) czy kulturalnych (np. Sonntag), 
należy tu wymienić gazetę poświęconą gospodarce Die Wirtschaft, zajmujący 
się polityką międzynarodową Horizont, Deutsche Lehrerzeitung dla pedago
gów czy Humanitas dla medyków, Gärtnerpost dla działkowców, Das neue 
Handwerk dla rzemieślników i in. 

W grupie innych 517 czasopism (łączny nakład 17,8 min egz.) są zarówno 
ściśle naukowe i fachowe, jak też treści ogólnej, nie adresowane do okre
ślonych kręgów czytelniczych. Podstawowa typologia tematyczna daje nastę
pujący obraz: 
— 101 tytułów społeczno-politycznych, 
— 99 czasopism poświęconych ekonomice i technice różnych dziedzin gospo

darki narodowej, 
— 74 czasopisma pedagogiczno-oświatowe (w tym 14 dla dzieci i młodzieży), 
— Gl czasopism matematyczno-przyrodniczych, 
— 59 tytułów poświęconych problemom zdrowia i opieki społecznej, 
— 33 tytuły zajmujące się gospodarką rolną, leśną i spożywczą, 
— 31 pism poświęconych kulturze, literaturze i sztuce, 
— 31 pism religijno-wyznaniowych, 
— 17 tytułów prasy sportowo-turystycznej i rekreacyjnej, 
— 11 czasopism poświęconych modzie i urządzaniu mieszkań. 

Jak z tego przeglądu wynika, prasa w NRD — realizując jednolite zadania 
propagandowe w zakresie informowania i naświetlania wydarzeń w duchu 
socjalistycznym ma bogaty wachlarz tytułów zróżnicowanych tematycznie, 
periodycznie i wszechstronnie adresowanych. 

Na podstawie „Dokumentation 7 III 131/1.10" Agencji Prasowej „Panorama 
DDR" 

opr. Czesław Biel 
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PUBLICYSTA 
O HISTORII PRASY 

Kazimierz K o ź n i e w s k i : HI-
. STORIA CO TYDZIEŃ. Szkice 

•o tygodnikach społeczno-kultural-
nych. „Czytelnik", Warszawa 1976. 
S. 459. 

Wychodząc z założenia, że tygodniki * 
literacko-społeczne były i pozostały 
„notoryczną, a nawet narkotyczną le
kturą polskiej inteligencji", świadom 
też poważnej ich roli intelektualnej 
i kulturalnej za granicą, podjął się 
autor zobrazowania takich ośmiu pe
riodyków7 z lat trzydziestych i tyluż 
z pierwszego pięciolecia Polski Lu
dowej. O wyborze decydował osobisty 
gust czytelniczy i żywy, pozytywny 
lub negatywny stosunek autora do 
omawianych pism. Zapewnia w 
przedmowie, że — najdalszy od pisa
nia historii prasy — starał się o rze
telność strony informacyjnej przy 
maksymalnie subiektywnej swobodzie 
interpretacji tekstów. Sam zresztą opis 
bywa swoistą interpretacją, modeluje 
ją poniekąd. Autor wplata własne re
miniscencje ze swojej młodzieńczej 
lektury. 

Na pierwszy ogień poszły tygodni
ki, które sam czytywał między 15 
a 20 rokiem życia: Wiadomości Lite
rackie (1924—1939), Kuźnia Młodych 
(1931—1936), Sygnały (1933—1939), 
Prosto z mostu (1935—1939), Oblicze 
Dnia (1936), Kultura (1936—1939), 
Czarno na białym (1937—1939), Orka 
na Ugorze (1938—1939). W drugim 
i ostatnim z nich już nawet sam pisy
wał jako uczeń i student. 

Z przelotnej wTzmianki na s. 221 
wynika, że w przygotowaniu znaj-
* Por. mój artykuł: Tygodniki czy mie
sięczniki? Prasa Współczesna i Dawna 1959, 
nr 1—2, s. 43—54. 

duje się drugi tom książki. Wejdą doń 
zapewne rozbudowane opisy tygodni
ków powojennych, których prezenta
cję rozpoczął autor w Polityce 1966 г., 
mianowicie: Kuźnica, Odrodzenie, No
winy Literackie, Tygodnik Powszech
ny, Dziś i Jutro, Twórczość, Odra. 
O Sygnałach pisał zresztą już w Po
lityce (1973 nr 1), o Obliczu Dnia 
tamże (1974 nr 45), o Wiadomościach 
Literackich w Literaturze 1972—1973. 

W książce najwięcej miejsca za
jęły Wiadomości Literackie, najważ
niejsze pismo wczesnej młodości au
tora, jego wychowawca, wiążące ser
ce i kierujące myślami (s. 88), „tak 
bardzo kiedyś moje ulubione, tak 
bezkrytycznie uwielbione". Wyróżnia 
trzy jego okresy: do przełomu 1929 
30 rodzaj magazynu nowin literackich 
a zarazem eklektyczno-liberalne pi
smo eseistyczno-literackie; najświet
niejsze lata 1930—1934 radykalizacji w 
kierunku społeczno-obyczajowym przy 
pełnym relatywizmie ideowym, wresz
cie ściszone po literacku lata 1935— 
1939 pewnego konformizmu politycz
nego. „Lewica mogła się przekonać, 
że liberalizm Wiadomości Literackich 
właśnie dla niej jest nader wygod
nym sojusznikiem w walce z sanacją 
i endecją" (s. 48). 

,,Przedziwn;r gazetowy seks" miały 
dla autora liberalne Wiadomości Li
terackie, lewicowe Sygnały, prorzą-
dowa Kuźnia Młodych, przy czym „nie 
sposób oddzielić od siebie literatury 
i polityki, krytyki literackiej i walki 
ideowej" (s. 224). Ze szczególną sym
patią, podziwem, aplauzem potrakto
wane zostały lwowskie Sygnały jako 
„czołowy periodyk intelektualny lewi
cy polskiej", a ich redaktor Kury lu к 
jako „twórczy uczeń" i admira tor re
daktora Grydzewskiego. Ci dwaj i S. 
Piasecki to trójka najlepszych redak
torów ówczesnych tygodników dla in
teligencji. 

8* 
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Równie dodatnio oceniono jedena
ście numerów Oblicza Dnia, które 
dowiodły „na jak wielką popularność 
mogła liczyć Komunistyczna Partia 
Polski, gdyby dopuszczono ją do le
galnego istnienia politycznego" (s. 333). 

Organ buntujących się legionistów 
Czarno na białym był przez Januare
go Grzędzińsikiego źle redagowany i 
mało rozpowszechniony, dopiero po 
reorganizacji przez ludzi lewicy 
osiągnął nakład 15 tys. egzemplarzy 
(gdy Oblicze Dnia nawet 25 tysięcy). 

Surowo wypadł sąd o najbliższej 
sercu autora i najdroższej Orce na 
Ugorze (ciąg dalszy Nowej Kuźni Mło
dych): „Robiliśmy pisemko słabe": 
„wszystkie sprawy słuszne i piękne 
topiliśmy w bagnistym oceanie naj
bardziej wytartych sloganów, bana
łów i frazesów" (s. 414). 

Prosto z mostu „złościło mnie zaw
sze. Jeżeli dziś mój sąd o nim jest 
zgryźliwiej ostry, to dlatego, że ostat
nich trzydzieści lat nauczyło mnie, 
jak bardzo poglądy głoszone w Pro
sto z mostu były niesłuszne i zło
wróżbne" (s. 413). 

Rozbiór roczników poznańskiej 
Kultury, dokonany z przymrużeniem 
oka wskazuje, że nurt publicystyki 
katolickiej jest autorowi obcy, naj
mniej też orientuje się w jego mię
dzywojennych realiach. Na tle bo
wiem tej kategorii czasopism ówcze
snych Kultura, wydawrana pod auspi
cjami i sumptem centrali Akcji Ka
tolickiej, stanowiła bodaj najbardziej 
postępową trybunę wymiany poglą
dów, formowania opinii, raczej zresz
tą kulturalno-społecznych, niż literac
kich. Główny kontyngent czytelników 
tworzyli księża i nauczyciele ówcze
snych ziem zachodnich. 

Opisy swoje oparł autor zasadni
czo na samym tekście, dał w szero
kim tematycznym przekroju dość 
szczegółowy, rozumowany przegląd 
treści uwzględnionych periodyków. 
W dwóch tylko miejscach, przy Sy
gnałach (s. 202) i Obliczu Dnia (s. 333) 
^wspomina o literaturze przedmiotu, 
lub nawet znalezisku archiwalnym. 
A przecież musiał znać i korzystać 
z bibliografii zawartości Wiadomości 
Literackich 1924—1933, zestawionej 
przez M. Toporowskiego. Czy można 
dziś o nich pisać bez sięgnięcia do 
dwu pozycji: „XXX-lecie Wiadomo
ści" (Londyn 1957) i „Książka o Gry-
dzewskim" (tamże 1971) ? 

Obok tygodnika Prosto z mostu, 
jedynego poważnego konkurenta Wia
domości Literackich, należało wymie
nić dwie książki S. Piaseckiego: „Pro
sto z mostu" (1934) i „Prawo do 
twórczości" (1936) jako wybory arty
kułów i recencji tego wybitnego pu
blicysty, który z pierwszego wziął 
nagłówek swego tygodnika. Chętnie 
poruszał zagadnienia ideowe i świa
topoglądowe dotyczące psychologii 
Polaka. Porównanie Prosto z mostu 
z Myślą Narodową okazałoby różni
cę między nacjonalizmem radykal
nym a umiarkowanym. 

Przy znanej przekorze K. Koźniew-
skiego wizja mniej lub bardziej mu 
się podobających czasopism wypadła 
tyle sugestywnie, co kontrowersyjnie. 
„Ja sprawiedliwym być nie muszę... 
Mój sąd ma prawo różnić się od są
dów kogokolwiek innego", uprzedza 
w przedmowie. Pisarzowi wolno mieć 
swoje upodobania i uprzedzenia. 

Recenzentowi pozostaje ułożyć na 
pewno niepełną listę erratów. Nie 
jesienią 1923, lecz w grudniu 1922 
objął urzędowanie Prezydent Wojcie
chowski (s. 16). Dlaczego dopiero po
wyżej 8 tys. nakładu tygodnik stawał 
się samowystarczalny? (ibid.). Jednak 
80 groszy nie starczyło w4edy na ca
łodzienne utrzymanie w mieście (22). 
Łuskina, nie Łuskin (48). Reguła, nie 
Rogala (119). Co za dziiwoląg: non-
beligerencja? (126). M. Szyjkow^ski to 
r.ie akwizytor, lecz właściciel drukar
ni, a Wczoraj—Dziś—Jutro po Hollen-
ćrze wychodziło jeszcze dwa miesiące 
pod redakcją T. Zaderêckiego (180). 
Skonfiskowano Sygnały za fragment 
skcnfiskowanej z powodu pornografii 
powieści Promińskiego „Lüdigerowie" 
(213). Imię Bruno odmienia się w ję
zyku polskim (232). Piasecki był jed
nak przed 1934 r. aktywistą Stron
nictwa Narodowego (248). Iłłakcwi-
czćwiiia nie była poetką katolicką 
(251). Koniński nie był pisarzem ka
tolickim (255). Nie można mianować 
Prosto z mostu pismem niewątpliwie 
katolickim (276). Warto było wymie
nić artykuły Nowaczyńskiego prze
ciwstawiające w Prosto z mostu ko
ronnego obskuranta Jana Jeleńskie-
go — Świętochowskiemu, jako „Posła 
Prawdy prawdziwej" (283). Bajkowsiki 
pomieszany z Piaseckim (290). Nor
malny nakład Kultury wynosił nie 
12, lecz 3 tys. egzemplarzy, stąd stały 
deficyt (338); ks. Stanisław Bross da
wał tam tylko firmę, redakcję pro-
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wadzili wspólnie od początku etato
wi jego podwładni: Januszkiewicz i 
Sobkowi ak, przy czym ustąpienie 
ks. Brossa i odejście Januszkiewicza 
nie miały nic wspólnego z kierun
kiem Kultury (339, 372). Charszew-
ski, nie Charszczewski (360). Czer-
niewski, nie Szerniawski (363). Nie
ściśle przedstawiony zatarg wawelski 
o trumnę Piłsudskiego (389, 390). 
Czemu pominięto piątą siłę endecko-
-chadecką? (395). Poznańska Orka to 
nie zawodowe pismo rolników, lecz 
indywidualny biuletyn humanitarny 
K. Berkanówny (398). Maliniak to 
nie redaktor, lecz administrator Ro
botnika (416). Bardzo czynny w Czar
no na białym Mieczysław Szerer ja
koś nie wymieniony. Uderza zbyt ła
twe operowanie epitetem „faszystow
ski". 

Rzecz czyta się z nie słabnącym 
zainteresowaniem. Jest to oryginalna 
próba spojrzenia okiem zaangażowa
nego dziennikarza-publicysty na te
mat nieopracowany a niedoceniany. 
Jako przetrawiony materiał poucza
jąca i użyteczna lektura dla historyka 
prasy. 

Czesław Lechicki 

PROBLEMATYKA 
INTERDYSCYPLINARNA ! 

Longin P a s t u s i a k : KOMPU
TERY A POLITYKA. Szkice o teo
retycznych i metodologicznych za
gadnieniach stosunków międzyna
rodowych. Wiedza Powszechna, 
Warszawa 1975. S. 245 + 2 nienu-
merowane. 

Cytując za autorem, książka „jest 
zbiorem szkiców o teoretycznych i 
metodologicznych aspektach stosun
ków międzynarodowych". Zdając so
bie sprawę z dyskusyjności niektó
rych tez autor uważa, że jeśli „praca 
ta skłoni kogoś do przemyśleń lub 
naukowej polemiki, to już książka 
spełni swoją funkcję". 

Wydaje się, że książka swą treścią 
przerasta skromne założenia posta
wione jej przez autora. Tym bardziej, 
że wzbudza swą tematyką zaintereso
wanie szerokiego grona odbiorców, w 
tym specjalistów z dziedziny praso

znawstwa. Powoduje to niejako po
twierdzenie tezy autora, że pod 
względem zakresu i złożoności przed
miotu tzw. stosunki międzynarodowe 
należy rozpatrywać z pozycji inter
dyscyplinarnej (s. 13). 

Czym są stosunki międzynarodowe 
i jaki jest zakres ich przedmiotu w 
ujęciu dokonanym przez autora? Py
taniom tym poświęca miejsce na s. 
7—2C, pisząc na ten temat m. in.: 
..Pojęcie międzynarodowych stosun
ków ma dwojakie znaczenie: po 
pierwsze są to faktyczne stosunki 
między państwami, po drugie —• mo
że to być wiedza, nauka o tych sto
sunkach" (s. 26). Pisząc o stosunkach 
międzynarodowych jako przedmiocie 
autor %waża, że obejmują one o wie
le szerszy zakres problematyki ani
żeli stosunki międzypaństwowe (s. 10). 

Twierdzenia autora skłaniają spe
cjalistę z dziedziny prasoznawstwa 
do przemyśleń natury ogólnej. Do
datkową okolicznością jest tu przyję
ta przez autora te:a Lenina, że sto
sunki międzynarodowe są funkcją 
polityki wewnętrznej pańsfcw, w 
związku z czym badania stosunków 
wewnętrznych autor uważa za część 
składową przedmiotu badań stosun
ków' międzynarodowych, pod warun
kiem, że są one ze sobą powiązane. 

Nie trzeba mieć wielkiej wyobraź
ni ażeby zdać sobie sprawę, jak wiel
ki (ilościowo i jakościowo) jest udział 
prasy w informowaniu społeczeństwa 
na co dzień o bieżących, najbardziej 
aktualnych wydarzeniach w kraju i 
za granicą. Tak zwany bieżący ser
wis prasowy poza wszelkimi cecha
mi informacji o wydarzeniach nie 
ogranicza się bynajmniej do stwier
dzenia faktów, lecz często zawiera 
również ich ocenę lub krótką eharak-
teryst3rkę w postaci komentarzy. Do
konuje się tu zatem właściwych dla 
ośrodków prasow3rch badań stosun
ków międzynarodowych w ujęciu do
konanym przez autora. Stąd rozważa
nia autora na temat zawodów naj
bardziej predestynowanych do badań 
stosunków międzynarodowych (poli
tolodzy, międzynarodowcy) wydaje się 
nie przeczą temu, że badań takich 
dokonują również specjaliści z dzie
dziny prasoznawstwa. Dokonywane w 
ośrodkach prasowych badania nad 
stosunkami międzynarodowymi pod 
względem okresu ich przeprowadza
nia wyprzedzają znacznie badania 
wielu innych instytucji. Dlatego, nie-
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zależnie od występujących tu różnic 
w sposobie ujęcia przedmiotu i za
kresu badań, posiadają doniosłe zna
czenie dla każdej społeczności z uwa
gi na swą aktualność i cel, któremu 
służą. Celem tym jest informowanie 
w sposób rzetelny o zachodzących 
przemianach w społeczności między
narodowej w najszerszym rozumie
niu tego określenia. 

Traktując o stosunkach międzyna
rodowych w rozdz. I. (s. 7—52), autor 
wiele miejsca poświęca zagadnieniom 
teoretyczno-metodologicznym w uję
ciu ogólnym i na tym tle w pozosta
łych rozdziałach dokonuje jak gdyby 
reprezentatywnego, przekrój с wego 
przeglądu możliwości i stanu badań 
naukowych w tej dziedzinie. * 

Jak słusznie zaznacza autor na 
wstępie, stosunki międzynarodowe są 
różnie nazywane (s. 5), toteż sprecy
zowanie ich przedmiotu pozwala czy
tającemu na lepsze zrozumienie za
wartych w książce tez. Nie eliminuje 
to jednak szeregu kontrowersji, które 
powstają na tle podanej nazwy sto
sunków międzynarodowych, przedmio
tu stosunków międzynarodowych, sa
modzielności stosunków międzynaro
dowych jako odrębnej dyscypliny nau
kowej oraz tzw. specjalistów najbar
dziej predestynowanych do ich ba
dań. 

Teoretyczno-metcdologiczny aspekt 
stosunków międzynarodowych ma 
istotne znaczenie dla każdego, kto 
zajmuje się tym zagadnieniem. Pra-
soznawcy jego znajomość pozwala na 
rozszerzenie poglądu o występujących 
związkach w stosunkach międzynaro
dowych i sposobie ich oddziaływania. 
W efekcie końcowym prowadzi to do 
poznania całego mechanizmu działa
nia tych stosunków. Rozeznanie w 
tym zakresie nie może więc być rze
czą obojętną. W tym kontekście wy
pada zaznaczyć, że autor z pełną zna
jomością problemu daje w formie 
bardzo przystępnej a zarazem pou
czającej dla czytającego rys teore
tyczno-metcdologiczny na przykładzie 
modeli symulacyjnych. 

Znajomość zagadnienia pozwala 
autorowi dostrzec wiele niedociągnięć 
w dotychczasowym badaniu przed
miotu. Przestrzegając przed ich po
wtarzaniem, autor jednocześnie po
stuluje unowocześnienie metod ba
dawczych poprzez zastosowanie tech
niki komputerowej oraz metod cy
bernetycznych. W tym zakresie autor 

przedstawia wralory wspomnianych 
metod badawczych i możliwości ich 
zastosowania przy badaniu stosunków 
międzynarodowych (s. 53—236). Taki 
postulat należy oczywiście przyjąć 
z zadowoleniem, stwierdzając przy 
sposobności, że zbyt mało robi się 
u nas w tym kierunku. Mało w sto
sunku do potrzeb. 

Pobyt autora w ośrodkach uniwer
syteckich USA, jego znajomość lite
ratury zagranicznej, zwłaszcza anglo
saskiej oraz doświadczenia własne, 
umożliwiły mu dokonanie obszernego 
przeglądu wybranych badań ekspery
mentalnych nad stosunkami między
narodowymi. Z tego względu oma
wianą książkę można zalecić jako le
kturę dla studentów wydziału prawa, 
instytutów nauk politycznych oraz 
słuchaczy studiów dziennikarskich. 

O ile sposób i poziom dokonanego 
przeglądu badań nie budzi zastrze
żeń, to stosunek autora do opisywa
nych metod symulacyjnych na po
szczególnych modelach przyczynia się 
do uwagi ogólnej natury polemicznej. 
Wydaje się bowiem, że autor przece
nia wartość symulacji na modelach 
laboratoryjnych (s. 208); zdaniem au
tora, symulacje winny przyczyniać się 
do usprawnienia metod prognozowa
nia (s. 209). Wypada jednak zazna
czyć, że jak długo laboratoryjne mo
dele nie będą modelami rzeczywisty
mi, będą miały wątpliwą wartość teo
retyczną i znikomą praktyczną. Do
wodem tego jest niestosowanie ich 
w praktyce. 

Aby modele te mogły spełnić wy
mieniony warunek, a tym samym po
siadać praktyczną użyteczność i — co 
z tym związane — wartość teoretycz
ną, należy odwrócić kolejność i nie 
badać stosunków międzynarodowych 
przy pomocy modeli, lecz stosunki 
międzynarodowe jako model. Dyna
miczny charakter stosunków między
narodowych wyklucza bowiem moż
liwość posługiwania się innymi mo
delami, chyba że nie będzie się ich 
traktować na serio. To samo odnosi 
się do symulacji na modelach. Przy
swojenie sobie tej prawdy sprzez pra-
soznawców jest nader ważne, albo
wiem poza wszelką teorią mają oni 
do czynienia przede wszystkim z 
praktyką, którą jest badana rzeczy
wistość. 

Na marginesie godzi się podkreślić, 
że w tego typu książce co omawiana 
można by umieścić indeks rzeczowy, 
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nie mniej potrzebny niż indeks na
zwisk. W niczym to jednak nie po
mniejsza wartości samej książki jako 
opracowania popularyzującego nie
które metody badań stosunków mię
dzynarodowych. 

Marian Kowalski 

POPULARNE 
KOMPENDIUM 

Henryk K u r t a : INFORMACJA. 
Seria „Wszystko o..." Krajowa 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 
1977. S. 81 + 21 ilustracji. 

Praca jest próbą w miarę komplek
sowego podjęcia w popularyzatorskiej 
formie zagadnień środków komuni
kowania masowego. 

Po krótkim rozdziale wprowadza
jącym następny poświęcony jest cha
rakterystyce aktualnej sytuacji prasy 
na świecie, głównie dzienników. 
Są tu dane na temat liczby wydawa
nych tytułów, nakładów pism, egzem
plarzy prasy codziennej przypadają
cych na 1000 mieszkańców w poszcze
gólnych krajach, agencji prasowych, 
reklamy i inne. Kolejny rozdział 
przedstawia historię powstania i roz
woju techniki drukarskiej, od czasów 
„gazet" papirusowych i rytych na ta
bliczkach oraz pierwszych w dziejach 
ludzkości gazet wydawanych w Chi
nach setki lat przed Gutenbergiem. 
Rozdział następny jest poświęcony 
dziejom i roli radia i telewizji oraz 
ich miejscu w systemie masowego 
przekazu informacji. Z kolei autor 
porusza kluczowe problemy zawodu 
dziennikarskiego, by przejść do omó
wienia siły oddziaływania prasy na 
opinię społeczną oraz władze i wy
korzystywania tego faktu do różnych 
celów. Posługuje się tu przykładami 
słynnych afer prasowych jak wywo
łanie wojny amerykańsko-hiszpań-
skiej w 1898 r. czy sprawa Dreyfusa. 
Pisze też o sposobach robienia sobie 
reklamy przez prasę (np. wyprawa 
Stanleya do Afryki w poszukiwaniu 
Livingstone'a). Książeczkę zamyka 
krótki rozdział o przyszłości środków 
komunikowania masowego i rodzą
cych się nowych problemach. 

W sumie powstała rzecz interesu
jąco napisana, zawierająca pewien 
podstawowy zasób wiadomości o ma
sowych środkach informacji, pełna 
faktów i danych, dat i liczb. To ostat
nie decyduje o jej użyteczności nie 
tylko jako popularnego kompendium 
wiedzy dla czytelnika prasy pragną
cego dowiedzieć się czegoś o niej sa
mej, lecz również jako lektury przy
datnej młodym adeptom dziennikar
stwa. 

Cel tej broszury — popularyzacja 
dorobku prasoznawców — nałożył jej 
określone ramy zarówno pod wzglę
dem doboru treści, jak i objętości. 
Mimo tej świadomości nie sposób 
uwolnić się od wrażenia pewnego 
niedosytu po przeczytaniu pracy. 
Wynika on częściowo z lektury 
przedostatniego, skądinąd ciekawego 
rozdziału „Dziennikarze, «kaczki» i 
afery prasowe", który w znacznej 
części poświęcony jest historiom z 
przełomu XIX i XX wieku i lat nie 
późniejszych niż pięćdziesiąte naszego 
stulecia. W połączeniu z wcześniej
szymi rozdziałami o historii prasy, 
radia i telewizji ciążyć zaczyna nad
miar wiadomości historycznych, przy 
jednoczesnym brakli informacji z lat 
ostatnich (z wyjątkiem danych sta
tystycznych). Uczucie niedosytu po
głębia też poświęcenie zbyt małej 
uwagi prasie polskiej i prasie krajów 
socjalistycznych. To ostatnie zresztą 
częściowo wynika ze wspomnianego 
nadmiaru informacji historycznych, 
dotyczących czasów przed powsta
niem państw socjalistycznych. 

Praca ukazała się pod dosyć nie
fortunnym tytułem. Nie tylko nie 
jest w pełni adekwatny do treści 
(tak więc nieco mylący), ale rów
nież mniej przyciąga uwagę poten
cjalnego czytelnika w porównaniu z 
innymi możliwymi tytułami. Termin 
„informacja" obejmuje o wiele szer
szy zakres pojęciowy od spraw za
wartych w broszurze, dotyczących 
tylko masowego komunikowania. To
też potencjalny czytelnik może so
bie nawet nie skojarzyć tytułu z pra
są, radiem i telewizją. 

Wymienione mankamenty obniżają 
nieco jakość pracy, która ze względu 
na talent, z jakim została napisana, 
zasługiwałaby na wysoką ocenę. 

Lesław Peters 
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! GŁĘBOKA KRYTYKA 
! BADAŃ BURŻUAZYJNYCH j 

Lothar B i s k v: ZUR KRITIK DER 
BÜRGERLICHEN MASSENKOM-
MUNIKATIONSFORSCHUNG. VEB 
Deutscher Verlag der Wissen

schaften, Berlin 197G. S. 190. 

Tej książce L. Bisky*ego, pracownika 
naukowego Zentralinstitut für Ju
gendforschung w Lipsku, należy się 
— moim zdaniem — jedno z naj
ważniejszych miejsc we współczesnej 
marksistowskiej literaturze o komu
nikowaniu masowym. Nie znam bo
wiem książki, która by z pozycji mar
ksistowskich dawała tak szeroką i 
głęboką krytykę badań nad komuni
kowaniem, prowadzonych obecnie w 
krajach zachodnich. Z krytyką tych 
badań zetknąłem się w marksistow
skiej literaturze prasoznawczej oczy
wiście nie raz, ale były to albo do
raźne polemiki, albo recenzje ujaw
niające reakcyjny charakter poszcze
gólnych książek, albo krytyczne ana
lizy poszczególnych koncepcji, czę
sto zresztą mających już historyczne 
znaczenie. Były to prace albo bar
dziej szczegółowe, albo bardziej ogól
ne i na ogół nie dorównujące książce 
Bisky'ego ani zakresem uwzględnio
nej literatury, ani jej aktualnością 
(Bisky omawia rozwój badań do roku 
1974). 

Zawarte w tytule książki wyraże
nie „burżuazyjne badania nad komu
nikowaniem masowym" traktuje Bi
sky jako zbiorowe określenie wszyst
kich współczesnych niemarksistow-
skich kierunków tych badań. Repre
zentują zaś je zarówno tacy oficjalni 
teoretycy i stratedzy amerykańskiej 
propagandy jak T.C. Sorensen, jak 
i tzw. „neomarksiści" z frankfurckiej 
szkoły krytycznej typu J. Habermasa 
czy D. Prokopa. Tak rozumiane bur
żuazyjne badania nad komunikowa
niem masowym służą — jak ipisze 
Bisky — po pierwsze, manipulacji 
świadomością ludności w krajach ka
pitalistycznych, po drugie, zagranicz
nej propagandzie prowadzonej w in
teresie monopolistycznej burżuazji, 
po trzecie, ideologicznej dywersji prze
ciw socjalizmowi. 

Zgodnie z deklaracją zawartą we 
Wprowadzeniu autor podzielił książkę 
na dwie części, z których pierwsza 

omawia współczesne burżuazyjne t e 
o r i e komunikowania masowego i ich 
związek z historyczną rzeczywisto
ścią polityczno-ekonomiczno-społecz-
ną, druga zaś przedstawia dotychcza
sowy dorobek zachodnich b a d a ń 
nad komunikowaniem perswazyjnym. 
W obu przypadkach przyświeca auto
rowi cel rozprawienia się z najbar
dziej wpływowymi koncepcjami teo
retycznymi i najważniejszymi wyni
kami badawczymi burżuazyjnych ba
dań komunikowania masowego. 

W części pierwszej znajdzie więc 
czytelnik krytykę tradycyjnego mo
delu procesu komunikowania H. D. 
Lasswella (Bisky przyznaje, że mo
del ten krytykują też niektórzy ba
dacze burżuazyjni), teorio-informa-
cyjnego modelu Shannona-Weavera 
wraz z dodatkami wprowadzonymi do 
niego przez J. Aufermanna, a także 
kilku innych mniej znanych. Bisky 
słusznie wskazuje, że modele te mo
gą być pomocne w analizie jednego 
aktu komunikowania, ale zupełnie się 
nie nadają do badań nad komuniko
waniem masowym, które w samej 
swej istocie jest zjawiskiem społecz
nym, a ponadto uwarunkowanym 
klasowo. „Abstrakcyjnie — pisze Bi
sky — kapitalista i robotnik najem
ny występują wobec siebie jako ucze
stnicy procesu komunikowania, kon
kretnie — ich zachowanie się jako 
uczestników tego procesu zostaje 
określone lub co najmniej współ-
określone przez ich relację kapitali
sty do robotnika najemnego. Abstrak
cyjnie, prezydent USA, kiedy mówi 
w telewizji, występuje jaka nadawca, 
konkretnie — jako nadawca, który 
równocześnie jest reprezentantem im
perialistycznej władzy" (s. 40—41). 

Za błąd metodologiczny uważa Bi
sky traktowanie jednostkowego aktu 
komunikacyjnego jako punktu wyj
ścia w konstruowaniu modelu komu
nikowania masowego. Z tym jego sta
nowiskiem nie całkiem się zgadzam. 
To prawda, że pominięcie w analizie 
komunikowania masowego jego hi
storycznych, społecznych, ekonomicz
nych i politycznych uwarunkowań 
klasowj'ch uniemożliwia poznanie 
procesu funkcjonowania prasy, radia 
i telewizji w konkretnym społeczeń
stwie, bo gubi się jego społeczny cha
rakter, ale prawdą jest — moim 
zdaniem — również to, że nie spo
sób zrozumieć tego procesu, jeśli się 
nie uwzględni faktu, że jest to jednak 
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proces komunikowania, a nie jakiś 
dowolny proces społeczny. Słabością 
wielu burżuazyjnych teorii komuni
kowania jest bowiem według mnie 
nie ich punkt wyjścia (jednostkowy 
akt komunikacyjny), ale ich punkt 
dojścia (abstrahowanie od uwarunko
wań klasowych). To właśnie wskutek 
błędnej — w punkcie dojścia — ab
strakcji procesu komunikowania bur-
żuazyjni myśliciele stworzyli kon
strukcję „homo communicator", któ
ry — jak pisze Bisky — „żyje tylko 
w głowie burżuazyjnych teoretyków'. 

Problem związków między komu
nikowaniem masowym a społeczeń
stwem podnoszą również niektórzy 
teoretycy burżuazyini. Bisky przeko
nywająco wskazuje, że ich ujęcia 
grzeszą ahistoryczną abstrakcyjnością 
i bez względu na deklarację twórców 
służą w istocie rzeczy utrwaleniu ka
pitalistycznego status quo. Przedmio
tem bardziej szczegółowej krytyki 
Bisky'ego są dwie — jak pisze — 
najbardziej wpływowe obecnie kon
cepcje: funkcjonalna w postaci ame
rykańskiej (Parsons, White, Wright, 
de Fleur) i zachodnioniemieckiej 
(przede wszystkim — „konsekwentny 
funkcjonalista" — N. Luhmann) oraz 
pozornie opozycyjna wobec niej za-
chodnioniemiecka „teoria krytyczna"' 
szkoły frankfurckiej z jej sloganem 
„komunikowania niekontrolowanego 
przez władzę" (herrschaftsfreie Kom
munikation), reprezentowana przez 
J. Habermasa, a do pewnego stop
nia także przez H. M. Enzensbergera. 
Krytyka „neomarksistowskich" kon
cepcji Habermasa i Enzensbergera 
należy — moim zdaniem — do naj
wartościowszych partii książki Bi
sky'ego. 

Większość „neomarksistowskich" i 
innych uważających się za lewicowych 
teoretyków komunikowania popełnia 
ten sam błąd: przez reformę komuni
kowania masowego chce zmienić isto
tę stosunków społecznych. Postuluje 
się nauczanie odbiorców, czym są 
media i jak ich działalność jest uwa
runkowana czynnikami społeczno-po
litycznymi. Cóż jednak z tego, że lu
dzie będą wiedzieli, dlaczego się po
kazuje Bonda, skoro póki media bę
dą w rękach burżuazji, to Bond bę
dzie pokazywany, a same media nie 
będą służyły oświacie masowej, ale 
utrwalaniu ideologii panującej klasy. 

Krytykując, nie pomija Bisky „po
zytywnych stron prac teoretycznych 

D'ögego, Modelmcg, Aufermanna, 
Bohrmanna, Sülzera, Enzensbergera 
i innych". Uznaje ich zasługi jako 
demaskatorów manipulatorskiej roli 
mediów w RFN. Wyraża jednak przy 
tym przekonanie, że postawa tych le
wicowców wobec realnego socjalizmu 
i zorganizowanego działania klasy ro
botniczej służy „zgodzie narodowej" 
z burżuazją. 

Część druga książki Bisky'ego kry
tycznie omawia wyniki, metody i stra
tegie zachodnich badań nad komuni
kowaniem perswazyjnym. Do naj
ważniejszych wątków jego krytyki 
należy podkreślenie empirycznej ab-
strakcyjności eksperymentów labora
toryjnych, ujawnianie w nich trady
cji behawiorystycznych, niestosownej 
operacjonalizacji, niekonsekwencji, 
sztuczności i teoretycznego niedopra
cowania używanych pojęć. Ponadto w 
tych badaniach nie uwzględnia się — 
zdaniem Bisky'ego w dostatecznym 
stopniu sytuacji komunikowania, 
wskutek czego niezrozumiała wydaje 
się nieskuteczność propagandy w ta
kich sprawach, jak np. wojna w 
Wietnamie. 

„To, że nadzieje, jakie imperiali
styczni stratedzy pokładają w per
swazji, zawodzą, nie wynika ani z 
niedoskonałości badań, ani z niedo
statecznego jeszcze poznania komuni
kowania perswazyjnego. Bierze się to 
głównie stąd, że zaostrzający się 
ogólny kryzys kapitalizmu oraz 
sprzeczność interesów burżuazji mo
nopolistycznej i producentów bogac
twa społecznego, tzn. klasy robotni
czej i większości narodu, mogą być 
za pomocą wyrafinowanej perswazji 
lub manipulacji czasowo zamasko
wane, ale nie mogą być zlikwidowa
ne" (s. 171). 

Bisky koncentruje się w swej 
książce na krytyce — jak pisze — 
dwóch najbardziej wpływowych nur
tów współczesnej burżuazyjnej nauki 
o komunikowaniu masowym: funk-
cjonalistyczno-neopozytywistycznego i 
krytyczno-neomarksistowskiego do ro
ku 1974. Są to rzeczywiście dwa naj
bardziej wpływowe nurty w krajach 
anglosaskich, skandynawskich i RFN. 
Nie odgrywają one jednak równie 
ważnej roli w krajach romańskich, 
w których niewspółmiernie bardziej 
płodne są koncepcje semiotyczne i 
strukturalistyczne. Z drugiej strony 
ograniczenie się do roku 1974 sipowo-
dowało zbyt pobieżne potraktowanie 
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koncepcji zwanej pod nazwą „teorii 
korzyści i zaspokojeń" (uses and gra
tifications). 

„Koncentrowaliśmy się — pisze 
Bisky na zakończenie — na krytyce 
(Auseinandersetzung) i nie rozważa
liśmy kwestii, które wyniki, metody 
i problemy ewentualnie po krytycz
nej weryfikacji mogą być przejęte 
przez badania oparte na materializ
mie historycznym" (s. 174). Miejmy 
nadzieję, że w najbliższej przyszłości 
autor podejmie próbę odpowiedzi na 
to pytanie. 

Walery Pisarek 

NA IDEOLOGICZNYM 
FRONCIE 

Walerij Siemionowicz K o r o -
b i e j n i к o w: DUCHOWNOJE 
OBSZCZENIJE, OBMIEN INFOR-
MACYJEJ, IDIEOŁOGICZESKAJA 
BORBA. Izd. Politiczieskoj Litie-
ratury, Moskwa 1976. S. 144. 

Dla prasoznawcy książka ta rozpoczy
na się od strony 35, co nie oznacza, 
iż we wcześniejszych rozdziałach nie 
znajdzie en nic interesującego. Autor 
wychodzi bowiem od ogólnych pro
blemów komunikowania, po czym 
szkicuje więzi międzyludzkie w róż
nych przekrojach. Są to zatem roz
ważania na wyższym szczeblu ogól
ności w stosunku do prasoznawstwa, 
ale dzięki temu pozwalają spojrzeć 
na nie z szerszej perspektywy i le
piej zrozumieć jego miejsce w całym 
skomplikowanym systemie zachodzą
cych między ludźmi relacji. Powsta
nie ich było rezultatem najpierw wy
łonienia się człowieka ze świata zwie
rzęcego, zaś później stałego rozwoju 
naszej cywilizacji i związanego z tym 
postępu technicznego. 

Owe wstępne uwagi ogólniejszej 
natury stają się zrozumiałe, jeśli po
wiemy, że autor jest kandydatem 
nauk filozoficznych, interesującym 
się jednak szczególnie problemami 
kultury masowej, czemu dawał już 
wyraz we wcześniejszych publika
cjach *. Obecna książka ma charakter 
* ..Idoły wieka. Sriedstwa massowoj infor-
macyi i kapitalizm", Moskwa 1972; „Gołu-
boj czarodiej. Tielewidienije i socyalnaja 
sistiema", Moskwa 1975. 

podręcznika dla lektorów i słuchaczy 
szkolenia partyjnego, a jej celem jest 
konfrontacja masowego komuniko
wania w warunkach ustroju socjali
stycznego i kapitalistycznego, a tak
że polemika z pewnymi poglądami 
charakterystycznymi dla burżuazyj-
nych badaczy problemu. 

Tak więc na stronie 35 rozpoczyna 
się prasoznawcza, i dodajmy od razu: 
zasadnicza część książki. Składa się 
ona z czterech rozdziałów łączących 
się z sobą w harmonijną całość. 
Pierwszy z nich pt. „Komunikowanie 
masowe: jego właściwości i geneza" 
zawiera wyliczenie cech charaktery
stycznych dla masowego przekazu in
formacji oraz analityczne omówienie 
przyczyn jego powstania. Zawiera też 
definicję: „Komunikowanie maso
we — to taki rodzaj komunikowania 
duchowego, które cechuje wzajemne 
oddziaływanie ludzi w szerokim śro
dowisku społecznym przy pomocy 
specjalnych organizacji i technicz
nych środków zbierania, opracowy
wania i rozpowszechniania informa
cji oraz które jest uwarunkowane 
stosunkami socjalnymi panującymi w 
danym społeczeństwie." 

Wyliczając w tym rozdziale wła
ściwości masowych mediów, autor 
nie unika powtarzania rzeczy ogól
nie znanych, choć stara się je pogłę
bić. Natomiast pisząc o ich genezie 
przeciwstawia się tradycyjnemu łą
czeniu przez burżuazyjnych uczonych 
powstania masowego przekazu z wy
nalezieniem druku przez Gutenberga. 
Mimo że w Chinach papier i technika 
drukarska pojawiły się wcześniej niż 
w Europie, nie wystąpiło tam zjawi
sko masowego komunikowania, albo
wiem nie sprzyjały temu warunki 
społeczne: rozdrobnienie gospodarcze, 
amorficzność społeczeństwa i rozdar
cie narodowe. Nie było zatem odpo
wiedniego audytorium do odbioru 
treści masowego przekazu. W Euro
pie zaś powstało ono dzięki rozwojo
wi miast jako ośrodków produkcji, 
handlu, władzy administracyjnej i 
kultury. Mieszkańcy miast wywodzili 
się ze wsi, gdzie w obrębie małych 
społeczności wszyscy nawzajem się 
znali. Człowiek przybyły do miasta 
stawał w obliczu anonimowego tłu
mu. „Nie techniczne, lecz ekonomicz
ne i społeczne czynniki odegrały decy
dującą rolę w pojawieniu się nowego 
rodzaju komunikowania" — konklu
duje autor. 
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W rozdziale „Środki masowej in
formacji w służbie monopoli" wszech
stronnie i interesująco kreśli obraz 
masowych mediów na Zachodzie, 
przytaczając wiele danych liczbowych 
i faktograficznych. Opisuje sytuację 
i pracę dziennikarzy w krajach kapi
talistycznych, mówi o reklamie w 
burżuazyjnych środkach przekazu, o 
komunistach w systemie prasy, radia 
i telewizji na Zachodzie, o wywiera
niu presji na społeczeństwo i wręcz 
ogłupianiu go przez środki informa
cji w systemie kapitalistycznym. Jed
nocześnie wskazuje też pewne pozy
tywne zjawiska, jak np. wydanie 
przez kompanię Radio Corporation of 
America pełnego zbioru zapisów kon
certów Rachmaninowa-pianisty czy 
zapisywanie programów oświatowych 
w celu ich wykorzystywania w szko
łach i na wyższych uczelniach dyspo
nujących telewizyjnymi studiami. 

Komunistyczne organy komuniko
wania się z masami pracującymi są 
w warunkach społeczeństwa burżua-
zyjnego zalążkiem środków masowej 
informacji niezależnych od dyktatu 
kapitału — stwierdza autor, prze
szedłszy do rozdziału „Środki ma
sowej informacji w społeczeństwie 
socjalistycznym". Opisuje tu posunię
cia władzy radzieckiej po rewolucji 
mające na celu rozwój prasy w inte
resach ludzi pracy i zapobieżenie jej 
wykorzystywania przez burżuazję i 
kontrrewolucję. Pozwoliły one w za
sadzie zlikwidować burżuazyjny sy
stem prasy do jesieni 1918. W sumie 
w latach 1917—1918 w ZSRR prze
stało istnieć około 3200 burżuazyjnych 
tytułów, z których część zniknęła sa
morzutnie na skutek gwałtownego 
spadku nakładu związanego z utratą 
czytelników. Natomiast pojawiło się 
2 tys. partyjnych i radzieckich ga
zet i czasopism. Bezpodstawne oka
zały się ostrzeżenia przedstawicieli 
burżuazji, że likwidacja ich prasy 
przyniesie upadek masowego komu
nikowania i trwałą stratę dla rosyj
skiej kultury. Jednocześnie władza 
radziecka wiele wysiłku poświęciła 
rozwojowi radia, wyprzedzając pod 
tym względem w latach dwudziestych 
niektóre kraje kapitalistyczne. 

Dalej autor pisze o znaczeniu ra
dzieckich środków komunikowania 
masowego dla gospodarki jako orga
nizatora socjalistycznego współzawod
nictwa, o problemach podejmowania 
w nich tematyki pracy, o zasadach 

partyjnego kierowania nimi, ich roli 
w procesie komunistycznego wycho
wania i politycznego uświadamiania 
ludzi pracy oraz zacieśnianiu przez 
nie więzi ze społeczeństwem. Polemi
zując z tezą burżuazyjnych ideolo
gów, jakoby w ZSRR rusy fi kowano 
inne narody, przytacza przykład, iż 
przed rewolucją w języku uzbeckim 
ukazywała się jedna gazeta; teraz jest 
ich przeszło 120. Mówi też o wielo
płaszczyznowej współpracy dzienni
karzy w ramach wspólnoty socjali
stycznej, o roli masowego przekazu 
w rozwoju kultury i w radzieckim 
systemie oświatowym. Rozdział koń
czą uwagi na temat perspektyw roz
woju radzieckich środków komuniko
wania masowego w świetle uchwał 
XXV Zjazdu KPZR, jak również 
dzięki stałemu postępowi techniki. 

Książkę zamyka rozdział „Mię
dzynarodowa wymiana informacji a 
walka ideologiczna", w którym na
stępuje bezpośrednia konfrontacja 
poglądów na środki komunikowania 
masowego w systemie socjalistycz
nym i kapitalistycznym. Poruszono 
tu problemy „zimnej wojny" i lanso
wanej zwłaszcza przez USA koncepcji 
„swobodnego przepływu informacji", 
walki państw socjalistycznych i kapi
talistycznych w sprawie prasy na fo
rum ONZ, działalności radiostacji 
„Wolna Europa" i „Swoboda", siły 
oddziaływania propagandy Stanów 
Zjednoczonych i przekształcania się 
w rezultacie „swobodnego przepływu 
informacji" w przepływ w określo
nym kierunku, walki ideologicznej 
socjalizmu w obronie przed zachod
nią propagandą, występowania pro
pagandy wojennej na Zachodzie i su
werenności państw w dziedzinie wy
miany informacji. Sprawy te wystę
powały nieraz w kontekście działal
ności państw na forum międzynaro
dowym, zwłaszcza Konferencji Bez
pieczeństwa i Współpracy w Euro
pie. Co się tyczy tej ostatniej, autor 
stwierdził, iż o ile w ZSRR Akt Koń
cowy KBWE opublikowały dzienniki 
Prawda i Izwiestija (łącznie ok. 20 
min. egz. nakładu) i ukazała się bro
szura z jego tekstem (100 tys. egz.), 
to nie znalazł się on w żadnym z 
wielkich organów prasowych USA, 
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i 
innych krajów Zachodu. Najdokład
niej informowały o nim organy par
tii komunistycznych: Humanité, Uni
ta, Unsere Zeit. 
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Związek Radziecki szeroko współ
pracuje z krajami kapitalistycznymi 
w sferze działania środków masowej 
informacji. Utrzymuje kontakty z 
przeszło 90 organizacjami i kompa
niami telewizyjnymi 70 krajów świa
ta i jeszcze większą liczbą radiofonii. 
Według danych UNESCO właśnie 
Kraj Rad jest największym wydaw
cą literatury przekładowej. Przeszło 
50 milionów radzieckich obywateli 
uczestniczy w działalności 66 towa
rzystw przyjaźni z innymi krajami. 
Są też pozytywne zjawiska ze stro
ny państw [kapitalistycznych, czemu 
służy ostatnio proces odprężenia. 
Wciąż jednak brak pod tym względem 
równowagi. 

Lesław Peters 

SPOJRZENIE NA PRASĘ USAi 

Vitaly P e t r u s e n k o : THE MO
NOPOLY PRESS. The Internatio
nal Organization of Journalists, 
Prague 1976. S. 143. 

„Wzmocnienie się pozycji prasy przy
jęli z niechęcią nie tylko ci potężni, 
których błędy i zbrodnie odkryła. W 
dzisiejszych czasach dziennikarze spo
tykają się często z niechęcią czy 
wręcz nienawiścią" — pisał Anthony 
Lewis w New York Times w grud
niu 1974. Autor omawianej książki 
stara się odkr3rć źródła takiej sytua
cji prasy amerykańskiej i prześle
dzić, jak postępował rozwój tego kry
zysu zaufania. 

W roku 1942 grupa uczonych ame
rykańskich (m. in. Arthur M. Schle
singer, Harold D. Lass well i Rein
hold Niebuhr) rozpoczęła badania nad 
wolnością prasy w USA. Tym, który 
je zainspirował oraz zapewnił fundu
sze na ich prowadzenie, był Henry 
Robinson Luce, założyciel potężnego 
imperium prasowego Time Inc. W 
efekcie nastąpiło' ciekawe zderzenie 
znanego twierdzenia Luce'a: „Moja 
opinia jest opinią większości" z ame
rykańską koncepcją wolności prasy. 
Koncepcja ta okazała się jednak od
mienna od koncepcji Luce'a i bada
nia ukończono tylko dzięki dotacji 
Williama Bentona, ówczesnego wła
ściciela „Encyclopaedia Britannica". 

Ich efektem było przede wszystkim 
czterdziestostronicowe dzieło „Wolna 
i odpowiedzialna prasa", które uka
zało się drukiem w 1947 roku. 

Koncepcja Luce'a zasadzała się na 
dwóch jego twierdzeniach: „Prasa 
jest odpowiedzialna tylko przed Bo
giem" i „Bóg uczynił Amerykę kra
jem, który wskazuje światu drogę ku 
wolności". Raport zawierał jednak 
pewne, zresztą dość nieśmiałe, pro
pozycje dotyczące „wzmocnienia wol
ności p~asy" m. in. poprzez organiza
cję niezależnej agencji, której zada
niem byłyby coroczne sprawozdania 
z działalności prasy. Właśnie ten po
mysł ustanowienia trzeciego, poza 
Bogiem i nim samym, kontrolera 
prasy sprawił, że Luce wycofał swo
je poparcie (zwłaszcza finansowe) dla 
twórców „Raportu". 

„Wolność prasy" w USA to — jak 
pisze Petrusenko — przede wszystkim 
część amerykańskiej „złotej legendy", 
ze szczegółami przypomnianej z oka
zu niedawnej dwusetnej rocznicy de
klaracji niepodległości. Warto więc 
wspomnieć, że wolność prasy nie zo
stała wymieniona w Konstytucji USA 
(projekt taki został po raz pierwszy 
zgłoszony i odrzucony podczas Kon
wencji 1787 roku), a kiedy została 
zagwarantowana w Pierwszej Po
prawce do Konstytucji, już w 1798 
dokonano jej poważnego ogranicze
nia („Sedition Act", którego uchwa
lenia gratulował prezydentowi Adam
sowi sam Waszyngton). Uchylony na
stępnie przez Jeffersona akt prawny 
ustalał za fałszywe oskarżenie rządu, 
Kongresu i prezydenta USA karę do 
2 lat więzienia i 2000 dolarów grzyw
ny. W krótkim czasie, kiedy akt obo
wiązywał, na jego podstawie areszto
wano 24 osoby, które na łamach pra
sy usiłowały przeciwstawiać się poli
tyce organów władzy. „Złota legen
da", według której twórcami idei 
wolnej prasy byli „Ojcowie-założy-
ciele", jest więc jedynie legendą. 

Idea wolności prasy nie była po
mysłem rewolucji amerykańskiej, 
lecz powstała nieco później. Wówczas 
jednym z najważniejszych zadań pre
zydenta stało się umiejętne manipu
lowanie prasą, a za jej pośrednic
twem opinią publiczną Stanów Zjed
noczonych. Z upływem lat prasa 
amerykańska stawała się w coraz 
większym stopniu wyrazicielem opi
nii kół rządzących. Kiedy niektóre 
gazety amerykańskie atakowały poli-
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tykę zagraniczną prezydenta McKin-
ley'a (wojna z Hiszpanią), ich wy
dawcy zostali przezeń pomówieni o 
brak uczuć patriotycznych, a nawet 
rozważano w kołach administracji 
projekt postawienia ich w sitan oskar
żenia za zdradę. W czasie I wojny 
światowej utworzony został w USA 
Komitet Informacji Publicznej; roz
pętał on olbrzymią kampanię propa
gandową, podczas której hasła impe
rialistycznej ekspansji ukrywano pod 
sloganami walki o demokratyczny 
świat. Kiedy w Rosji zwyciężyła re
wolucja, czołową ideą rozpowszech
nianą przez koła rządzące stał się 
antykomunizm i antysowietyzm. Wte
dy też pojawił się pomysł „propagan
dowego izolacjonizmu" — według nie
go wszelkie podawane społeczeństwu 
amerykańskiemu informacje dotyczą
ce polityki zagranicznej USA powin
ny pochodzić ze źródeł amerykań
skich. W latach sześćdziesiątych zasa
da ta została rozciągnięta również na 
obszar wszystkich zagadnień między
narodowych i nie dotyczyła już tylko 
ich interpretacji, ale także informacji 
o nich. Od około 30 lat podobne 
praktyki stają się w coraz większym 
stopniu udziałem środków masowych 
w innych krajach kapitalistycznych, 
wszędzie wzmacniając rolę rządu ja
ko czynnika określającego w znacznej 
mierze oblicze prasy krajowej. W ten 
sposób prasa zachodnia w coraz więk
szym stopniu staje się rządowym in
strumentem służącym do „prania 
mózgów'' członków „wolnych społe
czeństw". „Rzeczywisty obraz sytua
cji — twierdzi radziecki publicysta — 
jest więc zupełnie odmienny od tego, 
jaki przedstawiają zachodni badacze 
zagadnienia i stanowi jeden z dowo
dów rozkładu tradycyjnych norm 
demokracji burżuazyjnej w okresie 
rozwiniętego imperializmu". 

Charakterystyczną cechą nowego 
etapu rozwoju amerykańskich środ
ków komunikowania masowego stały 
się również „monopole lokalne''. 
Szczególnie wyraźnie daje się to za
obserwować w wielkich miastach. 
W mieście Milwaukee (wielkości Kra
kowa) ukazywały się jeszcze niedaw
no dwa konkurencyjne dzienniki. 
Obecnie nadal ukazują się dwa ty
tuły, ale — jak stwierdzają czytel
nicy — zarówno zawartość informa
cyjna jak i ton publikacji są w obu 
gazetach praktycznie identyczne. Po 
prostu obecnie są one kierowane 

przez tę samą Milwaukee Journal 
Company. O tym, że oba „różne" 
dzienniki znajdują się pod wspólną 
kontrolą, czytelnicy nie zostali poin
formowani. Dodajmy, że te same koła 
kontrolują także lokalną rozgłośnię 
radiową i ośrodek telewizyjny. 
A przecież są także znacznie więk
sze, obejmujące cały kraj koncerny 
(„newspaper chains" — „łańcuchy 
gazet"), np. Williama Randolpha He-
arsta, Edwarda Scrippsa i Josepha 
Pulitzera. W latach siedemdziesią
tych „łańcuchy" i „monopole lokalne" 
kontrolowały 25n/o wszystkich pry
watnych lub komercyjnych stacji te
lewizyjnych. 

Telewizję amerykańską (komercyj
ną) nazywa Petrusenko „maszyną od
gradzającą od nieprzyjemnej rzeczy
wistości", choćby w ten sposób, że 16 
minut z każdej godziny programu 
przeznacza na trwające z reguły cko-

'ło 30 sekund wstawki reklamowe. 
Ugruntowują one w umysłach wi
dzów obraz „amerykańskiego stylu 
życia". Większość z siedmiuset (w 
1973 reku*1 amerykańskich stacji ko
mercyjnych jest „stowarzyszona" w 
jednym z trzech gigantów: CBS, NBC 
lub Л СВ; daje to obraz komercyjnej 
telewizji amerykańskiej, zależnej w 
swych dochodach od kół przemysło
wych. Z kolei politycy, by zapłacić 
za „czas telewizyjny", zwłaszcza pod
czas kampanii wyborczej, muszą uzy
skać fundusze od tychże kół, a sta
cje telewizyjne, by zachować swoje 
licencje nadawcze, muszą współpra
cować z wpływowymi politykami. 
Rektor Uniwersytetu Yale, K. Brew
ster stwierdza w związku z tym, że 
„otwarte" społeczeństwo najwyraźniej 
sie kurczy nie w konsekwencji zmo
wy, ale wzrostu wzajemnych zależ-
ncGci. Telewizja jest więc obecnie 
głosem wielkiego biznesu i rządu fe
deralnego. 

,.Można więc sformułować konklu
zję" — pisze Petrusenko — „że za
wodowy dziennikarz amerykańskiej, 
kapitalistycznej prasy, radia i tele
wizji znajduje się w swej codziennej 
pracy pod stałym naciskiem z wielu 
stron. Z jednej strony są to wydawcy 
gazet, kierownicy stacji telewizyj
nych, biura „public relations" admi
nistracji federalnej, władze lokalne, 
korporacje przemysłowe, organizacje 
polityczne, kościół, kompleks militar-
no-przemysłowy i tak dalej. Do dru
giej kategorii należą: policja, sądy, 
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FBI, CIA, prywatne agencje detek
tywistyczne, ultrareakcyjne i lewac
kie ugrupowania. Wreszcie jest to 
presja wywierana przez „kanony" 
dziennikarskie, ułożone przez właści
cieli środków komunikowania maso
wego i zakorzenione w tradycji, nor
my etyczne przekazywane z pokole
nia na pokolenie dziennikarzy i wyu-
czne na uniwersytetach". W efekcie 
dziennikarz w opinii społeczeństwa, 
jak pisze Thomas Griffith, to „czło
wiek nieco podejrzany, zniekształcają
cy prawdę, usiłujący wtargnąć w sfe
rę życia prywatnego..." 

Kryzys zaufania do „nieograniczo
nych w wyrażaniu swoich opinii" 
dziennikarzy oraz „wolnej prasy" 
rozwinął się szczególnie wyraźnie w 
latach wojny wietnamskiej. Wg opi
nii czołowych dziennikarzy zachod
nich środki komunikowania masowe
go USA zbyt wolno przesuwały się 
z pozycji obrońców agresywnej poli
tyki na pozycje antywojenne. Ocią
ganie się,, z jakim środki te postępo-
powały za opinią większości amery
kańskiego społeczeństwa i fakt, że 
przez dłuższy czas nie zauważały na
rastania w tym społeczeństwie na
strojów antywojennych był ważnym 
sygnałem, który nie przeszedł w USA 
bez echa. Nie na wiele zdały się więc 
pomysły z „milczącą większością", 
która (nie wiadomo czemu) niemal 
ex definitione miała popierać polity
kę rządu. W ankiecie instytutu Har
risa z 1971 roku ogromna większość, 
bo aż 82fl/o badanych wyraziła swój 
brak zaufania do środków masowego 
komunikowania. 

Urszula Szczepańczyk 

IMPERIALIZM 
KULTURALNY 

Herbert I. S c h i l l e r : COMMU
NICATION AND CULTURAL DO
MINATION. International Arts 
and Sciences Press Inc., White 
Plains 1976. S. 122. 

Nowa książka H. I. Schillera stanowi 
zbiór oddzielnych artykułów, częścio
wo publikowanych w prasie zachod
niej, stanowiących jednak w tej po

staci dość zwartą całość. Komuniko
wanie i dominacja kulturalna cha
rakteryzuje praktykę krajów rozwi
niętych, zwłaszcza zaś Stanów Zjed
noczonych w próbach opanowania 
świata i poddania go własnej kon
troli. Potraktowana jako motto do 
rozdziału drugiego wypowiedź Johna 
Fostera Dullesa — zgodnie z którą 
swobodny przepływ informacji przy
jąłby jako naczelne narzędzie pro
wadzenia polityki zagranicznej, gdy
by z jakichś przyczyn musiał ogra
niczyć się tylko do jednego sposobu 
działania — ilustruje dobrze źródła 
zagrożenia dla świata, jakie autor do
strzega i analizuje w swojej książce. 

Czytelnicy „Sterników świadomo
ści" *, a także innych publikacji 
Schillera, znają jego typ pisarstwa. 
Profesor Schiller nie reprezentuje 
umysłu ściśle akademickiego, jego 
wywody opierają się nie na precy
zyjnie zdefiniowanych pojęciach, lecz 
raczej na implicite wyrażonych w 
pracach ustaleniach. Siłą tej pracy 
jest zgromadzenie możliwie aktual
nych przykładów imperializmu kultu
ralnego, powiązanie ich z przykłada
mi już historycznymi, aby ukazać w 
sposób nieco mozaikowy spójny jed
nak obraz działań. Mimo braku wy
raźnych ustaleń i akademickich roz
ważań pojęciowych, które dałyby 
podstawę do przyszłego systemu kry
tyki, owo powiązanie przykładów 
obecnych i dawnych jest przekonują
ce i — co ważne — skłania czytelni
ka do dalszych własnych poszukiwań, 
chociaż trzeba przyznać, że Schiller 
bardzo wyraźnie narzuca ich kieru
nek. 

W terminologii zachodniej Schiller 
zasługuje na miano marksisty. Jego 
stosunek do praktyki współczesnego 
imperializmu jest niezwykle krytycz
ny. Zgodnie z duchem krytycyzmu 
społecznego, reprezentowanego dziś w 
Stanach Zjednoczonych (por. np. 
„Zieleni się Ameryka" Reicha), za
sadnicze znaczenie przywiązuje on do 
zjawisk typu kulturalnego, świado
mościowego i im wyznacza decydu
jącą rolę jako środkom, którymi 
współczesny imperializm podporząd
kuje sobie inne narody. 

Trudno czynić Schillerowi z tego 
zarzut, że w pracy swej nie poświęcił 
więcej miejsca zjawiskom ekonomicz-

* Wyd. OBP, Biblioteka Wiedzy o Pras ie , 
Kraków 1976. 
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nym. Tymi zagadnieniami zajmują 
się inne prace, oparte na marksistow
skiej analizie, które traktować wypa
da jako komplementarne wobec wy
wodów Schillera. Czytając jednak re
cenzowaną pracę odnosi się wraże
nie, że wiele czynników opisanych 
przez Schillera kształtuje się dziś 
właśnie w taki sposób, ponieważ 
działają wielce skomplikowane uwa
runkowania ekonomiczne. Stanowią 
one istotne ograniczenia swobody 
działania państw, które chciałyby, 
być może, prowadzić politykę ochro
ny swej kultury, zgodnie z uwagami, 
które na ten temat czyni autor. Za
kładając słusznie, że technologia ko
munikowania przybiera takie opera
cyjne wymiary, których działanie 
służy silnym przeciwko słabym i bo
gatym przeciwko biednym, nie wy
jaśnia, jak działać (zwłaszcza w kra
jach rozwijających się), by się uwol
nić od wpływu tych techniczno-eko
nomicznych determinant. Stąd też 
wywody Schillera zgodne są z tre
ściami zastrzeżeń, jakie wobec świa
towego systemu komunikowania zgła
szają kraje rozwijające się, nie uka
zują jednak drogi, dzięki której sytu
acja ta mogłaby ulec zmianie, jeżeli 
nie ma to następować za cenę kultu
ralnej autarkii możliwej przez re
wolucyjne zerwanie więzów łączą
cych kraje rozwijające się z rozwi
niętym światem. Schiller ma rację, 
lecz jego propozycje trudne byłyby 
do przyjęcia przez organizacje mię
dzynarodowe pracujące nad progra
mem rozwoju. 

Książka składa się z czterech roz
działów i bardzo interesującego anek
su o monograficznym charakterze. 

Rozdział pierwszy „Dominacja kul
turalna: źródła, kontekst i aktualny 
styl", ma charakter wprowadzenia w 
problem. Rola wielonarodowych kor
poracji oraz działań Stanów Zjedno
czonych została tu szczególnie wydo
byta. Wymową tego artykułu jest, że 
kraje słabe ulegają istniejącym stan
dardom przedstawiania świata i że 
standardy te bynajmniej nie służą 
ich interesom. 

Rozdział drugi „Dyplomacja kul
turalnej dominacji i wolny przepływ 
informacji" przynosi analizę polityki 
i dyplomacji krajów rozwiniętych, 
zwłaszcza zaś Stanów Zjednoczonych 
zmierzającej do podporządkowania 
sobie świadomości mieszkańców resz
ty świata. Fragmenty dotyczące wol

nego przepływu informacji, oparte na 
analizie sytuacji po drugiej wojnie 
światowej, są szczególnie ciekawe. 
Znajdujemy tam wyjątkowe w lite
raturze zachodniej uzasadnienie sta
nowiska krajów socjalistycznych w 
sprawie Deklaracji Praw Człowieka 
w 1948 roku oraz ukazanie, jak wy
rażona tam idea wolnego przepływu 
informacji służyła imperializmowi. 

Rozdział trzeci „Technologia kul
turalnej dominacji" ilustruje dobrze 
tezę, że nie sama technika, lecz spo
sób jej użycia decyduje o efektach. 
Technika zastosowana w rozwiąza
niach operatywnych miała za cel słu
żenie określonym interesem ekono
micznym i politycznym. 

Rozdział czwarty „Polityki komu
nikowania: nowa arena dla walki 
społecznej" zawiera stosunkowo naj
więcej materiału analitycznego, bez 
wskazywania na wyraźne rozwiąza
nia. Przykład polityki Kuby po doj
ściu do władzy Fidela Castro jest 
tu szczególnie analizowany. Z roz
działu tego wynika, że sytuacja na
rodowych polityk jest wielce skompli
kowana, a obranie właściwej drogi 
zależy od ekonomicznej i politycznej 
swobody władzy państwowej. 

Aneks przynosi bardzo interesują
cą analizę polityki kulturalnej w Chi
le za rządów Allende. Tezą artykułu 
jest, że w państwie tym dominowała 
polityka kulturalnego pluralizmu. 
Ukazując, w jakim stopniu reakcyjne, 
konserwatywne ugrupowania miały 
możność oddziaływania na umysły 
odbiorców, podkreśla jednak walory 
pluralizmu, co — jak się wydaje — 
nie wynika jasno z toku rozważań. 

Praca Schillera zasługuje na s z y b-
k i e ogłoszenie drukiem w języku 
polskim. 

Jerzy Pomorski 

PRASA SZWEDZKA 

Karl Erik G u s t a f s s o n , Stig 
H a d e n i u s : SWEDISH PRESS 
POLICY. The Swedish Institute, 
Stockholm 1976. S. 127. 

Książka — napisana przez dwóch 
członków komis j ' parlamentarnej do 
spraw prasy — ukazuje problem 
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wolności prasy w Szwecji na tle jej 
struktury, systemów substytucji, 
uwarunkowań ideologicznych oraz 
tendencji rozwojowych w okresie od 
zakończenia II wojny światowej po 
rok 1976. Ponadto informuje o pra
cach kilku komisji parlamentarnych 
do spraw prasy w Szwecji. 

W pierwszym rozdziale, tytułem 
wstępu, autorzy przedstawiają aktu
alne warunki funkcjonowania i kie
runki rozwoju prasy szwedzkiej w 
okresie powojennym. Jako że prasa 
jest jednym z trzech dominujących 
mediów, autorzy próbują porównać 
oddziaływanie prasy z telewizją i ra
diem. Rozdział, choć nie wolny od 
arbitralnych opisów nie popartych 
wynikami badań empirycznych, za
wiera dużo zestawień liczbowych do
brze obrazujących pozycję prasy w 
Szwecji. Szkoda, że porównaniom 
międzynarodowym poświęcono w tym 
rozdziale tylko dwa zdania. 

Drugi rozdział — Prasa i społe
czeństwo szwedzkie — ukazuje poli
tyczną rolę gazety w Szwecji. Odwo
łując się do historii autorzy podkre
ślają, że związki między poszczegól
nymi gazetami i partiami miały na 
ogół charakter polityczny i ideolo
giczny, rzadziej ekonomiczny lub or
ganizacyjny. Najsilniejsze współdzia
łanie partii z wydawnictwami praso
wymi nastąpiło w okresie rozwoju 
socjaldemokracji tzn. w latach 1930— 
1970. 

Największe zróżnicowanie prasy 
szwedzkiej przypada na lata między
wojenne. Ukazuje się wówczas 240 
gazet. Potem następuje stagnacja 
rynku prasowego, a do głosu powoli 
•dochodzi newe medium — radio. Nie
co później następuje dynamiczny roz
wój telewizji. Gazety popołudniowe 
zmieniają profil, by z powodzeniem 
konkurować z innymi mediami. Choć 
korzystają z anglosaskich wzorców 
prasy bulwarowej, przyjmują okre
ślone orientacje polityczne. W takich 
warunkach m. in. w 1956 najważniej
szym organem socjaldemokracji staje 
się Aftonbladet. Dziennik ten, zało
żony w 1830 roku zostaje wykupiony 
przez socjaldemokratów. Rozdział 
kończy się omówieniem aktualnych 
związków między partiami politycz
nymi i gazetami. Wynika z niego, 
że najwięcej gazet regionalnych wy
raża stanowisko partii konserwatyw
nej, ale największy dochód przynoszą 
gazety związane z partią liberalną. 

Do sympatyzujących z centrystami 
zaliczyć można tylko nieliczną grupę 
gazet lokalnych, socjaldemokraci 
utrzymują główny organ Aftonbladet 
i tygodnik Ny Tid oraz liczne lokalne 
gazety, a komuniści wydają dwie ga
zety. W rozdziale dowodzi się związ
ków gazet z życiem politycznym, ale 
jednocześnie ukazuje przyczyny do
minacji gazet deklarujących rzekomą 
niezależność polityczną. 

Rozdział trzeci — Państwo i pra
sa — traktuje o współodpowiedzial
ności państwa za losy prasy, zorgani
zowanej tak, by prasa nie stała się 
zależna od rządu. Ukazana jest de
strukcyjna rola monopolizacji prasy, 
uniemożliwiająca utrzymanie zasad 
wolności prasy w Szwecji i wypeł
nianie ról jej powierzonych. Zwraca 
też uwagę sugestia traktowania prasy 
jako swoistego „rynku ideologii". 
Wreszcie znajdujemy w rozdziale za
sady polityki prasowej opisanej w 
formie rządowego projektu. 

Kolejny rozdział — Rynek praso
wy — zmierza do ustalenia zależno
ści przemysłu prasowego od procesów 
koncentracji kapitału i wskazuje ko
nieczność oddzielenia prasy od sił 
rynkowych ze względu na funkcje, 
jakie ma ona pełnić w demokratycz
nym społeczeństwie. Prezentowana tu 
typologia gazet dzieli je na monopo
listyczne, konkurencyjne i uzupełnia
jące. Dalej omówione są główne źró
dła dochodów gazet, związki nakła
dów gazet z ich zasięgiem i zyskiem 
we wszystkich typach gazet oraz licz
ne przykłady sukcesów i upadków 
pism w o:vi'2sie powojennym. 

Rozdział pt. Rządowe subvvTencje 
dla prasy opisuje zasady pomocy fi
nansowej udzielanej przez państwo, 
a więc redukcje podatków, zniżki 
cpłac pocztowych, odpłatne zamiesz
czanie w prasie komunikatów lokal
nych władz etc. 

Wreszcie ostatni rozdział omawia 
efekty programu subwencji praso
wych. Zwraca uwagę, iż w latach 
!G71—1975 55°/o (200 min koron) 
wszystkich subwencji dostały gazety 
partii rządzącej (socjaldemokracji), 
podczas gdy trzy wielkomiejskie ga
zety burżuazyjne otrzymały w tym 
okresie 25% ogólnej sumy dotacji 
państwowych. Brak danych o sub
wencjach dla prasy komunistycznej. 
Wśród głównych efektów subwencji 
prasowych wylicza się załamanie ten
dencji do koncentracji przedsiębiorstw 
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prasowych oraz doprowadzenie do le
pszej współpracy wydawnictw (np. w 
organizacji wspólnej dystrybucji). 

Książkę zamyka wykaz gazet 
szwedzkich w 1975 roku pod wzglę
dem ich miejsca wydania, częstotli
wości, orientacji politycznej i za
sięgu. 

Książka Gustafssona i Hadeniusa 
nie daje wyczerpującego obrazu sy
tuacji prasy w Szwecji, gdyż: po 
pierwsze — autorzy nie uwzględniają 
roli twórców przekazów prasowych 
w kształtowaniu przemian wewnątrz 
tego medium, po drugie — w bardzo 
małym stopniu zilustrowano zmiany 
w oddziaływaniu prasy na odbiorców 
wynikłe z modyfikowanych tendencji 
rynku prasowego, po trzecie — czy
telnik nie znajdzie w książce zbyt 
wielu porównań zmian zawartości 
prasy wynikłych z modernizacji sy
stemu prasowego. 

Niemniej zagadnienia polityczno-
-ekonomiczne funkcjonowania prasy 
w Szwecji przedstawione są w spo
sób wnikliwy, zwięzły i przystępny. 
Zaletą opracowania jest ukazanie po
zycji prasy w perspektywie historycz
nej, na tle polityczno-społecznym i 
makrcspołecznym oraz rzetelne na
świetlenie efektów udziału państwa 
w kształtowaniu rynku prasowego. 

Zbigniew Sobiecki 

SZWAJCARSKIE 
PRAWO PRASOWE 

Manfred R e h b i n d e r : SCHWEI
ZERISCHES PRESSERECHT. Ver
lag Stämpfli & CIA AG, Bern 1975. 
S. 147. 

Recenzowana monografia, mająca 
służyć w pierwszym rzędzie jako po
moc naukowa dla studentów, chara
kteryzuje się zwięzłością i jasnością 
wywodów oraz przejrzystością we
wnętrznego układu i systematyki ma
teriału. Dołączony do niej aneks za
wierający najważniejsze przepisy po
wszechnego szwajcarskiego prawa 
prasowego oraz wykaz związanych z 
prawem prasowym aktów normatyw
nych obowiązujących w poszczegól
nych kantonach uprzystępnia tę pracę 
również nieprzygotowanym prawni

czo czytelnikom, dziennikarzom i in
nym osobom powiązanym zawodo
wa z prasą. 

Punktem wyjścia rozważań M. 
Rehbindera jest uznanie prawa pra
sowego za samodzielną dziedzinę pra
wa. Zmusza to autora w konsekwen
cji do ogólnego choćby wyznaczenia 
jej granic. W tym celu konieczne 
staje się sprecyzowanie pojęcia „pra
sy"'. Pojęcie to może być rozumiane 
w trojakim znaczeniu: przedmioto
wym, podmiotowym i instytucjonal
nym. I tak w znaczeniu przedmioto
wym oznacza ono periodycznie uka
zujące się gazety i czasopisma (Zei
tungen und Zeitschriften), co pozwa
la wyłączyć szereg innego rodzaju 
produktów drukarskich. Podmioto
wym zakresem pojęcia prasy objęte 
są wszystkie te osoby, które współ
działają zawodowo (niekoniecznie na 
podstawie stałej umowy) przy Okre
ślaniu „treściowej" zawartości perio
dyków prasowych, a więc m. in. wy
dawcy, redaktorzy, sprawozdawcy, re
porterzy, fotoreporterzy, koresponden
ci, graficy, rysownicy, kierownicy 
działów ogłoszeń. Wreszcie z punk
tu widzenia instytucjonalnego po
jęcie to wskazuje na cały apa
rat organizacyjny umożliwiający 
produkowanie i rozpowszechnianie 
periodyków prasowych, na który 
składają się niezbędne środki ma
terialne, jak i odpowiedni personel, 
przede wszystkim techniczny. Przyję
ta przez M. Rehbindera odrębność 
prawa prasowego w niczym nie zmie
nia faktu, iż działalność prasy regla
mentowana jest przepisami należący
mi do różnych gałęzi prawa. Pod 
tym też kątem widzenia są usystema
tyzowane dalsze wywody. 

Autor rozpoczyna od przedstawie
nia uregulowania działalności prasy 
poprzez przepisy prawa państwowe
go. Uwagę koncentruje przy tym na 
problemie wolności prasy zagwaran
towanej w art. 55 Konstytucji Fede
ralnej oraz w odpowiednich przepi
sach konstytucji poszczególnych kan
tonów. Rozróżnia tzw. materialną 
oraz formalną wolność prasy. Pierw
sza stanowi wycinek przysługującego 
każdemu obywatelowi powszechnego 
prawa do uzewnętrzniania swych po
glądów. Nie zostało ono wprawdzie 
expressis verbis wyrażone w przepi
sach konstytucyjnych, jednakże Fede
ralny Sąd Najwyższy dawał niejedno
krotnie wyraz jego obowiązywaniu. 

9 — Zeszyty Prasoznawcze 
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Na materialną wolność prasy składają 
się trzy podstawowe elementy: swobo
da informacji prasowej, swoboda prze
kazywania własnych poglądów oraz 
swoboda rozpowszechniania periody
ków prasowych. Zakres swobód przy
znanych prasie nie może jednak zo
stać sprowadzony do zapewnienia 
osobom związanym z działalnością 
prasy wolności wyrażania własnych 
poglądów. Konieczne jest także in
stytucjonalne zagwarantowanie moż
liwości wyrażania i rozpowszechnia
nia poglądów publicznych, stworze
nie odpowiednich warunków orga
nizacyjnych i zawodowych dla rea
lizacji określonych celów społeczno-
-politycznych. W tym mniej więcej 
znaczeniu używa M. Rehbinder po
jęcia formalnej wolności prasy. Tę 
część pracy kończą rozważania doty
czące ograniczeń wolności prasy. Pod
sumowując je autor stwierdza, iż 
ogólną zasadą pozostać tu musi wy
łączenie jakiegokolwiek dyskrymino
wania oraz uprzywilejowania prasy 
względem obywatela. Zasada wolno
ści prasy ustępować winna pierw
szeństwa ochronie wypływającej z 
przepisów prawa państwowego i kon
stytucyjnego, zapewnieniu porządku 
publicznego, ochronie czci, ochronie 
wypływającej z przepisów prawa 
karnego, cywilnego oraz prawa pracy. 

Dalszy rozdział poświęcony został 
prasowemu prawu przemysłowemu 
(Pressegewerberecht), przepisom natu
ry administracyjnej i porządkowej do
tyczącym działalności prasy jako 
szczególnych przedsiębiorstw przemy
słowych, trudniących się wytwarza
niem i kolportowaniem „wytworów 
prasowych" (Presseerzeugnisse). 

Przedmiotem kolejnych dwóch roz
działów są te przepisy karne oraz kar-
no-procesowe, które mogą znajdować 
zastosowanie wobec pracowników pra
sy, w związku z wykonywaniem przez 
nich zawodu. Autor przeprowadza 
przy tym rozróżnienie : 1) deliktów 
wynikłych z naruszenia prasowych 
przepisów porządkowych (np. w za
kresie obowiązków związanych z im-
pressum wskutek niepodania lub 
błędnego podania osoby redaktora 
odpowiedzialnego), 2) deliktów zwią
zanych z treścią publikacji prasowej. 
Właściwa kwalifikacja danego przy
padku pociąga za sobą szereg prak
tycznych konsekwencji prawnych, 
gdyż niektóre normy prawa karnego 
materialnego bądź procesowego odno

szą się wyłącznie do drugiej spośród 
wyżej wymienionych kategorii deli
któw prasowych. Ramy niniejszej re
cenzji nie pozwalają na bliższe omó
wienie wielu ciekawych kwestii, ja
kie poruszone zostały w tej części 
pracy. 

Stosunkowo dużo miejsca rezerwu
je M. Rehbinder dla przepisów pra
wa cywilnego. Działalność prasy czę
sto staje się źródłem naruszeń zwłasz
cza tych postanowień, które dotyczą 
praw osobistych. Art. 28 i 29 szwaj
carskiego kodeksu cywilnego zalicza 
do praw osobistych m. in. prawo do 
życia, zdrowia, nietykalności osobistej, 
do wolności, nazwiska, godności oso
bistej. Ochroną objęte jest także pra
wo do własnego wizerunku wypowie
dzi oraz tajemnica korespondencji. 
Nowością legislacyjną w zakresie och
rony dóbr osobistych są obowiązujące 
w Szwajcarii od 1969 r. przepisy kar
ne (art. 179 bis, ter i quarter ko
deksu karnego), mające zapobiegać 
dokonywaniu podsłuchów i niedozwo
lonych nagrań rozmów, przez co na
ruszona zostaje sfera prywatności i o-
sobistej tajemnicy. Warta odnotowania 
wydaje się propozycja autora, który 
dla ułatwienia rozstrzygania kwestii 
kolizji uzasadnionych interesów prze
kazu informacji oraz praw osobistych 
proponuje właściwe wszystkim jed
nostkom dobra osobiste podzielić na 
trzy sfery: publiczną, prywatną i in
tymną. 

Pierwsza z nich przysługuje osobom 
powszechnie znanym i dotyczy ich 
życia publicznego. Rozpowszechnianie 
przez prasę informacji mieszczących 
się w tym zakresie uzasadnione jest 
przez słuszne interesy powszechne. 
Dobra osobiste innych osób są z re
guły domeną sfery prywatności,, nie 
obejmowanej w zasadzie słusznymi 
interesami informacji publicznej. W 
ramach tej sfery daje się jednak wy
dzielić jeszcze węższe pole, tzw. sferę 
intymności, „ostatni, nietykalny za
kres swobody osobistej, zakres, który 
z reguły nie jest dostępny nawet krę
gom osób znajomych i przyjaciołom" 
(s. 84). Rozpowszechnianie faktów ob
jętych tą sferą nie może być nigdy u-
zasadnione jakimkolwiek interesem 
przekazu informacji. Natomiast to, na 
ile dopuszczalne jest podawanie do 
wiadomości publicznej faktów zali
czanych do sfery prywatności życia 
osobistego, zależy w głównej mierze 
od tego, czy danym osobom można 
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przypisać także sferę publiczną dóbr 
osobistych. 

M. Rehbinder posuwa się przy tym 
jeszcze dalej i wyróżnia osoby uczest
niczące w życiu publicznym w sposób 
absolutny i w sposób relatywny (ab
solute und relative Personen der Zeit
geschichte). Pierwsze z nich, ze wzglę
du na charakter udziału w życiu pu
blicznym, mogą być w większym stop
niu „pozbawione własnego życia pry
watnego". Granice niedozwolonego 
naruszenia praw osobistych wyznacza 
tu sfera intymności. Natomiast druga 
grupa dotyczy osób będących okazjo
nalnie przedmiotem powszechnego za
interesowania, w aspekcie określonych 
zdarzeń i wypadków. Tylko wówczas, 
gdy da się wykazać związek między 
tym zdarzeniem a treścią rozpow
szechnionej informacji, możliwe bę
dzie ewentualne doszukiwanie się 
uzasadnionych interesów uprawnia
jących do wkroczenia w sferę pry
watności. Przedmiotem zainteresowa
nia oraz informacji pozostać ma prze
de wszystkim jednak zdarzenie, a nie 
sama osoba z nim związana. 

Kolejna część pracy zatytułowana 
jest „Prasa w prawie konkurencyj
nym" (Die Presse im Wettbewerb
recht), Jest to gałąź prawa w za
sadzie obca współczesnemu polskie
mu systemowi prawnemu, ustalająca 
pewne zasady postępowania na rynku 
wolnokonkurencyjnym. Za przekro
czenie granic dozwolonej konkurencji 

uznawane jest np. zniesławianie, u-
właczanie konkurentom (w przypad
ku prasy —• innym periodykom lub 
ich wydawcom) jak również podawa
nie nieprawdziwych lub mylących 
danych (może to w działalności pra
sowej polegać m. in. na przypisywa
niu największej „skuteczności" pro
wadzonemu w danym czasopiśmie 
działowi ogłoszeń i reklam, lub u-
mieszczanie wzmianek typu: „od na
szego specjalnego sprawozdawcy" w 
sytuacji, gdy dany autor pisze także 
dla innych periodyków i wydawców). 

Dalsze rozdziały monografii M. 
Rehbindera poświęcone są problema
tyce prasowego prawa pracy oraz 
przepisom prawa autorskiego mogą
cym znaleźć zastosowanie w związku 
z działalnością prasy. 

Skomplikowany i w niektórych 
punktach przestarzały już stan pra
wny, rozproszony materiał norma
tywny dotyczący funkcjonowania pra
sy, brak kompleksowej ustawy pra
sowej — wszystko to powoduje, że ak
tualnie dąży się w Szwajcarii do zre
formowania tej dziedziny prawa. W 
takim stanie rzeczy w miarę pełne 
i przejrzyste odtworzenie obowiązu
jącej regulacji prawnej stanowić mu
si punkt wyjścia do jakichkolwiek 
prac legislacyjnych. Jest to jeszcze 
jeden cel, jakiemu służy omawiana 
praca. 

Janusz Barta 

9* 
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Noty o polskich nowościach wydawniczych 
• Eugeniusz G u z : „TRZECI KOSZYK". 
Książka i Wiedza, Warszawa 1977. S. 256. 

Coraz częściej w dziedzinie wydawnictw 
polityczno-społecznych spotkać można 
książki będące jak gdyby przedłużeniem 
gazet, pisane stylem dziennikarskich arty
kułów i podobnie jak te artykuły zwią
zane z różnymi problemami współczesnego 
świata, budzącymi aktualnie duże zainte
resowanie, a nieraz i kontrowersje. Eu
geniusz G u z , korespondent PAP w Re
publice Federalnej Niemiec jest autorem 
takiej właśnie książki poruszającej pro
blemy potocznie określane mianem „trze
ciego koszyka". Mówi w niej zatem o tu
rystyce i przepływie ludności między 
Wschodem a Zachodem, o kontaktach nau
kowych, o różnych dziedzinach wymiany 
kulturalnej, o upowszechnianiu znajomo
ści języków obcych w socjalizmie i ka
pitalizmie, ale najwięcej uwagi poświęca 
sprawom masowej informacji, nieustannie 
konfrontując, ile zdziałano w poszczegól
nych zakresach upowszechniania informa
cji u nas i na Zachodzie. 

Autor porusza sprawę dostępności obcej 
prasy w obu systemach. Pisze też o trak
towaniu korespondentów prasy, radia i te
lewizji w kontekście ułatwiania (bądź u-
trudniania) im zbierania informacji oraz 
wypadków wydalania dziennikarzy i odmo
wy akredytacji, a także stwierdza małe 
zainteresowanie zachodnich dziennikarzy 
krajami socjalistycznymi, skutkiem czego 
dziennikarzy akredytowanych jest u nas 
mniej niż wydanych zezwoleń na akredy
tację. 

Wiele ciekawych uwag dotyczy organi
zacji obiegu informacji i pracy dziennika
rzy na terenie najlepiej autorowi zna
nym — w RFN. 

Liczne przykłady dowodzą nierówno-
mierności przepływu informacji między 
Wschodem i Zachodem. Guz szczególnie 
akcentuje pomijanie milczeniem w zachod
nich środkach komunikowania wielu waż
nych wydarzeń w krajach socjalistycz
nych, preferowanie informacji przedsta
wiających je w złym świetle lub wręcz 
fałszywych oraz nadawanie ogromnego 
rozgłosu wypowiedziom dysydentów poli
tycznych. Podkreśla też ciągły brak rze
telnej informacji o naszych krajach w 
zachodnich środkach komunikowania. 

Ogromną zaletą książki jest nieustanne 
operowanie liczbami i faktami ilustrują
cymi tezy autora. Czytelnik na każdym 
kroku informowany jest, ile razy więcej 
informacji przepływa z Zachodu na 
Wschód niż w kierunku odwrotnym w 

poszczególnych dziedzinach wymiany kul
turalnej. 

Jako jeden z argumentów autor przy
tacza opublikowany przez Zeszyty Praso
znawcze artykuł Pawła D u b i e l a „Anali
za porównawcza recenzji książek w perio
dykach prasoznawczych" (ZP 1976 nr l, 
s. 27—44), w którym z Zeszytami skon
frontowano odpowiednie kwartalniki pra
soznawcze z USA i RFN. Guz szeroko 
przedstawia rezultaty tej analizy. Ponadto 
stwierdza możliwość podjęcia przez pra-
soznawców tematu nasycenia prasy naszej 
i burżuazyjnej wiadomościami zagranicz
nymi z uwzględnieniem podziału informa
cji na dotyczącą Wschodu i Zachodu. 
Widoczne już przy pobieżnej analizie nie
doinformowanie społeczeństw państw kapi
talistycznych w zakresie naszych spraw 
przy jednoczesnym braku rzetelności za
chodnich dziennikarzy w przekazywaniu 
informacji powoduje powstawanie fałszy
wych wyobrażeń. 

Obok posługiwania się konkretnymi da
nymi dodatkową zaletę książki stanowi 
komunikatywny, budzący zainteresowanie 
czytelnika styl. Czyta się ją niczym dobrą 
powieść sensacyjną. Nic w tym dziwnego, 
skoro autor ujawnia czasem zdumiewające 
fakty. 

• PRAWDA O WYMIANIE KULTURAL
NEJ. Książka i Wiedza, Warszawa 1977. 
S. 80. 

.Test to zbiór wywiadów z osobistościa
mi reprezentującymi poszczególne dziedzi
ny życia kulturalnego w ZSRR. publiko
wanych na łamach Litieraturnoj Gaziety 
po zakończeniu Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. 

Poszczególne wywiady traktują o współ
pracy naukowej z Zachodem, wymianie 
w dziedzinie literatury, szkolnictwa wyż
szego, teatru, muzyki, estrady, sztuk pla
stycznych. Kolejne dotyczą położenia pra
wnego korespondentów zagranicznych w 
ZSRR oraz perspektyw turystyki między
narodowej po Helsinkach. 

Nieco miejsca należy poświęcić wywia
dowi z W. N. Sofińskim, dyrektorem De
partamentu Prasy w radzieckim MSZ, o 
sytuacji korespondentów zagranicznych w 
Kraju Rad. Obecnie w Moskwie akredy
towanych jest ponad 250 zagranicznych 
korespondentów. Reprezentują oni 180 
agencji informacyjnych, towarzystw radio
wych i telewizyjnych, gazet i czasopism. 
W. Sofiński przypomina, że realizując 
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wszystkie porozumienia Aktu Końcowego, 
zwłaszcza części „Polepszenie warunków 
pracy dziennikarzy", Związek Radziecki 
rozpoczął już — na zasadach wzajemno
ści — wydawanie wielokrotnych wiz wja
zdowych i wyjazdowych dla dziennikarzy 
zagranicznych akredytowanych na stałe w 
Moskwie. Jednocześnie — zgodnie z usta
leniami z Helsinek — podejmowane są 
kroki w celu polepszenia warunków dzia
łalności zawodowej akredytowanych dzien
nikarzy zagranicznych. Rozszerzone zostały 
ich możliwości poruszania się po kraju. 

Inaczej jest w krajach zachodnioeuro
pejskich, gdzie do tej pory nie cofnięto 
radzieckim dziennikarzom ograniczeń w 
poruszaniu się, utrudniających im normal
ne wykonywanie pracy zawodowej. W 
Anglii, Francji i USA wydawanie wiz 
dziennikarzom radzieckim trwa miesiącami, 
a często spotykają się oni z odmową. 
Wszystko to — zdaniem W. Sofińskiego — 
nie sprzyja normalnej pracy i działalności 
radzieckich środków masowej informacji 
za granicą i rozwojowi kontaktów między 
krajami i między ludźmi. 

mb 

e Janusz S t r a d e c k i : W KRĘGU SKA-
MANDKA. PIW, Warszawa 1977. S. 381. 
Z 111 ilustracjami. 

Pierwsza próba monograficznego ujęcia 
dziejów wpływowej grupy poetyckiej Ska-
mandra oraz jej roli w życiu kulturalnym 
dwudziestolecia. W tym studium z zakresu 
socjologii literatury cały rozdział (s. 177— 
216) jest poświęcony społecznej funkcji 
czasopism badanej grupy. Działalność pra-

• KOMUNISTY MIRA — O SWOICH 
PARTIJACH. Mieżdunarodnoje Izdatiel-
stwo „Mir i Socyalizm", Praga 1976. S. 200. 

Książka składa się z dwóch części. 
Pierwsza zawiera wypowiedzi działaczy 
komunistycznych z różnych krajów na 
temat współczesnych problemów działal
ności partii marksistowsko-leninowskich. 
Na drugą część złożyły się noty informa
cyjne o 78 takich partiach z całego świa
ta; dane nadesłały one same, bądź spo
rządzono je na podstawie wydawnictw 
partyjnych. W notach tych część miej
sca — nieraz znaczną — zajmują infor
macje o prasie. Szczególnie cenne jest 
wymienianie różnych tytułów wydawa
nych przez poszczególne partie, nie ogra
niczania się wyłącznie do centralnych or
ganów, jak się to czyni w podobnych pu
blikacjach przeglądowo-zbiorczych. W no
tach określa się krótko charakter każdego 
pisma. Natomiast przy wielu tytułach 
ukazujących się w świecie niesocjalistycz-
nym brak informacji o nakładzie jak 
również roku powstania, co zawęża uży
teczność pracy. W kilku przypadkach brak 
w ogóle danych o prasie partyjnej lub 
stwierdza się wyłącznie fakt jej istnienia 
bez podania chociażby tytułów. 

A oto kraje, których komunistyczne 
dzienniki i czasopisma odnotowano w 
książce. Kraje socjalistyczne: Bułgaria, 

sowa skamandrytów objęła w okresie roz
woju cały krąg czasopism firmowanych 
jako „koncern Grydzewskiego". Odegrały 
tu w szczególności najistotniejszą rolę 
cztery czasopisma: miesięcznik Skamander 
(1920—1928 i 1935—1939), tygodnik Wiadomo
ści Literackie (1924—1939), miesięcznik Po
logne Littéraire (1926—1936) i tygodnik Kul
tura (1931—1932), który w przeciwieństwie 
do trzech poprzednich miał być (nieudaną 
zresztą) konkurencją dla Wiadomości Li
terackich, zawodną próbą odebrania im 
prymatu czołowego pisma kulturalnego dla 
inteligencji. W dziejach wymienionych cza
sopism literackich wykryć można pewne 
ogólniejsze prawidłowości, zachodzące za
równo w ewolucji czasopiśmiennictwa mię
dzywojennego dwudziestolecia, jak i w hi
storii ówczesnych ugrupowań literackich. 
Wyodrębnić tam można dwa okresy odpo
wiadające dwom różnym modelom czaso
pisma literackiego. Model pierwszy to cza
sopismo grupy, model drugi — czasopismo 
menażera. Oba modele odpowiadają prze
mianom zachodzącym w komunikacji li
terackiej tamtych czasów. Model czaso
pisma grupowego (Skamander, Wiadomości 
Literackie) jest najbardziej reprezentaty
wny dla lat dwudziestych, natomiast mo
del czasopisma menażerskiego (czyli sub
wencjonowanego) dominuje w latach trzy
dziestych, co widzimy na przykładzie Po
logne Littéraire i efemerycznej Kultur;/. 

Osobno (s. 63—65 i 72) omówiono su
marycznie rynek prasowy grupy. W roz
dziale: „Funkcje społeczne satyry" (s. 134— 
163) przedstawiono losy Cyrulika War
szawskiego w kontekście dziejów polskiej 
prasy satyrycznej XX wieku. 

cl 

Czechosłowacja, Jugosławia. KRLD, Ku
ba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia, 
Węgry, Wietnam, Związek Radziecki. Kra
je kapitalistyczne Europy: Austria, Belgia, 
Berlin Zachodni, Cypr, Dania, Finlandia, 
Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luk
semburg, Norwegia, Portugalia, RFN, San 
Marino, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, 
Wielka Brytania, Włochy. Kraje Azji: 
Filipiny, Indie, Indonezja, Irak, Iran, 
Izrael, Japonia, Jordania, Sri Lanka, Sy
ria, Kraje Afryki: Maroko, Reunion, RPA, 
Senegal, Sudan. Kraje Ameryki: Argen
tyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Dominika
na, Ekwador, Gujana, Gwadelupa, Gwa
temala, Haiti, Honduras, Kanada, Kolum
bia, Kostaryka, Martynika, Meksyk, Pa
nama, Paragwaj, Peru, Puerto Rico, Sal
wador, Stany Zjednoczone, Urugwaj. Kra
je Oceanii: Nowa Zelandia. 

ip 

• MOST W KOSMOS. Izdatielstwo „Iz-
wiestija", Moskwa 1976. S. 720 + Ilustr. 
Wyd. II, przerobione, i uzupełnione. 

Gazeta codzienna następnego dnia po 
ukazaniu się jest już nieaktualna. Ale z 
drugiej strony dzienniki rejestrujące na 
bieżąco wydarzenia po pewnym czasie na
bierają cech zapisu kronikarskiego. Do
strzegłszy płynące z tego faktu możliwości, 

Noty o wydawnictwach zagranicznych 
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radzieccy wydawcy zaczęli publikować w 
postaci książkowej zbiory artykułów, jakie 
w prasie ZSRR ukazywały się na określo
ny temat na przestrzeni pewnego czasu 
(por. noty w Zeszytach 1976 nr 3 s. 135 
i 1977 nr 2 s. 124). Przedstawiany tu tom 
ma nieco inny charakter, stanowi bowiem 
rozminięcie powyższego pomysłu. Zawiera 
on oficjalne komunikaty prasowe na temat 
radzieckich eksperymentów kosmicznych i 
dotyczące ich reportaże korespondentów 
dziennika Izwiestija, które łącznie z komu
nikatami stanowią podstawę książki, a po
nadto także artykuły uczonych, wspomnie
nia kosmonautów i wypowiedzi pisarzy i 
poetów — a więc materiały o charakterze 
medziennikarskim. Wszystkie jednak łączą 
się w jednolitą całość. Większość ilustra
cji do książki pochodzi z agencji TASS 
i APN oraz dzienników Izwiestija i Komso-
molskaja Prawda. 

lp 

• KATALOG ALLER WISSENSCHAFTLI
CHEN ARBEITEN DER SEKTION JOUR
NALISTIK ZUR JOURNALISTIKWISSEN
SCHAFT UND ZUM JOURNALISMUS 
AUS DEN JAHREN 1974 BIS 1976. Karl-
-Marx-Universität, Sektion Journalistik, 
Leipzig 1S77. S. 104. 

Katalog prac naukowych wykonanych 
przez Sekcję Dziennikarską w Lipsku w 
latach 1974 (kiedy to ukazało się zesta
wienie dla lat poprzednich) do 1978 obej
muje 532 tytuły. Liczba ta wymownie 
świadczy o narastaniu opracowań praso-
znawczych, a tym samym o potrzebie ka
talogów przeglądowych. Szkoda jednak, że 
ten jest zestawiony bardzo nieprzejrzyście. 
Dzieli się na 6 działów: Dziennikarstwo 
a społeczeństwo (117 tytułów), Metodyka 
dziennikarska (141 tytułów), Proces pracy 
dziennikarskiej (93 tytuły), Język i styl 
(fi4 tytuły), Specjalizacja dziennikarska 
(114 tytułów), Kształcenie i badania (3 ty
tuły). Prace w działach są ujęte alfabe
tycznie, bez numeracji kolejnej, w po
dziale na dysertacje doktorskie, publikacje 
(książkowe, broszurowe bądź skryptowe), 

prace dyplomowe oraz raporty z badań 
i bibliografie. Brak indeksów. 

Niemniej katalog wypełnia lukę, jaka 
np. istnieje u nas, gdzie zupełnie nie wia
domo, jakie niepublikowane prace tkwią 
w archiwach dziennikarskich instytucji dy
daktycznych i badawczych. czb 

• i. I. L u k a s z u k : MIEŻDUNAROD-
NO — PRAWOWOJE REGULIROWANIE 
MIEZDUNARODNYCH OTNOSZENIJ. Izd. 
Mieżdunarodnyje Otnoszenija, Moskwa 
1975. S. 175 + 3. 

Książka dotyczy badań wzajemnego od
działywania prawa międzynarodowego i 
stosunków międzynarodowych. Udowadnia 
się w niej, że istnienie prawa międzynaro
dowego jest obiektywnie niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania i regulacji 
wciąż rozszerzających się a zarazem coraz 
bardziej skomplikowanych stosunków mię
dzynarodowych. 

Przedmiot badań autor przedstawił w 
pięciu rozdziałach: Pojęcie i rola między-
narodowo-prawnej regulacji; Badania sy
stemowe; Systemowy charakter przedmio
tu międzynarodowo-prawnej regulacji; Sy
stem międzynarodowo-prawnej regulacji; 
Tendencje rozwojowe systemu międzyna
rodowo-prawnej regulacji. Regulację tę 
autor rozpatruje jako odmianę zarządzania 
społecznego, w swej funkcji obiektywnie 
niezbędnego dla systemu społecznego. 

Książka prof. I. I. Lukaszuka jest cen
nym przyczynkiem w badaniach między
narodowo-prawnej regulacji, którą autor 
pod względem strukturalnym wyraża sy
stemowo. Poza krytycznym ustosunkowa
niem się do istniejącego dorobku nauko
wego w tej dziedzinie, zawiera duży wkład 
autora w postaci jego koncepcji własnej. 

Praca zasługuje na zapoznanie się z nią 
prawników-międzynarodowców, politolo
gów i prasoznawców. Tym ostatnim może 
być wielce pomocna w należytym zrozu
mieniu roli prasy jako nośnika informa
cyjnego w systemie międzynarodowo-pra
wnej regulacji, zwłaszcza w świetle za
cytowanej definicji. tnk 
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przekazy 

NRY 4/1976, 1/1977, 2/1977 

Ostatni ubiegłoroczny numer Prze
kazów i Opinii poświęcony jest w 
większości materiałów rozważaniom 
teoretycznym i metodologicznym. O 
modelu i jego użyteczności w bada
niach nad. komunikowaniem mówi 
artykuł Tomasza G o b a n a -K1 a-
s a 1 . Model, mimo że stanowi narzę
dzie stale w badaniach stosowane, 
nie zawsze jest pojęciem precyzyj
nym. Jedną z przyczyn jest fakt, że 
w naukach technicznych model jest 
czymś, co może być badane zamiast 
innego zjawiska. W naukach społecz
nych natomiast modele teoretyczne 
są uproszczonym obrazem badanych 
zjawisk i w żadnym razie nie mogą 
być badane w ich zastępstwie. Przy
datne przy budowaniu teorii nauko
wych, skuteczne przy stawianiu diag
noz społecznych nie są wymienne z 
samym zjawiskiem — jak w przy
padku np. modeli łodzi czy samo
lotów, przy których pomocy kontro
luje się, a nawet wykrywa, prawa 
i prawidłowości. 

Ewolucja poglądów na temat róż
nych możliwości komunikowania od
zwierciedliła się w różnych modelach 
teoretycznych i ukazała prawdę, że 
nie tyle są one zależne od rozwoju 
środków technicznych, co od postępu 
wiedzy na temat zjawisk życia spo
łecznego. Przeprowadzając krytyczną 
analizę znanych modeli procesu ko
munikowania, autor przedstawia i 
1 Modele procesu k o m u n i k o w a n i a : przegląd 
i anal iza. N r 4/1976, s. 5—23. 

P I S M А С- Н 

Zeszyty PRMQZMwcze 
Kraków 1977 R. XVIII, nr 4(74) 

własną propozycję modelu uwzględ
niającego zależności komunikowania 
masowego od istotnych elementów 
życia społecznego. 

Jânos L u k â t s omawiając „Zmia
ny modelu systemu informacji o ko
munikowaniu masowym"2 zwraca 
uwagę na dwie tendencje ostatnich 
lat: 
—• usamodzielnianie się coraz to no

wych gałęzi nauki, i 
— dążność do integracji usamodziel

nionych systemów informacyjnych. 
Podkreśla, że interdyscyplinarny cha
rakter komunikowania masowego po
woduje konieczność szkicowania mo
deli odpowiednich dla różnych syste
mów. Przy tworzeniu ogólnego mo
delu systemu informacji albo mo
deli szczegółowych, decydującą ro
lę przypisuje autor ustaleniom zakre
su przedmiotowego i zakresu wyko
rzystywania informacji. 

Społeczno-psychologiczne aspekty 
przyswajania sobie informacji oma
wia Jurij W o r o n с o w 3 . Omówie
nie uwarunkowań efektywności prze
kazu ma charakter podręcznikowy i 
chyba nie w pełni obrazuje aktualny 
stan badań uczonych radzieckich nad 
audytorium masowym. 

Coraz trudniejsze sprawowanie 
kontroli nad świadomością masową 
w społeczeństwach zachodnich stało 
się czynnikiem istotnych zmian w na
ukach społecznych — stwierdza Kaar-
le N o r d e n s t r e n g 4 . W badaniach 
nad zjawiskami komunikowania ma
sowego charakterystyczne jest odej
ście od tradycji poizytywistyczno-be-
hawiorystycznej na rzecz ujęć bar
dziej całościowych, łączących teorie 
i metody badawcze procesu komun i-

- J.W., s. 24—30. 
5 Mechanizm przyswajan ia informacj i J.w., 
s. 31—39. 
* Od masowego przekazu do masowej świa
domości . J . w., s. 40—55. 



136 W CZASOPISMACH 

kowania z właściwościami rozwoju 
społecznego. Współczesna skandynaw
ska szkoła badawcza jest „wyostrzo
nym" tego zjawiska przykładem. Ka-
uko Pietilä, którego raport z badań 
stał się materiałem egzemplifikują
cym refleksje teoretyczne K. Norden-
strenga ustala, że światopogląd od
biorcy rządzony jest dwoma antago-
nistycznymi zasadami. Z jednej stro
ny podlega naciskowi faktów obiek
tywnych, z drugiej zaś kształtuje go 
dążność do utrzymania stabilności 
poglądu. Współczesne badania nad 
komunikowaniem w Skandynawii 
charakteryzuje podejście, uwzględnia
jące — poza przekaźnikami i samym 
przekazem — również społeczne i ma
terialne warunki życia ludzi — 
stwierdza autor. Ogólnie zaś umiej
scawia szkołę skandynawską w orien
tée j i dialektyczno-rnater ialistycznej. 

Od rozważań terminologicznych spo
wodowanych synonimicznym używa
niem określeń funkcji i rola w zasto
sowaniu do prasy rozpoczyna swój 
artykuł Walery P i s a r e k 5 . W usta
leniach wstępnych przeprowadza do
wód, że „pojęcie funkcji w sensie 
matematycznym może znaleźć i rze
czywiście znajduje zastosowanie tak
że w badaniach prasoznawczych". 
Poprzez przeglądowe ukazanie zmian 
znaczeniowych tego pojęcia pod wpły
wem różnych szkół, a nawet mód w 
nauce XIX i XX wieku dochodzi do 
ustaleń odpowiadających współcze
snemu stanowi wiedzy na temat 
funkcji prasy. 

,.Materiały z badań'' prezentuje 
opracowanie Teresy K o n w i c k i e j 6 . 
Problem jednoznaczności w odbiorze 
informacji szczególnie ostro zaryso
wał się w badaniach nad rozumie
niem przez odbiorców terminów uży
wanych w publicystyce. 

Cennym uzupełnieniem tego nu
meru są zebrane wiadomości na te
mat dzienników telewizyjnych w róż
nych krajach. 

Tegoroczny numer pierwszy Prze
kazów i Opinii przyniósł również kil
ka interesujących pozycji. Otwiera go 
„Przedmiot krytyki telewizyjnej" Ale
ksandra K u m o r a 7 . Telewizja nie 
jest tylko przekaźnikiem — stwierdza 

' O pojęciu funkcji w prasoznawstwie J.w., 
s. 56—71. 
* Z badań nad przystępnością telewizyj
nych programów publicystycznych. J.w., 
s. 73—80. 
7 N r 1/1977, S. 5—18. 

autor, jest zjawiskiem społeczno-kul-
turowym i ta dwoistość sprawia, że 
przedmiotem krytyki musi być za
równo produkt ekranowy jak i jego 
społeczne funkcjonowanie. Zawiłości 
spowodowane tym stanem rzeczy są 
oczywiście różnej proweniencji. Raz 
spowodowane są nie zawsze przysto
sowanym aparatem pojęciowym z 
dziedziny sztuki, gdyż w tradycyjnej 
terminologii umyka nowa jakość zja
wisk. Po wtóre — społeczne funkcjo
nowanie telewizji powoduje koniecz
ność wzbogacenia krytyki pojęciami 
z socjologii, tworząc nową, dotych
czas nie znaną postać krytyki, kryty
ki socjologizującej — jak ją nazy
wa autor. Stwarza to interesujące re
lacje między krytyką a nauką, w 
których przewidywać można, że kry
tyka w stosunku do nauki przejmie 
rolę inspirującą. 

Jadwiga W y s k i e l 8 zwraca uwa
gę na zjawisko z dziedziny psycholo
gii odbioru programów telewizyjnych 
— a mianowicie na to, że dystans, 
jaki mamy do narracji werbalnej, za
ciera się przy połączeniu jej z nar-

.racją obrazową. W takim zestawieniu 
obraz skłonni jesteśmy traktować 
jako „rzeczywistość". Mechanizm 
wzmacniania prawdziwości przekazu 
usuwa w dużym stopniu ze świado
mości pośredni charakter przekazu, 
dając jako pozorny zysk bezkonflik-
towość kontaktów „osobistych". 

Duża część działu „Relacje — no
ty — sprawozdania" poświęcona jest 
słuchowisku radiowemu. Charaktery
stykę słuchowisk brytyjskiej BBC, w 
RFN, we Francji, Związku Radziec
kim i NRD opracowała Halina Ż e-
b r o w s k a . 

Tegoroczny numer 2 kwartalnika 
zawiera materiały z konferencji na 
temat „Rola telewizji w kulturze na
rodowej" zorganizowanej przez Uni
wersytet Łódzki w listopadzie 1976. 
Omówiłam ją w numerze 72 naszego 
czasopisma (s. 140 i п.). Z recenzen-
ckiego obowiązku wyliczę tu jedynie 
referaty i komunikaty pominięte w 
tamtym sprawozdaniu. 

Całość publikacji z konferencji po
dzielono na 4 grupy tematyczne. 
Pierwsza — „Telewizja w systemie 
komunikowania'' — zawiera w nume
rze obok referatów W. Pisanka i J. 
Mikułowskiego Pomorskiego (v. cyt. 
omówienie) wystąpienia Zbigniewa 
8 Telewizja, czyli nie spełnione marzenia. 
J.w., s. 19—25. 
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B o k s z a ń s k i e g o z UŁ „Koncep
cja odbiorcy w socjologicznych bada
niach środków masowego przekazu" 
i Janusza L a 1 e w i с z a z IBL PAN 
„Telewizja i kształt potocznego świa
ta". W drugiej grupie — „Badania 
nad programem TV" — oprócz omó
wionych wcześniej referatów B. W. 
Lewickiego i J. Kuczy znalazły się 
Kazimierza S o b ó t k i (UŁ) „Anali
za filmu: wzór analizy widowiska 
telewizyjnego", Mieczysława D u d k a 
(US1) „Konflikt w fabularnym filmie 
telewizyjnym, jego natura i funk
cje", Grażyny S t a c h ó w n y (UJ) 
„Scena Monodram w telewizji pol
skiej", Jadwigi P y c z e w s k i e j (UŁ) 
„Przyczynek do zagadnień oryginal
nej dramaturgii TP" i Karola D e j -
n у (UŁ) „Język, styl i stylizacja w 
upowszechnianiu kultury". Z grupy 
trzeciej — „Recepcja programu TV" 
— wymieniłam wystąpienie W. Pie
karskiego, obok którego wydrukowa
no Bogusława S u ł k o w s k i e g o 
(UŁ) „Odbiorcze użytki rozrywki te
lewizyjnej. Średniowieczny karnawał 
a show współczesny", natomiast w 
dziale czwartym — „Funkcje oświa
towe telewizji" — opublikowano Ma
cieja Ł u k o w s k i e g o (Wytw. Fil
mów Oświatowych w Łodzi) „Telewi
zja współtwórcą i przekaźnikiem tre
ści oświatowych", Wacława S t r y 
k o w s k i e g o (UAM w Poznaniu) 
„Metodologiczne problemy badań nad 
telewizją dydaktyczną" oraz Wojcie
cha S k r z y d l e w s k i e g o (także z 
UAM) „Z badań nad wykorzystaniem 
telewizyjnych programów dydaktycz
nych". 

Teresa Lisicka 

PRASA 
POLSKA 

STYCZEŃ 1976 — CZERWIEC 1977 

Oceniając kolejny rocznik Prasy 
Polskiej zadałem sobie pytanie o 
miejisce tego periodyku wśród pism 
specjalistycznych — ściślej zaś pism 
przeznaczonych dla ludzi zajmujących 
się prasą. Wydaje się, że za podsta
wę przy rozważaniu tego problemu 

przyjąć można przede wszystkim ro
dzaje publikacji dominujące w pi
śmie pod względem ilościowym. W 
przypadku Prasy Polskiej nietrudno 
stwierdzić, że takim dominującym 
ilościowo elementem jest artykuł lub 
informacja problemowa na temat 
różnych aspektów działalności Sto
warzyszenia Dziennikarzy Polskich. 
Nic w tym dziwnego, skoro pismo 
jest organem Stowarzyszenia wyko
rzystującego je do informowania 
członków o pracy SDP i Siprawach 
środowiska. 

Ta funkcja PP uwrypuklona została 
bardzo mocno zwłaszcza w roku 1976, 
kiedy to SDP obchodziło ćwierćwiecze 
istnienia. Jubileuszowy numer 3 76 
zawiera m. in. 4 obszerne publikacje 
przeglądowe z mnóstwem zsyntety-
zowanych i statystycznych informa
cji o Stowarzyszeniu: Z. T e m p -
s k i e g o „Nasze stowarzyszeniowe 
sprawy", M. W i t c z a k a „Kluby 
twórcze SDP", A. P r o c h w i c z a 
..SDP na polu międzynarodowym" i 
Т. К u p i s a „Zawód dziennikarski 
w perspektywie lat..." Z okazji 25-le-
cia SDP pismo opublikowało także 
kilkanaście wypowiedzi aktywnych 
działaczy Stowarzyszenia, zebranych 
w specjalnej ankiecie redakcyjnej. 
Autorzy dzielą się w niej osobistymi 
refleksjami związanymi z tą rocznicą, 
wypowiadają się na temat tego, co 
uważają za najbardziej istotne w 
działalności SDP, co jest ich zda
niem godne specjalnego podkreślenia 
wśród osiągnięć organizacji i jakie 
zadania — według ich opinii — stoją 
obecnie przed Stowarzyszeniem. 

Szczególnie wiele miejsca poświęca 
PP inicjatywom klubów twórczych. 
w których aktywności upatruje się 
ostatnio główny nurt działalności me
rytorycznej SDP. Ten wątek wyraź
nie zaznacza się w całej zawartości 
pisma, począwszy od artykułów 
wstępnych, a na kronikarskim „Prze
glądzie wydarzeń" kończąc. Niezależ
nie od tego PP opublikowała szereg 
wypowiedzi działaczy poszczególnych 
klubów w ramach ankiety „Ja i SDP". 

Za inny ważny nurt działalności 
Stowarzyszenia znajdujący swoje od
bicie na łamach PP należy chyba u-
znać współpracę na polu międzynaro
dowym z innymi organizacjami dzien
nikarskimi. Jej plonem jest kilka po
zycji prezentujących polskiemu czy
telnikowi doświadczenia dziennikarzy 
innych krajów. W. B l u z ę r (nr 1/76) 
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w publikacji „Współpraca z czytel
nikami" pisze пр. о doświadczeniach 
redakcji NRD, Z. K l e j n — „Epita
fium dla «nekrologów krytyki»" (nr 
11/76) — o walce z lekceważeniem 
krytyki prasowej w Bułgarii, W. W y-
s o c k i „Współpraca na co dzień" 
(nr 11/76) —• o współpracy Życia War
szawy z Berliner Zeitung, a w nu
merze 7—8/76 M. К i e t a — sekre
tarz Międzynarodowej Organizacji 
Dziennikarzy omawia w wywiadzie 
„Cele, program działania i powinno
ści MOD". 

PP służy jednak nie tylko infor
mowaniu członków SDP o sprawach 
ich organizacji, lecz również wyko
rzystywana jest iprzez nich do przed
stawiania nurtujących ich problemów. 
Jest to druga, bardzo rozległa sfera 
tematyczna, której pismo poświęca 
duży procent swojej zawartości. Trud
no tu wymienić wszystkie pozycje, 
na niektóre jednak wypada zwrócić 
uwagę. 

A więc przede wszystkim dwa cy
kle wypowiedzi ankietowych: „Mo
je pierwsze kroki w zawodzie" — 
o sprawach przygotowania młodej 
kadry dziennikarskiej, jej adaptacji 
w zespołach redakcyjnych, systemie 
opieki nad stażystami, warunkach 
startu, pozycji w środowisku itp. (rek 
1977) oraz „Jaka powinna być infor
macja w prasie, radiu i telewizji" — 
opinie środowiska dziennikarskiego o 
aktualnym stanie informacji, efek
tach jej oddziaływania, brakach tego 
gatunku, zaspokajaniu zainteresowań 
odbiorców, roli informacji wobec spo
łeczeństwa, możliwościach jej wzbo
gacania i uatrakcyjniania. 

Wśród wypowiedzi na tematy war
sztatowe, szeroko pojęte — bo obej
mujące problematykę treści i formy 
wypowiedzi dziennikarskich, ale tak
że związaną z nimi niepodzielnie rolę 
ideowo-^polityczną dziennikarstwa, 
wymienić warto cały szereg pozycji: 
wywiady z redaktorami naczelnymi 
Głosu Pracy W. R o g o w s k i m (nr 
4 76) i Słowa Powszechnego J. S t e 
f a ń s k i m (nr 4/77), Z. T e m p s k i e-
g o „Dwie propozycje w sprawie rze
czników prasowych" (nr 9/76), „Re
daktor naczelny a zespół redakcyjny" 
(nr 1 '77) i „Dział redakcyjny" (nr 
4/77), S. S w i e r a d a „Problematyka 
partyjna w gazecie" (nr 6/77), S. 
5 w i e r a d a i S. P o g o r z e l s k i e -
g o „Oddać prawdę o człowieku" (nr 
11,76) — o sposobach przedstawiania 

ludzi pracy w prasie, J. C i e ś l a k a 
,,Oo wpływa na rangę naszego za
wodu" (nr 2/77) — o problemach od
powiedzialności i moralności dzien
nikarza, E. T u b k i (nr 10/76) i Z. 
W i l c z e w s k i e g o (nr 11/76) o sy
tuacji dzienników w nowym podziale 
administracyjnym kraju, R. T r o t a 
„Od czego zależy skuteczność kry
tyki prasowej" (nr 7—8/76), Z. K r z y -
s t к a „O kapitał dla banku" — o 
perspektywach wrocławskiego skom
puteryzowanego banku informacji dla 
prasy (nr 6/77), I. D r y 11 „Spotkania 
uczą odpowiedzialności" — o dysku
sjach z czytelnikami (nr 10/76), Z. В o-
s a c k i e g o „Myśl przeciętnie!" — 
o bezwartościowości plebiscytów na 
najlepszych sportowców (nr 3/77), W. 
S on c z y к a „Dziś i jutro prasy stu
denckiej" (nr 7—8/76), H. P o 1 s a k i e-
w i с z „Opinie nauczyciela-wycho-
wawcy o prasie" (nr 3/76), A. L e-
w a n d o w s к i e g o „Trudna Olim
piada" (nr 10/76) — o pracy dzienni
karzy na Olimpiadzie w Montrealu. 

Olbrzymia większość wymienionych 
pozycji dotyczy problemów dzienni
karzy piszących do prasy. W dalszym 
ciągu rzadko pojawia się w PP pro
blematyka warsztatu dziennikarza 
radiowego i telewizyjnego. Do takich 
pozycji zaliczyć można zaledwie kilka 
publikac j i, np. W. S t r a d o m s к i e-
g o „Sztuka na szklanym ekranie" — 
o doświadczeniach telewizyjnych, 
Grzegorza D u b o w s к i e g o (nr 
4/76,), „Dziennikarstwo TV — pro
blem otwarty" (nr 2/76) i „Dzienni
karstwo zwielokrotnione" (nr 5/76) — 
o specyficznych cechach dziennikar
stwa telewizyjnego, A. R o e s 1 - К i-
c i ń s к i e j „Udział radia w eduka
cji kulturalnej dzieci i młodzieży" (nr 
2 76), J. W a g l e w s k i e g o „Bliżej 
radiosłuchacza i telewidza. Nowe for
my doskonalenia warsztatu dzienni
karskiego" (nr 3,76). O problemach 
fotoreporterki (ale prasowej!) pi
sał J. В u s za „Apostrofy do foto
reportażu" (nr 6 76) i „W sidłach do
kumentu" (nr 4''77) oraz W. W i l 
c z e k ,,Z kamerą wśród żołnierzy" 
(nr 6/77). 

Te dwa główne nurty — informo
wanie o życiu SDP i rozważania nad 
warsztatem dziennikarskim decydują 
o modelu zawartości PP. Jeśli doda
my do tego stałe zainteresowania pi
sma wszystkim co prasoznawcze (re
cenzje książek i wydawnictw praso-
znawczych, informacje o wynikach 
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badań itp.) oraz wszystkim, co wiąże 
się z socjalno-bytowymi aspektami 
zawodu dziennikarskiego, to okaże 
się, że stosunkowo łatwo uplasować 
PP na następującym schemacie. 

Schemat ten opracowany był w 
pierwotnej wersji dla prasy nauko-
wotechnicznej. Po niewielkich mody
fikacjach pozwala jednak — oczywi
ście w sposób przybliżony — na okre
ślenie także pozycji innych pism fa
chowych i specjalistycznych (a więc 
nie prasy treści ogólnej) w stosunku 
do periodyków pokrewnych. Tak więc 
na przykład bez trudu można by na 
nim znaleźć miejsce dla Zeszytów 
Prasoznawczych oraz Przekazów i 

Opinii (pole 3) i Naszych Problemów 
(pole 6). 

Wracając do recenzowanych nu
merów trzeba wspomnieć, że podob
nie jak w latach ubiegłych godnie re

prezentowane sa w PP: pamiętni-
karstwo dziennikarskie (m. in. wiele 
pozycji stanowiących plon konkursu 
PP i ZG SDP z okazji 30-lecia PRL) 
oraz materiały historyczne. Wśród 
nich wyróżniają się interesujące po
zycje o historycznych początkach pra
sowych kronik kryminalnych „Od sa
moobsługi do reportażu sądowego" 
S. M i l e w s k i e g o (nr 7—8/76) i J. 
O s z e 1 d y „Pionier" — o Janie Ko
tasie, pedagogu i redaktorze pism dla 
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dzieci polskich w Czechosłowacji (nr 
4/76). Zniknął natomiast „Słownik ję
zyka nibypolskiego" wytykający 
dziennikarzom ich błędy językowe, 
redagowany przez W. Pisarka przy 
współpracy G. Karskiego. W nume
rze 4/76 ukazał się ostatni, setny od
cinek. Szkoda... W dalszym ciągu z 
satysfakcją czyta się felietony К. В а-
d z i а к a, który w każdym odcinku 
potrafi powiedzieć więcej o etyce i 
problemach zawodu dziennikarskiego 
niż inni autorzy w swojej publicy
styce. Dzielnie sekunduje mu swoimi 
aforyzmami K. C h y ł a w „Reflek
sjach''. 

Omawiany okres zamyka numer 
jubileuszowy 6/76 wydany z okazji 
30-lecia Prasy Polskiej. Jubileusz 
zbiegł się z przyznaniem zespołowi 
redakcyjnemu dorocznej nagrody 
Klubu Prasoznawczego SDP. W nu
merze rocznicowym o PP wypowia
dają się się czytelnicy i współpraco
wnicy pdsma. Warto zapoznać się z 
ich opiniami, nie pozbawionymi traf
nych spostrzeżeń i ciętej chociaż ży
czliwej krytyki. 

Władysław Masłowski 

ПЕМЖА 
Miesięcznik Reklama istnieje dzie

sięć lat. W jubileusz swoich „naro
dzin" pismo otrzymało nową winietę 
tytułową, znacznie bogatszą niż do
tychczas szatę graficzną oraz zapo
wiedź zmian treści i sposobów pre
zentacji większości opracowań. Za
pewne nie jest czystym przypadkiem, 
że pismo powstało w końcu lat sześć
dziesiątych — okresie ożywienia pro
dukcji przeznaczonej na rynek i roz
woju usług; zapewne też, w dziesięć 
lat później — w momencie gdy pro
dukcja towarowa jest jednym z naj
bardziej podstawowych zadań prze
mysłu — nieprzypadkowo uwspółcze
śnia swoje treści i modernizuje szatę 
graficzną. Jest obecnie jedynym w 
Polsce czasopismem w całości poświę
conym problematyce reklamy zarów
no w jej aspekcie teoretycznym, jak 

i praktycznych działań propagator
skich. Nakłada to na redakcję obo
wiązek nie tylko docierania do bardzo 
zróżnicowanego audytorium czytelni
czego, ale i konieczność nadążania 
(a niekiedy nawet wyprzedzania) zja
wisk składających się na działalność 
reklamową. 

Miesięcznik Państwowej Agencji 
Reklamowej wydawany jest w War
szawie od 1967 roku. Pismo o objęto
ści 32 stron (+ okładka) formatu 24X 
X32 cm drukowane jest w nakładzie 
8,5 tys. egzemplarzy. Redakcja za
trudnia na etatach dziennikarskich 
trzy osoby oraz redaktora technicz
nego. Zespół ten uzupełnia stała 
współpraca dwu grafików. Cena po
jedynczego numeru wynosi 30 zł. 

Realizacja formuły pisma facho
wego (a takim jest niewątpliwie Re
klama) uwzględniała, upraszczając 
nieco rzeczywisty zakres tematycz
ny pisma, trzy płaszczyzny gwarantu
jące zaspokajanie różnorakich po
trzeb czytelniczych. Pierwsza z nich 
to warstwa teorii i metodologii ba
dań nad reklamą, druga — publicy
styka popularno-naukowa i popula
ryzatorska, trzecia i najbardziej na
stawiona na praktykę — warstwa in-
struktażowo-egzemplifikacyjna. Ze 
zrozumiałych przyczyn dla praso-
znawcy najbardziej interesujące są 
dwie pierwsze grupy materiałów. W 
praktyce redakcyjnej jednak wszyst
kie te materiały są równouprawnio
ne, co odróżnia to pismo od innych 
wydawnictw fachowych, które z re
guły unikają rozważań teoretycznych. 

Zamieszczone w piśmie refleksje 
nad reklamą szeroko wykraczają po
za wąskie rozumienie tego terminu. 
Reklama, w rozumieniu redakcji, to 
nie tylko sposób nakłonienia konsu
menta do nabycia towaru, lecz szero
ko pojęta działalność ekonomiczna i 
społeczna ściśle związana z socjali
styczną rzeczywistością Polski. Dla
tego też, obok opracowań szczegóło
wych, pojawiają się na łamach pi
sma artykuły systematyzujące do
tychczasowe badania nad miejscem 
reklamy w systemie propagandy i 
marketingu, swoistością oddziaływa
nia oraz funkcją i skutecznością prze
kazów. Nie sposób wymienić tu na
wet w przybliżeniu poruszanych pro
blemów; średnio w jednym numerze 
pisma znajdują się dwa (rzadziej 
trzy) opracowania o charakterze na
ukowym, niekiedy również autorów z 
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inych krajów socjalistycznych. Pismo 
prowadzi „serwis informacyjny", za
mieszczając sprawozdanie z sesji i 
spotkań naukowych poświęconych 
sprawom reklamy oraz publikując re
cenzje książek związanych z tym te
matem. Ważniejsze opracowania stre
szczane są w dwu językach — rosyj
skim i niemieckim. 

Warstwa publicystyczno-populary-
zatorska pisma realizowana jest głów
nie przez systematyczne zamieszcza
nie stałych rubryk tematycznych, któ-
irych walorem jest dynamiczna ilu
stracja fotograficzna i graficzna ma
teriałów. Przykładowo — Jacek К n a b 
w cyklu „Codzienne sprawy reklamy" 
omawia problemy związane z organi
zacją i techniką działań reklamo
wych, śledząc reperkusje zarówno do
brej, jak i nieumiejętnej lub nieprzy
stosowanej do sytuacji, a niekiedy 
wręcz nieuczciwej działalności propa
gatorskiej. Inny cykl, redagowany 
przez Ryszarda B a n k o w i c z a — 
„Jak nas widzą" omawia polską ofer
tę reklamową przeznaczoną dla od
biorców zagranicznych: katalogi, fol
dery, informatory i broszury, nie tyl
ko oferujące towary lub usługi, ale 
też kształtujące wiedzę o naszym kra
ju. Osobne omówienie należy się „pra
sowemu serialowi" Barbary P a t 
k o w s к i e j pt. „Patrząc na rekla
mę'-. Jest to (bogato ilustrowane 
przykładami) przedstawienie zachod
niej, głównie angielskiej i amerykań
skiej, reklamy prasowej podporząd
kowane zawsze jakiemuś tematowi 
przewodniemu — np. manipulowanie 
ceną. wykorzystanie elementów gra
ficznych, autoreklama prasy itp. Cykl 
ten ma walor demaskatorski, ukazu
jąc szereg mechanizmów służących 
jak najsprawniejszemu zdobywaniu 
klienta poprzez umiejętne wykorzy
stanie znajomości psychiki człowieka, 
odwołanie się do jego pozycji i presti
żu społecznego oraz niejednokrotnie 
efektowne, lecz nie zawsze w pełni 
odpowiadające rzeczywistości opraco
wanie ogłoszeń reklamowych. Z dru
giej strony jest to przykład pomysło
wości i inwencji twórców reklamy, 
wykorzystania optymalnych w da
nych warunkach środków i jako taki 
może mieć walor dydaktyczny, oczy
wiście przy pełnej świadomości od
miennych zadań i celów oraz swoi
stości socjalistycznej reklamy. 

Kadra pracowników reklamy, 
osobne zagadnienie pojawiające się 

niekiedy na łamach pisma w dziale 
opracowań naukowych, jest również 
przedmiotem systematycznych reflek
sji publicystycznych. Bożena W a w-
r z e w s k a w rubryce „W pracow
niach dekoratorów" omawia pracę, 
problemy i trudności, satysfakcje i 
osiągnięcia tej grupy zawodowej. In
ny cykl — „Sylwetki i style" prezen
tuje znane postacie grafików, ich ry
sunki, znaki firmowe, ogłoszenia re
klamowe. 

Problemom praktyki, jak już za
znaczono, najbardziej podporządko
wana jest trzecia warstwa pisma — 
instruktażowa i egzemplifikacyjna. 
Obok poradnika technicznego „Zrób 
to sam" zamieszczane są w tym dzia
le, zlecone i opłacone przez różne 
przedsiębiorstwa (Arged, Zurt, Otex 
itp.) materiały pod wspólnym tytu
łem „Ekspozycje" — opracowane 
przez fachowców przykłady rozwią
zań dekoracji wystaw, witryn i miejsc 
sprzedaży. 

Warto również zwrócić uwagę na 
inne materiały zamieszczane w pi
śmie: ciekawostki i głosy prasy kra
jowej o reklamie oraz (szczególnie 
na okładkach) zdjęcia, grafiki, pla
katy i ogłoszenia reklamowe. 

Proces formułowania teorii socjali
stycznej reklamy nie jest jeszcze w 
pełni zakończony, a powiązania mię
dzy rynkiem, reklamą i konsumentem 
wciąż budzą kontrowersje. W dal
szym ciągu narzekamy na niekonkret-
ność, nierzetelność czy wręcz bezcelo
wość reklamy, zastrzeżenia budzi jej 
forma graficzna (np. w prasie co
dziennej) czy warstwa językowa. Sy
tuacja taka wynika z wielu przyczyn, 
między innymi z braku rozważań te
oretycznych, wzorców do naśladowa
nia, racjonalnej krytyki dokonanych 
działań. Materiały publikowane przez 
Reklamę wypełniają lukę w tym za
kresie, chociaż potrzeby są znacznie 
większe, a i sądzić należy, że wraz 
z rozwojem rynku towarów i usług 
będą się jeszcze bardziej nawarstwiać 
i komplikować. W takiej perspekty
wie profil pisma odpowiada potrze
bom dnia dzisiejszego; zapowiedź 
zmian (widocznych już choćby w 
opracowaniu graficznym dzięki 
ośmiostronicowej wkładce offseto
wej) świadczy o dostosowywaniu jego 
formy do potrzeb czytelników i zmie
niających się warunków społeczno-
-ekonomicznych. 

Adam Swida 
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•fbfii 'irasśgj 
MIESIĘCZNIK 
SPOŁECZNO—KULTURALNY 
NUMER 7/77 

Białostocki (tylko co do miejsca 
edycji, pod względem znaczenia i za
interesowania dawno ogólnopolski) 
miesięcznik często przynosi teksty do
tyczące dziennikarsko-prasoznawcze-
go podwórka. Równie dobrze mogły
by się one znaleźć czy to w Praßie 
Polskiej, czy też w naszych Zeszy
tach. W tegorocznym numerze lipco
wym jest parę takich pozycji. 

Na szczególną uwagę zasługuje 
esej Marty W e s o ł o w s k i e j „Le
karz w prasie" (s. 43—46). Autorka 
„przyjrzała się bliżej" publikacjom o 
zawodzie lekarskim z ostatnich trzech 
lat drukowanym w Kontrastach, Kul
turze, Literaturze, Odrze, Tygodniku 
Demokratycznym, Tygodniku Kultu
ralnym, Prawie i Życiu oraz z lat pię
ciu w Polityce i Trybunie Ludu. 
Okres i wachlarz tytułów reprezenta
tywny, upoważniający do wyciąga
nia istotnych wniosków (w Polityce 
np. ukazuje się rocznie ok. 30 arty
kułów „lekarskich" — przykładem 
jeden z najgłośniejszych reportaż Z. 
Swięcha „Dlaczego Fleming prze
wraca się w grobie?"). Aż szkoda, 
że w tekście brak niewątpliwie ze
branych przez autorkę danych licz
bowych. A oto skrót wniosków: 

— Postać lekarza rysuje się w pra
sie korzystniej niż przedstawicieli in
nych zawodów. 

— Lekarz stanowi często personi
fikację systemu organizacyjnego, po
dobnie jak naukowiec i dyrektor 
przedsiębiorstwa. 

— Dzisiejszy lekarz nie ubiega się 
o prasową reklamę w sensie merkan
tylnym czy prestiżowym, częściej — 
w wyniku nacisku środowiska — 
spotkać można przerosty fałszywej 
skromności. 

— Postać „syntetycznego" lekarza: 
zapracowany, ofiarny, samodzielnie i 
krytycznie myślący, o wysokich kwa
lifikacjach, działający społecznie, 
przygnieciony papierami, bezradny 
wobec administracji, znerwicowany. 

Wnioski poprzedziła ciekawa, żywo 
podana analiza i egzemplifikacja tek
stów. W zakończeniu znaleźliśmy błąd 
adiustacyjny pozycji ważności zawo

du lekarza (wg badań S. Nowickiego 
przeprowadzonych w OBP): w opinii 
społecznej zajmuje on pierwsze miej
sce p r z e d rolnikiem *. 

Jak w każdjTii numerze, tak i w 
tym Kr ystyna G o l d b e r g o w a 
drukuje felieton poświęcony literatu
rze faktu, tym razem dotyczący re
porterów, których „kocha" jury na
grody SDP im. Juliana Bruna: w 
ćwierćwieczu, które właśnie minęło 
od jej ustanowienia, na liście laure
atów znaleźli się niemal wszyscy naj
wybitniejsi przedstawiciele reportażu. 
Zdaniem autorki, „fakt ten zdaje się 
przeczyć lansowanym tu i ówdzie 
opiniom, iż reportaż prasowy upada... 
zdaje się świadczyć, że to właśnie w 
publicystyce, o czym jakoś się nie 
mówi, sytuacja jest alarmująco nie
dobra". 

W stałej rubryce „Igranie z praw
dą", Lesław B a j e r (s. 52—55) pole
mizuje z lansowanymi w socjologii 
kultury tezami o jakoby „biernym", 
„konsumpcyjnym" odbiorze telewizji 
przez widzów i rzekomo prymarnie 
edukacyjnym jej charakterze jako 
„rozncsicielu cudzych wartości" w in
teresie innych dyscyplin — najsze
rzej pojętej kultury, nauki, oświaty. 
Powołuje frapujące porównanie z za
kresu teorii i krytyki literatury, 
zwłaszcza zaś filmu. Ten z pasją na
pisany tekst jest niezwykle inspiru
jący dla wszystkich badaczy maso
wych mediów i chyba spotka się z 
replikami, oby równie interesujący
mi. 

Zajmującą nas problematykę za
myka w omawianym numerze redak
cyjny wywiad z sekretarzem gene
ralnym SDP Zbigniewem T e m p -
s к im pt. „Wybić się w zawodzie". 
Mowa jest o założeniach statutowych 
Stowarzyszenia, nagrodach im. Prusa 
i Bruna i jakościowych zmianach 
zachodzących ostatnio na dziennikar
skiej „prowincji". 

Paweł Dubiel 

* Por. Zeszyty Prasoznawcze 197G nr 3, s. 21 
(tabela). 
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IV KWARTAŁ 1976, 
I KWARTAŁ 1977 

Założony w 1924 roku miesięcznik 
Poligrafija jest organem Państwowe
go Komitetu Rady Ministrów ZSRR 
do spraw Wydawnictw, Poligrafii 
i Handlu Książką. Pismo o objętości 
48 stron ukazuje się na znakomitym, 
kredowym papierze i w bardzo sta
rannej szacie graficznej. Widać wy
raźnie, że jego twórcy, pisząc o spra
wach drukarskich, starają się jedno
cześnie swoim pismem dawać przy
kład dobrej roboty. 

Poligrafija, zasadniczo poświęcona 
ogólnym problemom dziedziny zawar
tej w tytule, część swych publikacji 
poświęca wyłącznie produkcji prasy, 
ze szczególnym uwzględnieniem prasy 
rejonowej i miejskiej. Pełni tu rolę 
o tyle istotną, że wspomniana prasa 
stanowi w ZSRR najliczniejszą grupę 
wydawnictw periodycznych, a o jej 
problemach w fachowych czasopi
smach mówi się stosunkowo niewiele. 
Poligrafija wypełnia tę lukę, syste
matycznie publikując artykuły w spe
cjalnej rubryce „W drukarniach re
jonowych i miejskich", przy czym nie 
ogranicza się wyłącznie do spraw le
żących w kompetencji drukarni, ale 
wiele uwagi poświęca również tym 
pracom redakcyjnym, które mają 
wpływ na późniejsze kształtowanie 
zewnętrznego wyglądu gazety. Widać 
to szczególnie wyraźnie na przykła
dzie artykułów, jakie ukazały się w 
omawianym tu okresie. 

Redakcje gazet rejonowych i miej
skich nie zawsze właściwie wykorzy
stują na pierwszej kolumnie materiał 
ilustracyjny, który przecież ma bar
dzo ważne funkcje informacyjne i 
propagandowe do spełnienia. G. P i e-
t r o w w artykule „O f otopublika-
cyjach na pierwoj połosie" (nr 1/77, 
s. 40—41) na przykładzie prasy uka
zującej się w Kraju Krasnojarskim 
przypomina pewne zasady prawidło
wego komponowania ilustracji na 
pierwszej kolumnie. Zdarzają się też 
przypadki braku na niej zdjęć, lub 
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nadużywania materiałów agencyjnych 
i to w sposób kolidujący z obowiązu
jącymi w ZSRR przepisami, które 
zabraniają wykorzystywania fotogra
fii tego pochodzenia w liczbie więk
szej niż 4 na jeden numer. Osobny 
problem, to dobór kroju czcionki do 
podpisów pod materiałami ilustracyj
nymi i staranne przygotowywanie 
klisz do druku. W celu podniesienia 
odpowiedzialności pracowników rejo
nowej drukarni za jakość swojej pra
cy, na czwartej kolumnie gazety Siel
ska ja Prawda (Rejon Ałtajski) uka
zują się nazwiska twórców szaty gra
ficznej danego numeru. 

Do wydań świątecznych redakcje 
wielu radzieckich — na co dzień 
czarno-białych — gazet wprowadzają 
dodatkowy kolor, przeważnie czer
wony. Jednakże, jak pisze J. К u r y-
s z e w („Cwiet w prazdnicznych no-
mierach gaziet", nr 12/76, s. 38—39), 
nie zaw7sze czynią to w sposób prawi
dłowy, czego dowodzi na przykładzie 
niektórych gazet rejonowych i miej
skich Mołdawii. Barwne elementy w 
pismach bywają niewłaściwie kompo
nowane (nieraz w nadmiarze), a zda
rzały się też przypadki, że numery 
świąteczne były w całości wydruko
wane w kolorze niebieskim, zielo
nym, fioletowym lub brązowym. Ar
tykuł kończy się uwagą, że omawiana 
prasa w zbyt duŻ3rm stopniu korzysta 
z agencyjnych materiałów ilustracyj
nych, co upodabnia do siebie świą
teczne wydania różnych gazet — choć 
w Mołdawii nie brak utalentowanych 
plastyków. 

Również problemom szaty graficz
nej gazet rejonowych i miejskich po
święcone były w omawianym tu 
okresie artykuły W. B a k s z y n a 
,.Kompozicyja gazietnoj połosy" (nr 
2/77, s. 36—38) i M. В a s s a „Nie-
kotoryje prijomy wydielenij w ofor-
mlenii miestnych gaziet" (nr 3/77, s. 
36—37). W obu tych wypowiedziach 
autorzy wskazują prawidłowe zasady 
kształtowania wyglądu zewnętrznego 
prasy, posługując się konkretnymi 
przykładami dla zilustrowania swych 
tez. 

Poprawie jakości prasy rejonowej 
i miejskiej służy w omawianym piś
mie wiele publikacji *, nie tylko kry
tykuje złe zjawiska, stawiając jed
nocześnie dobre za przykład, ale rów-

* Por . też Zeszyty Prasoznacze 1976 n r 1. 
s. 193. 
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nież zdarzają się propozycje innowa
cji w dotychczasowej pracy redakcji 
i drukarni. Taką propozycję przed
stawia S. G u r i e w i c z w artykule 
„Albom gazietnogo oformitiela" (nr 
11*76, s. 36—39). 

Znacznym ułatwieniem w pracy 
tak redaktora przygotowującego szatę 
graficzną gazety jak i pracowników 
drukarni, pozwalającym zaoszczędzić 
sporo czasu, może być wzornik za
wierający wzory wszystkich zasad
niczych elementów składających się 
na kształtowanie wyglądu pisma. W 
redakcjach i drukarniach wielu ra
dzieckich gazet zgromadzono już cen
ne doświadczenia w tworzeniu takich 
wzorników. Celem autora jest upo
wszechnienie ich wśród redaktorów 
i drukarzy prasy rejonowej i miej
skiej w ZSRR. Szczegółowo zatem 
opisuje, co powinien zawierać wzor
nik, a przede wszystkim według ja
kich zasad systematyzować jego treść. 
Pisze też jak układać tablice gęsto
ści (objętości) druku, które winny 
znaleźć się w drugiej część wzornika 
i jak się później tymi tablicami po
sługiwać. Artykuł kończy się uwaga
mi na temat sposobu wydania same
go wzornika (format, objętość, nakład 
itp.). 

Myśląc o podniesieniu jakości pra
sy rejonowej i miejskiej nie zapomi
na się też w Związku Radzieckim 
o doskonaleniu bazy materialno-tech
nicznej. Zapowiedzią dużego kroku 
naprzód w tej dziedzinie jest artykuł 
„Koncentracyja proizwodstwa w ra-
jonnoj poligrafii" autorów W. J e-
w s t i g n i e j e w a , M. S z u l m i e j -
s t i e r a i A. Z i n k i e w i c z a (nr 
2/77. s. 9—11). Udoskonalenie bazy 
materialno-technicznej drukarni rejo
nowych przeprowadzić można w dwo
jaki sposób: modernizując istniejące 
obecnie drukarnie bądź też łącząc 
je w większe organizmy w charak
terze międzyrejonowym, które obsłu
giwałyby redakcje gazet kilku rejo
nów. Analiza dowiodła, że to drugie 
rozwiązanie jest ekonomiczniejsze, a 
ponadto przynieść może dalsze ko
rzyści: szybszy wzrost efektywności 
pracy i jakości produkcji, możliwość 
korzystania w szerszym zakresie z 
takich osiągnięć technicznych jak of
fset, fotoskład, komputery. Ale na
kłada też konieczność rozwiązania 
pewnych problemów, jak transport 
prasy i kontakty drukarni z redak
cjami (dojazdy redaktorów w celu 

podpisania numerów do druku, łącz
ność dalekopisowa) i z tej strony 
projekt natrafia na ograniczenia wy
nikające z faktu, iż praktycznie od
ległość między drukarnią a redakcją 
nie może arzekraczać 90 km. W zwią
zku z tym drukarnie rejonowe •zbyt 
oddalonych redakcji gazet pozostały
by w nowym systemie na dotychcza
sowych prawach. 

Podobnych spraw dotyczy artykuł 
„Pierspiéktiwnyj put' " redaktora 
miejskiej gazety Majak, I. P r o ń k i -
n a (nr 3 77, s. 33 + 34—35: ilustra
cje). Pisze on o przeprowadzonej kon
centracji produkcji kilku gazet Ob
wodu Moskiewskiego, w tym również 
tej, którą reprezentuje. Wymienia li
czne korzyści płynące z takiej reor
ganizacji. W zakończeniu mówi też 
o perspektywach rozwoju bazy tech
nicznej w systemie scentralizowanej 
produkcji poligraficznej. 

Na ogromnym terytorium Kraju 
Rad kolportaż prasy centralnej do 
najdalszych jego zakątków stanowi 
nie lada problem. Jedynym realnym 
rozwiązaniem jest telefotograficzne 
przekazywanie obrazów stron gazet 
i drukowanie ich na miejscu. System 
taki stosuje się coraz szerzej, a jed
nocześnie doskonali. Pisze o tym w 
artykule „Sowierszenstwuja tiechno-
łogiju izgotowlenija gaziet" I. S z a-
g u l a m o w (nr 2/77, s. 11—14). 

3700 kilometrów liczy kablowa ma
gistrala służąca od 10 lat do przeka
zywania obrazów kolumn gazet cen
tralnych z Moskwy do stolicy Uzbe
kistanu —• Taszkientu. Z początku 
przekazywano trzy gazety, dziś już 
osiem. Są to: Prawda, Izwiestija, So-
cyalisticzeskaja Industrija, Sielskaja 
Zyzń, Komsomolskaja Prawda, Trud, 
Sowieckij Sport i Krasnaja Zwiezda. 
W 1971 r. zagraniczną aparaturę do 
przesyłania kolumn zastąpiono urzą
dzeniem rodzimej produkcji „Gazie-
ta-2". 

Autor twierdzi, że zastosowano w 
nim unikatowe w skali światowej roz
wiązanie. Niestety, istotę rzeczy kwi
tuje kilkoma słowami („zastosowano 
łukową syntezę obrazu zamiast bęb
nowej"), po których trudno sobie wy
obrazić, jak ten nowy wynalazek w 
praktyce wygląda. Brakuje tu sche
matycznego rysunku, zamieszczone 4 
barwno zdjęcia sprawy nie wyjaśnia
ją. 

Urządzenie ładowane jest automa
tycznie taśmą z rulonu pozwalające-



W CZASOPISMACH 145 

go na zapisanie do 100 stron gazet. 
Zapis jednej kolumny w aparacie 
„Gazieta-2" trwa 2,1 min. 

Dysponowanie tak nowoczesną 
technologią wydawania gazet central
nych nakłada na taszkiencką dru
karnię dodatkowe obowiązki. Sporzą
dza ona matryce wymienionych ga
zet i przesyła je codziennie do Tibi-
lisi, Baku, a okresowo do Frunze, 
Jerewania i Celinogradu. W 1975 r. 
zakłady poligraficzne tych miast o-
trzymały przeszło 17 tys. matryc. Tyl
ko w czasie obrad XXV Zjazdu KPZR 
sporządzono w Taszkiencie 1100 ma
tryc z przeznaczeniem do wysyłki. 

Spora część artykułu dotyczy pro
blemów organizacji pracy przy po
większonych — o wydawanie gazet 
centralnych — zadaniach. Miarą suk
cesu w tej dziedzinie może być fakt, 
iż na przestrzeni dziesięciu lat czas 
przygotowania klisz kolumn Prawdy 
od momentu otrzymania ostatniego 
negatywu do uruchomienia maszyny 
drukarskiej uległ skróceniu ze 120 
do 70—75 minut. 

Zupełnie innego rodzaju innowacji 
dotyczy artykuł „Polza standarta i 
moduła" redaktora naczelnego pisma 
Stroitielstwo i architiektura Lenin
gradu, O. W. K a l i n i n a (nr 2 77, 
s. 40—43). Pismo to, zmieniwszy w 
połowie roku 1973 wydawcę i cha
rakter, musiało też w konsekwencji 
zmienić wygląd zewnętrzny. Tej o-
statniej zmiany dokonano w sposób 
nietypowy. Za podstawę kompozycyj
ną kolumny przyjęto prostokątny mo
duł o wymiarach: 2 kw. 24 p. szero
kości i 2 kw. 32 p. wysokości — na 
oko wyglądający jak kwadrat. Cztery 
moduły w poziomie i pięć w pio
nie — przy odstępach między nimi po 
12 p. — dają na stronie pisma siatkę 
modułów składającą się z 20 oczek. 
Właśnie według tych oczek kompo
nuje się zarówno materiał tekstowy, 
jak i ilustracyjny, który jak gdyby 
„wkłada" się do ich wrnętrz. Po pew
nym czasie nawet stronę tytułową 
miesięcznika postanowiono kształto
wać systemem modułowym, co przy
niosło bardzo interesujący efekt. W 
oczkach siatki modułów oprócz wi
niety tytułowej, roku i numeru pisma 
znalazły się symboliczne rysunki od
powiadające tym jego działom, które 
w danym numerze zostały zamiesz
czone. Ciekawą formę połączono w 
ten sposób z ogólną informacją o za
wartości miesięcznika. Trzeba tu jed

nak zaznaczyć, że nie tylko wartości 
estetyczne zadecydowały o przyjęciu 
systemu modułowego w całym piśmie. 
W publikacji wyliczono wiele korzy
ści, jakie przyniósł on w pracach re
dakcyjnych. Redakcja Poligrafiji ar
tykułowi O. W. Kalinina nadała po
stać wynikającą ze stosowania syste
mu modułowego. 

Na zakończenie warto wspomnieć 
o artykule poświęconym metodom 
pakowania produkcji ipoligraficznej 
przyp pomocy wytwarzanych za gra
nicą maszyn, zapewne zainteresuje 
on specjalistów. Autorami są G. D i -
c z i n a , W. T o ł о с z i e n к o, W. 
C h m y ł k o , zaś tytuł brzmi „Upa-
kowka kniżno-żurnalnoj produkcyi" 
(nr 1 77, s. 43—46). Artykuł tym bar
dziej godzien jest polecenia uwadze 
zainteresowanych osób, że dotyczy 
dziedziny traktowanej u nas po ma
coszemu. 

Powyższy przegląd świadczy, że 
Poligrafija uczestniczy w nurcie istot
nych przemian zachodzących w prasie 
radzieckiej, mających na celu pod
niesienie jej jakości i coraz szersze 
upowszechnianie. 

Lesław Peters 

Journalism 
Quarterly 

JESIEŃ — ZIMA 19 7 6 

Z pół setki rozpraw, artykułów 
i raportów zamieszczonych w dwóch 
numerach Journalism Quarterly w 
drugim półroczu co piątą publikację 
uznałem za dostatecznie interesującą, 
by zwrócić na nią uwagę czytelników 
Zeszytów Prasoznawczych. 

Zacznijmy od wypowiedzi Johna 
J. W a t к i n s a, który w artykule 
„Newsgathering and the First Amend
ment" polemizuje z orzeczeniami 
Sądu Najwyższego USA, że konsty
tucyjna zasada wolności słowa i pra
sy nie pociąga za sobą automatycznie 
dziennikarskiego prawa do informacji. 
Tym orzeczeniom przeciwstawia wy

ło — zeszyty Prasoznawcze 
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powiedź nieżyjącego już sędziego Mu-
smanno z Pensylwanii: „Wolność pra
sy oznacza swobodę zbierania wiado
mości, pisania ich, publikowania i roz
powszechniania. Jeśli którąkolwiek z 
tych integralnych czynności zahamu
jemy, wolność prasy staje się rzeką 
bez wody". 

D. D r e w i G, C. W i i h o i t 
(„Newshole Allocation Policies of A-
merican Daily Newspapers") przed
stawiają wyniki ankiety przeprowa
dzonej wśród reprezentatywnej próby 
amerykańskich dzienników w sprawie 
wydawniczej polityki co do relacji 
między objętością reklamy i infor
macji. Wedle deklaracji większości 
kierownictw redakcji, które odpowie
działy na ankietę, wielkość powierz
chni na bieżącą informację ustalona 
jest z gó~y i nie zależy od ilości re
klamy zamieszczonej w danym dniu. 
Przy okazji dowiadujemy się wielu 
interesujących szczegółów o zawarto
ści amerykańskich dzienników. Udział 
reklamy w przeciętnym numerze wy
nosi średnio 45%, wahając się od 
23% do 73% (z innych badań wiemy, 
że czasem przekracza nawet 80%). 
Znacznie bardziej zaskakuje struktu
ra części redakcyjnej: oto 75% po
wierzchni redakcyjnej zajmują treści 
lokalne, 6% — sport, po 4% — wia
domości krajowe i rubryki dla kobiet, 
po 3'% — sprawy stanowe, publicy
styka redakcyjna oraz... informacje 
zagraniczne. Czytelnikowi polskiej 
prasy trudno uwierzyć, by sprawy 
międzynarodowe mogły zajmować tyl
ko 3% części redakcyjnej, czyli ok. 
1,35% całości powierzchni gazety. 

Reklama w dziennikach amerykań
skich zajmuje mniej więcej połowę 
ich powierzchni. Zarówno wydawcy 
prasy, jak i dziennikarze a także pra-
soznawcy zgodnie odróżniają treści 
reklamowe od redakcyjnych. To roz
różnienie manifestuje się w samej 
strukturze wydawnictwa prasowego 
w USA: dział reklamy jest zupełnie 
niezależny od redakcji. Wszyscy niby 
wiedzą, co jest reklamą, a co wiado
mością. Czy jednak rzeczywiście u-
świadamiają sobie tę różnicę sami 
czytelnicy? Na to pytanie odpowia
dają badania, których wyniki przed
stawiają G. L. G r o 11 a, E. F. L a r -
k i n i B. J. C a r r e l l . Odpowiedź 
brzmi zaskakująco: czytelnicy nie 
traktują tekstów reklamowych i re
dakcyjnych w gazecie jako całkiem 
odrębnych kategorii. Odróżniają na

tomiast treści reklamowe od pozo
stałych przekazów telewidzowie. Mo
że właśnie dlatego publiczność ma 
bardziej życzliwy stosunek do rekla
my prasowej niż telewizyjnej. 

Niezbyt odkrywczą treść znajduje 
czytelnik pod wielce obiecującym ty
tułem Lindy J. S h i p l e y „A Typo
logy of Communication Behavior". 
Owa zapowiadana typologia sprowa
dza się do wyróżnienia trzech kate
gorii odbiorców, wyodrębnianych we
dług kryterium intensywności korzy
stania ze środków masowych. Kate
gorię pierwszą tworzą ludzie odbie
rający dużo różnych treści z wielu 
różnych źródeł; do drugiej — najlicz
niejszej — zaliczone zostały osoby 
korzystające głównie z jednego źród
ła lub głównie wybranych przez sie
bie typów przekazów; kategoria trze
cia (najmniej liczna) składa się z 
osób unikających w ogóle środków 
masowych a także innych źródeł in
formacji. 

Wśród studentów na uniwersyte
tach amerykańskich znajdują się oso
by, które wybrały dziennikarstwo ja
ko główny kierunek studiów i takie, 
które studiując inną dyscyplinę, trak
tują dziennikarstwo jako kierunek 
dodatkowy. Wydawałoby się, że ci, 
którzy studiują dziennikarstwo jako 
przedmiot główny, osiągają lepsze 
wyniki, więcej korzystają z prasy, 
radia i telewizji, lepiej i szybciej pi
szą na maszynie, bardziej są skłonni 
do udzielania się w życiu społecznym, 
lepiej się orientują w bieżących wy
darzeniach itp. Jak wynika z arty
kułu F. F e d l e r a i Ph. T a y l o r a , 
wcale tak nie jest, przynajmniej na 
uniwersytecie Floryda. Badania, któ
re stanowią przedmiot tego artykułu, 
nie ujawniły żadnych istotnych róż
nic między obu grupami studentów. 

Zależności między korzystaniem z 
różnych środków komunikowania — 
problem wielokrotnie podejmowany 
przez amerykańskich badaczy — 
wzięła na warsztat trójka autorów 
(R. M a r t i n , J. M c N e i l y i F. I z-
c a r a y), poddając statystycznej ana
lizie wyniki własnych badań nad od
biorem środków masowych w jed
nym z miast Wenezueli. Ich wkład 
do wiedzy o komunikowaniu maso
wym da się sprowadzić do tezy, że 
współwystępowanie odbioru poszcze
gólnych środków masowych osiąga 
pewien stopień prawidłowości tylko 
w odniesieniu do osób o niższym sta-
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tusk społeczno-ekonomicznym. Mó
wiąc innymi słowy, oznacza to, że za
chowanie się ludzi dobrze sytuowa
nych i bardziej wykształconych oka
zuje się wysoce zindywidualizowane 
i trudne do przewidzenia. 

Z zabiegów technicznych zastoso
wanych w analizie statystycznej za
sługują na uwagę sposoby obliczania 
wskaźników statusu i wskaźnika in
tensywności korzystania z mediów. 
Otóż wskaźnik statusu był sumą 
wskaźników miejsca zamieszkania 
(skala 1—4), miesięcznych dochodów 
rodziny (skala 1—12) i wykształcenia 
(skala 1—20). Wskaźnik korzystania 
z danego środka stanowił sumę twier
dzących odpowiedzi na pytania: czy 
korzystałeś wczoraj, czy korzystasz w 
normalny dzień, ile czasu dziennie 
poświęcasz itp. 

Na marginesie artykułu M. R y a -
n a i Dorothea O w e n , dowodzącego 
m. in., że niemal 10% redakcyjnych 
powierzchni 8 wielonakładowych 
dzienników amerykańskich poświęco
na jest ważnym problemom społecz
nym, chciałbym zwrócić uwagę na 
jeden z elementów zastosowanej ka
tegoryzacji, a mianowicie na rozróż
nianie wśród wypowiedzi dziennikar
skich takich, które są „zorientowane 
na wydarzenie" (event-oriented), i ta
kich, które są „zorientowane na pro
blem" (issue-oriented). Myślę, że war
to, choćby eksperymentalnie, zastoso
wać tę kategoryzację w analizach za
wartości naszej prasy. 

O ile wiem, żaden z polskich pra-
soznawców nie próbował dotychczas 
odpowiedzieć na pytanie, z jakich 
źródeł najczęściej i najchętniej ko
rzystamy, chcąc poznać prognozę po
gody. Zadania tego w odniesieniu do 
mieszkańców Madisonu podjął się A. 
K. O. T a n, który wyniki swoich ba
dań przedstawia w artykule „Public 
Media Use and Preferences for Ob
taining Weather Information". Jak 
się okazuje, najczęściej poznają Ame
rykanie prognozę pogody dzięki te
lewizji (53'°/o) i radiu (37%); za dzien
nikami opowiedziało się zaledwie 5% 
badanych. Jeżeli jednak jako kryte
rium użyto zamiast częstości korzy
stania to, z jakiego źródła badani 
korzystają najchętniej, pozycje radia 
i telewizji wyrównały się. 

Podstawową lekturą każdego kon-
gresmena amerykańskiego jest wy
dawnictwo Congressional Record, któ
re wbrew swemu tytułowi nie ogra

nicza się do sprawozdań z debat par
lamentarnych, ale m. in. publikuje 
też przedruki z bieżących gazet i cza
sopism. Biorąc to pod uwagę, trzeba 
przyznać, że pytanie postawione przez 
С H. G r a u a „Jakie publikacje cy
tuje się najczęściej w Congressional 
Record?" można potraktować jako 
pytanie o najbardziej wpływowe pu
blikacje w USA. A oto odpowiedź: 
I miejsce zajmuje Washington Post 
(30,7%), II — New York Times 
(25,8%), III — Washington Star 
(11,2%), IV — Wall Street Journal 
(10,8%). Na te cztery tytuły przypada 
aż 78,5% wszystkich przedruków, co 
oznacza, że całej reszcie amerykań
skiej prasy pozostaje niewiele ponad 
20%. Jest rzeczą zaskakującą, że 
wśród najczęściej przedrukowanych 
wydawnictw prasowych nie ma ty
godnika Time. 

A. K. S e m m e l , przedstawiając 
raport z analizy zagranicznych wia
domości w 4 elitarnych dziennikach 
amerykańskich, pisze: „Obraz global
nego systemu prezentowany przez po
ważną prasę USA jest głównie euro-
pocentryczny, dominują w nim wiel
kie państwa zachodnie. W tej mapie 
informacji ze świata tylko kilka kra
jów uznaje się za ważne i godne za
interesowania; społeczeństwom spoza 
głównego nurtu amerykańskich zain
teresowań światem poświęca się nie
wiele uwagi albo się je w ogóle po
mija." 

Na koniec coś z tradycji amery
kańskiego prasoznawstwa. Otóż jak 
wynika z krótkiego artykułu T. A. 
В o w e r s a, badania publiczności za 
pomocą ankiet wykorzystywał w po
lityce redakcyjnej dziennik Star (u-
kazujący się w Północnej Karolinie) 
już w roku 1810. Artykuł nosi tytuł 
„Precision Journalism in North Ca
rolina in the 1800 s.". Polskiemu czy
telnikowi należy się" wyjaśnienie, że 
nowo ukutym terminem „precision 
journalism" nazywa się w USA „za
stosowanie metodologii nauk społecz
nych — głównie badań ankietowych — 
do zbierania materiału do tekstów 
dziennikarskich". A więc uprawia
my sobie w Polsce „dziennikarstwo 
precyzyjne" i sami o tym nie wie
dzieliśmy. 

I jeszcze jedna informacja. W zi
mowym (tzn. czwartym) numerze Jo
urnalism Quarterly zawarta jest ofi
cjalna deklaracja co do nakładu i 
kolportażu tego czasopisma. Przecię

ło* 
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tny nakład jednorazowy w roku 1976 
wynosił 5225 egz., z czego 4666 egz. 
rozprowadzono w prenumeracie, a 180 
egz. rozsyłano gratisowo lub w dro
dze wymiany. Ponieważ Journalism 
Quarterly nie jest sprzedawany w 
kioskach, z powyższych danych wy
nika, że w magazynie wydawcy po
zostaje średnio 379 egz. każdego nu
meru. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
wszystkie proporcje, rozprowadzany 
nakład naszych Zeszytów dobrze 
świadczy o ich poczytności. 

Zygmunt Dąbek 

Ästhetik und Kommunikation 

Beiträge zur 
politischen Erziehung 

NR 27/1977 

Otrzymaliśmy z Republiki Fede
ralnej Niemiec 27 zeszyt kwartalnika 
Ästhetik und Kommunikation poświę
cony prawie w całości (112 stron) 
mediom dziecięcym, przejawom ma
sowej kultury dziecięcej, pedagogicz
nym rozważaniom nad wpływem ma
sowych mediów na psychikę dziecię
cą. Omawiane czasopismo w założeniu 
służy „edukacji politycznej", w duchu 
jawnie lewackim. W drugiej części 
zeszytu znajdują się m. in. psycholo
giczne rozważania nad sytuacją więź
nia (izolacja) oraz przegląd (część II) 
pt. „Marksistowskie teorie faszyzmu". 
Numer zamykają krótkie recenzje 
książkowe oraz ogłoszenia redakcji. 

Jak wynika z rozważań niektórych 
publikowanych w piśmie autorów, 
dziecięce środki przekazu rozumiane 
są tam nie tylko jako media, ale 
również jako przejawy masowej kul
tury dziecięcej. Jörg R i c h a r d na 
przykład do dziecięcych masowych 
mediów zalicza: 
— książki sprzedawane masowo w 

wielkich domach towarowych, te, 
które z literaturą piękną nie mają 
nic wspólnego; 

— kasety magnetofonowe z nagrany
mi zabawami dziecięcymi (oprócz 
ambitniejszych, pochodzących np. 

z berlińskiego dziecięcego teatru 
politycznego); 

— płyty z piosenkami dla dzieci; 
— 'konstrukcje i zabawki dla dzieci 

nabywane w magazynach i na lo
teriach fantowych; 

— zabawki „do jedzenia" np. guma 
do żucia (!), której opakowanie 
stanowi zarazem ciąg sprytnie po
myślanego komiksu. 

Swoista subkultura „guma do żu
cia" w RFN —• jeśli wierzyć autorom 
— przybiera rozmiary niebezpieczne 
dla psychiki dziecięcej. Na berliń
skich ulicach 6000 automatów sprze
daje rocznie 37,5 ton gumy do żucia. 
Dziecko zapamiętuje drogę do szkoły 
przez odtworzenie w pamięci kolej
nych, jaskrawych automatów sprze
dających gumę. Berlińskie dzieci w 
wieku od 8 do 14 lat tworzą nawet 
nieformalne kręgi zabawowe zgru
powane wokół poszczególnych auto-
matów-fetyszy, obierając sobie za du
chowego przywódcę jednego z boha
terów popularnych komiksów. 

J. Richard przypomina, że dzieci 
i młodzież w coraz większym stopniu 
'niezależnie dysponują swoim wol
nym czasem. Niebezpiecznie spada 
autorytet rodziców, a kontakty fi
zyczne i emocjonalne między rodzi
cami a dziećmi są coraz słabsze. 
Autor analizuje dziecięcą kulturę ma
sową z punktu widzenia współcze
snego pedagoga i z żalem wspomina 
własne dzieciństwo, kiedy to rodzice 
organizowali mu zabawy i ćwiczenia 
ruchowe, zabraniając niepedagogicz
nych gier w wojnę, czytywania ko
miksów i kupowania gumy do żucia. 
Wszelkie „amerykanizmy" były su
rowo wzbronione — wspomina dalej 
autor. Tymczasem dzisiaj nie tylko 
rodzice, ale również pedagodzy od
syłają dzieci do technicznych środków 
przekazu upowszechniających wiedzę 
o życiu, deformujących jednak dzie
cięcą wyobraźnię i dziecięcy świat 
marzeń. 

Upodobania dzieci do poszczegól
nych mediów wynikają z różnych 
przyczyn, a więc faz rozwojowych, 
poziomu umysłowego, płci, zakresu 
rozrywek oraz nawyków wytworzo
nych przez wychowanie. A ponieważ 
zdaniem H. G. Gipsona człowiek 
przejmuje 90°/o wrażeń z otoczenia 
przez wzrok, mali odbiorcy z upodo
baniem oglądają telewizję i czytują 
kolorowe komiksy. Producenci i au
torzy komiksów wykorzystują upo-
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dobania dzieci do treści fabularyzo
wanych, cykliczności i koloru. A że 
potrzeby estetyczne nie są przez dzie
ci uświadomione, przyjmują zeszyty 
komiksowe jako zaspokojenie wła
snych potrzeb. Komiksy, które pro
dukuje się masowo co najmniej od 
1945 roku a które w latach pięćdzie
siątych pedagodzy okrzyknęli „obraz
kowymi idiotyzmami" stały się w roz
winiętych krajach Zachodu czymś tak 
zadomowionym jak świeże bułeczki i 
gazety poranne. To, że komiksy i gu
ma do żucia są symbolem „amery
kańskiego stylu życia" przychodzi na 
myśl nie tylko ludziom z naszego 
kręgu kulturowego, ale także Fran
cuzom czy Anglikom. Dla przeciętne
go mieszkańca RFN wszystkie te 
„amerykanizmy" są „diabła warte", 
ale zabronić korzystania z nich dzie
ciom to prawie tak, jakby nie posy
łać ich do szkoły. 

W rzeczywistości opowieść obraz
kowa jest tylko t e c h n i k ą i podob
nie jak film (w nieco większym 
uproszczeniu), może przedstawiać 
także treści głębsze i subtelniesze. 
Przerażający jest inny problem, który 
się nasuwa przy lekturze kwartalnika 
Ästhetik und Kommunikation. Za-
chcdnioniemiieckie dzieci coraz po
wszechniej korzystają ze środków ko
mercjalnej kultury dziecięcej, którą 
reprezentują: zabawki-niespodzianki, 
kalejdoskopy (podobne do naszych 
jarmarcznych), składane historyjki 
obrazkowe dołączane do artykułów 
spożywczych przez przemyślnych pro
ducentów. Wielki biznes przemysłu 
spożywczego, walcząc o dziecięcy ry
nek zbytu do każdej czekolady, ka-

• Krzysztof W а к a r: PRZESZKODY 
PSYCHOLOGICZNE W KOMUNIKOWA
NIU SIĘ LUDZI. ISTOTA KOMUNIKO
WANIA I PROBLEM JEGO SPRAWNOŚCI. 
Zagadnienia Naukoznawsiwa 1977 nr 2. 
S. 227—236. 

Wychodząc od pojęcia komunikowania 
się autor wskazuje, że model nadawca — 
komunikat — odbiorca nie uwzględnia ko
munikowania ustnego, będącego relacją 
dwuczłonową między partnerami dialogu 
(bez komunikatu jako odrębnego elemen
tu) — inaczej niż w komunikowaniu się 
za pomocą pisma, w którym pisanie i czy
tanie są dwoma odrębnymi aktami. Za J. 
Lalewiczem rozróżnia komunikowanie się 

kao, budyniu i innych „słodkości" do
daje kolorowy rysuneczek ułożony w 
serie, zmuszając małego kolekcjonera 
do kupowania dalszych wyrobów fir
my. Treści owych dodatków są mało 
wybredne: „Moda dla lalek", „Para
da piesków", „Policja naszym sprzy
mierzeńców". Atrakcyjna jest forma 
— plastikowe figurki, trójwymiarowe 
obrazki, agresywne kolory, czyli to 
wszystko, co w przeciwieństwie do re
alnego świata produkuje kolorowe 
dziecięce sny. 

Dzieciom potrzebna jest" zabawa, 
nawet ta oparta na kolekcjonowaniu 
obrazków komiksowych. Niebezpie
czeństwo zaczyna się w chwili, kiedy 
komiksowy „papier do zawijania" 
stanowi główny nurt dziecięcych za
interesowań. 

Knut H i c k e t h i e r nazwał tę 
swoistą komercjalną kulturę dziecię
cą — „kulturą odrzucenia". Dzieciaki, 
wyjaśnia autor, odrzucają wszystko 
to, co podoba się ich rodzicom, two
rząc z kolorowych, plastikowych fi-
gurek-bohaterów rysunkowych serii 
— rozumiany tylko przez siebie 
świat. Wszystkie te nieskomplikowa
zę zabawki wypaczają u dziecka zmysł 
estetyczny. Szkopuł w tym, że i „do
rosłe" środki przekazu, odbierane 
przez dzieci często z konieczności (np. 
telewizja), nie uczą wrażliwości na 
piękno i nie wyrabiają umiejętności 
skojarzonego odbierania sztuki. 

W podobnym duchu, ale bardziej 
ogólnie rozpatruje „Dziecięce media 
rozrywkowe" Johannes M e r k e l w 
artykule otwierającym omawiany ze
szyt. 

Grażyna Starzak 

(tworzenie komunikatu pod względem for-т У językowej i zawartości znaczeniowej) 
od przekazywania — dokonywania opera
cji na tekście już sformułowanym. 

W artykule wyliczono następujące prze
szkody w komunikowaniu się: 
Ф Stereotypy myślenia i niezgodność sche
matów myślenia, prowadzące do niewła
ściwej interpretacji komunikatów wsku
tek dopasowania uzyskanej informacji do 
własnych ram odniesienia. Można niemal 
zawsze próbować przeciwdziałać temu, je
śli partnerzy komunikowania mają świa
domość występowania tej przeszkody i 
chcą ją ominąć. 

Artykuły z czasopism krajowych 
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• Czynniki n i euświadomione lub częścio
wo uświadomione , wynika jące ze zjawisk 
projekcj i , iden tyf ikac j i i wypa rc i a (Freud) . 
Ominięcie te j p rzeszkody zależy przede 
wszys tk im od mówiącego. 
• Ukry t e założenia n a d a w c y , gdy t e r m i 
ny o ok re ś lonym dla niego sensie mogą 
nie być w ten sam sposób zrozumia łe dla 
odbiorców. 
• Ograniczenie zdolności odbioru , spowo
d o w a n e zbyt szybkim n a p ł y w e m infor
macj i . Usunięcie — drogą zmniejszenia 
szybkości dopływu. 
(§ Brak skupienia u ad r e sa t a . P rzyczyny 
zewnęt rzne („szumy") , lub s t resy w e 
wnę t r zne (choroba, zmęczenie i tp.) . 
Ф Niejasne p rzeds tawien ie t reści k o m u n i 
ka tu . Sposób przeds tawien ia — n p . wie l 
kość i k r ó j czcionek, długość linii t eks tu , 
s tyl wpływają na ła twość z rozumienia i 
percepc ję . Dla uzyskania op tyma lnego 
e fek tu należy wzbogacić słowo różnymi 
wizua lnymi fo rmami przekazu . 
9 K o m u n i k o w a n i e się j ednos t ronne , w y 
nikające z jednos t ronnośc i kana łów ko
m u n i k a c y j n y c h . 
Ф Niemożność odnies ienia j ę z y k a do do
świadczenia : p ierwsza z g rupy przeszkód 
psychologicznych związanych z właśc iwo
ściami języka . Wynika z tego, że istnieją 
słowa i ich odniesienia (to, co p rzeds ta 
wiają). Dla wielu ludzi słowo i jego od
niesienie s tanowią tożsamość (Katz). Wa-
k a r kwes t ionuje poglądy a m e r y k a ń s k i e g o 
au to ra . 
• Reif ikacja i personi f ikac ja . Pojęcia t r a k 
tuje się j ako rzeczy lub osoby, p rzyp isu
jąc im cechy tychże . Przeszkoda częsta 
i t r udna do ominięcia , gdyż r zadko uświa
damiana . 
9 Niemożność p rzekazan ia doświadczeń 
osobis tych w k o m u n i k o w a n i u się p rzeds ta 
wicieli różnych g rup społecznych. Jes t to 
zagadnienie od dawna poruszane przez fi
lozofów i l ingwis tów: czy k o m u n i k o w a n i e 
się między ludźmi jest w ogóle możl iwe 
(Humboldta sol ipsyzm językowy, głoszący, 
że w komun ikowan iu się n ie można nic 
zakomun ikować ; sol ipsyzm j ęzykowy po
zbawia znaczenia funkcję komunika tywną , 
funkcje ekspresywną i es te tyczną języka 
przy jmuje za najważniejsze) . Współczesne 
j ęzykoznaws two kwes t ionu je za równo po
gląd, że k o m u n i k u j e się wszys tko , j ak i 
ten, że nie można z a k o m u n i k o w a ć nicze
go. „ K o m u n i k u j e się coś i s top ień k o m u 
nikowania tego czegoś należy okreś l ić" . 

W konkluzj i au to r okreś la przeszkody 
psychologiczne w k o m u n i k o w a n i u się j ako 
jedne z na jważnie jszych a zarazem n a j 
t rudnie j szych do usunięc ia . Występują t ak 
u nadawcy , jak u odbiorcy. I s to tna jest 
świadomość ich wpływu na proces k o m u 
n ikowania . 

pd 

• 
• G ü n t h e r К . L e h m a n n : DIALEKTY-
KA KOMUNIKACJI I ROZWOJU ŚWIA
DOMOŚCI SOCJALISTYCZNEJ J A K O 
PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII KUL
TURY. Studia Filozoficzne 1977 n r 3. S. 
59—71. 

NRD-owski au to r s twierdza , że „ m a r 
ks is towskie badan ie k o m u n i k o w a n i a się 
nie ma żadnych p u n k t ó w wspó lnych z 
a m e r y k a ń s k i m i i zachodn ioeurope j sk imi 
badan iami tego zagadn ien ia" , k t ó r e obec 
nie „wychodzą nie od wolności j e d n o s t -
k i, lecz od man ipu lac j i m a s a m i... Ich 
naczelną ideą teore tyczną (zapożyczoną od 
Pare to , Pa r sonsa i in.) jest s t a n r ó w 

n o w a g i sys t emu społecznego, k t ó r e m u 
zagrażają zakłócenia w komunikac j i spo
łecznej i k tó ry musi być chron iony 
przez in formac ję stabilizującą sys tem. 
„Marks i s towskie badan ia w tej dziedzinie 
rządzą się całkowicie p r zec iws t awnym 
m o t y w e m , mianowic ie historyczną, spo-
łeczno-ekonomiczną koniecznością ksz ta ł 
towania socjal is tycznego sposobu życ ia" . 

W b r e w badaczom imper ia l i s tycznym, 
k o m u n i k a c j a n ie s tanowi pods tawy p r o 
cesów społecznych (którą tworzy sposób 
produkcj i ) ; „komun ikac j a jest w a r u n k i e m 
współdziałania , zachodzącym na g runc ie 
porozumienia językowego. . . współdzia łanie 
można okreś l ić j ako cel wszelkiego k o 
m u n i k o w a n i a s ię" . 

Pojęcie informacj i u jmujemy z j edne j 
s t rony szerzej niż teor ia in formacj i , roz 
pa t ru jąca je w formie z m a t e m a t y z o w a n e j . 
Nawiązu jemy do pojęcia informacj i w cy
be rne tyczne j teor i i sys temów. Z drug ie j 
s t rony ok reś l amy pojęcie in formac j i b a r 
dziej wąsko niż w teor i i informacj i , gdyż 
odnos imy je ty lko do k o m u n i k a c j i spo
łeczne j . „Poprzez pojęcie informacj i us i 
łu jemy odtworzyć społeczne p rzeksz ta łce 
nia idei w p r o c e s i e i c h w y m i a n y " . 

Autor dochodzi do konkluz j i : „... s t r a 
tegie nieodzowne dla kszta ł towania k o m u 
nikacj i masowej muszą w y n i k a ć z po t rze 
by tak iego s formułowania i zakodowania 
informacj i , aby pomimo odseparowujących 
właściwości ś rodków przekazu osiągnąć 
suges tywną in tymność przeżyć i zobowią
zujący c h a r a k t e r , właściwe k o m u n i k a c j i 
osobis te j " . 

его 

• в . G o ł ę b i o w s k i : O UNIWERSY
TECKICH STUDIACH DZIENNIKAR
SKICH W LATACH 1976—1980. Zycie Szko
ły Wyższej 1977 nr 2. S. 69—82. 

Autor , dz iekan Wydziału Dz ienn ikar 
s twa i Nauk Pol i tycznych Un iwersy te tu 
Warszawskiego rozważa, j ak ie k r o k i na le 
ży podjąć, aby w nadchodzących la tach 
budowy rozwinię tego społeczeństwa socja
l is tycznego kole jne roczniki abso lwen tów 
s tudiów dz ienn ika r sk ich były coraz le
piej , szerzej i k o n k r e t n i e j p r zygo towane 
do a m b i t n e j , ważne j p r acy dla par t i i , k r a 
ju i socjal izmu. Asumpt do tych rozwa
żań dało obchodzone w ub. r o k u 25-lecie 
un iwer sy teck ich s tudiów dz ienn ika r s tk ich 
na UW. 

Uchwała VII Zjazdu PZPR, wytyczając 
zadania ca ł emu ś rodowisku dz ienn ika r 
sk iemu oraz pras ie , r ad iu , te lewizj i i w y 
dawnic twom, nakreś l i ła t y m r a m y m pod
s tawowe cele działalności i deowo-wycho-
wawcze j i n a u k o w o - d y d a k t y c z n e j Wydzia
ł u Dz ienn ika r s twa i N a u k Pol i tycznych 
UW na lata 1976—1980. 

P rzeds tawiona została obecna s t r u k t u r a 
wydzia łu oraz przyszłe zadania co do 
kszta łcenia s tuden tów na dz iennych s tu
diach p o m a t u r a l n y c h , podyp lomowych s tu
diach s t ac jona rnych , s tud iach podyp lomo
wych dla p racu jących oraz na s tac jonar 
n y m s tud ium d o k t o r a n c k i m . 

Autor precyzuje g łówne zadania un i 
wersy teck ich s tud iów dz ienn ika r sk ich w 
Polsce (poza ośrodkiem s to łecznym — t a k 
że w oś rodkach ka tow ick im i poznańsk im) 
w przyszłych la tach . 

Omówione zostały t akże w y n i k i Mię
dzyna rodowe j Konferenc j i Dz iekanów Wy
działów Dziennikarskich , k tó ra odbyła się 
na Uniwersy tec ie im. Łomonosowa w Mo
skwie w 1975 r. Końcowe zalecenia t e j 
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konfe renc j i będą rea l izowane w p lanach 
Wydziału Dzienn ikars twa w l a t ach 1976— 
1980. 

mb 

• WSPÓŁCZESNE MIĘDZYNARODOWE 
STOSUNKI KULTURALNE. Sprawy Mię
dzynarodowe 1977 n r 4. S. 148—169. 

S t en o g ram dyskus j i w redakc j i S p r a w 
Międzynarodowych w k ręgu t e o r e t y k ó w i 
p r a k t y k ó w za jmujących się sferą współ
czesnych k u l t u r a l n y c h s tosunków między
na rodowych , a zwłaszcza ich związkach 
z pol i tyką zagraniczną. 

Prof. К. Z y g u l s k i s twierdzi ł , że w 
szeroko rozumiane j współczesnej w y m i a 
nie międzyna rodowe j można zauważyć 
ewolucję , k tó r a zmierza w k i e r u n k u 
zwiększenia roli wszys tk ich k u l t u r a l n y c h 
a spek tów dzisiejszego życia w pol i tyce 
międ zyna rodow e j . Jedną z przyczyn tego 
zjawiska należy łączyć z ekspansją ś rod
k ó w m a s o w e g o k o m u n i k o w a n i a . Chodzi o 
zwiększenie rol i , ilości i jakości i n fo rma
cji w życiu m i ę d z y n a r o d o w y m , wśród k t ó 
rych ważną ro lę odgrywa in formac ja k u l 
tu ra lna . Powstan ie in tensywnego sys temu 
komunikac j i , w k t ó r y m masa in fo rma
cji — w t y m ogromna ilość t reści k u l t u 
r a l n y c h — przen ika swobodnie przez g ra 
nice, a będzie przen ikać jeszcze i n t ensyw
niej dzięki łączności sa te l i tarnej , jest fak
t em o b i e k t y w n y m , z k t ó r y m wszyscy m u 
szą się l iczyć. 

Zarówno T. W u j e k jak i J. M. N o-
w а к uważal i , że pojęcie „ k u l t u r a " o b e j 
muje swym zakresem pojęc iowym — obok 
n a u k i i oświa ty — informac ję . W rozu 
mieniu rozdziału III A k t u Końcowego 
KBWE chodzić tu będzie także o i n s ty tu 
cje uczestniczące w międzyna rodowe j wy
mian ie informacj i , ( informacyjne agencje 
p rasowe, a a k r e d y t o w a n i korespondenc i 
zagraniczni) . 

M. D o b r o c z y ń s k i wskaza ł na 
swoisty t r end p r a k t y k i polegający na tym, 
że pańs twa na ogół więcej uwagi po 
święcają p ropagowan iu własnej k u l t u r y 
na zewnąt rz . Nur t „ p r o e k s p o r t o w e g o " m y 
ślenia w zakres ie międzynarodowego 
obro tu ku l tu r a lnego — uważa M. Dobro
czyński — u t rzyma się, a n a w e t ulegnie 
in tensyf ikac j i . Sądzić należy, że szczegól
na rola winna tu przypaść już działają
cym a także nowo tworzonym ośrodkom 
k u l t u r y i in formacj i . 

m f ) 

» A . D. R o t f e l d : THE „THIRD BA
S K E T " . Polish Perspectives 1977 nr 4. 
S. 18—24. 

Autor przedstawia s tanowisko pańs tw 
zachodnich w sprawie zagadnień objętych 
umowną nazwą „trzeciego koszyka" , w 
tym problemów związanych z wymianą 
informacji oraz s tanowisko, jakie zajęły 
pańs twa socjalistyczne w Hels inkach. 

Szczególnie wyeksponowane zostało sta
nowisko rządu polskiego wobec p rogramów 
omawianych w t rakcie obrad Konferencji 
Bezpieńczeństwa i Współpracy. Autor p re 
zentuje także p r a k t y k ę polską, k tóra w 
wielu w y p a d k a c h wyprzedzi ła ustalenia 
przyjęte w Hels inkach. Dalej omówiono 
p rzyk łady realizacji przez Polskę posta
nowień KBWE, w okresie od podpisania 
Aktu Końcowego Konferencji 1 s ierpnia 
1975, choćby sympozjum poświęcone wy
mianie informacji radiowej i telewizyjnej 

w świetle Aktu Końcowego (Warszawa— 
Kraków, 6—7 maja 1976), zorganizowane 
wspólnie przez Polski Ins ty tu t Sp raw Mię
dzynarodowych i Ins ty tu t S tosunków Mię
dzynarodowych Uniwersy te tu w Genewie, 
czy sympoz jum (Genewa, 16—18 l is topada 
1976) poświęcone szeroko rozumianej 
współpracy ku l tu ra lne j pomiędzy pańs twa
mi o różnych sys temach społeczno-poli
tycznych, a szczególnie p racy ośrodków 
ku l tu ra lnych za granicą. Są to pozytywne 
przykłady, choć nie wszystkie, wypełnia
nia w p r a k t y c e przez Polskę pos tanowień 
d o k u m e n t u z Helsinek. 

Pełny obraz realizacji przez nasz kra j 
uchwał hels ińskich został przeds tawiony 
przez delegację polską na spotkaniu przed
stawicieli minis t rów sp raw zagranicznych 
pańs tw-sygna ta r iuszy KBWE w Belgradzie. 

mb 

© Mieczysław D o b i j a : NIEKTÓRE ZA
GADNIENIA ROZWOJU INFORMATYKI. 
Nowe Drogi 1977 nr 5. S. 119—124. 

Autor rozpa t ru je w y k o r z y s t a n i e infor
m a t y k i j ako s t ymu la to r a rozwoju społecz
no-gospodarczego. Zaczyna od g romadze 
nia pods tawowej informacj i ź ródłowej 
(zbiór d o k u m e n t ó w , ich obieg, ś rodki r e 
jes t rowania , ich p rze twarzan i e i i n t e r p r e 
tacja) o c h a r a k t e r z e p lan i s tycznym, spra 
wozdawczym i k o n t r o l n y m . K o m p u t e r y 
mogą być użyte j edynie na p e w n y m ob
szarze takiego sys t emu informacyjnego, 
zwiększając t echn iczny potencja ł infor
m a t y k i . 

Wprowadzen ie wszechs t ronnego sys te
m u in fo rmacy jnego jes t k luczem do sku
tecznego zarządzania , zapewnia o b i e k t y w 
ny c h a r a k t e r d a n y c h i pozwala s tosować 
n a u k o w e m e t o d y ich p rze twarzan i a (tu 
p rzyk łady) . Autor zwięźle pisze o rozróż
n ian iu p r a w d s e m a n t y c z n y c h i s y n t a k t y c z -
nych . Wskazuje na znaczenie s tosowania 
marks i s towsko- l en inowsk ie j me tody dia
lek tyczne j dla działalności i rozwoju p a ń 
s twa socja l is tycznego. Mocną dźwignią r e 
alizacji tych p rogramów, wytyczonych 
os ta tn imi uchwa łami zjazdów naszej p a r 
tii, win ien się stać p rawid łowy rozwój in
fo rmatyk i . 

czb 

m Mar ian S t ę p i e ń : KRYTYKA LITE
RACKA — J E J FUNKCJE I OBOWIĄZ
KI SPOŁECZNE. Nowe Drogi 1977 nr 7. 
S. 162—169. 

,,W socja l is tycznym układz ie społecz
n y m k r y t y k a l i t e racka funkcjonuje na 
gran icy między twórcą dzieła l i t e rack ie
go, jego odbiorcą i i n s ty tuc jami powoła
nymi do k ierowania rozwojem polskiej 
k u l t u r y soc ja l i s tyczne j" — stwierdza na 
wstępie au to r . F u n k c j e te j k r y t y k i są 
wie lopoziomowe i różnorodne . Względem 
odbiorcy k r y t y k a pełni funkcję in fo rma
cyjną, rekomendującą , objaśniającą i oce
niającą. W p r a k t y c e często się nie doce
nia funkcj i in formujące j i ocenia jącej . 

F o r m y in formujących wypowiedzi k r y 
tycznol i t e rack ich sięgają od k i lkuzdan io -
wej no tk i p r a sowe j , przez rozwinię te 
sp rawozdan ie z t reśc i książki , do eseju i 
szkicu l i t e rack iego . Już przy in fo rmowa
niu wchodzą w grę k r y t e r i a oceny, roz
s t rzygające o wyborze p rzedmio tu infor
macj i . 

„ K r y t y k a ma towarzyszyć czy te ln iko
wi w odbiorze i przeżyciu przez niego 
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utworu literackiego". Inaczej spełni to 
recenzja w dzienniku, inaczej felieton w 
wielkonakładowym magazynie, jeszcze 
inaczej omówienie w radiu lub TV, od
miennie esej w czasopiśmie kulturalno-
-literackim. Funkcję swą krytyka spełni 
tylko wtedy, gdy uwzględni konkretnego 
odbiorcę, jego przygotowanie. Tymczasem: 
„Część tekstów krytycznoliterackich świad
czy o obojętności krytyka na potrze
by i zainteresowania szerszego odbiorcy... 
uprawianie krytyki literackiej staje się 
dla wielu okazją do własnych, wcale nie 
tak ciekawych wynurzeń, w których gubi 
się właściwy przedmiot rozważań". 

Krytyka powinna nie tylko informo
wać i pomagać zrozumieć dzieło, winna 
je także wartościować: „ma obowiązek 
oceny i prawo ferowania sądów". Warto
ściowanie musi się opierać na określo
nym systemie nadrzędnych wartości — 
ideowych, humanistycznych, estetycznych. 

Następnie autor omawia relację kry
tyk — twórca, nie mniej złożoną od re
lacji krytyk — odbiorca. W zakończeniu 
pisze m. in. : „Właściwie funkcjonująca 
krytyka literacka stanowi ważny głos opi
nii publicznej. ,„Może się ona przyczynić 
do optymalizacji decyzji w dziedzinie 
upowszechniania wartości kulturowych". 

czb 

® Jerzy T u s z e w s k i : CO SIĘ DZIEJE 
W EUROPEJSKIM SŁUCHOWISKU. Odra 
1977 nr 5. S. G7—74. 

W interesującym eseju autor zajmuje 
się głównie stanem (na tle rozwojowym) 
słuchowiska w radiofonii węgierskiej i za-
chodnioniemieckiej, ale słusznie — upo
ważnia go do tego zasób informacji — do
konuje uogólnień. Wskazuje na dążenie 
do aktualności współczesnego słuchowiska. 
Stan ten wyprowadza z liczącej ponad 
pół wieku tradycji tego gatunku audial-
nego, stawiając frapujące pytanie, czy je
go genezy nie należy szukać w transmi
syjnych właściwościach radia — możliwo
ści relacjonowania zdarzeń w czasie ich 
trwania wielu odbiorcom? 

Omawiając rozwój dramaturgii w ra
diu na Węgrzech zwraca uwagę, że w kra
ju tym istnieje krytyka prasowa, przyzna
jąca nawet doroczne nagrody dla czterech 
kategorii rodzimych słuchowisk. (Nb. war
to prześledzić, dlaczego ten rodzaj kryty
ki zamarł u nas i gdzie indziej.) Bardziej 
złożone są metody dokumentarne, stoso
wane w bieżącym 10-leciu w 12 radiofo
niach krajowych RFN. Szczególnie inte
resujące są tam inspiracje pisarzy, zwła
szcza pozaniemieckich — austriackich i in. 
Rozwinęła się tu wielka rozmaitość metod 
twórczych, głównie opartych na metodzie 
collage'u, wykorzystywaniu montażu jako 
języka sztuki, ale przy rewaloryzacji na
grań reportażowych jako materiału uży
tecznego dla celów artystycznych. 

pd 

© Anna M a l c z e w s k a : SIEGFRIEDA 
KRACAUERA ANTROPOLOGICZNY MO
DEL KRYTYKI FILMOWEJ. Kino 1977 nr 
6. S. 32—33. 

Przydatna dla nowoczesnej koncepcji 
antropologicznej badań filmoznawczych 
wydaje się twórczość S. Kracauera. ..U 
większości współczesnych teoretyków fil
mu funkcjonuje nowoczesna świadomość 
swoistości medium filmowego ukształto

wana przez koncepcję Kracauera ... nato
miast paradoksalna jest sama płaszczyzna 
recepcji krytycznej, na której rozpatruje 
się Kracauera w łączności z teoriami stru
kturalnymi czy semiologicznymi ... Meto
dologia Kracauera ... bliższa jest socjolo-
giczno-psychologicznym badaniom nauk 
społecznych i ich to kontekst wydaje się 
właściwszy dla refleksji krytycznych ... 
Dla Kracauera bowiem dzieło filmowe jest 
przede wszystkim faktem społecznym, w 
którym realizuje się dialektyczny zwią
zek pomiędzy dziełem a rzeczywistością 
determinujący jego strukturę." 

Kracauer wstąpił w r. 1921 do redakcji 
Frankfurter Zeitung, gdzie zetknął się z 
przedstawicielami tzw. „szkoły frankfurc
kiej" (W. Benjamin, E. Bloch, T. W. 
Adorno, E. Fromm, M. Horkheimer, H. 
Marcuse, wpływy G. Lukâcsa). Charakte
rystyczne dla frankfurtczyków były próby 
łączenia marksizmu z innymi kierunka
mi — heglizmem, egzystencjalizmem, freu-
dyzmem. Kracauer w Frankfurter Zeitung 
rozpoczynał od felietonów krytycznych, a 
jego teoria filmu jest niczym innym jak 
próbą usystematyzowania teoretycznych 
refleksji z wcześniejszych publikacji, roz
proszonych po różnych periodykach. 

„Odniesienie dzieła do realnej rzeczy
wistości stanowi najważniejsze założenie 
interpretacyjne Kracuera (...) Wyodręb
nienie w dziele filmowym komponentów 
wynikających z ukształtowania w esete-
tyczną strukturę, całość, jak i specyficzne 
odniesienie tej struktury do rzeczywistości 
— oto expressis verbis Kracauerowski pro
gram krytycznych badań..." 

Uwzględniając kompleksowe badania 
praktyka krytyczna Kracauera może sta
nowić punkt wyjścia i inspirację dla 
współczesnej krytyki. 

pd 

• Bolesław S u r ó w k a : WSPOMINKI O 
POLONII. Poglądy 1977 nry 8—15. Razem 
s. 16. 

Jeden z nestorów dziennikarstwa ślą
skiego, wpisany w br. do Księgi Zasłużo
nych dla woj. katowickiego publikuje swe 
wspomnienia o znanym dzienniku między
wojennym Wojciecha Korfantego. Jest to, 
jak autor sam pisze, „raczej gawęda ani
żeli jakaś mniej lub bardziej uczona tak 
zwana rozprawa". W odcinku pierwszym 
opisuje „trzęsienie ziemi" górnośląskiego 
rynku prasowego po założeniu Polonii 24 IX 
1924. Następny tekst poświęcił charakte
rystyce ówczesnych Katowic. W ode. 3 
czytamy o starcie Polonii w nakładzie 40 
(potem 53) tys. egz.. codziennie na 16 ko
lumnach (w niedziele 24 + dodatek ilustro
wany), przy kilkunastoosobowym persone
lu redakcyjnym, w tym B. Surówka jako 
..zupełny nowicjusz w zawodzie", który 
szybko się wprowadził jako reporter lo
kalny i sprawozdawca sądowy (stąd cykle 
reportaży społeczno-politycznych i krymi-
nalno-sądoWych). Ode. 4 traktuje o ko
respondencjach autora z Włoch (1925, „rok 
święty"), Francji (Lille, tamże 3-letnia 
Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Nauk Po
litycznych, następnie współpraca z Naro
dowcem w Lens), a także wyjazdów do 
Belgii i Anglii ; w 1932 r. powrót do Kato
wic i Polonii. Ode. 5 przypomina znany 
konflikt Korfantego z wojewodą Grażyń-
skim, który jako organ sanacji powołał 
Polskę zachodnią i podporządkował sobie 
Katolika i Górnoślązaka. Omówiono szy
kany wobec Polonii poprzez konfiskaty, 
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przedstawiono instytucję redaktora odpo
wiedzialnego odsiadującego kary. W na
stępnym odcinku G charakterystyka sytu
acji po nowej ustawie prasowej z 1938, gdy 
wprowadzono osobistą odpowiedzialność 
autora publikacji bądź kierownika dane
go działu. Trudności finansowe Polonia 
przezwyciężyła po utworzeniu nowych 
dzienników — 7 Groszy (tytuł utrzymano 
mimo podniesienia ceny) z niezwykle po
pularnym komiksem pt. „Przygody bez
robotnego Froncka", rysowanym przez Ja
na Struzika; gazeta z początkowego nakła
du 5 tys. egz. wywindowała się do stu ty
sięcy (w niedziele 140 tys.), miała 12 mu
tacji (nawet w Łodzi). Drugim dochodo
wym pismem koncernu Korfantego stał 
się popołudniowy Kurier Wieczorny, głów
nie dzięki doskonale redagowanemu przez 
Stanisława Ziembę działowi sportowemu. 
W ode. 7 — opis technicznego wyposaże
nia koncernu: m. in. 2 dalekopisy, 12 li-
notypów ; w każdym dzienniku same de
pesze zajmowały po 2—3 kolumny, przy 
czym depeszowcy tłumaczyli serwisy z jęz. 
niemieckiego i depesze angielskie, włoskie 
oraz francuskie odbierane alfabetem Mor-
se'a! Dzienniki Korfantego depeszami biły 
konkurencję nawet IKC i innych gazet 
krajowych, z których na Śląsku rozcho
dziły się zwłaszcza łódzka „rewolwerów-
ka" Express, krakowskie Tempo Dnia Dą
browskiego (właśni korespondenci i wła
sny kolportaż w Katowicach), warszaw
ski Mały Dziennik, wielkopolski Orędow
nik i Kurier Poznański oraz Gazeta Gru
dziądzka. Lokalnie wydawano na Śląsku 
3 gazet polskich, obok 3 „korfantowych" 
i 3 wyżej wym. sanacyjnych — Kurier 
Poranny oraz PPS-owską Gazetę Robotni
czą. 

W ostatnim, nieco krótszym od po
przednich dwustronicowych odcinku — o 

• Werner K r o e b e r - R i e l : WERBUNG 
MIT EMOTIONEN — NEUE ERGEBNISSE 
EINES FORSCHUNGSPROGRAMMS. ZV~\-
-rZV 1977 nr 11. S. 440—443. 

Dyrektor Instytutu Badań nad Kon
sumpcją Uniwersytetu Saary pisze b. in
teresująco o wynikach studiów, w których 
centrum znajdują się eksperymentalne ba
dania nad komunikowaniem, zwłaszcza re
klamowym. Omawiając reklamę emocjo
nalną, koncentruje się na analizie siły jej 
oddziaływania, inaczej — aktywizacji. 
Stwierdzenie fundamentalne: ,.Kto chce 
oddziaływać na ludzi, musi ich aktywizo
wać". Aktywizacja jest niezbędną prze
słanką każdego przekazu informacji, także 
w zakresie marketingu. Skuteczność re
klamy zależy oczywiście także od zawar
tości przekazywanych informacji, formy 
przedstawienia i użytych mediów. 

W Instytucie stosuje się metody psy
chofizjologiczne, rejestrując reakcje ba
danych przy pomocy EEG czy aparatury 
zbliżonej do „detektora prawdomówności". 
Autor uważa, że wywiady mniej się na
dają d« badań emocji, gdyż respondenci 
nie potrafią bądź nie chcą udzielać o nich 
prawdziwych odpowiedzi. Natomiast po
sługując się pomiarami psychofizycznymi 
zdołano zarejestrować nawet subtelne róż
nice emocji, np. badając działanie sloga
nów wyborczych na zwolenników socjal-

Syndykacie Dziennikarzy Polskich, w któ
rego katowickim oddziale (jak i w innych) 
toczyła się ostra walka o wpływy między 
zwolennikami sanacji i opozycji. Opisuje 
też autor środowiskowych oryginałów, licz
ne gafy drukarskie (składano najczęściej 
z rękopisów), kończy zaś: „Ostatnie nume
ry Polonii i 7 Groszy ukazały się w sobo
tę, dnia 2 września rano, zaś po południu 
tego samego dnia wyszedł po raz ostatni 
Kurier Wieczorny jako ostatnia polska ga
zeta na Śląsku". 

czb 

• Marian R e c h o w i c z : Z LEGENDY 
POLSKIEJ W BEJRUCIE. Tygodnik Po
wszechny 1977 nr 26. S. 1—2. 

Artykuł wypełnia nekrologowy życio
rys ks. dra Kamila Stefana Kantaka (1881— 
1976). Dowiadujemy się, że w latach 1921— 
1924 redagował on Dziennik Gdański (póź
niejszy Kurier Gdański) i współredagował 
organ Generalnego Komisariatu Polskiego 
w Gdańsku Polnische Warte. W artykułach 
zwalczał sprzyjające Niemcom tendencje w 
Lidze Narodów, bronił interesów ludności 
polskiej, a po zajęciu Zagłębia Ruhry przez 
Francję zachęcał nawet rząd polski do za
jęcia Gdańska, Prus Wschodnich i Pomo
rza Zachodniego. „Nie ulega wątpliwości, 
że ks. Kantak był rasowym dziennika
rzem." Swoje artykuły o nastawieniu sło-
wianol'ilskim i antyniemieckim umieszczał 
w Słowie warszawskim, Dzienniku Poznań
skim, Dzienniku Powszechnym, Czasie i w 
czasopismach polskich na terenie Gdań
ska, Poznania. Krakowa. Na emigracji w 
Bejrucie wydawał i redagował Wiadomo
ści Kościelne w latach 1946—1947. 

cl 

demokracji i chadecji. Przy okazji stwier
dzono, że badanych rzeczywiście silnie 
podniecały tylko wyrazy związane z pro
blemami egzystencji (np. „kryzys") lub 
z wyobrażeniem przeciwnika (np. ..konser
watywny") ; nie wywoływały emocji — 
wbrew deklaracjom — takie pojęcia jak 
..sprawiedliwość". 

W zakresie odbioru reklamy stwierdzo
no większą zauważalność elementów za
barwionych emocjonalnie, tak tekstowych 
jak obrazowych. Autor pisze, iż wystarczy 
emocjonalnie nasycić tylko niektóre ele
menty reklamy, by nadać jej siłę oddzia
ływania. Wbrew spotykanym przekona
niom, przesyt informacyjny nie służy ce
lom reklamowym: „Emocje i mało infor
macji to najlepsze przesłanki skutecznej 
reklamy." 

Artykuł ilustrują wykresy zarejestro
wanych badań psychofizjologicznych. 

pd 

O Sam P i l g r i m : NATIONS TALK TO 
THEMSELVES. DIRECT SATELLITE BRO
ADCASTING. Development Forum vol. V 
nr 5, June-July 1977. S. 3. Z fotografią. 

Development Forum jest organem O-
środka Informacji Ekonomicznej i Społecz
nej ONZ (CESI). Periodyk (9 numerów 
rocznie), ukazujący się w formacie gaze-

Artykuły z czasopism zagranicznych 
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towym w pięciu mutacjach językowych 
(angielska, francuska, niemiecka, włoska 
i hiszpańska), zajmuje się zagadnieniami 
postępu społecznego i rozwoju (a w tym 
kontekście również problematyką komu
nikowania) ze szczególnym uwzględnie
niem potrzeb krajów trzeciego świata i jest 
trybuną interesujących wystąpień i po
lemik. 

Artykuł przedstawia stan i perspektywy 
rozwojowe telewizyjnych transmisji sate
litarnych bezpośredniego odbioru (to jest 
rozpowszechnianych bez udziału naziem
nych stacji przekaźnikowych). Uogólnia
jąc wnioski z kolokwium nt. przekazów 
satelitarnych, które z inicjatywy Europej
skiego Związku Radiofonii (EBU) i Euro
pejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) obra
dowało w Dublinie z końcem maja 1977 — 
autor stawia tezę, że państwa wysoko 
uprzemysłowione nie są na ogół zainte
resowane rozwijaniem tej formy przekazu 
programów telewizyjnych. Wynika to nie 
tyle z rozlicznych trudności technicznych, 
prawnych i politycznych, na jakie napo
tykają transmisje satelitarne, lecz przede 
wszystkim z tego, że terytoria tych państw 
znajdują się w całości w zasięgu już ist
niejących stacji przekaźnikowych. 

Wyjątkiem jest tu Kanada z ogrom
nym terytorium i rozproszoną ludnością : 
ona też jest — obok USA — najbardziej 
zaawansowana w pracach nad wykorzy
staniem satelitarnych transmisjii progra
mów telewizyjnych. Kolejne eksperymenty 
mają zostać podjęte w 1978 w Japonii. 
a w 1980 w Europie Zachodniej : planują 
je również Iran, państwa arabskie i pań
stwa nordyckie. 

Transmisje satelitarne mają największe 
znaczenie dla państw „trzeciego świata". 
Autor omawia przebieg i wyniki ekspery
mentalnego satelitarnego programu telewi
zji oświatowej (SITE) odbieranego w o-
kręgach wiejskich Indii dzięki amerykań
skiemu satelicie ATS-G. Program SITE 
obejmował 1320 godzin audycji telewizyj
nych transmitowanych codziennie w dwu 
blokach w okresie od 1 VIII 1975 do 31 VII 
1976. Eksperyment ten zyskał b. wysoką 
ocenę. 
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• К.-Л. S p r i n g s t e i n : ZEITUNGS
TECHNIK ÜBER WELTRAUMSATELLI
TEN. ZV + ZV 1977 nr 21. S. 898—900. 

Autor omawia możliwości zastosowania 
satelitów w technice gazetowej. Od umie
szczenia na orbicie pierwszego satelity ko
mercyjnego TELSTAR minęło 15 lat. Tym
czasem rozwinięto budowę satelitów typu 
INTELSAT generacji I—IV, jak pisze autor 
..nadzwyczaj udanych". Jeszcze bardziej 
wydajna będzie generacja INTELSAT V. 
Dla porównania: gdy w roku 19fi5 kabel 
telefoniczny przez INTELSAT I kosztował 
23 tys. dolarów rocznie, to taki sam kabel 
systemu INTELSAT V ma kosztować za
ledwie 58 dolarów! Całym systemem za
wiaduje Satellite Business Systems Cor
poration (SBS), należąca do IBM, COMSAT 
i giganta ubezpieczeniowego Aetna Life 
and Casualty Insurance. 

Pionierskie zasługi w zastosowaniu sa
telity do faksymilowego przenoszenia stro
nic gazetowych przypisuje Springstein spół
ce wydawniczej Dow Jones and Co. 20 li
stopada 1975 w drukarni w Orlando na 
Florydzie rozpoczęto regularną produkcję 
gazety The Wall Street Journal, przekazy
wanej tam z drukarni w Chicopee (Mas

sachusetts) poprzez satelitę WESTAR I 
(rys. 1.). Satelita został wystrzelony z Ca

pe Canaveral w lipcu 1974. W linii prostej 
odległość między drukarniami wynosi ok. 
1700 km, poprzez satelitę przekaz pokonuje 
przeszło 72 tys. km z szybkością 150 tys. 
bitów/sek. — co oznacza, że cała strona 
zostaje przekazana w czasie niespełna 
4 minut. Kolumny przekazuje się i odbiera 
za pomocą umieszczonych w Chicopee i 
Orlando parabolicznych anten o przekroju 
10 m (zdj.). Podobne urządzenie zainsta
lowało wydawnictwo Dow Jones and Co. 
także w swej drukarni w South Brun
swick New Jersey i planuje je dla dal
szych, m. in. w Kalifornii. 
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Satelity zostały już także użyte dla ga
zetowego przekazu międzynarodowego, pre
miera odbyła się podczas sympozjum 
INCA-FIEJ Research Association 9 grudnia 
1976 w Rzymie. Z USA przekazano do 
stolicy Włoch tytułową stronę Washington 
Post, którą zamieścił w specjalnym wy
daniu dla uczestników sympozjum dzien
nik Corriere delia Sera. Tym razem droga 
była następująca: pozytyw przekazano z 
Waszyngtonu do odległej ok. 320 km na
ziemnej stacji satelitarnej w Etam/West 
Virginia, stamtąd poprzez satelitę INTEL
SAT rv-A do stacji naziemnej w Fucino 
o 100 km od Rzymu i dalej przekazem 
naziemnym. 

NEW YORI 

Artykuł kończy informacja, że Satellite 
Business Systems Corp. „będzie oferowała 
za opłatą praktycznie wszystkim kanały 
przekaźnikowe". 

pd 

O Oliver В о у d-B а г г е t t: ТНК SAD 
DECLINE OF THE FOREIGN CORRE
SPONDENT. The Media Reporter 1976 nr 2. 
S. 34—35. 

W roku 1965 dzienniki brytyjskie za
trudniały w sumie stu jedenastu zagra
nicznych korespondentów : w 1976 było ich 
tylko siedemdziesięciu trzech. Główną 
przyczyną jest niewątpliwie kryzys ekono
miczny, lecz także fakt. że czytelnik bry
tyjski nigdy zbytnio nie interesował się 
wiadomościami z innych krajów. Kore
spondenci zagraniczni byli więc w znacz
nej mierze angażowani ze względów pre
stiżowych. Inną niekorzystną cechą obec
nie istniejącej sieci korespondentów za
granicznych prasy brytyjskiej jest ich sku
pienie w kilku rejonach, giównie w Sta
nach Zjednoczonych i w Europie Za
chodniej, czyli w krajach czytelnikowi 
brytyjskiemu stosunkowo najlepiej zna
nych. W krajach wschodnioeuropejskich, 
południowoamerykańskich i w Australazji 
nie ma obecnie ani jednego stałego ko
respondenta codziennej prasy brytyjskiej. 

W tej sytuacji zaczęto korzystać z 
usług nieetatowych informatorów, którzy 
nie uzależnieni od gazety, nie są najpew
niejszym źródłem informacji. Oczywiście, 
w czasie szczególnie interesujących wy
darzeń w danym kraju, gazeta nic polega 
na tych niefachowych korespondentach, 
lecz posyła specjalnego wysłannika. Na 
przykład wiosną 1974 prasa londyńska wy
słała 22 specjalnych korespondentów za 
granicę. Taki „fire-fighter" nie ma jednak 
podobnego doświadczenia i obycia w miej
scowych warunkach jak stały korespon
dent. 

Są oczywiście wielkie agencje informa
cyjne, ale prasa brytyjska korzysta z ich 
usług w niewielkim stopniu. Ponadto przy 
konkurencyjnym systemie prasy żadne pi
smo nie możle polegać jedynie na ogól
nych, raczej sprawozdawczych niż inter
pretujących materiałach agencyjnych. 

Autor oparł swe spostrzeżenia na wy
nikach własnych badań nad międzynaro
dowymi agencjami informacyjnymi. 

us 

• Sherman B r i s c o e : BLACK PRESS 
TO CELEBRATE 150-TH ANNIVERSARY. 
Editor and Publisher 1977 nr 11. S. 14. 

Od początków swojego istnienia prasa 
czarnego odłamu społeczeństwa amerykań
skiego starała się odzwierciedlać jego dą
żenia, aspiracje i nadzieje. Powstała ona 
w roku 1827 jako protest przeciwko nie
wolnictwu. Założycielami pierwszej gazety 
o nazwie Freedom's Journal byli pastor 
kościoła prezbiterialnego Samuel E. Cor
nish oraz urodzony na Jamajce, drugi z 
kolei człowiek krwi murzyńskiej, który 
ukończył studia wyższe w USA, John B. 
Russwurm. Tych dwóch ludzi stworzyło 
zaczątki ruchu intelektualnego, którego 
następstwem był bogaty rozwój mniej lub 
bardziej efemerycznych pisemek. I chociaż 
obaj zrezygnowali z działalności dzienni
karskiej zniechęceni restrykcjami i rosnącą 
siłą właścicieli niewolników, to przecież 
dzieło ich podjęte zostało przez innych: 
A. Bella, Fredericka Douglasa, Martina 
R. Delaneya. 

Wojna domowa między Północą a Po
łudniem i oficjalne deklaracje przyznające 
wolność czarnej ludności zakończyły dzia
łalność walczących o nią gazetek. Dopiero 
odżywanie rasistowskich tendencji na Po
łudniu i powstanie terrorystycznych orga
nizacji w rodzaju Ku Klux Klanu spo
wodowało konieczność powołania platfor
my dla alarmowania opinii publicznej i 
piętnowania przejawów nieprawości. Mię
dzy rokiem 1877 a 1900 zanotowano ukazy
wanie się 575 tytułów, z których fi prze
trwało do dnia dzisiejszego. Są to Chri
stian Recorder, Philadelphia Tribune, Bal
timore Afro-American, Houston Informer, 
Texas, Freeman, Iowa Bystander. Pisemka 
borykały się z trudnościami finansowymi, 
napotykając opór tajnych organizacji i nie
chęć białych segregacjonistów. 

Najważniejszym wydarzeniem lat po 
pierwszej wojnie światowej stało się u-
tworzenie Stowarzyszenia Prasy Murzyń
skiej, które zintegrowało rozproszone do
tąd wysiłki. Twórcą stowarzyszenia był 
Claude A. Barnett, dziennikarz pisma Chi
cago Defender, pierwszej gazety czarnej 
mniejszości, która osiągnęła nakład 200 tys. 
egzemplarzy, zaczęła wychodzić codziennie 
i pozostaje do dziś jednym z najpopular
niejszych dzienników czarnej ludności. 

Czasy kryzysu, a potem druga wojna 
światowa przyniosły radykalną zmianę w 
polityce redakcyjnej. Pisma poczęły wal
czyć z dyskredytacją na polu ekonomicz
nym. Zmienił się też model zawartości: 
coraz więcej miejsca poczęły zajmować 
materiały o charakterze wychowawczym 
i rozrywkowym. Cechowała te gazety jed
nak nadal wielka efemeryczność. Z 400 
powstałych w tym czasie uchowała się do 
dziś tylko połowa, przy czym ich nakład 
ogólny osiągnął 4 miliony egz. 

Po okresie bujnego rozkwitu nastąpił 
wyraźny spadek działalności prasowo-wy-
dawnieżej. Pittsburgh Courier, który kiedyś 
z nakładem 300 tys. rozchodził się na cały 
kraj, dziś osiąga zaledwie 30 tys. egz. 
Baltimore Afro-American, mający kiedyś 
pięć wydań w pięciu miastach, jest tylko 
swoim własnym cieniem. Chicago Defenser 
spadł do 20 tys. nakładu, choć jest jednym 
z czterech tylko dzienników na teren c? 
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łych USA. Oprócz trudności finansowych 
do tego kryzysu prasy czarnej mniejszości 
przyczynia się jej tradycyjny i anachro
niczny charakter. Toteż ponowny rozkwit 
mogą przynieść tylko zasadnicze zmiany: 
przejście na codzienne ukazywanie się, 
lepsze odzwierciedlanie oryginalnych idei 
członków czarnego społeczeństwa, popie
ranie instytucji i organizacji skupiających 
jego przedstawicieli, podniesienie poziomu 
warsztatowego. Nie należy też lekceważyć 
udziału czarnych reporterów i redaktorów 
w redagowaniu prasy przeznaczonej dla 
białego czytelnika — jest to druga strona 
procesu rozwijania „czarnej prasy". 

bg 

Ф 10 LET ASTRONOMICZESKOMU WIE-
STNIKU. Astr onomicze ski j Wiest nik 1977 
nr 1. S. 3—4. 

Integracja nauk ma swoje granice i 
trudno np. oczekiwać publikacji humani
stycznych na łamach periodyków o profilu 
matematyczno-fizycznym i odwrotnie. Za
skoczenie więc budzić musi prasoznawcze 
wypowiedź na łamach naukowego kwar
talnika a s t r o n o m i c z n e g o przezna
czonego wyłącznie dla specjalistów w tej 
dziedzinie. W ten jednak właśnie sposób 
redakcja Astronomiczeskogo Wiestnika do
konała podsumowania swojej działalności 
na przestrzeni pierwszego dziesięciolecia 
istnienia pisma — organu Wszechzwiązko-
wego Towarzystwa Astronomiczno-Geode-
zyjnego przy Akademii Nauk ZSRR. 

Artykuł zawiera dane uzyskane z ana
lizy zawartości kwartalnika w czasie owych 
10 lat. Najwięcej uwagi poświęcano me
teorom i meteorytom (35,2°/o artykułów), 
planetom i satelitom (25,6e/»). Księżycowi 
(l3,8°/o) i Słońcu (8,9e/o). Jest to zgodne 
z programowym założeniem koncentrowa
nia się na sprawach Układu Słonecznego. 
Stąd też zresztą ukazujący się w USA 
przekład Astronomiczeskogo Wiestnika na 
język angielski nosi tytuł Solar System 
Research (Badania Układu Słonecznego). 

Wśród autorów pisma jest sześciu aka
demików i członków korespondentów Aka
demii Nauk ZSRR oraz akademii nauk 
republik związkowych, 32 doktorów nauk 
i profesorów. 94 kandydatów nauk i do
centów. Prócz radzieckich uczonych na 
łamach pisma drukowali swe prace nau
kowcy z Polski, CSRS, NRD, Mongolii, 
Wietnamu, Francji i USA. Łamy udo
stępniano też tym miłośnikom astronomii, 
których artykuły reprezentowały wysoki 
poziom naukowy. 

Nakład Astronomiczeskogo Wiestnika w 
ciągu 10 lat wzrósł prawie dwukrotnie, 
osiągając z końcem 1976 r. 2300 cgz. 

IP 

® Guntars R e j g a s: ŁATWUSKAJA 
PRIESSA NA OFS1ETIE. Nauka i Tiechni-
ka 1977 nr 2. S. 20—24. 

W Rydze powstaje Dom Prasy Wydaw
nictwa Komitetu Centralnego Komunistycz

nej Partii Łotwy. Jego pełne ukończenie 
nastąpi w ciągu dziesiątej (obecnej) pię
ciolatki. Ale już teraz drukuje się 14 re
publikańskich czasopism o jednorazowym 
nakładzie 1,4 min egzemplarzy. Sześć z 
nich (0,9 min egz. jednorazowego nakładu) 
drukuje się przy pomocy techniki offse
towej — w tym również miesięcznik, z 
którego pochodzi niniejszy artykuł. W 
przyszłości zamierza się offsetem druko
wać również wychodzące w Rydze gazety 
o jednorazowym nakładzie przekraczają
cym 1 min egz., a także gazety centralne 
przekazywane kanałami łączności fotote-
legraficznej. 

Artykuł mówi o zaletach techniki off
setowej i zawiera szczegółowy opis pracy 
w nowym systemie — od składania tekstów 
po gotowe egzemplarze gazety lub czaso
pisma. Cały proces produkcji ilustruje 
przejrzysty schemat zawierający zdjęcia z 
poszczególnych etapów pracy. Jest też spo
ro informacji o wyposażeniu technicznym 
służącym do wydawania „offsetowej" pra
sy. 

Ip 

• N. В o d 1 e w: GAZIETA P1ECZATA-
JETSJA OFSIETNYM SPOSOBOM. Poli
grafia 1976 nr 9. S. 44. 

Inżynier-technolog Gubkińskiej Drukar
ni Miejskiej pisze o korzyściach wynika
jących z wprowadzenia techniki offsetowej 
i o zastosowanych w owej drukarni in
nowacjach technicznych. Artykuł jest sym
ptomatyczny dla procesu przechodzenia 
coraz większej ilości tytułów prasy ra
dzieckiej na nową technologię druku. 

ip 

• W. В у к o w a: CZTO POKAZAŁ KON
KURS GAZIET MOSKOWSKOJ OBŁASTI. 
Poligrafija 1976 nr 9. S. 40—42. 

Artykuł jest syntetycznym obrazem ga
zet rejonowych i miejskich ukazujących 
się w Obwodzie Moskiewskim. Autorka — 
członek jury konkursu, który był etapem 
ogólnorosyjskiego przeglądu gazet rejono
wych i miejskich — pisze o tendencjach 
i ciekawych zjawiskach w dziedzinie 
kształtowania wyglądu zewnętrznego prasy 
Obwodu Moskiewskiego, często posługując 
sie konkretami i przykładami. 

Ip 

• i, F i e d o r ó w a: W1ERSTKA, SZRIF-
TOWOJE OFORMLENIJE, ILLUSTRACII. 
Poligrafija 1976 nr 9. S. 42—44. 

Artykuł powstał w odpowiedzi na dwa 
listy do redakcji: od redaktora rejonowej 
gazety Put' Lenina z prośbą o ocenę ze
wnętrznego wyglądu pisma i od czytelnika 
gazety Almalykskij Raboczij krytykującego 
sposób jej łamania. Autorka przeprowa
dza analizę kształtowania obu tytułów za 
pomocą środków graficznych. 

Ip 
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Międzynarodowa konferencja sprawozdawcza w Moskwie 

Socjalistyczna rewolucja — a dzien
nikarstwo: tak brzmiał temat między
narodowej konferencji naukowej, ja
ka odbywała się w Moskwie w dniach 
od 6 do 11 czerwca 1977. W konfe
rencji uczestniczyli przedstawiciele 
ośrodków naukowych i uniwersytec
kich zajmujących się prasoznaw-
stwem z Bułgarii, Czechosłowacji, 
Kuby, Mongolii, NRD, Polski, Rumu
nii, Węgier, Wietnamu i Związku Ra
dzieckiego. W skład delegacji pol
skiej wchodzili : doc. dr B. G o ł ę 
b i o w s k i i doc. dr A. S H s z 
z Instytutu Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych w Warszawie oraz doc. 
dr W. P i s a r e k i dr B. G a r l i c k i 
z Ośrodka Badań Prasoznawczych w 
Krakowie. 

Pierwszy dzień obrad poświęcony 
był roli prasy bolszewickiej w do
bie Rewolucji Październikowej oraz 
historycznemu znaczeniu tej rewolu
cji i związanej z nią prasy — dla 
rozwoju ruchu komunistycznego na 
świecie (referaty: W. G. A f a n a s j e 
w a , J. N. Z a s u r s k i e g o , J. W a 
l e n t y , A. L. M i s z u r i s a , J. B. 
К u * n i e ć o w a, B. I. J e s i n a, K. 
A. N i k o ł a j e n k i, R. P. O w s i e -
p i a n a ) . W referatach przedstawiono 
istotne elementy rodzącej się prasy 
nowego typu, prasy radzieckiej — jej 
cechy wyróżniające wobec prasy 
burżuazyjnej, jej kierunki rozwoju. 

W drugim dniu omawiano wpływ 
prasy radzieckiej na postępowe dzien
nikarstwo innych narodów, a także 
oddziaływanie redagowania gazet ro
botniczych i komunistycznych różnych 
krajów na ogólny kształt prasy ko
munistycznej. Przedstawiano szcze
gólne formy rozwoju sytuacji rewo
lucyjnej w krajach europejskich i po
zaeuropejskich, sytuacji, która nie 
zawsze pociągała za sobą likwidację 

prasy burżuazyjnej, ale czasami cha
rakteryzowała się przechodzeniem 
demokratycznych i postępowo myślą
cych dziennikarzy na pozycje klasy 
robotniczej i przejmowaniem jej 
punktu widzenia, a czasem wręcz, 
czynnym włączaniem się do walki 
proletariatu o wyzwolenie z ucisku 
klasowego. W pewnych szczególnych 
sytuacjach taka znamienna ewolucja 
kończyła się przejściem całych gazet 
na pozycje rewolucyjne i aktywnym 
uczestnictwem w przekształceniach 
społecznych (referaty: A. Ś l i s z a , 
L. F o d o r a , H. P ö r s c h k e g o , 
M. B e r a n k o v e j , I. S p a l a t e l u . 
A. K r i v a n k o v e j , M. I w a n o 
w a , S. S t a n c z e w a , W. H u d e c a , 
R. F e s t , N. T i V a h ) . W referatach 
wskazywano na istotne znaczenie kie
rowniczej roli partii w rozwoju dzien
nikarstwa oraz podkreślano, że 
„wszelkie przejawy jej osłabiania od
bijają się na dezintegracji prasy w 
określonym kraju, co w skrajnych 
przypadkach może doprowadzić do 
schodzenia poszczególnych redakcji 
na pozycje sprzeczne z interesami 
klasy robotniczej". 

Rewolucyjne przemiany następują 
pod wpływem przemian społecznych 
nie tylko w treściach przeznaczonych 
do rozpowszechniania, ale również w 
formach ich wyrażania (referat 
S. I. S t i k a l i na ) , a także w sa
mym języku prasy (referat W. P i 
s a r k a ) . 

Osobnym problemem omawianym 
podczas konferencji były tendencje 
w prasie rozwijających się krajów 
Azji i Afryki. W ramach postępowych 
przemian w wielu z nich kurczy się 
widocznie baza działania burżuazji, 
a wraz z tym zwiększają się możli
wości demokratycznych przekształceń 
dotychczas działających instytucji, 



158 KRONIKA NAUKOWA, SPRAWOZDANIA 

w tym również prasy (referaty: 
M. R o d r i g e z , A. Ch. I b r a h i m o -
wa) . 

Zarówno wygłoszone referaty, jak 
i dyskusja w czasie konferencji wska
zywały, że na świecie w dobie obec
nej niepomiernie wzrosła rola środ
ków masowej informacji i propagan
dy. I jeśli kiedyś Lenin wskazywał na 
konieczność zdobycia przez rewolu
cyjnych robotników przede wszystkim 
poczty i telegrafu jako nerwowych 
tkanek społeczeństwa, to dziś ten po
stulat trzeba odnieść także do radia 
i telewizji. 

Sojusz postępowych dziennikarzy 
z postępowymi siłami społeczeństwa 
może przyspieszyć rewolucję, tak jak 
związek reakcyjnych pracowników 
prasy z reakcją społeczną potrafi ją 
zahamować. Świadczy to najlepiej 

Po kilku latach pracy i szerokiej 
międzynarodowej dyskusji opracowa
ne zostały „Zalecenia w sprawie mię
dzynarodowej standaryzacji statysty
ki w dziedzinie radia i telewizji" l. 
Zatwierdzone przez Konferencję 
Ogólną UNESCO na jej XIX sesji 
w Nairobi 22 listopada 1976 stały się 
już dokumentem obowiązującym 
wszystkie państwa członkowskie. 

Oficjalny tekst zaleceń, opublikowa
ny ostatnio w języku angielskim, 
francuskim, hiszpańskim, rosyjskim 
i arabskim, składa się ze wstępu i 3 
części. Wstęp określa podstawy i cele 
zaleceń oraz powierza państwom 
członkowskim ich realizację. Część I 
uściśla, że zalecenia odnoszą się do 
działalności radiowo-telewizyjnej, za
równo krajowej jak i przeznaczonej 
dla zagranicy, oraz podaje definicje 
ważniejszych pojęć użytych w tekście. 
Część II przedstawia zasady klasyfi
kacji. Najważniejszą jest niewątpli
wie część III zaleceń, czyli zestawie
nie danych ilościowych, które powin
ny być w każdym kraju zbierane 
osobno dla radia, osobno dla telewi
zji co rok lub chociaż co dwa lata. 
Publikując poniżej pełny rejestr tych 

1 Recommendation concering the inter
national standardization of statistics on 
radio and television. Unesco, Paris 1977. 

o politycznym znaczeniu masowych 
środków komunikowania. Dziennikar
stwo z instrumentu władzy, jakim 
było dawniej, staje się w obecnych 
przemianach rewolucyjnych istotnym 
jej wyrazem. Siedzenie zatem tego 
procesu na całym świecie jest zarazem 
zadaniem ważnym i interesującym 
dla każdego prasoznawcy i dla każ
dego badacza przemian politycznych. 
Stąd właśnie istotne znaczenie kon
ferencji moskiewskiej. 

W ramach tej konferencji odbyły 
się również uroczystości 25-lecia Wy
działu Dziennikarstwa na Uniwersy
tecie Moskiewskim, który wypuścił 
już tysiące absolwentów i którego dy
plom świadczy o wysokim poziomie 
ideowym i zawodowym kandydata na 
dziennikarza. 

BOLESŁAW GARLICKI 

danych, zachowujemy numerację ory
ginalnego tekstu. Pozycje 1—13 miesz
czą się w I i II części Zaleceń. 

NADAWANIE (BROADCASTING) 
KRAJOWE 

Instytucje nadawcze 
14. L i c z b a i n s t y t u c j i p r a w 

n i e u p o w a ż n i o n y c h d o 
n a d a w a n i a p r o g r a m ó w 
a) Wg statusu prawnego: 

1. rządowe instytucje nadawcze 
2. społeczne instytucje nadaw

cze * 
3. komercyjne instytucje na

dawcze 
b) Wg zasięgu geograficznego: 

1. krajowe instytucje .nadawcze 
2. regionalne instytucje nadaw

cze 
3. lokalne instytucje nadawcze 

15. Ź r ó d ł a d o c h o d ó w i n s t y 
t u c j i n a d a w c z y c h , wym. 
w punkcie 14a 
Cały roczny dochód i procentowy 
udział w nim: 

a) Funduszów rządowych 
b) Opłat za abonament 
c) Prywatnych subwencji 
d) Reklamy 
e) Innych wpływów. 

Zalecenia UNESCO w sprawie statystyki 
radiowo-telewizyinei 
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16. B i e ż ą c e w y d a t k i i n s t y 
t u c j i n a d a w c z y c h , wym. 
w punkc ie 14a 

Całość rocznych bieżących wyda t 
k ó w i p rocen towy udział w nich: 
a) w y d a t k ó w n a p rogramy 

1. koszty produkcj i p r o g r a m ó w 
2. Kosaty n a b y w a n i a p rog ra 

m ó w 
b) wyda tków na produkcję , t r a n s 

misję i urządzenia 
1. koszty urządzeń do produkcj i 
2. koszty urządzeń do t r a n s m i 

sji 
3. kaszty personelu, k ie rownic

t w a i adminis t rac j i 
17. P e r s o n e l z a t r u d n i o n y w 

w i n s t y t u c j a c h n a d a w 
c z y c h , wym. w punkcie 14a 
Pe łna liczba personelu 
a) Personel p rogramowy 

1 personel p rogramowy bez 
dziennikarzy 

2. dz iennikarze 
b) Personel techniczny 

1. personel produkcyjny 
2. personel t ransmisyjny 
3. pozostały personel technicz

ny 
c) Personel adminis t racy jny 
d) Pozostały personel 

Urządzenia transmisyjne 
18. L i c z b a w s z y s t k i c h n a 

d a w c z y c h s t a c j i r a d i o 
w y c h i i c h s i ł a n a d a w 
c z a d l a k a ż d e j z p o n i ż 
s z y c h k a t e g o r i i : 
a) Niska częstotliwość (LF) 
b) Średnia częstotliwość (MF) 
c) Wysoka częstotliwość (HF) 
d) Bardzo wysoka częstotliwość 

(VHF) 
c) Superwysoka częstotliwość 

(SHF) 
19. L i c z b a w s z y s t k i c h n a 

d a w c z y c h s t a c j i t e l e w i 
z y j n y c h i i c h s i ł a n a 
d a w c z a d l a k a ż d e j z p o 
n i ż s z y c h k a t e g o r i i 
a) Bardzo wysoka częstotliwość 

(VHF) 
b) Ul t rawysoka częstotliwość 

(UPIF) 
c) Superwysoka częstotliwość 

(SHF) 

Programy 
20. L i c z b a s ł u ż b p r o g r a m o 

w y c h 2 ( p r o g r a m m e s e r v i 
c e s ) i n s t y t u c j i n a d a w 
c z y c h wym. w punkcie 14a 

a) Kra jowe służby p r o g r a m o w e 
b) Regionalne służby p r o g r a m o w e 
c) Lokalne służby p r o g r a m o w e 

21. Ł ą c z n y c z a s n a d a w a n i a 
w r o k u (w g o d z i n a c h ) i n 
s t y t u c j i n a d a w c z y c h wym. 
w punkc ie 14a 
a) Wg funkcji , w procentach łącz

nego czasu n a d a w a n i a 
1. P r o g r a m y informacyjne 

— biule tyny wiadomości i 
komen ta r ze wiadomość? 
(łącznie ze spor towymi) 

— inne p rog ramy informa
cyjne 

2. P r o g r a m y edukacyjne , kul tu
ra lne i rel igijne 
— programy edukacyjne 

p rog ramy edukacy jne m a 
jące swój p rog ram n a u 
czania (bez p r o g r a m ó w 
służących rozwojowi wsi) 

— p rog ramy edukacy jne dla 
celów rozwoju wsi 

— pozostałe p r o g r a m y edu 
kacyjne 

— p rog ramy ku l tu r a lne 
3. Rek lama 
4. P r o g r a m y roz rywkowe i n ie -

k lasyf ikowane 
— p r o g r a m y roz rywkowe 

filmy fabu la rne 
sztuki t ea t ra lne 
muzyka 
p r o g r a m y spor towe (ale 
bez wiadomości spor to
wych) 
inne p rog ramy r o z r y w 
kowe 
p rogramy nieklasyf ikowa-
ne 

b) Wg języka p rogramu, w p r o 
centach łącznego czasu n a d a 
wania 
1. język(i) u rzędowy (we) 
2. d ia lekty języka(ów) urzędo

wego (wych) 
3. języki mniejszości na rodo 

wych 
4. I n n e języki 

c) Wg pochodzenia p rogramu, w 
procentach łącznego czasu na 
d a w a n i a 
1. p rodukcja n a r o d o w a 
2. p rog ramy impor towane 
3. m iędzyna rodowa koproduk

cja 
2 Przez służbę programową (programme 

service) rozumie się wg definicji z cz. I 
Zaleceń program radiowo-telewizyjny na
dawany regularnie przez jeden lub wiele 
nadajników tworzący odrębnie nazywaną 
jednostkę w ramach służby nadawczej da
nej instytucji nadawczej". 
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Słuchacze i widzowie 
22. P o t e n c j a l n a p u b l i c z n o ś ć 

a) Szacunkowa liczba odbiorników 
w użyciu 
1. Odbiorniki radiowe 

— odbiorniki tylko z modu
lacją amplitudy 

— odbiorniki także z modu
lacją częstotliwości 

2. Odbiorniki telewizyjne 
— odbiorniki czarno-białe 
— odbiorniki kolorowe 

c) Liczba ważnych abonentów 
wyłącznie radiowych 
wyłącznie telewizyjnych 
radiowo-telewizyjnych 

NADAWANIE DLA ZAGRANICY 
23. D a n e s t a t y s t y c z n e o p r o 

g r a m a c h r a d i o w y c h d l a 
z a g r a n i c y p o w i n n y o b e j 
m o w a ć : 
a) Liczbę nadajników i ich siłę 

nadawania 
b) Łączny roczny czas nadawania 

(w godzinach) we wszystkich 
językach i wg procentowego 

udziału poszczególnych języ
ków. 

* 
Jeżeli te zalecenia uda się wpro

wadzić w życie, badacze komuniko
wania masowego uzyskają informację 
statystyczną o radiu i telewizji w po
szczególnych krajach w bardzo wy
sokim zakresie. Warto zwrócić uwa
gę, że część kwestionariusza dotycząca 
programów opiera się w znacznym 
stopniu na propozycjach przedstawio
nych przez Ośrodek Badań Praso-
znawczych na międzynarodowej kon
ferencji na temat typologii progra
mów telewizyjnych zorganizowanej 
przez UNESCO na Węgrzech we wrze
śniu 1973 (por. Zeszyty Prasoznawcze 
1974 nr 1, s. 176—178). 

Przyjęte w Nairobi zalecenia nie 
spełniają, niestety, wszystkich oczeki
wań badaczy komunikowania mię
dzynarodowego; nadawanie progra
mów dla odbiorców zagranicznych 
potraktowane zostało bardzo ogólniko
wo. 

ZYGMUNT DĄBEK 
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KRONIKA PRASY POLSKIEJ 
(1 kwietnia — 30 czerwca 1977) * 

5 IV — I sekretarz KW PZPR w Gdań
sku T. Fiszbach spotkał się z aktywem 
dziennikarskim Wybrzeża; spotkanie było 
poświęcone bieżącym problemom propa
gandy partyjnej oraz jej zwiększonej 
ofensywności w świetle uchwały Biura Po
litycznego КС PZPR dotyczącej dalszego 
doskonalenia działalności informacyjno-
publicystycznej oraz umacniania ideowo-
wychowawczej roli krytyki w prasie, ra
diu i TV. 

19IV — spotkanie Prezydium Sejmu 
z członkami Klubu Sprawozdawców Par
lamentarnych SDP poświęcone stanowi in
formacji prasowej o działalności Sejmu 
i jego organów. 

IV — kierownik Wydziału Prasy, Radia 
i Telewizji КС PZPR K. Rokoszewski 
spotkał się z aktywem dziennikarskim 
woj. białostockiego; omawiano problemy 
związane z dalszym rozwojem środków 
masowego komunikowania w tym regio
nie oraz sposoby realizacji uchwały Biura 
Politycznego w sprawie doskonalenia in
formacji i publicystyki oraz ideowo-wy-
chowawczej roli krytyki. 

5 V — pod przewodnictwem z-cy człon
ka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza narada redaktorów 
naczelnych i sekretarzy redakcyjnych or
ganizacji partyjnych poświęcona omówie
niu zadań prasy, radia i TV po VII Ple
num КС PZPR. 

12 V — pod przewodnictwem z-cy człon
ka Biura Politycznego, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza narada sekretarzy 
komitetów wojewódzkich partii poświęcona 
omówieniu problemów związanych z re
alizacją zadań VII Plenum КС, а szcze
gólnie intensyfikacji pracy ideowo-wycho-
wawczej. propagandowej i środków maso
wego komunikowania. 

12 V — spotkanie członków ZG SZSP 
z dziennikarzami zajmującymi się proble
matyką studencką. Dyskutowano na temat 
aktualnych problemów związanych z ru
chem studenckim i środowiskiem akade
mickim. 

13 V — sekretarz КС PZPR E. Gierek 
przyjął członków prezydium ZG SDP. 
Przewodniczący ZG SDP J. Mietkowski 
przedstawił sprawy, którymi aktualnie zaj-
* Wraz z uzupełnieniami za poprzednie 
miesiące. 

muje się SDP oraz zamierzenia na przy
szłość. 

13 V — członek Biura Politycznego, 
I sekretarz KW PZPR w Katowicach 
Z. Grudzień spotkał się z aktywem dzien
nikarskim woj. katowickiego. Dyskutowa
no nad zadaniami prasy w kształtowaniu 
socjalistycznej świadomości społeczeństwa. 
Informację o dorobku i pracach Śląskiego 
Wydawnictwa Prasowego przedłożył jego 
dyrektor — K. Szarowski. 

27 V — z udziałem z-cy członka Biura 
Politycznego, sekretarza КС PZPR J. Łu
kaszewicza w Warszawie uroczystość wrę
czenia dorocznych nagród Przewodniczą
cego Komitetu d/s Radia i TV. Lista lau
reatów — Trybuna Ludu z 30 V. 

10 VI — kierownik Wydziału Prasy, Ra
dia i Telewizji КС PZPR K. Rokoszewski 
spotkał się z aktywem dziennikarskim 
woj. przemyskiego oraz Nowin, Rozgłośni 
Polskiego Radia i Ośrodka Telewizyjnego 
w Rzeszowie ; przedyskutowano aktualne 
problemy środowiska dziennikarskiego 
oraz zadania wynikające z uchwal V, VI 
i VII Plenum КС PZPR. 

10—11 VI — z inicjatywy Instytutu His
torii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Komisji Nauk Humanistycznych Wrocław
skiego Oddziału PAN — w Oleśnicy sesja 
naukowa pt. „Prasa jako źródło badania 
dziejów myśli politycznej". Wygłoszono 
dwa referaty metodologiczne (doc. A. Pacz
kowski, dr W. Władyka) i pięć monogra
ficznych (prof. R. Wapiński, doc. J. My-
śliński, dr A. Juzwenko, prof. W. Wrze
siński, dr S. Lewandowska). W ożywionej 
dyskusji o roli prasy i czasopiśmiennictwa 
w kształtowaniu myśli politycznej i opinii 
publicznej w XIX i XX w. (do drugiej 
wojny światowej) zabierali m. in. glos: 
profesorowie H. Zieliński, B. Zakrzewski, 
docenci A. Zarnowska, J. Hölzer, A. Aj-
nenkiel, dr J. J. Terej, K. Koźniewski 
i W. Bartoszewski. 

17 VI — sekretarz КС, I sekretarz Ko
mitetu Warszawskiego PZPR A. Karkoszka 
spotkał się ze stołecznym Zarządem Od
działu SDP: dyskutowano nad oddziały
waniem krytyki, zacieśnianiem więzi z czy
telnikami, organizacją pracy redakcyjnej, 
kształceniem młodej kadry-

22 VI — I sekretarz КС PZPR E. Gierek 
przyjął komentatora politycznego New 
York Timesa — J. Restona. 

11 — Zeszyty Prasoznawcze 
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25 VI — w КС PZPR narada poświęcona 
dalszemu doskonaleniu służby informa-
cyjno-prasowej z prac Sejmu. W naradzie, 
której przewodniczył kier. Wydziału Prasy, 
Radia i Telewizji КС К. Rokoszewski, 
uczestniczyli redaktorzy naczelni agencji, 
dzienników, sprawozdawcy parlamentarni, 
posłowie—dziennikarze. 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE 
29 III—8IV — na zaproszenie ZG RSW 

„Prasa -Ks iążka -Ruch" w Polsce p rzebywał 
I. Miedwiediew, zastępca przewodniczące
go Zarządu Agencji P rasowej Nowosti. 
Odbył on rozmowy w Wydziale P r a sy , 
Radia i TV КС PZPR, ZG RSW, P A „ In 
terpress", KAW i Trybunie Robotniczej. 
Gość został przyjęty przez z-cę członka 
Biura Politycznego КС, sekretarza КС 
PZPR J. Łukaszewicza. 

30 III—1IV — w Tihany nad Balato
nem narada przewodniczących i sekreta
rzy generalnych stowarzyszeń dziennikarzy 
krajów RWPG; SDP reprezentował prze
wodniczący ZG J. Mietkowski. Uczestników 
narady przyjął członek Biura Politycznego 
КС WSPR, wicepremier WRL — G. Aczel. 

7IV — w Krakowie podpisano porozu
mienie o dalszym pogłębieniu współpracy 
między PAP i Czechosłowacką Agencją 
Prasową (CTK). 

12—16IV — w Warszawie posiedzenie 
kierownictw klubów dziennikarzy sporto
wych krajów socjalistycznych. 

12—16IV — w Warszawie posiedzenie 
Prezydium Klubu Rolnego MOD. 

18—20IV — w NRD posiedzenie prze
wodniczących klubów dziennikarzy woj
skowych. Klub Publicystyki Wojskowo-
Obronnej SDP reprezentował J. Przyby
łowicz. 

19—23IV — we Włoszech zebranie ogól
ne i kolokwium Międzynarodowej Fede
racji Prasy Filmowej (FIPRESCI), w któ
rym uczestniczyła dwuosobowa delegacja 
Klubu Krytyki Filmowej SDP. 

22IV — w Hadze polsko-holenderskie 
spotkanie okrągłego stołu dziennikarzy 
parlamentarnych, któremu prezydował 
przewodniczący drugiej Izby Stanów Ge
neralnych A. Vondeling. Tematem spot
kania była rola przepływu informacji w 
procesie odprężenia w świetle postanowień 
Aktu Końcowego KBWE i przygotowań 
do spotkania w Belgradzie. 

25—30 IV — w Belgradzie, z inicjatywy 
Europejskiego Klubu Dziennikarzy, spot
kanie dziennikarzy z krajów — sygnata
riuszy aktu końcowego konferencji w Hel
sinkach poświęcone omówieniu roli prasy, 
radia i TV w realizacji porozumienia hel
sińskiego. Z Polski w konferencji uczestni
czyli: M. Jaworski i W. Zrałek (Trybuna 
Ludu) oraz A. W. Wysocki (Zycie War
szawy). Obszerniejsze sprawozd. : Trybuna 
Ludu (nr 108, s. 7), Zycie Warszawy (nr 
104). 

27—29IV — w Pradze narada przedsta
wicieli 75 partii komunistycznych i robot
niczych poświęcona ocenie działalności 
miesięcznika Problemy Pokoju i Socjaliz
mu. Delegacji PZPR przewodniczył sekre
tarz КС PZPR A. Werblan. Obszerniejsze 
sprawozd. : Trybuna Ludu nr 100. 

28IV — w SDP podpisano protokół 
w sprawie współpracy między SDP i Radą 
Dziennikarzy Socjalistycznej Republiki 
Rumunii na lata 1977—1980. 

28IV — w Madrycie podpisano umowę 
o współpracy radiowej i telewizyjnej mię
dzy Komitetem cVs Radia i Telewizji PRL 
a radiofonią i telewizją hiszpańską. Umo
wa przewiduje wymianę materiałów, ekip 
radiowych i telewizyjnych, wzajemną po
moc techniczną, a także zakłada wzaje
mną działalność komercyjną; przewiduje 
się też organizowanie wzajemnych bloków 
programowych. 

5 V — z okazji Dnia Prasy Radzieckiej 
i 65 rocznicy dziennika Prawda, ZG RSW 
„Prasa-Książka-Ruch" zorganizował w Za-
borowie tradycyjne spotkanie z dziennika
rzami radzieckimi akredytowanymi w Pol
sce. W spotkaniu wzięli udział m. in. za
stępca członka Biura Politycznego, sekre
tarz КС PZPR J. Łukaszewicz, kierownik 
Wydziału Prasy, Radia i TV КС PZPR 
K. Rokoszewski, przewodniczący ZG SDP 
J. Mietkowski, przedstawiciele Ambasady 
Radzieckiej (radca-minister G. Ragulin 
i radca S. Korszunow) oraz gospodarz 
spotkania — prezes RSW S. Mojkowski. 

5 V — z okazji „Dni Kultury, Oświaty, 
Książki i Prasy" w Klubie MPiK w Nowej 
Hucie otwarto wystawę prasy węgierskiej ; 
na ekspozycję złożyły się wydawnictwa 
polityczne, czasopisma ilustrowane i po
pularnonaukowe, wydawnictwa o tematy
ce sportowej i turystycznej. Otwarcia wy
stawy dokonał radca ambasady WRL, dy
rektor Instytutu Kultury Węgierskiej w 
Warszawie D. Hegedues. 

10 V — w Warszawie międzynarodowe 
seminarium dziennikarzy oświatowych 
krajów socjalistycznych zorganizowane 
z inicjatywy SDP i Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania. Tematem seminarium były 
problemy oświaty w Polsce, a zwłaszcza 
sprawy dotyczące przygotowań reformy 
systemu edukacji. 

10 V — sekretarz generalny RPK, prezy
dent Rumunii N. Ceausescu przyjął człon
ka КС PZPR, redaktora naczelnego Try
buny Ludu J. Bareckiego. W czasie spot
kania N. Ceausescu udzielił wywiadu dla 
Trybuny Ludu. J. Barecki wręczył sekre
tarzowi generalnemu wydany przez „Książ
kę i Wiedzę" tom prac N. Ceausescu — 
„Artykuły i przemówienia". 

13 V — z-ca członka Biura Politycznego, 
sekretarz КС PZPR J. Łukaszewicz przy
jął delegacje z krajów socjalistycznych, 
które uczestniczyły w obchodach 30-lecia 
RSW „Prasa-Książka-Ruch" (wykaz i skład 
delegacji — Nasze Problemy nr 6 s. 5). 
W spotkaniu wzięli udział: kierownik Wy
działu Prasy, Radia i TV КС PZPR K. Ro
koszewski i prezes RSW S. Mojkowski. 

16—22 V — na zaproszenie redakcji Życia 
Gospodarczego przebywał w naszym kraju 
red. naczelny Ekonomiczeskoj Gaziety 
A. F. Rumiancew. Gościa przyjął członek 
Biura Politycznego, sekretarz КС PZPR 
S. Olszowski. 

20 V — we Włoszech (Marittimo Milano) 
41 sprawozdawczo-wyborczy Kongres Mię
dzynarodowego Stowarzyszenia Prasy 
Sportowej (AIPS). Wiceprzewodniczącym 
wybrany został przedstawiciel Polski 
E. Woźniak (prezes Klubu Dziennikarzy 
Sportowych SDP). 

23 V — prezes RSW S. Mojkowski przy
jął dyrektora Ośrodka Badań Międzyna
rodowych Uniwersytetu w Pittsburgu, dra 
C. Becka, w związku z podpisaniem urno-



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 163 

wy o wymianie naukowej między tym 
uniwersytetem a Instytutem Badania 
Współczesnych Problemów Kapitalizmu. 

25—27 V — w Warszawie polsko-buł-
garskie seminarium teoretyczne na temat 
problemów wymiany informacji w warun
kach odprężenia międzynarodowego. Semi
narium zorganizowały: Instytut Badania 
Współczesnych Problemów Kapitalizmu 
i Instytut Współczesnych Teorii Społecz
nych przy Prezydium Bułgarskiej Akade
mii Nauk. 

31V — w Sztokholmie przebywała gru
pa polskich dziennikarzy — członków Klu
bu Publicystów Międzynarodowych. Zapo
znali się oni z działalnością sztokholm
skiego Międzynarodowego Instytutu d/s 
Badania Pokoju (SIPRI). Zarząd Klubu 
Publicystów Międzynarodowych został 
przyjęty przez p.o. ministra spraw zagra
nicznych Szwecji U. Ullstena. 

V — w Helsinkach obradowała konfe
rencja agencji prasowych siedmiu państw 
bałtyckich poświęcona omówieniu sposo
bów doskonalenia wymiany informacji na 
temat ochrony środowiska naturalnego 
Bałtyku. W konferencji uczestniczyU 
przedstawiciele ZSRR, Polski, NRD, RFN, 
Finlandii, Szwecji i Danii — krajów, któ
re w 1974 r. przyjęły konwencję o ochro
nie wód Bałtyku. 

V — w Warszawie podpisano umowę 
o współpracy między SDP i Związkiem 
Dziennikarzy Jugosłowiańskich na okres 
1977—1980. Umowa przewiduje dalsze roz
szerzenie kontaktów między obu organi
zacjami, a szczególnie: wymianę dzienni
karzy, rozszerzenie współpracy instytucji 
zajmujących się kształceniem kadr dla 
prasy, radia i TV. 

V — na zaproszenie TASS w Związku 
Radzieckim przebywał redaktor naczelny 
PAP J. Roszkowski. Rozmowy na temat 
dalszego rozszerzenia współpracy między 
obu agencjami. 

17 VI — ambasador USA w Warszawie 
R. T. Davies przekazał Polskiemu Instytu
towi Spraw Międzynarodowych dar w po
staci mikrofilmów czasopisma New York 
Times za lata 1950—1975 wraz z czytnikiem 
i reproduktorem do mikrofilmów. Naby
tek ten wzbogacił zbiory biblioteki PISM, 
która jako jedyna w Polsce dysponuje 
obecnie kompletem mikrofilmów New York 
Times od 1913 r. 

18 VI — w Warszawie podpisano umowę 
o wymianie serwisów informacyjnych i in
nych formach współpracy między PAP 
i Agencją Prasową Iranu (PANA). 

21VI — w Warszawie podpisano umowę 
o współpracy między SDP a Związkiem 
Dziennikarzy Iraku na lata 1977—1980. Obie 
organizacje działać będą na rzecz pogłę
bienia w swych krajach wiedzy o życiu 
i pracy drugiego narodu. Umowa przewi
duje wymianę materiałów, delegacji dzien
nikarskich. 

VI — w Budapeszcie podpisano proto
kół o współpracy między TV polską i wę
gierską; przewiduje on m. jn. dalszy roz
wój wymiany programów oraz rozszerze
nie działalności w zakresie koprodukcji 
filmów. 

SDP. KLUBY TWÓRCZE 
18IV — Prezydium ZG SDP zapoznało 

się z działalnością i planami Klubu Pu

blicystów Ekonomicznych. Obszerniejsze 
sprawozd. : Prasa Polska nr 6 s. 15—16. 

22IV — posiedzenie Komisji Prawno-
Statutowej ZG SDP, poświęcone omówie
niu zmian i poprawek do statutu SDP 
i Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego. 

IV — zebranie Klubu Zagadnień Polo
nijnych na temat specjalnego dodatku 
Kuriera Polskiego poświęconego sprawom 
Polonii. W dyskusji podkreślono, że do
datek Kurier Polski i Polonijny jest jedy
nym tego typu wydawnictwem informują
cym tak szeroko o sprawach polonijnych. 
Red. Kuriera Polskiego ogłosiła konkurs 
na najlepszy reportaż z życia Polonii. 

13 V — uroczystość wręczenia dorocz
nych nagród SDP i klubów twórczych. 
Po raz pierwszy wręczono nagrodę Ze
społu Starszych Dziennikarzy za popula
ryzację piękna języka polskiego, którą 
otrzymał dyrektor OBP — doc. dr hab. 
W. pisarek. Nagrodę Klubu Prasoznawcze-
go otrzymał zespół redakcji Prasy Polskiej; 
pełny wykaz laureatów — Prasa Polska nr 
6 s. 26—29. 

V — przy poznańskim oddziale SDP po
wołano sekcję Klubu Publicystów Lotni
czych. Kierownikiem został W. Babierz 
(Wiraże). 

3 VI — w Katowicach — z okazji święta 
Trybuny Robotniczej — obradowało w roz
szerzonym składzie Prezydium ZG SDP; te
matem dyskusji były aktualne zadania pra
sy, radia i TV w kształtowaniu świado
mości socjalistycznej i umacnianiu patrio
tycznej jedności społeczeństwa. Referat 
wprowadzający do dyskusji wygłosił kie
rownik Wydziału Prasy, Radia i TV КС 
PZPR K. Rokoszewski. Na obrady przy
byli m. in.: członek Biura Politycznego, 
I sekretarz KW PZPR w Katowicach 
Z. Grudzień i z-ca członka Biura Poli
tycznego, sekretarz КС PZPR J. Łukasze
wicz. 

RSW „PRASA—KSIĄŻKA—RUCH" 
16 V — z okazji 30-lecia RSW w sie

dzibie КС PZPR uroczystość dekoracji za
służonych pracowników odznaczeniami 
państwowymi oraz wręczenia dorocznych 
nagród Prezesa RSW. Wykaz odznaczo
nych i laureatów — Nasze Problemy nr 6 
s. 2—4, 9—11. 

INICJATYWY REDAKCYJNE 
1IV — z okazji 10-lecia Wieczoru Wro

cławia sesja pt. „Rola gazet popołudnio
wych w kształtowaniu aktywności produk-
cyjno-społecznej i popularyzacji ludzi do
brej roboty". Referaty m. in. wygłosili 
I wiceprezes ZG RSW W. Bek — „Rola 
gazet popołudniowych w kształtowaniu 
aktywności produkcyjno-społecznej oraz 
popularyzacji ludzi dobrej roboty", dr 
Z. Bajka — „O roli prasy popołudniowej 
w kształtowaniu klimatu dobrej pracy" 
oraz dr R. Karpiński — „Propaganda wyż
szej jakości pracy i życia w Wieczorze 
Wrocławia". 

11IV — w nrze 80 Kuriera Szczeciń
skiego (w publikacji „Czytelnicy o swojej 
gazecie. Ankieta 10 000") omówienie wy
ników ankiety czytelniczej ogłoszonej 
(211) z okazji 10-tysięcznego nru gazety. 
68% respondentów stwierdziło, iż zadowala 
ich zakres tematyczny gazety; inni suge
rują zajęcie się takimi problemami jak 

11* 
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„mechanizmy opóźniające dynamiczny roz
wój kraju", „sprawy dotyczące gospodar
ności", „zaniedbania w budownictwie", 
„kontrola społeczna i jej efekty". Pytanie 
„Czy mógłbyś wyobrazić sobie gazetę bez 
ogłoszeń i reklam" potwierdziło tylko 6% 
respondentów. 80% uczestników ankiety 
traktuje zdjęcia na równi z informacją 
tekstową. 

16IV — w nrze 16 Polityki L. Stefański 
(w publikacji „Ankieta Polityki. A jednak 
zmiany") omawia wyniki ankiety czytel
niczej. Najliczniejszą grupą odbiorców Po
lityki są studenci, przedstawiciele zawodów 
technicznych i ekonomicznych (22,9%) i hu
manistycznych (20%). Zwiększyła się grupa 
czytelników młodych (do 30 roku życia — 
32,2%, do 40 roku — 54,6%). 70% respon
dentów czyta Politykę od 10 lat. Blisko 
połowa respondentów to członkowie partii 
(co czwarty określa siebie jako aktywistę). 
Czytelnicy najwyżej cenią krytykę niepra
widłowości i zła społecznego. Najpopular
niejsze rubryki: Za granicą (96%). felieton 
Passenta (96%), Coś z życia (94%), Listy 
do redakcji (93%). W kraju (93%). Najpo
pularniejsi autorzy: D. Passent, M. Rad-
gowski, M. F. Rakowski, J. Maziarski, 
A. K. Wróblewski. 

23—24 IV — w nrze 91 Expressu Ilustro
wanego (w publikacji: „Czytelnicy Expres
su o swojej gazecie") omówienie wyników 
ankiety czytelniczej. Najliczniejszą grupę 
czytelniczą stanowią robotnicy, mieszkańcy 
Łodzi w wieku 26—40 i 41—60 lat (łącznie 
ok. 40%), druga grupa — to młodzież uczą
ca się (22°/o), pracownicy umysłowi (21°/o). 
Dziennik jest bardziej poczytny wśród 
mężczyzn (55%>) niż kobiet (45°/o). Czytel-
'nicy lubią najbardziej: skondensowaną, 
zwartą formę publikacji, sposób podawa
nia listów i materiałów o charakterze 
interwencyjnym; najbardziej narzekają na 
trudności związane z nabyciem gazety. 

27 IV — z okazji 35 rocznicy powstania 
PPR odbyła się w Częstochowie konfe
rencja zorganizowana przez KW PZPR i 
Międzyuczelniany Instytut Nauk Ekono
micznych i Społecznych przy Politechnice 
Częstochowskiej. Dr W. Mielczarek wygło
si! referat nt. działalności PPR oraz roli 
jej propagandy i prasy. 

28IV — w salach lubelskiego BWA 
otwarcie wystawy fotografii prasowej J. 
Trembeckiego pt. „XX lat Kuriera Lubel
skiego". 
• 10 V — z okazji 30-lecia RSW w Gdań
sku otwarcie okolicznościowej wystawy 
„Prasa polska — 77" — zawierającej prze
gląd gazet i czasopism, których edytorem 
jest RSW. 

22 V — w nrze 21 tyg. Za i przeciw 
(w publikacji „Czytelnicy o nas") omówie
nie wyników ankiety czytelniczej ogłoszo
nej w ub. zr. Stali czytelnicy tygodnika 
legitymujący się średnim wykształce
niem — 38"/o (z wykształceniem podstawo
wym — 33"/o). Przeważają mężczyźni (62°/»). 
•Ze względu na wiek: powyżej 50 lat — 
45°/o; w wieku 31—49 lat — 25%>; do lat 
'30 — 30°/o. Zdecydowaną większość czytel
ników stanowią pracownicy umysłowi. 
52°/o respondentów stwierdza, iż tygodnik 
spełnia ich oczekiwania; l°/o jest przeciw
nego zdania. 

4 VI — z okazji święta Sztandaru Ludu 
w Lublinie sesja dziennikarska poświęcona 
omówieniu roli łączności z czytelnikami. 

Główny referat wygłosił red. naczelny 
E. Mysłowski. Obszerniejsze sprawozdanie 
T. Kwaśniewski: Do redakcji nadszedł 
list — Sztandar Ludu 1977 nr 125. 

6 VI — z okazji święta Gazety Robot
niczej w Wałbrzychu sympozjum dzienni
karskie poświęcone roli dzienników par
tyjnych w kształtowaniu socjalistycznej 
aktywność» obywatelskiej. 

U VI — w stołecznym klubie garnizo
nowym DWP wystawa „30 lat służby fo-
toreporterskiej WAF". 

VI — z okazji 10-lecia gazety zakłado
wej Elana w Toruniu sesja dziennikarzy 
gazet zakładowych Polski Północnej. Wy
głoszono następujące referaty: „Agitacyj
ny charakter gazety zakładowej ze szcze
gólnym uwzględnieniem krytyki na pod
stawie pisma Elana" oraz „Satyra i humor 
na łamach gazet zakładowych w Polsce". 

ANKIETY CZYTELNICZE ogłosiły: Groma
da -Rolnik Polski (nr 44. 12IV), Glos Po
morza (nr 110, 17 V), Glos Pracy (nr 151, 
27 VI). 

RYNEK P R A S O W O - W Y D A W N I C Z Y 

Nowe tytuły: 
I — 1 nr kwartalnika Wiadomości Dro-

gistowskie ; format A-4; wyd.: ZG Stowa
rzyszenia Drogistów Polskich. 

III — 1 nr kwartalnika Kapitalizm. Or
gan Instytutu Badania Współczesnych Pro
blemów Kapitalizmu. Format: A-5, cena 
1 egz. 20 zł. Wyd.: Krajowa Agencja Wy
dawnicza, z 

RÓŻNE 
20—21IV — we Wrocławiu sesja pt. 

„Język — treść — funkcja publikacji pra
sowych". Obszerniejsze sprawozdania. M. 
Nowy — Zeszyty Prasoznawcze nr 3 s. 165 
i п.; H. Goslawska — Nasze Problemy 
nr 6 s. 54—55. 

10 V — w Muzeum im. S. Staszica w 
Hrubieszowie otwarcie wystawy „Hrubie
szowskie czasopiśmiennictwo w latach 
1912—1977". Obszerniejsze sprawozd. A. L. 
Gzella: Tradycje prasy regionalnej. Pisma 
hrubieszowskie — Kurier Lubelski nr 108. 

V — w olsztyńskim Klubie MPiK wy
stawa archiwalnej prasy młodzieżowej 
zorganizowana przy współudziale Ko
mendy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej 
ZHP. Wszystkie eksponaty ze zbiorów 
olsztyńskiego kolekcjonera, działacza mło
dzieżowego — W. Szukiela. Jest on posia
daczem drugiej co do wielkości kolekcji 
starych wydawnictw prasy młodzieżowej. 

V — z okazji „Dni Kultury, Oświaty, 
Książki i Prasy" Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Bydgoszczy zorganizowała 
wystawę „Historia prasy bydgoskiej". 

VI — z okazji 50-lecia Kwadrygi (uka
zującej się 1927—1931) w Białej Podlaskiej 
(tu drukowano pierwsze numery) spotka
nie z twórcami — założycielami pisma 
(W. Wernic, S. R. Dobrowolski, W. Sło-
bodnik, M. Piechal, A. Maliszewski). W 
Woj. Domu Kultury otwarto okoliczno
ściową wystawę pń. „Z dziejów Kwadry
gi". 

Opracował: Sylwester Dziki 
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Skróty tytułów: 

EP — Editor and Publisher 
FAZ — Frankfurter Allgemeine Zei

tung 
MFO — Media-Forsk Orienter 
NDP — Neue Deutsche Presse 
NZZ — Neue Zürcher Zeitung 
RP — Rasprostranienije Pieczati 

REDAGOWANIE 
MIĘDZYNARODOWE. Tym razem w Ber
linie Zachodnim odbyła się trzecia już 
międzynarodowa konferencja poświęcona 
radiowemu „feature" — gatunkowi, który 
nazwano „filmem akustycznym". Uczestni
czyli w niej przedstawiciele radiofonii 15 
państw, m. in. Australii, Francji, Jugosła
wii, Kanady, Polski, USA, Węgier i gospo
darzy. Uzgodniono międzynarodową ko
produkcję wielu audycji i wymianę całych 
zespołów produkcyjnych. Przyjęto kana
dyjski wniosek, by zarejestrować z naocz
nymi uczestnikami „godzinę zero" na prze
łomie stuleci. Polskie Radio ma przygoto
wać „Wielką podróż Dunajem" prowadzą
cą przez 8 państw. (Kulturbrief 1977 nr 7 
s. 12) pd 

DANIA. Podczas kwietniowego strajku 
drukarzy redakcja stołecznej gazety Po
litiken wydała przy pomocy jednej z dru
karni książkowych 5 tys. egzemplarzy ga
zety ściennej, które rozwieszono w mieś
cie w gablotach. (ZV+ZV 1977 nr 16 s. 593) 

pd 
LUKSEMBURG. W okresie od jesieni 1976 
do wiosny 1977 czytelnicy centralnego or-
zety. Pracowali też osobiście przy wzno-
ganu Komunistycznej Partii Luksemburga 
Zeitung vum Letzeburger Vollek zebrali 
ok. 2 milionów franków na fundusz ga
szeniu budynku, dzięki czemu w kwietniu 
br. redakcja i drukarnia pisma, a także 
Komitet Centralny partii mogły się prze
nieść do nowej siedziby. 

Zeitung vum Letzeburger Vollek cztery 
razy w tygodniu ukazuje się na ośmiu ko
lumnach, a dwa razy na dwunastu, mimo 
iż dysponuje zaledwie kilkoma etatowymi 
pracownikami. Możliwe jest to dzięki 
współpracy członków partii, którzy dostar
czają redakcji informacji. (Prawda z 2 V 
1977 s. 5) Ip 

USA. Newsletter — powielany, kolporto
wany pocztą list-gazeta zyskuje coraz 
większą popularność. Prawie każda dzie

dzina życia, każdy problem znajduje swe 
odbicie w listach-gazetach, od przerywa
nia ciąży (Abortion Trends) do życia zwie
rząt (Zoo's Letter). Ten rodzaj „domowego 
dziennikarstwa" jest lukratywnym zaję
ciem. Koszty subskrypcji wynoszą od 5 
dolarów rocznie (za Newsletter of the De
mocratic Left wydawany przez M. Harring-
tona) aż do 3600 doi. rocznie (za Interna
tional Letter — miesięczny raport ekono
miczny francuskiego dziennikarza D. Hu-
nebelle), a zważywszy niewielkie koszty 
produkcji — zyski są znaczne. Również 
rozpiętość nakładów jest duża: od kilku 
tuzinów do 430 tys. egz. Ten najwyższy 
nakład osiąga wychodzący już od 54 lat 
Kiplinger Washington Letter. Nikt nie pro
wadzi dokładnych statystyk, ale szacuje 
się, że na rynku amerykańskim istnieje 
około 6 tysięcy tytułów tej prasy (?). 
„Newsletter Yearbook Directory 1977", nie 
pretendując do kompletności wymienia 
1500 tytułów. 

Niełatwo zdefiniować, czym jest news
letter. Według jednego z określeń: „wy
starczy maszyna do pisania, powielacz 
i idea". Dziekan wydziału dziennikarstwa 
Uniwersytetu Maryland — R. E. Hiebert 
twierdzi, że to przesyt anonimowymi, bez
osobowymi środkami masowego komuni
kowania powoduje zwrot ku bardziej bez
pośrednim, „osobistym" mediom. Stąd 
rosnąca popularność newsletter'ow. (Time 
7. 30 maja 1977 s. 35—36) ar 

USA. Magazyny w języku angielskim dla 
Amerykanów obcego pochodzenia to nowy 
trend w amerykańskim ruchu wydawni
czym. W październiku 1976 ukazał się 
/—AM (Italian—American), skierowany do 
Amerykanów włoskiego pochodzenia, 
a wkrótce potem drugie pismo — Identi
ty — dla tej samej publiczności. W kwiet
niu 1977 Amerykanie hiszpańskiego pocho
dzenia otrzymali swój magazyn Nuestro — 
w języku angielskim dla Latynosów. Na
kład pierwszego numeru — 1П0 tys. egzem
plarzy (z tego 12,4% rozeszło się w sub
skrypcji), pozwala mówić o sukcesie ma
gazynu. Wydawca Daniel Lopez zorga
nizował solidne podstawy finansowe dla 
Nuestro, gromadząc około 1.2 miliona do
larów z dotacji instytucji i osób prywat
nych. Potencjalny rynek czytelniczy two
rzy blisko 12 milionów Latynosów. 

Pierwszy numer Nuestro liczy 64 strony 
(w tym zaledwie 5 stron reklam) i zawie
ra artykuły o wybijających się Latyno
sach, opowiadania, poezje, sztukę i foto
grafię a także wiadomości z kręgu hispa-
no-amerykańskiego oraz narodowe prze
pisy kulinarne — wszystko pod hasłem 
„latino es bueno". (Time •/. 18 IV 1977 
s. 43) ar 
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WĘGRY. Centralny organ partyjny Nép-
szabadsâg otrzymał w ub. roku 25 tys. 
listów. (NDP 1977 nr 8 s. 15) pd 

ROZPOWSZECHNIANIE 
CHILE. Rozgłośnia radiowa „Présidente 
Balmaceda" o orientacji chadeckiej została 
zamknięta z motywacją złamania prawa 
zabraniającego wszelkiej działalności 
lub zajmowania pozycji politycznej. (Inter
stages 1977 nr 118 s. 20) zl 
ETIOPIA. Przy 28 min mieszkańców 97% 
to analfabeci; nic więc dziwnego, że glo
balny nakład całej prasy codziennej, ty
godniowej i rzadziej wydawanej nie prze
kracza 300 tys. egz. Telewizja jest skon
centrowana głównie w stolicy (dawniej 
pryncypialnie ze względów klasowych, 
obecnie rozbudowę utrudniają i wręcz 
uniemożliwiają ukształtowanie geologiczne 
i trudności finansowe kraju). 

Podstawową rolę informacyjno-propa-
gandową spełnia radio. Ostatnio upaństwo
wiono reakcyjną rozgłośnię kościelna 
..Voice of the Gospel" (Głos ewangelijny), 
która obecnie nadaje w jęz. amharskim, 
arabskim, angielskim i francuskim jako 
,.Głos rewolucyjnej Afryki". (NDP 1977 
ar 12 s. 13) pd 
GRECJA. Cztery dzienniki stanowią ponad 
połowę globalnego nakładu prasy codzien
nej kraju: To Vima i Ta Nea wydawcy 
Lombrakisa oraz Akropolis i Apogevmati-
ni — Botsisa. (NDP 1977 n r 10 s. 13) pd 

HISZPANIA. W Minis ters twie Informacj i 
i Tu rys tyk i są ak tua ln ie za re jes t rowane 
6123 ty tu ły p rasowe . Wśród n ich 184 to 
dzienniki , 829 tygodników, 327 dwutygod
ników, 2375 miesięczników i 2408 publ ikacj i 
ukazujących się n ieregularn ie . 

Tylko 12 ty tu łów w k ra ju m a nak ład 
przekraczający 200 tys . egz. (Interstages 
1977 n r 118 s. 20) zl 

HOLANDIA. Wydawnic two „Elsevier" z 
rocznym obro tem przekracza jącym 500 m i n 
guldenów jest drugą oficyną k ra ju (po 
„Verenigde Neder landse Ui tgeversbedr i j -
ven NV") , a w dziedzinie czasopism facho
wych zajmuje swymi 250 ty tu ł ami p ie rw
sze miejsce w skali międzyna rodowej . Naz
w ę zapożyczono od s łynnych f landry jsk ich 
wydawców Elsevirow, k tó rzy z końcem 
XVI w. uciekli p rzed inkwizycją do H o 
landii . Wprawdzie ród ten w y m a r ł w 
1712 г., ale pod koniec XIX w. u tworzono 
pod jego nazwą pierwszą spółkę w y d a w 
niczą w kraju . 

Obecnie grupa „Elsevier" obejmuje 42 
wydawnic twa w Europie i na wszystk ich 
trzech subkon tynen tach Ameryk i , należy 
do niej także 20 d r u k a r ń i domów ks ię 
garskich. 

Poza czasopismami fachowymi (przeszło 
30% obrotów) „Elsevier" wyda je 60 cza
sopism popu la rnych o łącznym nakładzie 
28 min egz. 

Wśród wydawnic tw p r a s y fachowej ol
brzymie znaczenie mają „Exce rp ta Me-
d ica" (zał. 1946 w Amste rdamie ) , pub l i 
kujące obecnie 50 abs t r ak tów c h a r a k t e r y 
zujących zawar tość 3500 czasopism m e 
dycznych z całego świata . Od 15 lat w y 
syła się na zamówienie fotokopie poszcze
gólnych a r tyku łów, a w os ta tn im 10-leciu 
działa informacyjne a r c h i w u m k o m p u t e 
rowe. (Zeit 1977 n r 22 s. 30) pd 

INDIE. Druga s tac ja nada jąca specja lne 
p r o g r a m y TV dla ludności wiejskiej zo
stała u ruchomiona w s tan ie Madhja P r a -
desz. Jej zasięg obejmuje 400 wsi. Rząd do
s tarczył 30 odbiorn ików dla ko lek tywnego 
oglądania p rogramów. (ZVDP 1977 n r 12 
s. 12) pd 

MONGOLSKA RL. Stale rozbudowuje się 
zasięg TV. Z pomocą ZSRR podłączono 
do sieci cent ra lnej s tację p rzekaźnikową 
w oddalonej o 600 k m od stolicy miejsco
wości Chuwsguł -Ajmak. 

Za pomocą satel i tów sys temu „Orbi ta" , 
spec ja lny te lewizyjny p r o g r a m radziecki 
można odbierać w Ułan Bator , Czojbałsan 
i Sainszant . (NDP 1977 n r 12 s. 13) pd 

RFN. Wzrost sprzedaży dz ienników i gazet 
niedzielnych w I kwar t a l e 1977 w porów
nan iu z analogicznym okresem r o k u p o 
przedniego wyniósł 5,8%, a w po równan iu 
z os ta tn im k w a r t a ł e m 1976 r. 1,5%. W t rzech 
pierwszych miesiącach br . sprzedaż w y 
mien ionych gazet wynios ła 24 521 tys . egz. 
(ZV+ZV 1977 nr 19 S. 778) pd 

RFN. Sprzedane n a k ł a d y p ra sy wydawnic 
t w a Axe la Spr ingera wynos i ły w p ie rw
szych kwar t a ł ach dwu osta tnich lat (dane 
w tys . egz.) : 

Tytuł 1976 1977 
Bud (ogółem) 
Bild am Sonntag 
BZ 
Hamburger Abendblatt 
Berliner Morgenpost 
Die Welt 
Welt am Sonntag 
Hör zu 
Funkuhr 

4194 
2171 
332 
288 
194 
216 
305 

4089 
1790 

4580 
2371 
336 
285 
190 
216 
312 

3970 
1896 

Podkreś l ić należy, że są to liczby egzem
plarzy s p r z e d a n y c h ; d ruku je się znacznie 
więcej , np . Bild w ok. 5,8—6 m i n egz. 

Ekspans j a k o n c e r n u u t r zymuje się. 
Chcąc przechwycić rozpowszechnianie d a r 
m o w o rozdawanych „gazet ogłoszenio
wych" , sam przystąpił do ich wydawan ia . 
I t a k pozyskał połowę udziału tygodnika 
Elbe-Wochenblatt, następnie w ramach 
koncernu powstało specjalne wydawnictwo 
„Hamburger Wochenblatt-Verlag". Z in
nych nowych wydawnictw sportowy Ten
nis-Magazin przy nakładzie startowym blis
ko 60 tys. egz. prawie osiągnął rentow
ność, podobnie muzyczno-beatowy Musik-
Joker. (FAZ z 1 VII 1977 S. 14) pd 

RFN. Federacja Związków Zawodowych 
(DGB) zrzeszająca 7,4 min członków w 16 
związkach branżowych odgrywa poważną 
rolę na rynku prasowo-wydawniczym tego 
kraju. W RFN ukazuje się 50 czasopism 
związkowych o łącznym nakładzie tygod
niowym około 13 min egz. Czołowe miej
sce wśród nich zajmuje tygodnik Welt der 
Arbeit, którego nakład wynosi ponad 150 
tys. egz. (Profil 1977 nr 4) sd 

RFN. Podstawowe dane o prasie sporto
wej kraju: ukazuje się ponad 40 czaso
pism tego rodzaju. Najwięcej, bo 11, po
święconych jest różnym sportom wod
nym, od 5-tysięcznego kwartalnika o nur
kowaniu po 80-tysięczny dwutygodnik że
glarski. Aż 7 pism (w tym jedyny spor
towy dziennik Jockey, 4 tys. egz.) doty
czy jeździectwa; drukowane są one w na
kładach od niespełna 2 tys. egz. (kwartal
nik dla hodowców) do 40 tys. (miesięcz-
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nik ilustrowany). Po 5 tytułów mają piłka 
nożna (przy czym tygodniki bardzo od
biegają tu nakładami — od 30 tys. Sport-
Beobachter po 280 tys. Kicker) oraz cza
sopisma turystyczno-alpinistyczne (z osią
gającym 210 tys. egz. dwutygodnikiem 
Deutscher Alpenverein). Najwyższy jed
norazowy nakład wśród pism sportowych 
ma jedno z dwu poświęconych sportom 
zimowym — miesięcznik Ski (330 tys. egz.). 
Powyżej stu tysięcy egz. drukują jeszcze 
jedynie miesięcznik Sport (133 tys.) i ty
godnik Fussballwoche (120 tys.), oba po
święcone głównie piłce nożnej. Natomiast 
najniższy nakład ma szermierczy miesięcz
nik Sportfechten — nieco ponad tysiąc 
egz. (ZV+ZV 1977 nr 19 s. 762) pd 
RUMUNIA. Wydaje się tu 31 dzienników 
w globalnym nakładzie 3,6 min egz. oraz 
444 czasopism w 7,7 min egz. Centralny 
organ RPK Scinteia (6 wydań w tygod
niu) rozpowszechniany jest w półtorami-
lionowym nakładzie. W okręgach ukazują 
się ponadto 52 gazety o różnorodnej czę
stotliwości, 40 z nich w języku rumuńskim, 
pozostałe w językach najliczniejszych 
mniejszości narodowych — węgierskim 
i niemieckim. 

Radiofonia nadaje 3 programy centralne 
i 5 regionalnych. Przy 21 min mieszkań
ców zarejestrowanych jest ok. 3,8 min 
radioodbiorników i 2,7 min telewizorów 
(stan z 1976). Drugi program TV może 
odbierać tylko 13% mieszkańców. (NDP 
1977 nr 11 s. 27) pd 
TUNEZJA. W liczącym 5,6 min mieszkań
ców kraju — wg danych ministra infor
macji — przeciętny nakład dzienników 
liczy 120 tys. egz. Analfabetyzm i rozpro
szenie na pustyniach stanowią główną 
przeszkodę rozwoju prasy. Natomiast każ
da rodzina ma odbiornik tranzystorowy, 
a co dwudziesty obywatel — telewizor; 
kluby kulturalne oraz świetlice młodzie
żowe i komórki Partii Jedności organizują 
wspólne oglądanie TV. (FAZ z 3 VIII 1977 
s. 7) pd 
WĘGRY. Czołowy organ partyjny Nepsza-
badsag ma z dzienników największy na
kład w kraju. Wydanie niedzielne rozcho
dzi się w ilości ok. miliona egzemplarzy, 
średni nakład w inne dni tygodnia sięga 
800 tys. egz. — przy 10 min mieszkańców 
kraju. (Interstages 1977 nr 118 s. 12) zl 
WĘGRY. Jeden mieszkaniec kraju na czte
rech jest posiadaczem telewizora. Popular
ność małego ekranu uwidacznia nakład 
Radio es Televizio Ujsag, tygodnika za
wierającego kompletne programy telewizji 
i omówienia poszczególnych pozycji pro
gramu. Jest on rekordowy dla całej prasy 
przekracza znacznie milion egz. (Intersta
ges 1977 nr 118 s. 12) zl 

WIETNAM. Pierwsza radiostacja na skraj
nej północy, w prowincji Ha Tujen pod
jęła emisję. Programy w promieniu 200 km 
są nadawane w językach mniejszości na
rodowych Tajów, Daów i Meów. (NDP 
1977 nr 12 S. 12) pd 
WŁOCHY. Spośród wszystkich partii poli
tycznych kraju tylko Włoska Partia Ko
munistyczna potrafiła zorganizować maso
wy kolportaż własnego organu siłami akty
wistów. Sprzedają oni dziennik l'Unità w 
dużych i małych miastach w dni wolne 
od pracy, dzięki czemu niedzielne wyda
nia gazety mogą osiągać wysokie nakłady. 
Oto kilka przykładów z 1977 roku : 20 III — 

953 tys. egz., 3 IV — 948 tys., 24IV — 1078 
tys., l V — 1223 tys. egz. Liczby te 1,5—2 
razy przewyższają nakłady największych 
gazet burżuazyjnych. (Prawda z 20 V 1977 
s. 5) Ip 

ZSRR. Ukazuje się tu obecnie 159 gazet 
komsomolskich i pionierskich o jednora
zowym nakładzie ok. 40 milionów egz. 
(Prawda z G VII 1977 s. 1) lp 
ZSRR. Dziennik Trud drukowany jest 
już w 45 miastach — od 1 lipca br. rów
nież w Karagandzie. (Trud z 1 VII 1977 
s. 3) lp 

ODBIORCY 
AUSTRIA. Analizę odbioru zagranicznych 
programów telewizyjnych w Austrii w 
pierwszych 7 miesiącach 1976 przeprowa
dził na zlecenie austriackiej RTV Instytut 
Empirycznych Badań Społecznych IFES 
wspólnie z ośrodkiem badawczym Dr Fes-
sel+Gfk. 

89% gospodarstw domowych w kraju 
posiadało telewizory. Rodzimy program I 
mogło odbierać 100%, program II 96%. W 
regionach zachodnich 16% miało możliwość 
odbioru telewizji zachodnioniemieckiej lub 
w niewielkim zasięgu (3%) szwajcarskiej. 
W badaniach nie stwierdzono, by telewi
zje zagraniczne stanowiły konkurencję dla 
programów krajowych, zwłaszcza dla 
pierwszego. (NZZ z 14 VII 1977 s. 26) pd 
USA. Według sprawozdania „Towarzystwa 
Badania Opinii Nielsena" 1977, aktualne 
możliwości odbierania liczby kanałów tele
wizyjnych są następujące: co najmniej 
4 kanały — 96% gospodarstw domowych, 
7 i więcej kanałów — 65%, ponad 10 ka
nałów — 27%. Przynajmniej 1 odbiornik 
kolorowy znajduje się w 77% gospodarstw. 
Dane te świadczą, że także w tym zakre
sie bliska jest granica nasycenia, chociaż 
przestawienie na kolor 19% mieszkań mo
gących odbierać jedynie telewizję czarno
białą nie będzie osiągnięte nawet po kilku 
latach. 

Podkreśla się, że rodziny o niższym do
chodzie (mniej niż 10 tys. doi. rocznie) 
spędzają mniej czasu przed szklanym ekra
nem, niż inne grupy społeczne. 

Przeciętny czas odbioru programów te
lewizyjnych wynosi: dla telewizji koloro
wej tygodniowo 49 godz. 41 min., dla czar
no-białej nieco ponad 41 godz. (1VZZ z 23 
VI 1977 s. 32) pd 
WĘGRY. 4 5 rodzin budapeszteńskich czyta 
regularnie jedną gazetę codzienną. Wskaź
nik czytelnictwa dla reszty kraju sięga 
60%. (Interstages 1977 nr 118 s. 13) zl 

RUCH WYDAWNICZY 
MIĘDZYNARODOWE. Ukazał się nowy pe
riodyk Uniterra, miesięczny biuletyn in-
formaoyjny UNEP-u (Program ONZ Ochro
ny Środowiska). Pierwszy numer wyszedł 
w językach: angielskim, hiszpańskim i 
francuskim. (Nature et Ressources 1977 
nr 1) zl 

FRANCJA. Francuska Partia Komunistycz
na jest wydawcą nowej gazety Police et 
Nation, której pierwszy numer wyszedł 
w nakładzie 25 tys. egz. Zadaniem nowego 
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tytułu jest naświetlanie problemów ochro
ny obywateli przed naruszaniem ich praw 
i osobistego bezpieczeństwa. (Zurnalist 
1977 nr 6 s. 75) zl 
FRANCJA. 1 marca br. ukazało się w Pa
ryżu pierwsze wydanie nowego dziennika 
Le Matin de Paris. Gazetę wydrukowano 
fotoskładem, od razu w półmilionowym na
kładzie. (NDP 1977 nr 8 S. 15) pd 

PORTUGALIA. Po przerwie związanej 
z reorganizacją wznowiono wydawanie pi
sma Avalanca, organu prasowego centrali 
Intersindical. Jak wynika z zapowiedzi 
w artykule wstępnym, pismo związkow
ców ma się stać ,,potężnym środkiem 
umocnienia jedności ludzi pracy, a także 
wyrobienia ich klasowej samoświadomoś
ci". (Zurnalist 1977 nr 6 s. 75) zl 
SALWADOR. Wojskowy reżim republiki 
zamknął ukazującą się od czterech lat le
wicową gazetę La Cronica pod zarzutem 
popierania demonstracji protestacyjnych 
przeciw fałszerstwom w ostatnich wybo
rach prezydenckich. (NDP 1977 nr 8 s. 15) 

pd 
W. BRYTANIA. W Londynie pojawiło sie 
nowe czasopismo — Disasters (Katastrofy), 
poświęcone wielkim katastrofom i klęs
kom żywiołowym oraz zagadnieniom z ni
mi związanym. Wydawca tego pisma, John 
Seaman uważa, że „ludzie giną podczas 
różnych katastrof, ponieważ zbyt mało 
środków poświęca się na ochronę życia. 
Jako że pieniądze na ten cel przeznaczone 
są niewielkie, należy je mądrze wyda
wać." (Vidura 1977 nr_l s. 69) us 

AGENCJE 
HISZPANIA. Madrycka agencja oficjalna 
EFE podjęła decyzję stworzenia własnej 
Szkoły Specjalizacji w Dziennikarstwie 
Agencyjnym. Pierwsze kursy dla studen
tów, dyplomantów dziennikarstwa i adep
tów zawodu poniżej 30 lat już się rozpo
częły. (Interstages 1977 nr 118 s. 25) zl 
MADAGASKAR. W stolicy kraju założono 
państwową agencję informacyjną „Tara-
tra", mającą rozpowszechniać w kraju 
wiadomości wewnętrzne i zagraniczne. 
(NDP 1977 nr 12 S. 12) pd 

EKONOMIKA 
FRANCJA. Większość gazet codziennych 
podniosła ceny egzemplarzowe o 10 centi-
mów. (NDP 1977 nr 8 s. 15) pd 
GRECJA. Rząd grecki podniósł cenę gazet 
o około 40%. Wywołało to protest kilku 
redakcji, które wystąpiły z zarzutem pre
ferowania państwowych mediów — radia 
i telewizji. (Guardian z 13 VI77 s. 5) ar 
HOLANDIA. Doskonale wyniki finansowe 
osiągnął w 1976 r. największy koncern pra
sowy kraju — N. V. Holdingsmaatschap-
pij De Telegraaf: w porównaniu z rokiem 
poprzednim obrót wzrósł z 269 min gul
denów (wartość równa marce zachodnio-
niemieckiej) do 316 min, zysk netto z 16,1 
do 17,9 min guldenów. Najważniejsze ty
tuły wydawnictwa — dziennik poranny De 
Telegraf i jego wydanie wieczorne 

Nieuws van de Dag osiągają jednorazowy 
nakład ponad 700 tys. egzemplarzy w kra
ju liczącym niespełna 14 min mieszkań
ców. (ZV+ZV 1977 nr 27 s. 1127) pd 
RFN. Wydawnictwo Axela Springera w 
1976 r. zwiększyło obroty o 158 min mk 
(12%), osiągając 1,43 miliarda mk. Z tego 
m. in. na gazety przypadło 885 min, na 
czasopisma 418 min. 

Obrót z tytułu kolportażu wzrósł o 9% 
i wynosił 672 min, z reklamy o 17% i osiąg
nął 657 min mk. Roczny zysk w porówna
niu z rokiem 1975 wzrósł z 25,7 do 37 min 
mk. 

Z końcem 1976 r. koncern zatrudniał 
11 565 pracowników, o 165 więcej niż rok 
wcześniej. Wydatki personalne w tym 
okresie wzrosły o 42 min mk i wynosiły 
477 min. (ZV+ZV 1977 nr 27 s. 1124) pd 

SZWECJA. Prezes Stowarzyszenia Wydaw
ców Prasy oświadczył, że sytuacja finan
sowa prasy szwedzkiej jest gorsza niż 
oczekiwano. Spośród 26 gazet przeanalizo
wanych pod tym kątem, jedynie 9 przy
nosiło zyski. (MFO 1977 nr 31 s. 4) us 
USA. Wydawnictwo Gannett Co. Inc. (w 
1976 r. ponad 413 min doi. obrotu, prze
szło 48 min doi. zysku) i Speidel News
papers (odpowiednio 57 min doi .i 10.1 
min doi.) połączyły się. Gannett miał 55 
dzienników, 19 tygodników, 2 stacje ra
diowe i jedną telewizyjną, Speidel — 13 
dzienników i 5 gazet niedzielnych. Po tej 
fuzji 60% z ogółem 1762 dzienników i 71% 
globalnego nakładu wynoszącego 61 min 
egz. jest skupione w grupach wydawni
czych. (ZV+ZV 1977 nr 27 s. 1127) pd 
USA. Padł rekord ceny zakupu w prze
myśle prasowym: jedna z czołowych grup 
wydawniczych — S. I. Newhouse zakupiła 
akcje grupy gazetowej Booth Newspaper 
Inc. za 307 min dolarów. Za tę kwotę na
byto 8 dzienników w Michigan, szereg ty
godników w Ohio oraz ilustrowane czaso
pismo Parade, prowadzone jako wkładka 
przez wiele gazet niedzielnych w całych 
Stanach. 

Grupa Newhouse posiada 22 dzienniki, 
5 czasopism, 6 stacji TV, 4 radiostacje 
i 20 sieci kablowej TV. Wśród najbardziej 
znanych gazet tej grupy znajdują się Cle
veland Plain Dealer (Ohio) i Sr. Louis 
Globe-Democrat w Missouri. (ZV+ZV 1977 
nr 27 s. 1127) pd 

USA. Koncern Time Inc. przekroczył w 
1976 r. po raz pierwszy roczny obrót po
wyżej miliarda doi. Złożyły się na to 
szczególnie wpływy z przemysłu drzew
nego, wydawnictw periodycznych i książ
kowych. W dziedzinie prasy dotyczy to 
zwłaszcza magazynów Time i People. Re
klama przyniosła (po potrąceniu prowizji 
i rabatów) 217 min, kolportaż 147 min doi. 
(ZV-fZV 1977 nr 27 s. 1127) pd 
W. BRYTANIA. Za 13,7 min funtów szter-
lingów reprezentujący różne branże kon
cern Trafalgar House Investments kupił 
akcje znanego wydawnictwa Beaverbrook. 
obejmującego dziennik Daily Express, po-
południówkę Evening Standard i gazetę 
niedzielną Sunday Express. (ZV+ZV 1977 
nr 27 s. 1127) pd 
ZSRR. Kolektyw Sojuzpieczati wykonał 
plan za 1976 rok z doskonałymi wynikami: 
obrót towarowy w 102,1%, zysk w 103,8% 
Rozpowszechniono prasy i innych mate-
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r ia łów za 45,6 min rubli , w tym w sprze
daży detal icznej za 24,1 min. Udział sprze
daży detal icznej w całym obrocie towa
r o w y m kra ju wyrósł do 37,8% wobec 35,9% 
w 1975. 

Obecnie w ZSRR jest 1556 przedsię
biors tw i 2000 oddziałów Sojuzpieczati , w 
k tó rych za t rudnia się około 80 tys . p r a 
cowników. P l an obrotu towarowego na rok 
1977 p rzewiduje 2100 min. rubli , zysku 
119,7 min. (RP 1977 n r 5 s. 2—3) az 
ZSRR. W p ie rwszym kwar ta le 1977 r. cały 
obrót towarowy Sojuzpieczati wynosi ł 
527,4 min rubli , co s tanowi 100,7% planu , 
w tym w deta lu 203,5 min, t j . 103,8%. 
Sprzedano wydawnic tw p rasowych za su
mę 3,8 min rubli . (RP 1977 nr 5 s. 9) az 

W. BRYTANIA. Poświęcone rek lamie cza
sopismo Campaign zamieściło zestawienie 
wydatków reklamowych w min ionym 25-le-
ciu (w min fs) . 

1952 1976 
Dzienniki ponadreg iona lne 24,33 200 
Dzienniki p rowinc jona lne 
Czasopisma treści ogólnej 
Czasopisma fachowe 
Telewizja 
Radiofonia 
Księgi adresowe 
P l aka ty i wywieszki 
Reklama k inowa 
(ZV+ZV 1977 nr 27 s. 1120) pd 

ZAWÓD DZIENNIKARSKI 

32,00 
22,90 
20,50 
— 0,52 
1,22 

14,25 
2,91 

338 
93 
108 
288 
18 
25 
43 
7 

REKLAMA 
MIĘDZYNARODOWE. Najwyższe obroty w 
r. 1976 osiągnęła ponownie j apońska agen
cja r ek l amowa Dentsu — 1189 min doi. 
USA przy wp ływach b ru t to 176,4 min doi., 
wyprzedzając J . Walter Thompson Co. 
(odpowiednio 1039 min i 155,8 min doi.) 
i 12 innych agencji r ek l amowych ze Sta
nów Zjedn. (ZV+ZV 1977 n r 19 s. 780) pd 

FINLANDIA. Zakazano tu reklamowania 
a r tyku łów ty ton iowych i sp i ry tusowych . 
Podobne zakazy wprowadzono już wcze
śniej w Norwegii i Szwecji. (MFO 1977 n r 
31 s. 5) us 

HOLANDIA. Wydatki na reklamę a r t y k u 
łów towarowych przekroczyły w r. 1976 
kwotę 610 min guldenów (rok wcześniej 
558 min ) . Udział dz ienników wzrósł 
z 44,9% do 47,9%, podczas gdy wyda tk i na 
r ek l amę w TV spadły z 23,3 do 20,9% 
a w radiu z 2,7 do 2,6%. Is to tny jest udział 
w rek lamie czasopism kobiecych wynoszą
cy 14%. (ZV+ZV 1977 n r 26 s. 1081) pd 

JAPONIA. Największa agencja r ek l amowa 
kra ju , Dentsu Advert is ing Ltd. ogłosiła 
dane o wydatkach reklamowych w 1976 r. 
Wyniosły one 1,46 bil ionów jenów, o 17.7% 
więcej niż w roku poprzednim. 509 mld 
j enów przypad ło na r ek lamę telewizyjną. 
455 mld na gazetową, 80 mld na ogłoszenia 
w czasopismach, 70,4 mld — w radiu . 

Blisko 350 mld j enów wynosił obrót 
r ek l amowy agencji Dentsu. (ZV+ZV 1977 
n r 14—15 s. 570) pd 

RFN. Wpływy reklamowe poszczególnych 
mediów w 1976 r. wynosi ły w mil ionach 
m a r e k (w nawias ie — wTzrost procentowy) : 
gazety codzienne — 3554.0 (18,6%) 
czasopisma popu la rne — 1283,4 (26,G%) 
telewizja — 861.2 (1.9%) 
radiofonia — 206,7 (3,1%) 
r ek lama k inowa — 63,3 (3,9%) 
(ZV+ZV 1977 n r 17—18 s. 660) pd 

USA. Według danych zrzeszenia „Amer ican 
Business P re s s " , wpływy reklamowe w 
ok. 2400 czasopism fachowych wzrosły 
przeciętnie o 20%, przy zwiększeniu liczby 
s t ron ogłoszeniowych o bl isko 10% w ze
s tawieniu z rok iem poprzednim. Łączny 
obrót r ek l amowy w tych p i smach szacuje 
się n a 1,2 mld doi. (ZV + ZV 1977 n r 17— 
18 s. 713) pd 

WĘGRY. Reklama i ogłoszenia stanowią 
1/10 zawartości p r a sy węgierskie j . (Inter
stages 1977 n r 118 s. 12) zl 

ARGENTYNA. Związek wydawców, do k tó 
rego należą właściciele gazet wychodzą
cych w ca łym kra ju potępił t e r ro ryzm, 
domagając się od rządu podjęcia ś rodków 
gwarantujących wolność prasy. Wskazano 
na szereg nega tywnych zjawisk, w tym 
„bezp rawne zamykan i e gazet, a resz towania 
dz iennikarzy i inne repres je wobec p ra 
cowników p ra sy s tosowane bez jak ichkol 
wiek pods taw, bez sądu i ś ledztwa". 

Związek potępia zakaz rozpowszechnia
nia l icznych wydawnic tw prasowych , w tej 
liczbie czasopisma młodzieżowego Bamos, 
które reprezentowało pozycję zbliżoną do 
Federac j i Młodzieży Komunis tyczne j . (Zur-
nalist 1977 n r 6 s. 75) zl 

ChRL. J a k podaje jugos łowiańska agencja 
Tanjug, w pras ie chińskiej p rzeprowadzo
no wielką czystkę personalną. Czołowe 
s tanowiska w pras ie , rad iu i telewizji 
zajęli nowi ludzie. Ich poprzednicy skie
rowani zostali do obozów reedukacy jnych . 
(Interstages 1977 nr 118 s. 20) zl 

RFN. Ogółem w e wszys tk ich zachodnio-
niemieckich gazetach codziennych zatrud
nionych jest ok. 7 tys . dz iennikarzy. 
(ZV+ZV 1977 n r 14—15 s. 557) pd 

RFN. Monachi jskie Stowarzyszenie Robo
cze do Badań nad K o m u n i k o w a n i e m 
(AfK) przeprowadzi ło w 1976 r. r ep rezen
t a tywne badan ia na próbie losowej wśród 
dziennikarzy, dotyczące ich samooceny 
zawodowej i sytuacj i socja lnej . 

M. in. z ogółem 427 dz iennikarzy agen
cyjnych p rzebadano 110 osób. Przeważała 
wśród nich opinia, że działają w newra l 
gicznym punkc ie ksz ta ł towania opinii pu
blicznej ; w zestawieniu z tym. powszech
nie nie docenia się rozmiarów pracy agen
cyjnej . J a k o zaskakujący wyn ik przyjęto 
aż 63% wypowiedzi s twierdzających, że 
p rzekazywane przez agencje informacje są 
im dos ta rczane ,,z zewnątrz" , jedynie co 
czwar ty dz iennikarz agencyjny uważał , iż 
wiadomości jego agencji pochodzą ze źró
deł własnych . Przecię tna sytuacja socjalna 
dz iennikarzy agencyjnych jest dobra, za ra 
biają daleko więcej od kolegów z p r a sy 
codziennej . 

Z grona 404 dz iennikarzy za t rudnionych 
w 16 tygodnikach , gazetach niedzielnych 
i magazynach pol i tycznych odpowiadało 
104. Ich wypowiedzi cechuje wysoki s to
pień zadowolenia z w y k o n y w a n e j p racy . 
(ZV+ZV 1977 n r 20 s. 851) pd 

RFN. Ins ty tu t Demoskopu w Allensbachu 
przeprowadzi ł na zlecenie magazynu i lu
s t rowanego Stern r ep rezen ta tywne bada
nia na temat „wymarzonego zawodu". 
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Wśród mężczyzn najwięcej optowało na 
rzecz zawodu leśnika (24%) i inżyniera 
(21%), zawód dziennikarski podzielił środ
kową lokatę (11%) na równi z oficerem, 
rolnikiem, marynarzem i lekarzem, pod
czas gdy najmniej osób (po 3—2%) chcia
łoby być księdzem bądź fryzjerem. Kobie
ty bardziej sobie cenią dziennikarstwo, 
zajmujące w ich hierarchii zawodów ósme 
miejsce (14%) ; najpopularniejsze okazały 
się dla nich zawody lekarza (30%) i archi
tekta (29%), najmniej głosów (3—2%) uzy
skały zawody marynarza, fryzjera, kie
rowcy i maszynisty. (Stern 1977 nr 22 s. 
186) pd 

RFN. Sensacją dziennikarską stała się bli
sko czteromiesięczna praca literata i re
portera, Guntera Wallraffa w hanowerskiej 
mutacji reakcyjnego dziennika Bild, nale
żącego do wydawnictwa Springera. Został 
tam zatrudniony jako Hans Esser (Wall-
raff: „Nie sfałszowałem ani jednego pod
pisu, nie przedkładałem jakichkolwiek — 
a więc też żadnych fałszywych — doku
mentów, nie miałem dowodu służbowego — 
reporterzy Bild dostają się nawet do za
mkniętych stref wojskowych bez dowodu. 
Nazwisko Hans Esser jest zarejestrowa
nym przeze mnie urzędowo i także w 
Związku Dziennikarzy w Kolonii pseudo
nimem literackim"). W związku z tym 
oświadczenie regionalnego Związku Wy
dawców, że Wallraff nadużył zaufania ko
legów redakcyjnych, jest pozbawione pod
staw. Autor ten już wcześniej zasłynął 
z różnych „wcieleń" zawodowych. 

Zapowiedziane są demaskatorskie pu
blikacje Wallraffa z redakcji Bild. (Zeit 
1977 nr 33 s. 33) pd 

USA. Naczelny redaktor pisma Beaumont 
Enterprise and Journal został przez wy
dawcę zwolniony z pracy z powodu za
akceptowania do druku artykułu opartego 
na naukowych badaniach porównawczych 
cen rynkowych w miejscowych supersa
mach. Z danych tych wynikało, że naj
wyższe ceny wykazują te przedsiębiorstwa, 
które najczęściej ogłaszają się w tym piś
mie. „Konkluzje artykułu — powiedział 
wydawca uzasadniając swoją decyzję — 
mogą poważnie zaszkodzić interesom fi
nansowym gazety". (EP 1977 nr 11 s. 9) 

bg 
USA. Przeprowadzono wśród studentów 
sondaż opinii na temat uczciwości i prze
strzegania zasad etycznych przez różne 
grupy zawodowe. Najniżej ocenieni zostali 
specjaliści od reklamy — 54% badanych 
wyraziło bardzo kiepskie zdanie o repre
zentantach tego zawodu. Niewiele lepiej 
oceniono polityków. W grupie zawodów 
najwyżej ocenionych przez studentów zna
leźli się nauczyciele akademiccy, lekarze, 
inżynierowie i dziennikarze. (Vidura 1977 
nr l s. 69) us 
WĘGRY. Krajowe Stowarzyszenie Dzien
nikarzy Węgierskich (MUOSZ) zrzesza po
nad 3000 członków. (Interstages 1977 nr 
118 s. 14) Zl 

SZKOLNICTWO DZIENNIKARSKIE 
MIĘDZYNARODOWE. W myśl postanowie
nia V Kongresu MOD z 1962 г., w Buda
peszcie działa szkoła kształcenia dzienni
karzy dla krajów Azji, Afryki i Ameryki 
Łacińskiej. Odbyło się 21 cykli szkolenia 

i teraz 290 wychowanków szkoły z 38 kra
jów pracuje w postępowych pismach. 

9 VI1977 młodzi dziennikarze, absolwen
ci ostatniego cyklu szkolenia, byli gośćmi 
Leningradzkiej Organizacji Związku Dzien
nikarzy ZSRR. (Leningradskaja Prawda 
z 11 VI 1977 s. 3) Ip 

SOMALIA. W Mogadiszu zorganizowano 
po raz pierwszy kursy doskonalenia dzien
nikarskiego dla pracowników środków ma
sowej informacji. Dokształcanie odbywa 
się na podstawie układu między Stowa
rzyszeniem Dziennikarzy Somalijskich 
a Związkiem Dziennikarzy NRD, który 
pomaga w realizacji programu szkolenia. 
(Zurnalist 1977 nr 6 s. 75) zl 

TUNEZJA. Kształcenie zawodowe dzien
nikarzy rozpoczęto w Instytucie Prasy 
i Informacji (IPSI) uniwersytetu w Tuni
sie w roku 1967, początkowo jako przed
miot uzupełniający obok innej obligato
ryjnej dyscypliny. Od r. 1972 obowiązuje 
samodzielny czteroletni kurs kształcenia. 
Dwa pierwsze lata obejmują przedmioty 
ogólne (ekonomia, geografia, psychologia 
społeczna, literatura, politologia), na dwu 
ostatnich latach wybiera się specjaliza
cję tematyczną (gospodarczą, polityczną 
lub prawną) i zawodową (dziennikarstwo 
prasowe lub audiowizualne). Wykłady pro
wadzi się w preferowanym języku arab
skim, a także we francuskim i angielskim. 

Kadrę dydaktyczną stanowi 21 docen
tów, wśród nich paru „doradców" z za-
chodnioniemieckiej fundacji im. F Nau-
manna, która też wspomaga instytut fi
nansowo. W гойи akademickim 1976/77 za
pisanych było 310 studentów. Absolwen
ci mają zapewnioną pracę w państwowym 
radiu, TV, agencji ТАР, dziennikach rzą
dzącej partii lub prorządowych wydawnic
twach finansjery, przemysłu, handlu itp. 
(FAZ z 3VITI1977 s. 7) pd 

WĘGRY. Charakterystyczną cechą kształ
cenia dziennikarzy w tym kraju jest brak 
szkolnictwa dziennikarskiego na poziomie 
uniwersyteckim. Egzekwowanym warun
kiem w stosunku do adeptów zawodu 
przy przyjmowaniu do pracy jest posia
danie dyplomu wyższej uczelni z kierun
ku przydatnego w danej specjalizacji: eko
nomicznej, historycznej, rolnej, sportowej 
itp. (Interstages 1977 nr 118 s. 14) zl 
W. BRYTANIA. Od siedmiu lat BBC pro
wadzi kursy dla młodych dziennikarzy 
i absolwentów szkół wyższych pragnących 
pracować w radiu lub telewizji. Kurs 
trwa dwa lata, a jego uczestnicy otrzy
mują stypendium. Pierwsze siedem mie
sięcy poświęcone jest zajęciom teoretycz
nym, następnie kursanci są rozsyłani do 
rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych. 
Tam przez pół roku uczą się pisania wia
domości i odbywają dalsze spotkania ze 
specjalistami w dziedzienie prawa praso
wego, znanymi korespondentami i dzien
nikarzami. Odwiedzają także czołowe in
stytucje kraju. Następne pół roku poświę
cone jest praktycznej nauce zawodu. Kur
sanci poznają technikę nagrywania i mon
tażu, zasady tworzenia reportażu i wy
wiadu. Codziennie nagrywają próbne pół
godzinne programy informacyjne. Ostat
nie półrocze spędzają w Centrum Telewi
zyjnym w Londynie. Tam poznają pod
stawowe zasady pracy w telewizji, uczą 
się pisania komentarzy do materiałów fil
mowych, posługiwania się sprzętem itp. 
Po tak wszechstronnej praktyce absol-
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wenci kursu decydują się, w której z po
znanych dziedzin chcieliby pracować 
i pracę w wybranej specjalności zazwyczaj 
otrzymują. O popularności tej formy szko
lenia dziennikarskiego świadczy, że w 
1976 r. o przyjęcie na 12 miejsc na kursie 
ubiegało się ośmiuset kandydatów. (The 
Media Reporter 1977 nr 2 s. 16) us 

BADANIA I INSTYTUCJE 
NAUKOWE 
MIĘDZYNARODOWE. Doroczny kongres 
International Communication Association 
(ICA) odbył się w czerwcu 1977 po raz 
pierwszy poza USA — w Berlinie Zach. 
Trwał tydzień i zgromadził 750 teoretyków 
i praktyków komunikowania z przeszło 
20 krajów. Przy tej liczbie uczestników 
oprócz obrad plenarnych, poświęconych 
zagadnieniom ogólnym, jak np. wpływ 
technologii komunikowania na rozwój na
rodowy i międzynarodowy, odbywały się 
seminaria specjalistyczne omawiające wy
niki badań eksperymentalnych. Program 
kongresu był zgodny z podziałem ICA na 
sekcje: systemów informacyjnych, komu
nikowania interpersonalnego, komunikowa
nia masowego, komunikowania w organi
zacjach, komunikowania interkulturalnego, 
politycznego, oświatowego, dotyczącego 
zdrowia. (NZZ z 7 VII 1977. s. 32) pd 

MIĘDZYNARODOWE. Centralny Między
narodowy instytut Telewizji Młodzieżowej 
i Oświatowej, zlokalizowany przy Radio
fonii Bawarskiej w Monachium, zajmuje 
się przede wszystkim psychologicznymi 
skutkami oddziaływania mediów. Jako 
podstawowe zadanie stawia sobie nawią
zanie bezpośrednich kontaktów z twórca
mi odpowiednich programów telewizyj
nych. W Instytucie działają pracownie: 
badawcza, wdrażania wyników badań w 
praktykę, dokumentacji i informacji. Wy
dawane jest czasopismo pt. Fernsehen und 
Bildung. Internationale Zeitschrift für Me
dienpsychologie und Medienpraxis. Dzia
łalność Instytutu jest finansowana przez 
Towarzystwo Popierania Międzynarodowej 
Telewizji Młodzieżowej i Oświatowej oraz 
fundację Prix Jeunesse. (NZZ z 7 VII 1977 
s. 32) pd 

ALGIERIA. Krajowy Ośrodek Dokumen
tacji Ekonomicznej i Społecznej (CNOES) 
rozszerzył swe zainteresowania na wszyst
kie zagadnienia rozwoju ekonomicznego 
i społecznego Algierii. Ośrodek pracuje 
obecnie nad informatorem o arabskich 
ośrodkach dokumentacji, bibliotekach 
i archiwach oraz nad katalogiem czaso
pism krajów arabskich. (NATIS News 
1977 nr 11 s. 3) us 

DANIA. 1 sierpnia, ze względów finanso
wych, rozwiązano instytut badań nad ko
munikowaniem masowym Media-Forsk. 
Planuje się już jednak założenie ogólno-
skandynawskiego instytutu tego typu. W 
związku z rozwiązaniem Media-Forsk duń
scy badacze masowego komunikowania 
założyli własne stowarzyszenie. Celem tej 
organizacji jest stworzenie forum dla wy
miany doświadczeń, prowadzenie systema
tycznych badań, szczególnie w dziedzinach 
dotychczas zaniedbanych, oraz dostarcza
nie informacji pracownikom mediów, 
ludziom odpowiedzialnym za politykę ko
munikowania i nauczycielom dziennikar
stwa. Stowarzyszenie jest członkiem 

AIERI. Podobna organizacja powstała też 
w Szwecji; w Finlandii istnieje od 1974 r. 
(MFO 1977 nr 31 S. 1) US 
RFN. W kwietniu br. ukonstytuowało się 
w Bonn Koło Ekspertów „Komunikowanie 
Fachowe", Należą do niego informatycy 
i przedstawiciele wiedzy o komunikowa
niu, wydawnictw i bibliotek fachowych, 
a także autorzy literatury faktu, doku
mentaliści itp. Eksperci mają wypraco
wać zalecenia dotyczące dalszego rozwoju 
komunikowania fachowego w ramach fe
deralnego programu popierania informacji 
i dokumentacji. (ZV+ZV 1977 nr 17—18 
s. 727) pd 

RFN. W Ośrodku Badań Interdyscyplinar
nych uniwersytetu w Bielefeld przeprowa
dzono analizę publikacji prasowych o cha
rakterze naukowym i źródeł ich pochodze
nia. Problematyka naukowa musi konku
rować z polityczną, gospodarczą i kultu
ralną i ma szanse druku tylko wtedy, gdy 
jest szczególnie aktualna lub gdy chodzi 
o nadzwyczaj ważną wiadomość nauko
wą. Dominują doniesienia o medycynie 
i ochronie środowiska. 

Stwierdzono, że w redakcjach gazet po
nadregionalnych i wielkich magazynów, 
które posiadają własne działy naukowe, 
wykorzystuje się w zasadzie jako źródła 
tylko czasopisma fachowe, materiały 
z kongresów i sympozjów naukowych itp. 
Np. wiadomości naukowe w Frankfurter 
Allgemeine Zeitung w blisko 50%> powo
łują się na pisma fachowe. W innych ga
zetach odsetki te są jednak znacznie niż
sze, i tak Express powołuje się w 26% na 
prasę fachową, Frankfurter Rundschau 
w 24"/o, Die Welt i Süddeutsche Zeitung w 
niespełna 20°/о, Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung i Bild w ок. 9°/o. 

Znacznie gorzej przedstawia się sytu
acja w prasie lokalnej i regionalnej oraz 
w pismach ilustrowanych, nie mających 
działów naukowych. Czerpią one wiado
mości naukowe przede wszystkim z do
niesień agencyjnych i często z bardzo nie
pewnych dostarczanych im biuletynów. 
W tych redakcjach jedynie 5% wiadomości 
naukowych pochodzi z informacji włas
nych. (ZV+ZV 1977 nr 20 s. 820 i n.) pd 

RFN. Frankfurcki instytut Censas przepro
wadził dla redakcji dziennika Augsburger 
Allgemeine badania odbioru ogłoszeń 
ukształtowanych dziennikarsko. Takim 
ogłoszeniom przypisuje się funkcje nie 
reklamy, lecz „public relations" — infor
mowania o wytwórcy, technologii, ofero
wanych towarach bądź usługach, urucha
mianiu nowych obiektów produkcyjnych 
lub handlowych, jubileuszach przedsię
biorstwa itp. Jako minimalną objętość 
ogłoszenia „public relations" przyjęto 1/2 
strony gazetowej. 

Cytowane badania wśród czytelników 
Augsburger Allgemeine dotyczyły każdo
razowo ogłoszenia z poprzedniego dnia i 
były reprezentatywne pod względem płci, 
wieku i zawodu. Jednocześnie z trzema 
ogłoszeniami testowymi okazywano kilka 
reklam „normalnych". Stwierdzono, że po-
strzegalność ogłoszeń „dziennikarskich" 
nie odbiega od zauważania zwykłych re
klam (wynosiła 53% przy ogłoszeniu pół-
stronicowym i 67% lub 72% przy cało-
stronicowych). Ich ocena przez odbiorców 
była pozytywna, czytelnicy uznali je za 
informujące, łatwo zrozumiałe, wiarygod
ne i odpowiadające charakterowi gazety. 
(ZV+ZV 1977 nr 26 S. 1080) pd 
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TECHNIKA 
MIĘDZYNARODOWE. Rynek telewizyjny 
wzbogacił się o jeszcze jedno mini-urzą-
dzenie: najmniejszy odbiornik telewizyjny 
o pięciocentymetrowym ekranie, ważący 
750 g. Odbiornik ten, nazwany „Microvi
sion", jest rezultatem 12 lat prac badaw
czych. (Vidura, 1977 nr 1 s. 69) us 

USA. Podczas dorocznej konferencji Ame
rykańskiego Stowarzyszenia Wydawców 
Gazet (Las Vegas, czerwiec 1976) po raz 
pierwszy zademonstrowano maszynę do 
składu laserowego kolumn (z tekstem 
i ilustracjami) o szerokości 423 mm. 

Tekst wprowadza się do urządzenia 
z taśmy perforowanej lub magnetycznej. 
Tam też trafiają ilustracje po poddaniu 
ich analizie i przekształceniu na kody cy
frowe. Informację tę opracowuje następ
nie komputer, po czym negatyw gotowej 
kolumny naświetla przy pomocy promie
nia laserowego, syntetyzując obraz o zdol
ności rozdzielczej 256 linii na cm. 

Zdaniem specjalistów firmy produkują
cej maszynę jest ona z punktu widzenia 
systemu elektronicznego i optycznego 
mniej złożona od maszyn z wytwarzaniem 
obrazów na lampie katodowej, a ponadto 
również tańsza: kosztuje 75 tys. dolarów. 

Informacja pochodzi z Printing Impres
sions (czerwiec 1976) i Printing Trades 
Journal (sierpień 1976). (Mir Nauki 1977 
nr 2 s. 30—31) Ip 
USA. W grudniu ubiegłego roku stacje 
telewizyjne niekomercyjnej sieci Public 
Broadcasting Service otrzymały zezwole
nie na nadawanie w trakcie programu 
„ukrytych" napisów. Ma to umożliwić 14 
milionom Amerykanów cierpiących na wa
dy słuchu, normalny odbiór programu. 
Innowacja polega na tym, że tekst jest 
nakładany na obraz w tej jego części, któ
rej zazwyczaj nie widać. Do odczytania 
tekstu potrzebny jest specjalny dekoder. 
Tak więc dla widzów nie posiadających 
dekodera tekst ten jest niewidoczny. 

Zanim jednak zostanie wyprodukowana 
odpowiednia ilość dekoderów, stacje PBS 
nadają niektóre programy (ok. 5 godzin 
tygodniowo) z widocznymi napisami. Są to 
m. in. cowieczorne powtórzenia wiado
mości dnia, spektakle teatralne, relacje 
o ważnych wydarzeniach itp. Na przy
kład, wszystkie cztery debaty przedwy
borcze między kandydatami na prezyden
ta i wiceprezydenta były powtarzane z na
pisami, a „na żywo" tłumaczone na język 
znaków, co można było obserwować na 
wyodrębnionym wycinku ekranu. System 
widocznych napisów jest oczywiście znacz
nie mniej skomplikowany technicznie niż 
system z napisami „ukrytymi", lecz wi
dzowie o normalnym słuchu skarżą się, 
że napisy im przeszkadzają. Przystąpiono 
więc do prac nad systemem nadawania 
napisów „ukrytych". Przewiduje się, że 
w ciągu dziesięciu lat większość progra
mów telewizyjnych będzie nadawana z ta
kimi napisami. (PBS Fact Sheet styczeń 
1977 s. 3) us 

USA. „Nową epokę telewizyjną" zapowia
da na koniec br. firma „Warner Cable" — 
dysponująca już teraz 138 sieciami kablo
wej TV w 29 stanach, w których osiąga 
560 tys. odbiorców. Obecnie planuje pod
łączenie 100 tys. telewidzów w Columbus 
(Ohio) do tzw. systemu interakcyjnego 
(dwukierunkowego) : poprzez 30 kanałów 
ich użytkownicy nie tylko będą mieli bo

gaty wybór programów za specjalną opła
tą, lecz także będą się mogli włączać po
przez centralny komputer bezpośrednio do 
studia, zwłaszcza w programach quizo-
wych, grach wiadomościowych, testach 
opinii itd. 

Do tej pory specjalnie opłacana kablo
wa TV sprawdziła się jedynie w Allen-
town (Pennsylwania), obsługiwana przez 
firmę „Twin Country Cable". Tam jed
nak użytkownicy (łącznie ok. 80 tys.) mu
szą żądane programy zamawiać telefonicz
nie lub listownie, przy czym częste są 
skargi na omyłkowe obliczanie należności 
przez komputer. (NZZ z 28 VII 1977 s. 24) 

pd 
USA. W 1979 roku ma rozpocząć działal
ność satelitarny system przekazywania 
programów telewizyjnych na terenie kra
ju. Za pomocą tego systemu będą przeka
zywane ogólnokrajowe i lokalne progra
my telewizji publicznej, a później także 
programy radiowe. Odbiorcami będą sta
cje niekomercyjne. 

Proces transmisji rozpocznie się w Wa
szyngtonie, w centrali Public Broadcast
ing Service. Stamtąd program przekazany 
zostanie do stacji nadawczej w stanie Wir
ginia, a stamtąd do satelity komunikacyj
nego, krążącego 22 300 mil nad Ziemia. 
Z satelity wynajętymi kanałami program 
wróci na Ziemię, gdzie odbierany będzie 
przez 165 licencjonowanych stacji telewi
zji publicznej. Po odebraniu programu 
każda stacja będzie mogła go wykorzy
stać w sposób najbardziej dla siebie do
godny. Ponadto w niektórych regionach 
działać mają stacje (ok. pięciu) przekazu
jące programy do terenów bardzo odle
głych i produkujące także swoje progra
my do dystrybucji na terenie całego kra
ju. 

Jakie korzyści wynikną z wprowadze
nia tego systemu? 1. Transmisja satelitar
na umożliwi telewizji publicznej nadawa
nie kilku programów jednocześnie; obec
nie PBS może w danym rejonie nadawać 
tylko jeden program. 2. Zmniejszenie, na 
dłuższą metę, kosztów dystrybucji pro
gramów. 3. Lepsza jakość techniczna pro
gramów. 4. Program będzie mógł być od
bierany jednocześnie na terenie całego 
kraju; obecnie w najbardziej oddalonych 
rejonach programy są odtwarzane z taś
my dostarczanej pocztą. 5. Dzięki pięciu 
lokalnym ośrodkom nadawczym programy 
będą pochodziły z całego kraju. 6. Można 
będzie wynajmować kanały instytucjom 
lokalnym. 7. Umożliwi on jednoczesne 
nadawanie programu w radiu i w telewi
zji; będzie więc można przy pomocy ra
dioodbiornika słuchać programu ogląda
nego zarazem w telewizji, tzn. odbierać 
dźwięk znacznie lepszej jakości, a ponadto 
stereofoniczny czy kwadrofoniczny. 

Koszty realizacji przedsięwzięcia obli
cza się na około 40 milionów doi. (PBS 
Fact Sheet luty 1977 s. 4) us 
WŁOCHY. Światowa „premiera" dzienni
karska odbyła się w Rzymie: 1 stronę 
Washington Post transmitowano na apara
turę do fotoskładu włoskiego dziennika 
Corriere delia Sera za pośrednictwem sa
telity komunikacyjnego Intelsat. 

Druga próba to przekazanie stronicy 
dziennika tureckiego Hurriyet do redakcji 
gazety włoskiej przez system kanałów 
podmorskich. Oba eksperymenty wiązały 
się z kongresem na temat technologii pra
sy zorganizowanym w Mediolanie. (Inter
stages 1977 nr 118 s. 21). pd 



INFORMACJE Z KRAJU I ZE ŚWIATA 173 

PAPIER 
MIĘDZYNARODOWE. W latach 1949—1974 
światowa produkcja pulpy drzewnej wzro
sła czterokrotnie — z 29 do 120 milionów 
ton. Produkcja pulpy i jej zużycie na pa
pier koncentrowały się w kilku krajach. 
Dziesięciu głównych producentów papieru 
(m. in. USA. Kanada, Japonia) produkuje 
80% jego światowej ilości. 

Według raportu FAO, produkcja pulpy 
wzrośnie w latach 1975—1980 o 25.4 min 
ton, a papieru i tektury o 31,1 min. W 
obydwu przypadkach jest to wzrost mniej
szy niż w poprzednich okresach pięciolet
nich. (Vidura 1977 nr 1 s. 69) us 

RÓŻNE 
MIĘDZYNARODOWE. We włoskiej miej
scowości wypoczynkowej Milano Marittima 
delegaci z 46 krajów Europy, Azji, Afry
ki i Ameryki zebrali się na 41 Kongresie 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy 
Sportowej (AIPS). 

Autorytet tej organizacji stale rośnie, 
liczba państw członkowskich zwiększyła 
się z 53 do 79 w okresie ostatnich sześciu 
lat. Kongres przyjął w poczet członków: 
Angolę, Mozambik. Gabon i Kuwejt. Zda
niem prezydenta Międzynarodowego Ko
mitetu Olimpijskiego, AIPS może w nie
dalekiej przyszłości stać się stowarzysze
niem akredytowanym przy Igrzyskach 
Olimpijskich. 

Podczas obrad doroczną nagrodę dla 
najlepszego centrum prasowego przyznano 
Innsbruckowi. Do rzadkich wypadków na
leżą przegrane ośrodków letnich Igrzysk 
w konkurencji z zimowymi; tym razem 
było to efektem poważnych niedostatków 
obsługi prasowej w Montrealu. 

41 Kongres AIPS przyjął rezolucję 
wniesioną . przez narodowe stowarzyszenie 
Kuby. Wzywa ona dziennikarzy — człon
ków AIPS do aktywności w walce 
z apartheidem w sporcie do potępienia 
udziału przedstawicieli rasistowskich reżi
mów RPA i Rodezji w zawodach spor
towych i potępiania tych, którzy utrzy
mują z nimi kontakty sportowe. 

Przedstawiciel Komitetu Organizacyj
nego XXII Olimpiady W. G. Szewczenko 
przedstawił zasady organizacji obsługi 
prasowej podczas moskiewskich Igrzysk. 
Delegacja organizatorów zimowej Olimpia
dy w Lake Placid ograniczyła się do roz
dania prospektów i znaczków. 

Kongres wybrał nowe władze AIPS. 
Prezydentem Stowarzyszenia został E. Cres-
pi (Włochy), pierwszym wiceprezydentem 
N. Kisielew (ZSRR), a sekretarzem gene
ralnym M. delia Pergola (Włochy). Po raz 
pierwszy w historii AIPS w skład komi
tetu wykonawczego wszedł przedstawiciel 
Afryki — S. Malonga (Kongo). 

W Milano Marittima założono też nową 
organizację dziennikarską: Europejskie 
Stowarzyszenie Prasy Sportowej (AEPS). 
Jej prezydentem został Frank Taylor (Wiel
ka Brytania) — dotychczasowy prezydent 
AIPS, zaś stanowisko wiceprezydenta 
objął Edward Woźniak (Polska). (Sowiecki j 
Sport z 25 VI 1977 S. 4) Ip 

DANIA. Najdłuższy strajk w dziejach pra
sy duńskiej uniemożliwił wydawanie naj
większego dziennika kraju Berlingske Tł-
dende w czasie od 31 stycznia do 21 czerw
ca 1977. Wybuchł on w wyniku zwolnienia 
całego personelu poligraficznego, który 

sprzeciwiał się wcześniej wprowadzaniu 
nowości technicznych powodujących re
dukcje drukarzy. Strajk zakończył się roz
wiązaniem kompromisowym. (ZV+ZV 1977 
nr 25 s. 1025) pd 

FRANCJA. W Angoulème odbył się kolej
ny międzynarodowy salon komiksów. Miej
scowe muzeum miejskie kolekcjonuje ko
miksy pod patronatem francuskiej dyrek
cji muzeów, obecna galeria stanowi jego 
zalążek. Istnieje także projekt utworzenia 
katedry komiksów w akademii sztuk pięk
nych. (UNESCO Presse 1977 nr 24) zl 

NRD. Obejmująca 400 tys. negatywów 
zdjęć dokumentarnych fototeka drezdeńska 
jest największą instytucją tego typu w 
Europie. Stanowi część państwowej biblio
teki w Berlinie, została stworzona w 1951 
roku z myślą o kolekcjonowaniu materia
łu fotograficznego z wszystkich dziedzin 
wiedzy ludzkiej. (Interstages 1977 nr 118 
s. 19) zl 
POLSKA. Tematem obrad jednej z grup 
roboczych Światowego Zgromadzenia Bu
downiczych Pokoju w Warszawie były 
,,Środki masowego przekazu i ruch po
koju". W dyskusji wypowiedziało się 24 
mówców, reprezentujących organizacje 
dziennikarskie oraz czytelników prasy, 
radiosłuchaczy i telewidzów z W. Brytanii, 
Australii, Berlina Zachodniego, Polski, 
RFN, USA, ZSRR a także z Chile, Etiopii, 
Indii, Kuby, Meksyku, Panamy, Senegalu 
Sri Lanki i Turcji. Pracom Forum prze
wodniczył profesor uniwersytetu paryskie
go, Georges Albert Astre. 

Dyskutanci podkreślili, że podstawo
wym warunkiem skuteczności działań 
i inicjatyw na rzecz pokoju i międzyna
rodowego odprężenia jest szerokie infor
mowanie o nich światowej opinii publicz
nej. Decydującą rolę mają do spełnienia 
środki masowego komunikowania. W szcze
gólności dotyczy to upowszechnienia tre
ści Aktu Końcowego KBWE, oraz II Apelu 
Sztokholmskiego, który domaga się po
wstrzymania wyścigu zbrojeń. 

Wielką rolę mają ponadto do spełnie
nia środki masowego komunikowania w 
rozwijaniu dialogu między narodami na 
rzecz likwidacji źródeł konfliktów i na
pięć. 

Niestety, w krajach, w których środki 
masowego komunikowania są w istocie 
pod kontrolą kilku monopoli, istnieje re
alne niebezpieczeństwo upowszechniania 
nadal szkodliwych mitów i zdezaktualizo
wanych stereotypów. Zjawiskom tym na
leży przeciwdziałać. Chodzi przy tym o 
masowe media rozumiane bardzo szeroko, 
m. in. o wszystkie środki przekazu kul
turalnego operujące obrazem i słowem. 

Za jedną z dróg prowadzących do zbli
żenia między narodami uznali uczestnicy 
Forum popularyzację osiągnięć nauki, 
techniki, kultury i sztuki, stanowiących 
wspólny dorobek całej ludzkości. W dy
skusji postulowano konieczność udzielenia 
pomocy krajom rozwijającym się, aby 
mogły stworzyć i rozbudować u siebie 
własną prasę, radio i telewizję. Wskazy
wano na potrzebę powołania do życia agen
cji informacyjnej krajów trzeciego świa
ta, aby zapewnić pluralizm źródeł infor
macji. (Biuletyn Informacyjny Polskiego 
Komitetu Organizacyjnego ŚZBP z 10 ma
ja 1977 s. 4) tm 

USA. Telewizja NBC poświęci 150 godzin 
emisji na relacje z Olimpiady w Moskwie. 
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Realizacja tego programu pochłonie ponad 
100 min dolarów i wymagać będzie za
trudnienia na miejscu 300 techników. 

Retransmisja igrzysk w Montrealu kosz
towała NBC 40 min doi., trwała 75 godz. 
(Interstages 1977 nr 118 s. 20) zl 
WATYKAN. Radio watykańskie obchodzi 
46 lecie istnienia. Rozpoczynało swą dzia
łalność nadajnikiem o mocy 10 KW, 
obecny 100 KW już nie wystarcza, po
wstaje następny o tej samej mocy. Nowa 
antena ma być najwyższą na świecie. 

W styczniu 1978 do 32 języków używa
nych przez rozgłośnię dojdzie jako na
stępny esperanto. (Interstages 1977 nr 118 
s 22) zl 
ZSRR. Charakterystyczną cechą wszystkich 
ostatnich Olimpiad jest obecność na nich 
większej liczby dziennikarzy niż sportow
ców. Podobnie będzie w 1980 r. podczas 
Igrzysk Olimpijskich w Moskwie. Stąd też 
w ramach wznoszenia obiektów olimpij
skich ważne miejsce zajmuje budowa 
obiektów mających służyć dziennikarskiej 
obsłudze Olimpiady. W Moskwie powstają 
kompleksy głównego centrum prasowego, 
olimpijskiego ośrodka radiowo-telewizyj-
nego, szereg specjalnych kompleksów łącz
ności itp. Podobnymi inwestycjami objęto 
też pozostałe miasta, w których rozgry
wane będą niektóre konkurencje sporto

we: Tallin, Leningrad, Kijów i Mińsk. 
Główne centrum prasowe w Moskwie bę
dzie zlokalizowane w powstającym obec
nie gmachu agencji „Nowosti" i Związku 
Dziennikarzy ZSRR. Pomieści on 3,5 tys. 
korespondentów. Będzie tu akredytowana 
główna grupa tzw. „prasy pisanej". Grupa 
„prasy elektronicznej" znajdzie się w Os-
tankinie, skąd montowana obecnie apara
tura pozwoli przekazywać ok. dwudziestu 
kolorowych programów TV i stu progra
mów radiowych. Zapleczem technicznym 
obok 1400 radzieckich pracowników zaj
mie się 1600 wysłanników zagranicznych 
kompanii radiowych i telewizyjnych. Zma
gania na olimpijskich arenach relacjono
wać będzie przez radio i TV 800 komen
tatorów. Dzięki telewizorom zainstalowa
nym w różnych miejscach pracy dzienni
karzy, będą oni mogli śledzić bieg wyda
rzeń na innych obiektach. Prócz głównych 
ośrodków (prasowego i radiowo-telewizyj
nego) istnieć też będą we wszystkich 
wspomnianych miastach olimpijskich tzw. 
„subpriess-centry" wyposażone w węzły 
łączności i pozwalające przekazywać in
formacje do głównego centrum, innych 
miast, a także za granicę. 

Ponieważ dzień pracy dziennikarzy na 
Olimpiadzie trwa 16—18 godzin, pomyślano 
również o zakwaterowaniu ich w bliskiej 
odległości od centrów prasowych. (Trud 
z 28 VI1977 s. 4) Ip 



РЕЗЮМЕ 

Е. П. П р о х о р о в : ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Среди самых главных проблем, которые ставятся практикой перед теорией 
журналистики, особое место занимает вопрос о сути и способах определения 
оптимального взаимодействия различных каналов коммуникации. Именно здесь 
скрываются возможности повышения эффективности прессы, радио и телевиде
ния. 

Автор — профессор журналистики Московского Государственного универси
тета им. М. В. Ломоносова — проводит опыт комплексного представления во
проса и обзора возможных, теоретических, социологических и практико-организа-
ционных принципов взаимодействия. По его мнению, исходной точкой являются 
цель, общественная роль и функция деятельности данного вида коммуникации, 
а не специфические свойства каждого из этих средств коммуникации в отдельно
сти. Распределение обязанностей и характер взаимодействия можно понять лишь 
только на основании знаиния того, с какой целью они используются и какие 
информационные потребности удовлетворяются ими. 

Вопрос о взаимодействии, — пишет автор, — не появился в наше время, 
а возник при первом номере газеты, т. е. с моментом отбора материалов и их 
подготовки для первого номера. Передвижение границы времени расширяет пре
делы методологических знаний. Отвечая на вопрос: как возникает система жур
налистики?, автор констатирует, что в ходе исторического процесса имеет место 
как дифференциация средств массовой коммуникации, так и их интеграция. Си
стема находится в постоянном движении, возникают все новые взаимосвязи. Хо
рошая система информации заключается в том, чтобы создать комплекс диффе
ренцированных каналов различного типа, пределов, специализации, настолько 
совершенный, чтобы любой получатель мог получить информацию в полном вы
боре, без существенных упущений и повторений. По мнению автора, в такой си
туации дифференциация является условием взаимодействия, а его суть — это 
процессы, сопутствующие интеграции. Затем определяются 4 группы условий 
и факторов взаимодействия: специфика каналов, отношение аудитории и относи
тельный характер ожиданий по отношению к прессе, радио и телевидению, весь 
состав дифференциаций средств информации с точки зрения их радиуса дей
ствия, а также наличие достаточного количества специализированных источни
ков информации. Основными типами взаимодействия являются: конкуренция, по
вторение, добрососедские отношения, простая и сложная кооперация, а также 
координация, как высший вид в рамках прочной, глобальной системы, связываю
щей все подсистемы в единое целое. 

Созданию теоретической модели должны предшествовать практические меры. 
Общими усилями ученых, центров подготовки журналистов, редакционных кол
легий и профессиональных организаций под руководством партии можно добить
ся успеха — повышения эффективности действия социалистической журнали
стики. (Резюме редакции) 

Зофия Л е в а р т о в с к а я : СОВЕТСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА 1967—1977 ГГ. 
В статье кратко ислагаются основные сведения о развитии советской журна

листики за последнее десятилетие во взаимо связи с предыдущим периодом; рас
сматриваются тенденции развития как всей единой системы массовой информа-
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ции, так и подсистем прессы, радио и телевидения в области редактирования, 
внешней формы, распространения, восприятия, контаков и связей с публикой. Во 
второй части статьи приводятся информации о развитии ленинской теории прес
сы, радио и телевидения, исследовательских достижениях и основных тематичес
ких направлениях, о методах подготовки и изменениях в программах подготовки 
журналистов, основные данные о профессии журналиста и о журналистских 
кадрах. 

Настоящая публикация возникла как результат изучения книг, научных посо
бий, печатоведческих журналов и наблюдений за изменениями в советской прессе 
и аудио-визуальных средствах массовой передачи. Приводятся самые актуальные 
информационные данные, почерпнутые из советских источников (в приложении 
к статье — библиография). Обобщения и выводы относительно путей развития 
советской журналистики делаются самим автором, польской журналисткой. В те
чение многих лет своей работы в прессе и преподавательской деятельности 
в Ягеллонском университете в Кракове она многократно обращалась к данной 
теме, настоящая же статья представляет собой итог этих наблюдений. (Резюме 
автора) 

Томаш Т р а ф а с , Эльжбета Т р а п л е : ГАЗЕТНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
В ЕВРОПЕЙСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

Предметом статьи является общая характеристика и опыт сравнения основ
ных положений газетно-издательского права европейских социалистических стран. 
Авторами использовались материалы, собранные в ходе исследований газетно-
издательского права, проводившихся Межвузовским институтом изобретательства 
и охраны авторских прав при Ягеллонском университете в сотрудничестве с Цен
тром печатоведческих исследований в Кракове. Из-за комплексного характера 
газетно-издательского права проблематика, касающаяся средств массовой ком
муникации, обсуждается в пределах отдельных отраслей права. 

Подробные рассуждения начинаются с рассмотрения способов функциониро
вания норм государственного и административного права по отношению к прес
се. Подчеркивается роль партийных постановлений и решений в ходе подготовки 
нормативных актов, касающихся функционирования прессы и других средств 
массовой коммуникации. По случаю обсуждения газетно-издательской деятель
ности авторы констатировали, что формально-правовая сторона издательской си
стемы наиболее правильно регулируется там, где большинстыо положений со
брано в едином акте комплексного характера, т. е. в законе о печати. 

Больше внимания уделяется в статье вопросам функционирования средств 
массовой коммуникации в свете авторского права. На первое место среди автор
ской проблематики выдвигается вопрос о предмете авторского права в области 
прессы, причем по мнению авторов, любой журналистский материал, представля
ющий собой результат индивидуального творческого труда, подлежит охране 
в силу авторского права, исключения же от этого' принципа должны отчетливо 
определяться законом. Затем в общих чертах обсуждаются принципы ответствен
ности журналистов за нарушение личных благ, с учетом как гражданской, так 
и уголовной ответственности. 

В заключение авторы подчеркивают необходимость концентрации правовых по
ложений, относящихся к деятельности прессы, ибо только путем комплексной 
кодификации в виде, например, закона о прессе, можно обеспечить надлежащую 
охрану интересов социалистического общества, в том числе — охрану прав лич
ности, связанных с функционированием массовых средств коммуникации. (Ре
зюме авторов) 

Франтишек А д а м с к и й : ТРАДИЦИОННОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ ПРЕД-
СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИИ В РАДИОПОСТАНОВКЕ „В ИЕЗЕРАНАХ" 

Своеобразным феноменом в польской массовой культуре являются две попу
лярные радиопостановки: „Матысяки" и „В Иезёранах". Первая из них представ
ляет собой радиороман, адресованный городскому населению, вторая — населе
нию деревни. Роман „В Иезёранах" — в отличие от „Матысяков" — с самого 
начала его передачи по радио (1960 г.) публикуется также на страницах газеты 
Дзенник людовы. Независимо от этого, были изданы в книжном виде два тома 
избранных текстов этой постановки. Все это свидетельствует об огромной заин
тересованности радиослушателей и читателей тематикой радиоромана и, следо-
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вательно, о 'возможностях его воздействия на формирование определенного по
ведения и позиции в жизни. Характерной чертой романа является тот факт, что 
вся, богатейшая проблематика современной польской деревни рассматривается на 
фоне семейных дел нескольких персонажей. Радиороман — обильный источник 
сведений о современной польской деревне, „сокровищница всяческих решений 
и образцов поведения в самых различных ситуациях жизни крестьянина", глав
ной точкой отнесения которой всегда является семья. 

Автор рассматривает намеренные функции радиопостановки относительно 
к избранной сфере жизни, непосредственно связанной с браком и семьей, а имен
но — способами поведения в период, предшествующий заключению брака, рань
ше называемый помолвкой, ныне — „хождением с собой"; затем стремится найти 
ответ на вопрос о том, какие элементы и факторы традиционного характера сле
дует — по мнению отправителей — сохранить в среде деревенской молодежи 
и как связать их с понятием современности, которая должна явиться — осо
бенно в деревенской среде — самым сильным стимулом в жизни и наиболее 
желательной моделью решений в любой области жизни, прежде всего — семей
ной, в деревенской среде влияющей на все остальные сферы жизни человека: 
профессиональную, культурную, религиозную и т. п. 

Хорошее супружество и семья представлены в радиопстаиовке как незамени
мые ценности в нормальной жизни и развитии человека. Особенно молодые жи
тели деревни получают здесь привлекательный образец супружеско-семейной жи
зни, основанный на непреходящих ценностях традиционной культуры польской 
деревни, в то же время обогащенный новыми элементами, проникающими в де
ревню из города. Их задача — сделать деревенскую жизнь более разнообразной, 
сильнее связать с деревней молодое поколение, засматривающееся на город, 
убедить его в настоящем обаянии работы землепашца, представить богатые воз
можности культурной жизни в условиях современной деревни и, прежде всего, 
показать, как счастливым может быть хорошее супружество. Именно о таком 
супружестве мечтают молодые люди и девушки — герои романа. 

Одно из главных мест в радиоромане занимаает вопрос о месте ребенка в се
мье, затем — вопросы организации домашней жизни; на третьем месте стоят 
вопросы подготовки к браку и семейной жизни, с чем связаны общие представ
ления о семье и браке; наконец, представлены конфликты между отдельными 
поколениями, трудности семейной жизни, распад супружества. Благодаря такой 
именно последовательности в представлении семенйной проблематики легко на
блюдаются те области семейной жизни, которые — с точки зрения преднамерен
ного отправителем пропагандистского воздействия — обладают явным приорите
том. (Резюме автора) 

Роман Г у л а : ПОЛЬСКАЯ ЭМИГРАЦИОННАЯ ПЕЧАТЬ В ВЕЛИКОБРИТА
НИИ В 1940—1948 ГГ. 

Автор обсуждает и характеризует польскую эмиграционную прессу после ка
питуляции Франции в июне 1940 г. Уже через три недели вышел в Лондоне пер
вый номер газеты Дзенник Польски (The Polish Daily), неофициального органа 
эмиграционного правительства. Вскоре стали издаваться и другие, многочислен
ные газеты и журналы. В статье обсуждаются сперва основные заглавия пра
вительственной прессы, затем — военной, издания политических партий, католи
ческая пресса и прочие (сатирические, торговые, общественно-политические). 
В послевоенные годы польская эмиграционная пресса в Англии — независимо 
от ее партийных связей и политических программ — отличалась крайним анти
коммунизмом и решительно отрицательным отношением к демократическому ла
герю в Польше. (Резюме редакции) 

Мариан Б а н а х : СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ДВУСТО
РОННИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПОЛЬШИ 

В работе представлены способы трактовки средств массовой коммуникации, 
с особым учетом прессы, радио и телевидения, в двусторонних соглашениях, 
заключенных Польшей с другими странами. 

В первой части работы проводится формально-правовой анализ межправи
тельственных договоров о культурном сотрудничестве относительно к средствам 
массовой коммуникации. Затем обсуждаются избранные проблемы, как то: цели 
и задачи культурных соглашений, способы обеспечения реализации решений, спо-
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собы введения в жизнь международных договоров, сроки действия договоров 
и соглашений. 

Вторая часть работы посвящена договорам о прямом сотрудничестве, заклю
чаемым заинтересованными сотрудничеством союзами журналистов, информа
ционными агентствами печати, различными учреждениями радио и телевидения. 
Такого типа договоры характеризуются высшей степенью конкретизации реше
ний, прежде всего относительно форм и методов сотрудничества и взаимооб
мена. 

Автор высказывается в пользу двусторонних контактов, считая, что правообра-
зующий процесс в области средств массовой коммуникации не способствует в на
стоящее время проведению кодификационных мер по заключению многосторон
них контактов всеобщего масштаба. Более реально представляется положение 
относительно проведения некоторых унификационных шагов в региональном, ев
ропейском масштабе или же по отношению к странам социалистического лагеря. 
Новым импульсом, — как в области двусторонних, так и многосторонних кон
тактов, — должна служить реализация решений Заключительного акта Сове
щания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоящегося в 1975 год 
в Гельсинки. (Резюме автора) 

Вольфганг Р ё д е л ь : ЖУРНАЛИСТИКА И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ 
ЖИЗНИ 

Профессор журналистики Ленпцигского университета занимается развитием 
личности в социализме и неразрывно с этим связанным созданием социалистичес
кого образа жизни. На этом фоне рассматриваеся одна из черт социалистичес
кой журналистики — „отношение к человеку", вытекающее из просветительных 
задач, которые должны способствовать максимальному развитию социалистичес
кой демократии. Затем обсуждаются обсуживающие функции журналистики, ко
торая в условиях социалистического строя распространяется на все средства мас
совой коммуникации, прежде всего в области консультационной деятельности по 
удовлетворению потребностей в сознательном овладении всяческими жизнен
ными процессами. Существенное значение имеет здесь совпадение целей социа
листической журналистики и личных интересов публики. Именно в этом и сле
дует видеть основное различие по сравнению с обслуживающей функцией им
периалистической журналистики, применяющей все новые методы для того, что
бы отвлекать внимание публики от насущных проблем жизни. (Резюме редак
ции) 

Зофия Л е в а р т о в с к а я : СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ В АФРИКЕ 
В статье приводятся основные данные о средствах массовой коммуникации 

во всех странах африканского континента, собранные на основании самых ак
туальных данных из различных источников. Каждая из заметок, посвященных 
отдельным странам, содержит: название местного агентства печати, заглавия 
и тиражи ежедневной и периодической печати, данные относительно радио и те
левидения, название и (по мере возможности) количество членов профессиональ
ной организации журналистов. (Резюме автора) 

Перевод с польского 
Д. Хоровича 



SUMMARY 

J. P. P r o k h o r o v : Theoretical Issues of Mass Media Cooperation 

The problem of the nature and means of determination of the optimum 
cooperation of different communication channels has a special place among 
the most important theoretical issues ensuing from practice. And this coope
ration can provide the potentialities for increasing the effectiveness of the 
press, radio and TV. 

The author — professor of journalism at Moscow Lomonosov University — 
attempts at a thorough presentation of the problem and a review of the 
possible, theoretical, sociological, practical and organisational principles of 
cooperation. According to him, the starting point is the aim, social role and 
function of activities of a given type and not the specific features of each 
medium. Division of labour and character of cooperation can be understood 
only on the basis of the knowledge of aims they serve and informational 
needs they fulfill. 

The author points out that the issue of cooperation is not a modern one; 
it has appeared together with the first newspaper, at the moment of selecting 
and compiling materials for its first number. This expansion of time limit 
enlarges our methodological knowledge. Answering the question: how is a sy
stem of journalism formed?, the author states that both the differentiation 
and integration of the media take place in the process of development. The 
system is changing constantly, new connections appear. The basis for good 
system of information is the complex of channels of different types, scope 
and specialisation effective enough to provide every recipient with full in
formation without repetitions and omissions. The author holds that in this 
situation, the differentiation is a condition of cooperation which itself is 
based on the processes accompanying integration. The four groups of con
ditions and factors of cooperation are the following: the character of the 
channels, the attitude of the audience and the relative character of expecta
tions in relation to the press, radio and TV, different scopes of individual 
media, and the adequate number of specialised sources of infomation. The 
most important types of cooperation are: competition, repetition, good "neigh
borly" relations, simple and complex cooperation and lastly, coordination as 
the supreme type in the framework of a permanent global system combining 
all sub-systems into one whole. 

The construction of a theoretical model should precede practical steps. Com
mon efforts of research workers, institutions of journalistic training, editorial 
staffs and profesional organisations under the management of the party can 
result in the increasing of the effectiveness of socialistic journalism. (Editor's 
summary). 

Zofia L e w a r t o w s k a : Soviet Journalism 1967—1977. (Outline — Trends — 
Tendencies) 

The article is a recapitulation of basic information and data concerning the 
development of Soviet journalism in the last decade with reference to the 
preceding period. It discusses the trends in the whole homogeneous system 
of mass information and propaganda, in the editorial practice in the sub-

12* 
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systems of the press, radio and TV, their external form, distribution, recep
tion, contacts and bonds with the audience. The second part of the paper 
carries information on the development of Leninist theory of the press, radio 
and TV, on research achievements and main trends of interest, on methods 
of training, correction in the system of professional studies as well as the basic 
data on journalist's profession and journalistic staff. 

The paper is based on books, scripts, periodicals concerned with press re
search and professional journalistic ones as well as on observations of the 
changes in Soviet press and audiovisual media. It includes the latest data 
from Soviet sources {a bibliography in the annex). Generalizations and 
attempts at perspective conclusions by the author — a Polish journalist. In 
the course of many years of work for the press and didactic work at Jagiel-
lonian University in Cracow, she has taken a reitarate interest in the subject, 
The present article is a summing up of own observations. (Authoress' sum
mary). 

Tomasz T r a f a s , Elżbieta T r a p i e : Press Law in European Socialist Coun
tries 

The article is a general character iaation and an attempt at comparison 
of the basic institutions of press law in European socialist countries. The 
authors based their paper on materials compiled in the course of studies 
on press law conducted by the Intercollegiate Institute for Inventions and 
for Intellectual Property Protection with the cooperation of the Press Re
search Centre in Cracow. Because of the complex character of the press law, 
the issues connected with mass media have been presented in the framework 
of individual branches of law. 

Among the issues discussed in more detail is the functioning of the rules 
of state and administrative law as regards the press. The role of Party re
solutions and decisions in the process of preparation of the normative acts 
ruling the functioning of the press and other mass media. On the basis of 
the press publishing activities, it has been ascertained that the formal and 
legal side of the publishing system is best regulated in these cases where 
most ruiles have been enclosed in one complex act as, for instance, the press 
law. 

The functioning of the mass media in the light of the copyright has also 
been examined with care. The main subject of authorship rules is the co
pyright as regards the press. The authors arrive at the conclusion that every 
journalistic material which is the result of individual's creative effort, falls 
within the protection range of the copyright and all exceptions to this rule 
should foe precisely formulated in the law. In more general terms the article 
discusses also the principles of journalists' responsibility for transgression, 
including the civil and penal responsibility. 

The authors arrive at the conclusion that a concentration of legal rules 
refering to the press seems much desired. A complex codification in, for in
stance, the press law, can alone protect efficiently the interests of a so
cialist society and thus also of an individual when these interests are con
nected with the functioning of the mass media. (Authors' summary) 

Franciszek A d a m s k i : Traditional and New Elements in Premarital Beha
viour in Radio Drama „W Jezioranach" 

The two papular radio dramas "Matysiakowie" and "W Jezioranach" 
are a phenomenon in Polish mass culture. The former is a radio serialized 
novel intended for urban dwellers, the later is also a serialized novel but di
rected to rural listeners. The novel "W Jezioranach" — unlike "Matysiako
wie", has been published in the daily D z i e n n i k L u d o w y from the very 
beginning of its transmissions on the radio (1960). Besides, two volumes of 
selected texts of the broadcast have been published. This shows the great in
terest of listeners and readers in the subjects brought up in the novel and thus 
its potentialities of influencing their attitudes and behaviour. An important 
feature of the novel in this connection, is the fact, that the numerous and 
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varied issues of contemporary Polish village life have been founded in the 
family matters of the heroes. The nove is a rich source of information on 
contemporary rural life, "a repository of solutions and propositions of beha
viour in situations of a farmer's life-' in which the family has always been 
the most important element. 

The author concerns himself with the intentional function of the radio 
drama in relation to one aspect of life directly connected with mariage and 
family, namely, with behaviour preceding the marriage, that is at the period 
of "going with" or of "betrothal" as it has once been called. He tries to find 
out what elements of traditional character the authors of the novel would 
like to preserve in the village youth preparing for marriage and how are 
these elements linked with the idea of modernity which should be — espe
cially for rural communities — an inspiring force and the most desirable 
attitude in all spheres of life, particularly the family life which, in village 
communities, influences all other aspects of a man's life, i.e. his work, cul
tural activities, religious attitudes, etc. 

In the novel, a happy marriage and family are presented as the irreplace
able values of a man's normal life and development. Young willage people 
are offered here an attractive model of married and family life based on the 
incontestable values of the traditional culture of Polish village and enriched 
by new elements of urban origin, permeating the village. The new elements 
should make the village life more varied and more attractive for young people 
longing for city. These people should be made aware of the charms of farm
ing, of the diverse possibilities of cultural life in a modern village, and first 
of all, of the happiness one can find in married life. Happy marriage is the 
dream of the heroes of the novel — young boys and girls. 

The main subject of the novel is the child in family, then the organisation 
of family life and thirdly, preparation for marriage and setting up a family. 
Here, the ideas of marriage and family come to fore. The other subjects are: 
generation gap, difficulties dn married life and breakup of marriage. Such 
array of family subjects shows clearly which aspects of family life are the 
most important ones from the point of view of the communicator's propa
gandiste intentions. (Author's summary) 

Roman G u ł a : Polish Emigre Press in Great Britain in the Years 1940—1948 
The author attempts to characterize the Polish émigré press after the capi

tulation of France in June 1940. Only three weeks later the first issue of 
T h e P o l i s h D a i l y ( D z i e n n i k P o l s k i ) , an unofficial organ of émigré 
government, has appeared in London. Soon afterwards numerous other perio
dical publications began to appear. The author presents the most important 
papers of the government and army press, papers of individual political par
ties, catholic press and other papers (satirical, advertising and commercial, 
socio-political). After the war, the emigre press, irrespective of its party links 
and political programmes, has taken an extremist anticommunist stand and 
was in stout opposition to the democratic camp in Poland. (Editor's summary) 

Marian B. B a n a c h : The Mass Media and the Bilateral International Agree
ments of Polish People's Republic 

The paper presents the ways in which the mass media, and especially the 
press, radio and TV, have been included in bilateral agreements between 
Poland and other countries. 

The first part of the paper is devoted to a formal and legal analysis of 
intergovernmental agreements on cultural cooperation in relation to mass me
dia. The article tackles the following issues: the aims of cultural agreements, 
methods of securing the realization of resolutions, the methods of coming into 
force of international agreements, the period of operation of the agreements. 

The second part is concerna with agréments on direct cooperation made 
by journalistic asssociations, informational press agencies, institutions of ra
dio and telewision. The agreements of this kind are more specific in resolu
tions, especially concerning the forms and methods of cooperation and 
exchange. 
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The author considers the bilateral contacts very important. In his opinion, 
the process of enacting laws concernig the mass media at its present stage 
does not require any universal codifying actions of multilateral contacts. Some 
unifying steps on a regional scale, European or among socialist countries, 
seem more expedient. The realization of final resolutions of the Conference 
on Security and Cooperation in Europe held in Helsinki in 1975 should give 
a new impuls both to the bilateral and multilateral contacts. (Author's sum
mary) 

Wolfgang R o d e l : Journalism and Socialist Way of Living 

The author — professor of journalism at the university of Leipzig discusses 
the development of man's personality in socialist conditions and the forming 
of socialist way of living which is inseparably connected with the former. 
Against this background, he discusses one of the features of socialist journa
lism — "reference to man", resulting from educative and educational tasks 
which are to assist the maximum development of socialist democracy. Furt
her on he raises the assisting function of journalism which in socialist condi
tions is broader in all media especially as an adviser in conscious mastering 
of all processes of life. The concurrence of aims of journalism and personal 
interests of recipients is of great importance here. In this lies also the basic 
difference between the assisting function of socialist and imperalist journalism. 
The latter applies an increasing number of new methods of manipulation to 
divert the recipients' attention from the real problems. (Editor's summary) 

Zofia L e w a r t o w s k a : Information Media in Africa 

A compilation of basic information about mass media in all African coun
tries on the basis of the latest attainable data from various sources. Every 
note concerning individual countries includes: the name of the local press 
agency, titles and circulation numbers of daily ad periodical press, data con
cerning radio and television and, in some cases, the number of members of 
journalists' organization. (Authoress' summary). 

Translated by 
Urszula Szczepańczyk 
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